VANASADAMA JAHISADAMA EESKIRI
Kehtib alates 31. mai 2017. a

1. Üldine informatsioon
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluva Vanasadama (edaspidi Sadam) sadamaalal asuv
jahisadam (edaspidi Jahisadam) on Admiraliteedi basseinis asuvatest, 110 kohaga
väikelaevade ujuvkaidest ja C-terminali hoonest koosnev kompleks, mis teenindab
väikelaevu (pikkusega kuni 24 m, edaspidi Väikelaevad).
Jahisadamasse sisenemine ja sealt väljumine toimub läbi tiheda reisi- ja kruiisilaevade
(edaspidi Laevad) liiklusega Sadama akvatooriumis asuvate basseinide 3 ja 2 ning mööda
kanalit, mille pikkus on 220 m, laius 13 m, sügavus 4,5 m.
Liikudes Sadama akvatooriumil peab Väikelaev hoiduma kõrvale Laevadest ega või
takistada Laevade manööverdamist.
Jahisadama veeala kaitsevad basseinikanal ja kaldarajatised.
Sadama koordinaadid: N 59º26,62` E 024º45,81`.
Jahisadama postiaadress: Kai tn 6, 15051, Tallinn, Eesti.
Jahisadama inglise keelne nimetus: Old City Marina.
Kohaliku ja UTC aja erinevus on +2 tundi, seadusega kehtestatud suveajal on kohaliku aja
ja UTC aja erinevus +3 tundi.
Üle 500 kogumahutavusega (GT) huvilaevadel tuleb kasutada Sadamasse sisenemisel
agendi ja lootsi abi, ning juhinduda ASi Tallinna Sadam sadama eeskirjadest. Info
Jahisadama kohta asub ASi Tallinna Sadam kodulehel http://www.ts.ee/vanasadamajahisadam.

2. Jahisadama tehnilised andmed
2.1. Jahisadamas on kokku 110 ujuvkai kohta.
2.2. Ujuvkai kõrgus veepinnast on 0,6 m.
2.3. Laevade gabariidipiirangud Jahisadamas:
2.3.1. ujuvkaide ääres L max 18 m, T = 4,0 m;
2.3.2. kaide nr 19 ja 20 ääres L max 50 m, T = 4,3 m.

3. Jahisadama navigatsioonihooaeg
3.1.

Navigatsioonihooaeg algab jooksva aasta 01.mail ja lõpeb 31.oktoobril ning võib muutuda
sõltuvalt valitsevatest jää- ja ilmastikuoludest.

4. Tööaeg
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Jahisadamas teenindatakse laevu ööpäevaringselt 7-el päeval nädalas.
Jahisadama kontakttelefon: +372 510 3360 (kl. 08:00-17:00), muul ajal +372 631 8588.
Ööpäevaringselt töötab ULL (VHF) kanal 14, kutsung Tallinn-raadio 5 (Port Control).
Jahisadama ülema (inglise keeles Marina Master) vastuvõtu ajad on esmaspäevast reedeni
(va riigipühad) kl. 08:00-10:00 ja 15:00-17:00.

5. Piirangud
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

Jahisadamasse sisenevate ja sealt väljuvate Väikelaevade liiklemine Sadama akvatooriumil
on keelatud tuule tugevusega üle 18 m/sek ja/või nähtavusega alla 100 m. Vastava otsuse
võtavad vastu Sadama sadamakapten koos Väikelaeva kapteniga, arvestades Väikelaeva
tehnilisi iseärasusi.
Sadamaalal ei tohi tegeleda ohtlike ainete laadimise, lossimise ega töötlemisega.
Sadama akvatooriumil on keelatud sõitmine jettidega, väikeste kummipaatidega,
vesilennukitega ja sõudepaatidega.
Sadama akvatooriumil on keelatud purje all sõitmine.
Jahisadama ülemal on õigus kehtestada Väikelaevadele liiklust piiravaid nõudeid, sh
keelata Väikelaevade sissesõitu, väljasõitu ja läbisõitu Sadama akvatooriumist.
Kütuse tankimine toimub üksnes kail nr 23.
Üldised keskkonnakaitse alased nõuded tulenevad kehtivatest õigusaktidest ja ASi Tallinna
Sadam sadama eeskirjast, mis on avalikustatud ASi Tallinna Sadam kodulehel
http://www.ts.ee/eeskirjad-tasud.
AS Tallinna Sadam võib vajadusel (nt Vanasadamas korraldatavad avalikud üritused,
remonditööde teostamine jmt) piirata Väikelaevade sisenemist Jahisadamasse ja sealt
väljumist, teavitades sellest eelnevalt Väikelaevade kapteneid.

