SUUR-HOLMI SADAM

EESKIRI

Kuupäev: 04.06.2018
Eeskiri nr: 5-6-5/1503

1. Sadama üldandmed:
Sadama nimi:
Sadama kood:
Sadama ülesanne:

SUUR-HOLMI SADAM
EE SHL
Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega
veesõidukitele (väikesadam)
www.gradholmmarine.ee
aivo@ieg.ee
+372 6710170

Koduleht:
e-post:
Telefon:

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

OÜ Modify
14147942

Sadama asukoht, maa-ala ja akvatoorium:
Sadama aadress:

Lääne maakond, 90502 Haapsalu linn, Westmeri 3 ja 6, SuurHolmi sadam

Sadama kaldajoone punkt:
Laius:
Pikkus:
Akvatooriumi pindala (m²):
Maa-ala pindala (m²):

58°57'30.06''N
23°31'36.60''E
7993.4
5358.5

Sadama tehnilised andmed:
- Suur-Holmi sadam asub Tagalahes, Eesti Vabariigi läänerannikul Väinamere kaldal. Sadam on
navigatsiooniteabe kaudu tuntud endise Haapsalu jahisadama, Haalsalu marina, Haapsalu
guestharbour’i, Haapsalu külalissadama ja Haapsalu külaliskai nime all.
Iseloomulikud riskifaktorid sadamas.
Navigatsioon: Haapsaluni viib küllaltki keerulise konfiguratsiooniga laevatee, pikkusega ca 950 meetrit
ja sügavusega 3,0- 5,0m. Laevatee koosneb mitmest laevateelõigust, kus laevad sõidavad mitmetel
liitsihtidel. Merekaartidel näidatud laevateede lõppedes on viimane pöördenurk Tahu liitsihilt vahetult
sadama sissesõiduteele 229,8°-49,8º.
Sadamasse sissesõidutee toodrid on paigutatud vahetult ohutu vee piirile, sügavus väljaspool
toodreid on 1,2- 1,5m. Sisenemisel tuleb jätta punased toodrid pakpoordi ja rohelised toodrid
tüürpoordi. Ujuvmärkide puudumisel ei ole kohalikke olusid tundmata soovitav sadamasse siseneda.
Sadamas on kokku 8 kaid üldpikkusega 448.0. m.
Kaid
Kai number
Kai A1, seisukai
Kai A2, seisukai
Kai B, seisukai
Kai C, seisukai
Kai D1, seisukai
Kai D2, seisukai
Kai E1, tehniline kai
Kai E2, tehniline kai
Kai F, seisukai
Kai G, seisukai

Pikkus (m) Sügavus (m) kai
ääres (BK77)
30,0
1,0
42,85
2,5
52,57
2,5
43,8
2,5
30,0
1,0
42,85
2,5
24,0
1,5
12,0
2,5
36,0
2,5
36,0
1,0

Sügavus (m) kai
ääres (EH2000)
0,8
2,3
2,3
2,3
0,8
2,3
1,3
2,3
2,3
0,8

Kasutajad
Väikelaev
Väikelaev
Väikelaev
Väikelaev
Väikelaev
Väikelaev
Väikelaev
Väikelaev
Väikelaev
Väikelaev

Kai number
Kai H, seisukai
Kai I, ujuvkai
Kai J, ujuvkai

Pikkus (m) Sügavus (m) kai
ääres (BK77)
60,0
2,5
12,0
0,5
12,0
0,5

Sügavus (m) kai
ääres (EH2000)
2,3
0,3
0,3

Kasutajad
Väikelaev
Väikelaev
Väikelaev

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

23.9
6.0
2.5
alla 500

Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:
- Väikelaevade tankimisel, õli vahetamisel jne tuleb vältida nende ainete sattumist sadama
akvatooriumisse ja territooriumile.
- Tankimine, õli vahetus jms toimub vaid selleks märgistatud kail (E), sadamakapteni eelneval
nõusolekul. NB! Muud kaid on tankimiseks keelatud. Reostusest teavitada koheselt sadamakaptenit.
- Naftareostuse avastamisel tegutseda vastavalt kinnitatud “Suur-Holmi sadama avariilise reostuse
kõrvaldamise plaan”-ile.
Sadama tööaeg:
Suur-Holmi sadam on navigatsiooniperioodil avatud ööpäevaringselt.
Sadama administratsiooni tööaeg on esmaspäevast reedeni 08.00-17.00, lõunavaheaeg 12.00-13.00,
puhkepäevadlaupäev, pühapäev ning riigi- ja rahvuspühad.
Sadama navigatsioonihooaeg:
Navigatsiooni perioodi algus:
Navigatsiooni perioodi lõpp:

