
VANASADAMIN VIERASVENESATAMAN 
(JAHISADAMIN) SÄÄNNÖT 

Voimassa 31.05.2017 alkaen 

1. Yleistä
1.1. AS Tallinna Sadamin omistaman Vanasadam-sataman (jäljempänä Satama) satama-alueella

sijaitseva vierasvenesatama (jäljempänä Vierasvenesatama) on Admiraliteedi-satama-
altaassa sijaitsevista 110 laituripaikan pienalusten uivien laitureiden laitureista ja C-
terminaalin rakennuksen muodostama kokonaisuus, joka palvelee pienaluksia (pituus max 
24 m, jäljempänä Pienalukset). 

1.2. Vierasvenesatamaan saapuminen ja poistuminen tapahtuvat tiiviisti liikennöidyn 
matkustaja- ja risteilyalusten (jäljempänä Alusten) sataman vesialueella sijaitsevien 
satama-altaiden 3 ja 2 sekä kanavan (pituus on 220 m, leveys 13 m ja syvyys 4,5 m) kautta. 

1.3. Pienaluksen tulee sataman vesialueella liikkuessaan varoa isoja aluksia ja niiden liikkeitä 
vesialueella. 

1.4. Matkustajasataman vesialuetta suojaavat satama-altaan kanava ja rantarakenteet. 
1.5. Sataman koordinaatit ovat N 59º26,62` E 024º45,81`. 
1.6. Vierasvenesataman postiosoite: Kai 6, 15051, Tallinna, Viro. 
1.7. Vierasvenesataman nimi englanniksi: Old City Marina. 
1.8. Paikallisen ja UTC aikaero on +2 tuntia, laissa voimaan saatettuna kesäaikana on paikallisen 

ja UTC aikaero +3 tuntia. 
1.9. Yli 500 t bruttovetoisuuden (GT) huvialuksissa tulee satamaan saapuessa käyttää agentin ja 

luotsin palveluita sekä noudattaa AS Tallinna Satamin sataman sääntöjä. Tietoja 
Vierasvenesatamasta saa AS Tallinna Sadamin kotisivulta 
http://www.portoftallinn.com/old-city-marina. 

2. Vierasvenesataman tekniset tiedot
2.1. Vierasvenesatamassa on yhteensä 110 venepaikkaa uivassa laiturissa.
2.2. Uivan laiturin korkeus veden pinnasta on 0,6 m.
2.3. Alusten sallitut maksimimitat Vierasvenesatamassa:

2.3.1. uivien laitureiden venepaikoilla L max 18 m, T = 4,0 m; 
2.3.2. Sataman laitureiden nro 19 ja 20 venepaikoilla L max 50 m, T = 4,3 m. 

3. Vierasvenesataman purjehduskausi
3.1. Purjehduskausi alkaa vuosittain toukokuun 1. päivänä ja päättyy 31. lokakuuta, siihen

vaikuttavat vallitsevat jää- ja sääolosuhteet. 

4. Aukioloaika
4.1. Vierasvenesatamassa palvellaan aluksia vuorokauden ympäri 7 päivänä viikossa.
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4.2. Vierasvenesataman puhelinnumero: +372 510 3360 (klo 08:00-17:00), muina aikana 
+372 631 8588. 

4.3. Vuorokauden ympäri toimii ULL (VHF) kanava 14, kutsumerkki Tallinn-radio 5 (Port Control). 
4.4. Vierasvenesataman päällikön (englanniksi Marina Master) vastanottoajat on maanantaista 

perjantaihin (paitsi juhlapäivinä) klo 08:00–10:00 ja 15:00–17:00. 
 

5. Rajoitukset 
5.1. Vierasvenesatamaan saapuvien ja sieltä lähtevien Pienalusten liikennöinti sataman 

vesialueella on kiellettyä, jos tuulen nopeus on yli 18 m/s ja/tai näkyvyys on alle 100 m. 
Päätöksen liikennöintikiellosta tekevät Sataman päällikkö ja Pienaluksen kapteeni, 
päätöksenteossa huomioidaan Pienaluksen teknisiä ominaisuuksia. 

5.2. Satama-alueella ei saa lastata, purkaa tai käsitellä vaarallisia aineita. 
5.3. Sataman vesialueella ei saa ajaa vesiskoottereilla eikä liikennöidä pienillä kumiveneillä, 

vesilentokoneilla tai soutuveneillä. 
5.4. Sataman vesialueella ei saa liikkua purjeen alla. 
5.5. Vierasvenesataman päälliköllä on oikeus saattaa voimaan Pienalusten liikennöintiä 

rajoittavia vaatimuksia, mm. kieltää Pienalusten saapuminen satamaan, satamasta 
lähteminen tai sataman vesialueen kautta kulkeminen. 

5.6. Polttoaineen tankkaus on sallittua vain laiturissa nro 23. 
5.7. Yleiset ympäristönsuojeluvaatimukset perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä 

AS Tallinna Sadamin sataman sääntöihin, jotka löytyvät AS Tallinna Sadamin kotisivulta 
osoitteessa http://www.portoftallinn.com/rules-rates. 