6. Jahisadamas osutatavad teenused:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.

kaikohtade kasutusse andmine;
joogiveega varustamine;
elektrienergiaga varustamine;
sorteeritud olmeprügi vastuvõtmine;
WC tankide ja keemiliste WCde tühjendamine;
pilsivee ja õlijäätmete vastuvõtt;
pesu pesemise ja -kuivatamise võimalus;
dušš, saun, WC;
kütusega varustamine (diisel ja bensiin A-95);
slipitee kasutamise võimalus (ettetellimisel);
WiFi;
väikelaevade tõstetööde korraldamine (tellimisel);
tehniline abi (tellimisel);
piirivalve- ja tolliteenused (tellimisel);
videovalve 24 tundi.

7. Tolli- ja piirikontroll
7.1.

7.2.

Piiri- ja tolliformaalsusi teostatakse eelneval väljakutsel vastavalt Vabariigi Valitsuse 19.
mai 2004. a määruses nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning
piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord“
sätestatule;
Kolmandatest riikidest saabuvad või kolmandatesse riikidesse suunduvad Väikelaevad
peavad silduma piiri- ja tolliformaalsuste teostamiseks selleks ettenähtud kai ääres.

8. Laevaliiklus Vanasadama akvatooriumis
8.1.

Eelnevalt kaikoha kooskõlastanud Väikelaevad võivad siseneda Sadama akvatooriumisse ja
väljuda kanalist üksnes foori rohelise tule korral.
8.2. Fooris põleva punase tule korral on väikelaevade liikumine Sadama akvatooriumil
keelatud, sisse- ja väljasõidul on eesõigus kanali kaudu väljuval Väikelaeval.
8.3. Luba akvatooriumil liikumiseks tuleb küsida ULL (VHF) kanalil 14 Vanasadama Port Control
kutsungil Tallinn-raadio 5 (Port Control) või telefonil (+372) 631 8588:
8.3.1. Sadamasse sisenemiseks (mitte lähemal kui 0,5 meremiili kaugusel loodemuulist);
8.3.2. kanalist väljumiseks enne kaikohalt lahkumist.
2

8.4.

8.5.

8.6.

Kogu Väikelaeva liiklemise aja jooksul Sadama akvatooriumil peab olema võimalik
Väikelaeva ja Sadama Port Controli vahel side ULL (VHF) kanalil 14. VHFi puudumisel võib
side toimuda telefoni teel.
Sadama akvatooriumi läbimisel esineda võivast mistahes takistusest tuleb koheselt
edastada vastav informatsioon ULL (VHF) kanalil 14 Vanasadama Port Control kutsungil
Tallinn-raadio 5 (Port Control) või telefonil (+372) 631 8588.
Sadama akvatooriumil toimub Väikelaevade liikumine ainult mootoriga ja maksimaalne
sõidukiirus ei tohi ületada 5 sõlme.

9. Sildumine
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Laeva vastuvõtu Jahisadamasse otsustab ja sildumiskoha määrab Jahisadama ülem,
kontakttelefon +372 510 3360 (kl. 08:00-17:00), e-posti aadressid: f.sari@ts.ee,
jahisadam@ts.ee.
Sildumisel tuleb järgida head meretava.
Sildumisel ei tohi ohustada teisi Väikelaevu ega sadamarajatisi.
Sildumisotsad tuleb kinnitada ja vendrid kohale asetada nii, et ohutu seismine nii oma kui
kõrvalseisvatele alustele oleks tagatud iga ilmaga.
Jahisadama ülema nõudmisel on Väikelaev kohustatud lisama vendreid ja kinnitusotsi, et
tagada teiste Väikelaevade ohutu seismine sadamas.

10. Pukseerimine
10.1. Sadama akvatooriumil Väikelaevade pukseerimist ei toimu. Pukseerimistöid võib teostada
erandkorras Sadama sadamakapteni loal.

