ROHUNEEME SADAM

EESKIRI

Kuupäev: 11.05.2018
Eeskiri nr: 5-6-5/1424

1. Sadama üldandmed:
Sadama nimi:
Sadama kood:
Sadama ülesanne:
Koduleht:
e-post:
Telefon:

ROHUNEEME SADAM
EE RON
Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega
veesõidukitele (väikesadam)
www.loots.ee
loots@loots.ee
+372 6053800

Sadama pidaja ettevõtluse vorm:
Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:
Registrikood/isikukood:

Aktsiaselts Eesti Loots
10717897

Sadama asukoht, maa-ala ja akvatoorium:
Sadama aadress:
Sadama kaldajoone punkt:
Laius:
Pikkus:
Akvatooriumi pindala (m²):
Maa-ala pindala (m²):

Harju maakond, 74012 Viimsi vald, Rohuneeme küla, Sadama 9,
Rohuneeme Väikesadam
59°33'30.60''N
24°47'35.40''E
0.0
7049.5

Sadama tehnilised andmed:
7 kaid üldpikkusega 299 m; slipp+slipitee pikkus 100 m, laius 6 m; staapelplats 1682,8 m2;
kaldakindlustuste üldpikkus 110 m
Kaid
Kai number

Pikkus (m) Sügavus (m) kai
ääres (BK77)
Kai nr 0, Lainekaitse 24,0
0,9
Kai nr 1, seisukai
29,0
2,6
Kai nr 2, seisukai
45,0
3,1
Kai nr 3, seisukai
38,0
2,6
Kai nr 4, seisukai
42,0
2,6
Kai nr 5, seisukai
65,0
2,3
Kai nr 6, seisukai
56,0
2,6

Sügavus (m) kai
ääres (EH2000)
0,7
2,4
2,9
2,4
2,4
2,1
2,4

Kasutajad

Veesõidukite gabariidipiirangud:
Veesoiduki suurim pikkus:
Veesõiduki suurim laius:
Veesõiduki suurim süvis:
Veesõiduki kogumahutavus:
Lisainfo veesõidukite kohta:

24.0
6.0
2.5
alla 500

Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:
Ohtlike ainete,va vedelkütus, määrdeained, värvid, lahustid laevade tarbeks, toomine sadama

territooriumile on keelatud.
Sadama tööaeg:
Sadam teenindab lootsilaevu ööpäevaringselt. Lootsijaama operaator töötab ööpäevaringselt
Sadamakapteni tööaeg E-R 08.00-16-00
Sadama navigatsioonihooaeg:
Navigatsiooni perioodi algus:
Navigatsiooni perioodi lõpp:

1. jaanuar
31. detsember

Kohaliku aja erinevus UTC–st:
Kohaliku aja erinevus UTC–st:

Suveajal +3 tundi (märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri
viimase pühapäevani) ja talveajal +2 tundi

Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta:
AS Eesti Loots

2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise
korraldus
Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:
AS Eesti Loots laevad esitavad sisenemis-väljumiskavatsuse taotluse 10 min enne sadamasse
sisenemist- väljumist lootsijaama operaatorile.
Teised laevad peavad esitama sisenemise taotluse 24h enne arvatavat saabumist faksile 605 3810
või E-post loots@loots.ee
Sisenemise- ja väljumise loa andmine:
AS Eesti Loots laevade liiklemine sadamas toimub lootsijaama valveoperaatori loal.
Teiste laevade sisenemine- väljumine sadamast toimub sadamakapteni loal ning vaid valgel ajal.
Sisenemis-ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:
laeva nimi
laeva mõõtmed (pikkus,laius, süvis)
laeva sadamasse sisenemise eesmärk / väljumisel - sihtkoht
inimeste arv laevas
Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli- ja
piirivalverežiimile:
Karantiini-,tolli- ja piirivalveformaalsusi sadamas ei teostata.Kui vastavalt kehtivatele seadustele on
antud formaalsused nõutud, tuleb need läbi viia enne sadamasse sisenemist teises sadamas, kus on
tagatud tolli- ja piirivalve kohalojek.
Vabatsooni rakendamine:
Piiripunkt:
Riikliku järelevalve

ei
-

kontaktandmed sadamas:
Järelevalveasutuste kohalolek:
Tollikontrolli olemasolu sadamas:
Veterinaarkontrolli olemasolu
sadamas:
Taimekaitsekontrolli olemasolu
sadamas:
Laevakontrolli olemasolu
sadamas:

ei
ei
ei
ei
jah

Piiripunkt:
Piiripunkt:
Piirikontrolli rakendatakse:
Töö aeg:
Kontaktandmed:

Puudub
-

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:
Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja
sadamast väljumisel:
Raadioside töökanalid:
Kutsung:

VHF 13
Rohuneeme sadam

Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused):
-laeva kai ääres seismise ohutuse eest vastutab laeva kapten
-kinnitusotsad peavad oleme kinnitatud ainult selleks ettenähtud pollarite külge
-laeva ankrud peavad olema kinnitatud statsionaarsetel kohtadel
-peab olema tagatud ohutu laevale peale- ja mahatulek, pimedal ajal valgustatus
-kai ääres seisval alusel on keelatud sõukruvide pikaajaline käitamine
-sadama territooriumil valveta seisvate aluse eest sadama omanik ei vastuta
Sise- ja tekitööd sildunud veesõidukitel (müra ja prahti tekitavate tööde teostamine,
keevitustööd ja tööd lahtise tulega, pardatagused tööd, paatide ja parvede veeskamine,
ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina remont):
-remonttööde teostamine on lubatud, kui on tagatud sadama territooriumi ja akvatooriumi puhtus
-keevitus ja tuletööd tuleb kooskõlastada sadamakapteniga
-pardatagused tööd on lubatud sadamakapteni loal

3. Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil
Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):
-liiklemisel sadama akvatooriumil kehtivad " Rahvusvahelised laevakokkupõrke vältimise reeglid"
-ümberpaigutamised on lubatud sadamakapteni loal
-lootsilaevade liikumine sadama akvatooriumil toimub ööpäevaringselt
-teiste laevade liikumine sadama akvatooriumil on lubatud ainult päevasel (valgel) ajal
Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal – ja eritingimustes:
-liiklemisel sadama akvatooriumil peab laeva kiirus olema minimaalne juhitvuse säilitamiseks
-laeva peamasin,rooli, ankru, ja kinnitusseadmed peavad olema töökorras
Sildumine:
-sildumiskoha määrab sadamakapten,tema puudumisel lootsijaama valveoperaator

Pukseerimine:
Laeva ümberpaigutamisel pukseerimise teel vastutab operatsiooni eest ümberpaigutatava laeva
kapten.Vastutus kahju eest, mis tekitati pukseerimisel pukseerimist teostavale laevale või sellel
olevale varale, pukseeritavale laevale (objektile) või kolmandatele isikutele, lasub pukseeritava laeva
(objekti) kaptenil kui ta ei tõesta oma süü puudumist.
Liiklus jääoludes:
-Sadama jäätumisel on sadam suletud.
Erinõuded:
-sildumine kai no.0 ääres on keelatud
-autodega sõitmine sadamakaile on lubatud ainult sadamakapteni loal,parkimine sadamakaidel on
keelatud
-parkla alal pargitud autod ei tohi takistada vaba juurdepääsu kaidele
-kõrvalistel isikutel viibimine sadama territooriumil lubatud ainult sadamakapteni loal
-ujumine sadama akvatooriumil on keelatud

4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende
osutamise korraldus
Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid:
Teenuse liik:
Teenuse kirjeldus:

Veesõiduki sildumise võimaldamine
Lootsilaevde teenindamine, erandkorras ka teiste laevade
seisukohtade võimaldamine
Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:

Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:
Registrikood/isikukood:
Aadress:
Telefon:
Faks:
e-post:
Koduleht:
Kontaktisik:

Aktsiaselts Eesti Loots
10717897
Sadama tee 9, Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harjumaa, 74012
+372 6053800
+372 6053810
loots@loots.ee
www.loots.ee
Aare Pildre

Teenuse liik:
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel
Teenuse kirjeldus:
Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:
Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:
Registrikood/isikukood:
Aadress:
Telefon:
Faks:
e-post:
Koduleht:
Kontaktisik:

Aktsiaselts Eesti Loots
10717897
Sadama tee 9, Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harjumaa, 74012
+372 6053800
+372 6053810
loots@loots.ee
www.loots.ee
Aare Pildre

Stividoritööd:
Stividoritööde võimalus:

ei

Veega varustamine:
Joogiveega varustamise
võimalus:

ei

Kogus:

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt:
Laevaheitmete vastuvõtt:
Lastijaatmete vastuvõtt:
Olmeprahi vastuvõtu võimalus:
Olmeprahi vastuvõtu kogus:
Pilsivee vastuvõtu võimalus:
Heitvete vastuvõtu kogus:
Heitvete vastuvõtu võimalus:
Pilsivee vastuvõtu kogus:
Muude saasteainete vastuvõtu
võimalus:

ei
ei
jah
0.0 t
jah
0.0 m³
jah
0.0 m³
jah

Lastitöötlemisterminali iseloomustus
Kütuse ja määrdeainetega varustamine:
Kütusega varustamise võimalus: ei
Tuukritööd:
Tuukritööde võimalus:

ei

Remondi- ja värvimistööd:
Remondi- ja värvimistööde
võimalus:
Teostatava remondi liik:
Müra ja prahti tekitavate tööde
tegemise võimalus:

ei

Keevitustööde lahtise tulega
tegemise võimalus:

ei

Pardataguste tööde tegemise
võimalus:

ei

Peamasina remondi võimalus:

ei

ei

Veesõiduki ühendamine side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega:
Laeva ühendamise võimalus
sidesüsteemidega:

ei

Laeva ühendamise võimalus
energiasüsteemidega:

ei

Muud sadama poolt osutatavad teenused:
Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:
Raudteede iseloomustus
-

Slipp

Maismaateede iseloomustus
Lastitöötlemisterminali iseloomustus
Tualettide arv
Tualettide arv

1

5. Reisijate teenindamise korraldus sadamas
Laevale ja laevalt mahamineku korraldamine:
Reisijate laevalemineku ja
mahamineku korraldamine:
Piletimüük:
Reisija ohutusnõuded:
Teenused reisijatele:

ei
ei
-

6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas
Meditsiinipunkti olemasolu:
Kontaktinfo:

ei
-

7. Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus
Tuleohutusnõuded sadamas
seisvatel laevadel:
Vahendite paiknemine:

Viide reostustõrjeplaanile:

Tulohutusnõuded sadamas on sätestatud sadma üldise
tuleohutusjuhendiga ning sellega saab tutvuda sadamakapteni
juures.
-tulekustutid, pulber 2tk 6kg tanklas kai no.5
2tk 6kg remondihall

www.loots.ee

8. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelvalvet teostava asutuse
väljakutsumise kord
Valveteenuse korraldaja nimi:
Äriregistri kood:
Kontaktandmed:
Valverežiimi kirjeldus:
Politsei:
Päästeteenistus:

112
112