5.8. AS Tallinna Sadam saattaa tarvittaessa (mm. Vanasadamissa järjestettävien julkisten 
tapahtumien, korjaustöiden tms. yhteydessä) rajoittaa Pienalusten pääsyä 
Vierasvenesatamaan ja sieltä poistumista. Rajoituksista ilmoitetaan Pienalusten 
kapteeneille etukäteen. 
 

6. Vierasvenesatamassa tarjolla olevat palvelut: 
6.1. laituripaikkojen käyttöön antaminen; 
6.2. varustelu juomavedellä; 
6.3. varustelu sähköenergialla; 
6.4. lajitettujen kulutusjätteiden vastaanotto; 
6.5. WC-säiliöiden ja kemiallisten vessojen tyhjennys; 
6.6. pilssiveden ja öljyjätteiden vastaanotto; 
6.7. mahdollisuus pyykin pesemiseen ja kuivaamiseen; 
6.8. suihku, sauna, WC; 
6.9. polttoaineen tankkaaminen (diesel ja bensiini A-95); 
6.10. luiskan käyttömahdollisuus (varattava etukäteen); 
6.11. langaton internetyhteys (WiFi); 
6.12. Pienalusten nostopalveluiden järjestäminen (ennakkovarauksella); 
6.13. tekninen tuki (ennakkovarauksella); 
6.14. rajavartiosto- ja tullipalvelut (ennakkovarauksella); 
6.15. videovartiointi 24h. 
 

7. Tulli- ja rajatarkastukset 
7.1. Raja- ja tullimuodollisuuksia suoritetaan ennakkovarauksesta Viron hallituksen 19. 

toukokuuta 2004 antaman määräyksen nro 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, 
sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise 
kord“ säädettyjen vaatimusten mukaisesti. 

7.2. Kolmansista maista saapuvien tai kolmanteen maahan lähtevien Pienalusten tulee 
rantautua raja- ja tullimuodollisuuksia varten siihen tarkoitukseen varatun laituriin. 
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8. Laivaliikenne Vanasadamin vesialueella
8.1. Laituripaikan etukäteen varanneet Pienalukset voivat saapua sataman vesialueella ja

poistua kanavasta vain valojen ollessa vihreällä. 
8.2. Jos valot ovat punaisella, on Pienalusten liikennöinti sataman vesialueella kiellettyä, 

sisäänajon tai lähdön etuoikeus on kanavan kautta lähtevällä Pienaluksella. 
8.3. Lupa sataman vesialueella saapumiseen pyydetään ULL (VHF) kanavalla 14 Vanasadamin 

Port Control kutsumerkillä Tallinn-radio 5 (Port Control) tai numerosta +372 631 8588: 
8.3.1. satamaan saapumiseen (viimeistään 0,5 merimailin päässä luoteisestä 

aallonmurtajasta); 
8.3.2. ennen laituripaikalta lähtemistä kanavan kautta satamasta poistumiseen. 

8.4. Koko Pienalusten liikennöinnin aikana sataman vesialueella tulee ylläpitää Pienaluksen ja 
sataman Port Controlin välistä viestintäyhteyttä ULL (VHF) kanavalla 14. Jos VHF:iä ei ole 
käytettävissä, voi yhteyttä pitää puhelimen välityksellä. 

8.5. Sataman vesialueen kautta kulkemisessa ilmenneistä mistä tahansa esteistä on ilmoitettava 
välittömästi ULL (VHF) kanavalla 14 Vanasadamin Port Control kutsumerkillä Tallinn-radio 
5 (Port Control) tai numeroon +372 631 8588. 

8.6. Sataman vesialueella voivat Pienalukset liikkua vain moottorin turvin ja suurin sallittu 
nopeus ei saa ylittää 5 solmua. 

9. Rantautuminen
9.1. Aluksen vastanoton Vierasvenesataman päättää ja rantautumispaikan määrittelee 

Vierasvenesataman päällikkö, puhelin +372 510 3360 (klo 08:00-17:00), sähköpostiosoite: 
f.sari@ts.ee, jahisadam@ts.ee.

9.2. Rantautumisessa tulee noudattaa merenkulun hyviä käytäntöjä. 
9.3. Rantautumisella ei saa vaarantaa muita Pienaluksia tai satamarakennuksia. 
9.4. Aluksen kiinnittämiseen käytettävät köydet ja lepuuttajat sijoitetaan siten paikoilleen, että 

alus olisi kiinnitetty aluksen itsensä ja viereisten alusten kannalta turvallisesti joka säällä. 
9.5. Pienaluksen kapteenin tulee lisätä satamapäällikön vaatimuksesta aluksen kiinnittämiseen 

köysiä ja lepuuttajia, jotta Pienaluksen turvallinen kiinnitys olisi varmistettuna. 

10. Hinaaminen
10.1. Sataman vesialueella Pienaluksia ei hinata. Hinaustöitä voidaan suorittaa

poikkeustapauksissa Sataman satamapäällikön luvalla. 