11. Väikelaeva seismine Jahisadamas
11.1. Väikelaevade ohutu seismise eest Jahisadamas vastutavad Väikelaevade omanikud.
11.2. Sadama sadamakapteni ja Jahisadama ülema korraldused, mis puudutavad Väikelaevade
seismist või ümberpaigutamist Jahisadamas on kohustuslikud nii Väikelaevade omanikele
kui ka kasutajatele.
11.3. Jahisadam ei vastuta Väikelaeva ega sellel paikneva vara kaotsimineku või rikkumise eest.
11.4. Tormiste ilmadega kohustuvad Väikelaevade omanikud vajadusel rakendama täiendavaid
ohutusmeetmeid.
11.5. Sildumine kai nr 23 äärde võib toimuda ainult kütuse tankimiseks, laevaheitmete
äraandmiseks, WC tankide ja/või pilsivee väljapumpamiseks. Tankimisel on väikelaeva
kapten kohustatud tagama ohutuse reostuse vältimiseks.
11.6. Väikelaevade veeskamine ja väljatõstmine tõsteseadmete abil tuleb eelnevalt
kooskõlastada Jahisadama ülemaga.
11.7. Väikelaeva kapten on vastutav meeskonna ja reisijate ohutu maale ja Väikelaevale mineku
eest.

12. Sise- ja tekitööd sildunud Väikelaevadel
12.1. Kehtivatele keskkonnakaitsenõuetele mittevastavad, müra ja prahti (sh tolmu) tekitavad
tööd on Jahisadamas seisvatel Väikelaevadel keelatud.
12.2. Sise- ja tekitööd sildunud Väikelaevadel võivad toimuda vastavalt ASi Tallinna Sadam
sadama eeskirjale.

13. Keelatud tegevused Jahisadamas:
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.

kasutada Väikelaeval WC-d, kui puudub fekaalvee kogumise tank;
hoiustada kail kanistreid, õli ja kütusevaate;
visata prahti vette ja kaile;
paigaldada jäätmeid mujale, kui selleks ettenähtud konteinerisse;
minna Väikelaevale kapteni või omaniku loata;
pidada Väikelaevas vaktsineerimata loomi;
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13.7. kasutada tekivaljuhääldajaid;
13.8. ujuda Sadama akvatooriumis;
13.9. sõita jettidega, vesilennukitega, väikeste kummipaatidega ja sõudepaatidega;
13.10. purje all sõitmine;
13.11. rahu rikkumine öösel (öörahu aeg 23:00-07:00).

14. Jahisadamast lahkumine
14.1. Enne Väikelaeva lahkumist Jahisadamast peab Väikelaeva kapten vormistama väljasõidu
Jahisadama sisse- ja väljasõidu registreerimise raamatus, märkides ära:
14.1.1. Väikelaeva nime;
14.1.2. väljumisaja;
14.1.3. sihtsadama;
14.1.4. kapteni nime;
14.1.5. kaasasõitjate arvu.
14.2. Kanalist on lubatud väljuda ainult rohelise fooritule korral.
14.3. Sadama sadamakapten või Jahisadama ülem võib keelata Väikelaeva väljumise juhtudel
kui:
14.3.1. seda nõuavad pädevad ametiasutused;
14.3.2. Väikelaeva dokumendid ei ole korras;
14.3.3. Väikelaev ei ole visuaalsel hinnangul merekõlbulik;
14.3.4. laevapere ei ole komplekteeritud nõuetekohaselt;
14.3.5. ohutut meresõitu, inimeste tervist või keskkonda ohustavate muude tegurite olemasolul;
14.3.6. tasumata on Väikelaeva sadamatasud.

15. Meditsiiniline abi Jahisadamas
15.1. Jahisadamas meditsiiniabipunkt puudub.
15.2. Kiirabi kutsub vajadusel välja Väikelaeva kapten.
15.3. Meditsiinilist abi vajav Väikelaev peab vajaduse tekkimisel heiskama lipu W (whisky).

16. Tuleohutusnõuded ja päästetööde korraldamine
16.1. Jahisadamas seisvate Väikelaevade pääste- ja tuletõrjevarustus peab olema töökorras ja
vastama kehtestatud nõuetele.
16.2. Tulekahju likvideerimist Väikelaeval juhib Väikelaeva kapten.
16.3. Tulekahju puhkemisel sadamas seisval Väikelaeval peavad kõik teised Väikelaevad valmis
seadma tuletõrje- ja päästevahendid, samuti peamasina, et osutada abi tulekahju
kustutamisel ja vajaduse korral evakueeruda.