1. juuni
31. august

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:
Ankrupoi OÜ - sadamateenused
Grand Holm Marina restoran (Black Garlic OÜ) - toitlustus
Baltic Cruisers OÜ - väikelaevade hooldus ja remont, tarvikute müük
Rendix Auto OÜ - sõiduautode rent
Securitas AS - turvateenused
Ragn Sells - jäätmekäitlus
Alexela automaattankla

2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise

korraldus
Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:
- Väikelaevad peavad sadama akvatooriumisse sisenemiskavatsusest teavitama sadamakaptenit
vähemalt 1 tund enne eeldatavat saabumist sadamasse telefonil (+372) 472 9880 või GSM (+372) 565
2887 või ULL raadiosaatjaga kanalil 12, kutsung "Grand Holm"
- Väikelaeva lahkumise kavatsusest Suur-Holmi sadamast peab teavitama sadamakaptenit 1 tund
enne eeldatavat lahkumist, külalisalused peavad lahkumisest teavitama 12 tundi ette.
Sisenemise- ja väljumise loa andmine:
- Väikelaeva sisenemine ja lahkumine sadamast peab olema vormistatud “Väikelaeva sisse- ja
väljasõidu registreerimise raamatus” mis asub sadama administratsioonihoones aadressil Westmeri 3,
90502 Haapsalu.
Sisenemis-ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:
Nõutav on järgmine informatsioon:
- Väikelaeva nimi ja number/ Sisenemisel: gabariidid, süvis, sisenemise eesmärk.
- Sisse/Väljasõidu aeg
-Siht- ja lähtekoha nimetus
- Inimeste arv pardal
- Vastutava juhi nimi ja kontaktandmed.
Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli- ja
piirivalverežiimile:
Piirivalve- ja tollivormistus sadamas toimub tolliülesannetes piirivalve väljakutsumise teel vastavalt
kehtivale seadusandlusele.
Vabatsooni rakendamine:
Piiripunkt:
Riikliku järelevalve
kontaktandmed sadamas:
Järelevalveasutuste kohalolek:
Tollikontrolli olemasolu sadamas:
Veterinaarkontrolli olemasolu
sadamas:
Taimekaitsekontrolli olemasolu
sadamas:
Laevakontrolli olemasolu
sadamas:

ei
ei
ei
ei
ei
ei

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

Piirikontroll väljakutsel
Väikelaev
-

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:
Väikelaeva ja/või meeskonnaliikme, reisija vms Euroopa Liitu esmasisenemise või Euroopa Liidust
väljumise korral peab väikelaev vormistama piiriületuse mõnes Eesti Vabariigi piiripunktis ning
teostama tolliformaalsused. Mitte-EU lippu kandev väikelaev peab esitama sadamakaptenile vajadusel
piiriületuse ja tolliformaalsuste teostamist tõendavad dokumendid. Mitte-EU kodanikud peavad
esitama vajadusel sadamakaptenile piiriületamise teostamist tõendavad dokumendid.
Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja
sadamast väljumisel:
Sadama telefon (+372) 472 9880 või GSM (+372) 565 2887 või ULL kanal 12 kutsung "Grand Holm"
Sadama kodulehekülg asub aadressil www.grandholmmarina.ee
Raadioside töökanalid:
VHF 12

Kutsung:

Grand Holm

Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused):
- Kõik sadamakapteni korraldused, mis puudutavad väikelaeva seismist sadamas, akvatooriumisse
sisenemist, väljumist, läbisõitu, on kohustuslikud nii väikelaevajuhile, kõikidele meeskonnaliikmetele
kui ka ujuvvahendi eest vastutavale isikule.
- Meeskonnaliikmetel on keelatud reostada sadama territooriumi ning akvatooriumi.
- WC-de ja septitankide tühjendamine sadamaakvatooriumis on keelatud, reostaja peab tasuma kõik
puhastustöödega seotud kulud.
- Väikelaeva meeskond peab perioodiliselt üle vaatama ja vajadusel korrigeerima väikelaeva
kinnitusotsi ja vendreid, et muutunud ilmastikuoludes, muutunud veetaseme jms. korral tagada
väikelaeva ohutu seismine sadamas.
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):
- Väikelaeval võib teostada remonttöid ainult sadamakapteni loal. Tööd, mis võivad saastada
keskkonda ei ole lubatud.
- Keevitustööd ja tööd lahtise tulega nii laevas kui sadama territooriumil ei ole reeglina lubatud,
erandid tuleb kooskõlastada sadamakapteniga.

3. Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil
Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):
Väikelaevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib väljuva aluse eesõigus.
-Sadama akvatooriumil peavad väikelaevad liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul säilitatakse
juhitavus ja manööverdusvõime ega ohustata teisi väikelaevu.
-Maksimaalne lubatud kiirus sadamaakvatooriumis on 5 sõlme.
-Sadama akvatooriumis liigutakse ja manööverdatakse mootori jõul. Ainult tuule jõul (purjede all)
liikumine ei ole lubatud.
-Liiklus sadamaakvatooriumi piires väljaspool ujuvkaid/lainemurdjat ( kai H ) toimub vaid
sadamakapteni loal. See ala on reserveeritud veespordiks, ujumiseks jms.
- Juurdepääs kaidele F ja A (Veskiviigi sadamapoolne kai) toimub reeglina väljaspoolt Suur Holmi
sadama akvatooriumi ja kooskõlastatult sadamakapteniga, kes eelnevalt kontrollib aluste süvist.
- Juurdepääs uuele Veskiviigi sadamale toimub väljaspool Suur Holmi sadama akvatooriumi, vastavalt
Vabariigi valitsuse korraldusele. Väikelaevnikel soovitatakse eelnevalt teavitada oma aluste süvistest
Veskiviigi sadama sadamakaptenit.
Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal – ja eritingimustes:
Ilmastikutingimustest tulenevad piirangud
Sadam on tänu oma geograafilisele asendile ja uuele lainemurdjale kaitstud praktiliselt igasuunaliste
tuulte ja lainetuse eest. Aktiivne navigatsiooniperiood on alates 1.juunist kuni 31.augustini . Passiivne
navigatsiooniperiood (sadamasse on võimalik siseneda kuid osa teenustest ei toimi) on keskmiselt
210 päeva aastas alatest 15.aprillist kuni 31. oktoobrini. Sadamase sisenemine ja sealt väljumine on
keelatud tuule kiirusel üle 20 m/s või nähtavusel alla 100 meetri. Vajadusel (eriolukord) võtavad otsuse
vastu sadamakapten ja väikelaevajuht.
Olenevalt ilmastikutingimustest võib veetase sadamas erineda arvestuslikust nullnivoost –91 - +150cm
Sildumine:
- Väikelaeva sildumiskoha määrab sadamaadministratsioon. Sildumisel tuleb järgida hea merepraktika
nõudeid. Sildumisel ei tohi ohustada teisi väikelaevu ega sadamarajatisi.
- Vajadusel võib administratsioon, kokkuleppel naaberakvatooriumi valdajaga, otsustada sildumise
naaberakvatooriumisse või väljaspoole sadama akvatooriumi.
- Väikelaev peab olema varustatud piisaval hulgal ja piisava tugevusega otste ja vendritega,
soovitavalt 4 otsa ja 6 vendrit.
- Väikelaeva kinnitamisel ahtri või vööriga kaisse tuleb jätta piisav vahemaa kai ja väikelaeva vahele
ning ahter või vöör venderdada.
- Ankurdamine sadama akvatooriumis toimub vaid kooskõlastatult sadama administratsiooniga.
- Sadamakapten otsustab laevade paigutuse ja ringipaigutuse ning selle, kas sildutakse vööriga

kaisse, ahtriga kaisse, poordikinnitusega või teise laeva poordi. Kõik joonistel ja sadamaplaanidel
näidatud sildumisviisid ja paigutuskohad on vaid indikatiivse ja illustratiivse iseloomuga.
Pukseerimine:
- Väikelaeva pukseerimisel tuleb liikuda minimaalse kiirusega, mille puhul säilitatakse
manööverdusvõime ega ohustata teisi väikelaevu või sadamarajatisi.
- Väikelaeva pukseerimine sadamaalal toimub ainult sadamakapteni nõusolekul.
Liiklus jääoludes:
Laevaliiklust jääoludes ei toimu.
Erinõuded:
- Sadamakaptenil on õigus esitada väikelaevale laevaliiklust puudutavaid erinõudeid, keelata
väikelaevade sadamasse sissesõitu, sadamast väljasõitu ja sadama akvatooriumist läbisõitu.
- Sadama administratsioon võib sadamasse sisenejalt nõuda kolmanda osapoole
vastutuskindlustuspoliisi olemasolu.
- Sadamakaptenil on õigus sulgeda sadamat tervikuna, sadamaakvatooriumi tervikuna või ositi ning
sulgeda sadamakaisid.
- Sadamakaptenil on õigus küsida eritasu sadama akvatooriumisse või akvatooriumist välja juhatamise
eest või akvatooriumist läbisõidu eest.
- Isikute ujumine sadama akvatooriumis toimub vaid selleks ettenähtud kohas ja ettenähtud
kellaaegadel.
- Isikute viibimine sadamakaidel on lubatud ainult sadamakapteni loal.
- Sadamakaptenil on õigus eemaldada sadama territooriumilt ebasoovitavaid ja/või kõrvalisi isikuid,
esemeid, väikelaevu, transpordivahendeid, jms. Sama õigus kehtib kaptenil ka sadamaakvatooriumi
osas.
- Sadamakaptenil on õigus teha erandeid.
- Sadamakapten otsustab ankurdamise lubamist sadamas.
- Autodega sõitmine sadamakaile ei ole lubatud. Autode sõitmine sadama territooriumile on lubatud
sadamakapteni loal.

4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende
osutamise korraldus
Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid:
Teenuse liik:
Veesõiduki sildumise võimaldamine
Teenuse kirjeldus:
Harrastusmeresõitjate ja mereturistide tasuline teenindamine
Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:
Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:
Registrikood/isikukood:
Aadress:
Telefon:
Faks:
e-post:
Koduleht:
Kontaktisik:

ANKRUPOI OÜ
10920492
Westmeri 3, Haapsalu linn, Lääne maakond, 90502
+372 6710100
+372 6710190
ieg@ieg.ee

Stividoritööd:
Stividoritööde võimalus:

ei

Veega varustamine:
Joogiveega varustamise
võimalus:
Kogus:

jah
1.0 m³

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:

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

Lastitöötlemisterminali iseloomustus
Kütuse ja määrdeainetega varustamine:
Kütusega varustamise võimalus: jah
Kütusega varustamise kogus:
1.0 t
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:

Muu teenus
Ohtlike jäätmete kogumine
Tellimise ja kokkuleppel sadamakapteniga

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Joogivesi

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:

Wi-Fi

Teenuse kirjeldus:
Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Kütus

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

WC

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Muu teenus
Väikelaevade hoidmise võimalus
lahtisel laoplatsil.

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Muu teenus
Olmeprügi vastuvõtt
Sadamas võetakse vastu olmeprügi

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Jalgratta laenutus

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Toitlustamine

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Dušš

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Muu teenus
Pilsi- ja fekaalvee vastuvõtt
Sadamas võetakse vastu pilsi- ja fekaalvett

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Elekter

Automaattankla

Sadamas on kaldatualett ja inva wc

Raudteede iseloomustus
Maismaateede iseloomustus
Lastitöötlemisterminali iseloomustus
Tualettide arv
Tualettide arv

0

5. Reisijate teenindamise korraldus sadamas
Laevale ja laevalt mahamineku korraldamine:
Reisijate laevalemineku ja
mahamineku korraldamine:

ei

Piletimüük:
Reisija ohutusnõuded:
Teenused reisijatele:

ei
-

6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas
Meditsiinipunkti olemasolu:
Kontaktinfo:

ei
-

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

Vahendite paiknemine:

Viide reostustõrjeplaanile:

- Suitsetamine on sadamahoones ja kaidel keelatud.
- Tuleohtlikud tööd väikelaeval tuleb kooskõlastada
sadamakapteniga.
- Tulekahjust väikelaevas või sadamas tuleb teavitada viivitamatult
sadamakaptenit ja Päästeameti häirekeskust ning võtta tarvitusele
olemasolevad vahendid tule likvideerimiseks.
Pääste- ja tuletõrjevahendid asuvad sadamahoones adressi
Westmeri 3, Haapsalu.

www.gradholmmarine.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