17. Vastutus Sadama eeskirja ja Jahisadama eeskirja rikkumise eest
17.1. Väikelaevade kaptenid, organisatsioonid ja üksikisikud, kes oma süülise käitumisega on
tekitanud materiaalset kahju ASile Tallinna Sadam, on kohustatud kahju hüvitama
vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
17.2. Väikelaeva suhtes, kes ei tasu õigeaegselt sadamatasusid, rakendatakse õigusaktides
sätestatud õiguskaitsevahendeid, lisaks on ASil Tallinna Sadam õigus kehtestada
eelnimetatud Väikelaevadele sissesõidukeeld.
17.3. Väikelaevade kaptenid, organisatsioonid või üksikisikud, kelle süülise käitumise tagajärjel
on rikutud Sadama veeala puhtust naftareostuse, õlireostuse, fekaalireostuse või mingil
muul moel, kannavad vastutust vastavalt õigusaktidele ning on kohustatud hüvitama
ASile Tallinna Sadam kahju, mis on tekkinud seoses reostuse ja selle likvideerimisega.
17.4. Väikelaeva juhil avastatud suurema kui 0,8 promillise joobeastme puhul vastutab
Väikelaeva juht vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
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18. Sadamatasud navigatsioonihooajal
18.1. Väikelaevade sadamatasud avaldatakse ASi Tallinna Sadam kodulehel
(http://www.ts.ee/vanasadama-jahisadam) hiljemalt 1 (üks) kuu enne navigatsioonihooaja
algust.
Hinnas sisaldub:
 sorteeritud olmeprügi vastuvõtmine;
 reovee tankide ja keemiliste WCde tühjendamine;
 pilsivee ja õlijäätmete vastuvõtt;
 joogiveega varustamine;
 elektrienergiaga varustamine;
 sauna kasutamine kindlaksmääratud ajal.
18.2. Kaikoha kasutamise lepingut on võimalik sõlmida ka kogu navigatsioonihooajaks ja taolisel
juhul määratletakse ASile Tallinna Sadam makstava tasu suurus kindlaks sõlmitavas
kaikoha üürilepingus.

19. Arvelduste ja broneeringute teostamise kord
19.1. Väikelaev tasub broneeritud kaikoha eest sadamatasud vastavalt kehtivale hinnakirjale
ettemaksuna või koheselt pärast sildumist täies ulatuses. Sadamatasude tasumisel tuleb
esitada Väikelaeva registreerimis- või liputunnistus.
19.2. Broneeringute puhul alustatakse tasu arvestamist broneeringu tegemise päeva kell
00:00ist.
19.3. Broneeringu soovist tuleb ette teatada minimaalselt 1 (üks) nädal.
19.4. 20.juunist kuni 01.augustini lisandub broneeringule broneerimistasuna 1 (ühe) lisapäeva
maksumus, vastavalt Väikelaeva pikkusele vastavale tariifile ja broneeringu tegijal tuleb
tasuda broneeringu kinnitamiseks ettemaks 1 (ühe) ööpäeva maksumuse ulatuses. Kui
broneeringu tegija ei jõua oma Väikelaevaga broneeritud päevaks sadamasse, kaotab
broneering kehtivuse ja ettemaksu ei tagastata.

20. Eriteenistuste väljakutsumine vajadusel
Päästeamet, politsei ja kiirabi, tel: 112
Keskkonnainspektsioon, tel: 1313
AS Eesti Loots
Sadama tee 9, Rohuneeme,
Viimsi vald 74012 Harjumaa
faks: (+372) 605 3800
tel: (+372) 605 3810
e-post: loots@loots.ee
www.loots.ee
Lootsi tellimine (+372) 605 3888
tel: (+372) 526 8432
faks: (+372) 605 3881
e-post: tellimus@loots.ee

Põhja Piirivalvepiirkond Reisisadama
piiripunkt
Sadama25-2, 10111 Tallinn
tel: (+372) 631 8777
faks: (+372) 631 8778
e-post: kprs@pohja.pv.ee
Maksu- ja Tolliameti Vanasadama
teeninduskoht
Uus-Sadama 19/13,
10120 Tallinn
(+372) 880 0814
tolliinfo@emta.ee
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