11. Pienaluksen vierailu Vierasvenesatamassa
11.1. Pienaluksen turvallisesta kiinnityksestä Vierasvenesataman laituriin ovat vastuussa

Pienaluksen omistajat. 
11.2. Sataman satamapäällikön ja Vierasvenesataman päällikön antamat Pienaluksen 

kiinnittämistä ja sijoittamista koskevat määräykset ovat Pienalusten omistajien ja käyttäjien 
osalta sitovia. 

11.3. Vierasvenesatama ei vastaa Pienaluksen tai siinä olevan omaisuuden häviämisestä tai 
vaurioitumisesta. 

11.4. Pienalusten omistajat sitoutuvat myrskysäällä soveltamaan ylimääräisiä 
turvallisuustoimenpiteitä alusten turvallisen kiinnityksen varmistamiseen. 

11.5. Rantautuminen laituriin nro 23 on sallittua vain polttoaineen tankkaamiseen, aluksessa 
syntyneiden jätteiden luovuttamiseen, WC-säiliöiden ja/tai pilssiveden pois 
pumppaamiseen. Kapteenin on ehkäistävä tankkaamisen aikana alueen saastuttaminen. 

11.6. Pienalusten vesille laskemiseen ja vedestä nostamiseen nostolaitteiden avulla on saatava 
Vierasvenesataman satamapäällikön lupa. 

11.7. Pienaluksen kapteeni on vastuussa miehistönsä ja matkustajien turvallisesta maihin ja 
takaisin Pienalukseen siirtymisestä. 
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12. Sisä- ja kansityöt rantautuneessa Pienaluksessa 
12.1. Vierasvenesatamassa rantautuneessa Pienaluksessa ei saa suorittaa 

ympäristönsuojeluvaatimuksia laiminlyöviä, melua ja roskaa (mm. pölyä) aiheuttavia töitä. 
12.2. Sisä- ja kansitöitä voidaan rantautuneessa Pienaluksessa suorittaa vain AS Tallinna Sadamin 

sataman sääntöjen mukaisesti. 
 

13. Vierasvenesatamassa kielletyt toiminnot: 
13.1. Pienaluksen WC:n käyttäminen, jos aluksen jäteveden säiliö on poistettu; 
13.2. säilyttää öljysäiliöitä sekä öljy- ja polttoainetynnyreitä laiturilla; 
13.3. heittää roskia veteen ja laiturille; 
13.4. laittaa jätteitä muualle kuin siihen tarkoitukseen varattuun konttiin; 
13.5. siirtyä Pienalukseen ilman kapteenin tai omistajan lupaa; 
13.6. pitää lemmikkieläimiä Pienaluksella, joilla ei ole vaadittavia rokotuksia; 
13.7. käyttää kannelle sijoitettuja kaiuttimia; 
13.8. uida Sataman vesialueella; 
13.9. ajaa vesiskootterilla, vesilentokoneella, pienellä kumiveneellä ja soutuveneellä Sataman 

vesialueella; 
13.10. kulkea purjeen alla; 
13.11. rauhan rikkominen öisin (yörauha klo 23:00-07:00). 
 

14. Vierasvenesatamasta poistuminen 
14.1. Ennen Pienaluksen Vierasvenesatamasta poistumista on Pienaluksen kapteenin 

rekisteröitävä aluksen poistuminen Vierasvenesataman saapumisten ja lähtöjen kirjassa. 
Kirjaan merkitään: 

14.1.1. Pienaluksen nimen; 
14.1.2. lähtöaika; 
14.1.3. määränpää; 
14.1.4. kapteenin nimi; 
14.1.5. matkustajien lukumäärä. 

14.2. Kanavan kautta voidaan kulkea vain silloin, kun valot ovat vihreällä. 
14.3. Sataman satamapäällikkö tai Vierasvenesataman päällikkö saattaa kieltää Pienaluksen 

lähdön, jos: 
14.3.1. sen on kieltänyt toimivaltainen viranomainen; 
14.3.2. Pienaluksen asiakirjoissa on puutteita; 
14.3.3. Pienalus ei ole näönvaraisen tarkastuksen tulosten pohjalta merikelpoinen; 
14.3.4. miehistö ei vastaa vaatimuksia; 
14.3.5. turvallisen merenkulun, ihmisten terveyttä tai ympäristöä vaarantavien seikkojen 

ilmetessä; 
14.3.6. Pienaluksen satamamaksuja ei ole maksettu. 

 
15. Lääkärinavu Vierasvenesatamassa 

15.1. Vierasvenesatamassa ei ole lääkintäasemaa. 
15.2. Ambulanssin hälyttää tarvittaessa Pienaluksen kapteeni. 
15.3. Lääkärin apua tarvitsevan Pienaluksen tulee nostaa lippu W (whisky). 
 

16. Paloturvallisuusvaatimukset ja pelastustöiden järjestäminen 
16.1. Vierasvenesatamassa vierailevien Pienalusten pelastus- ja sammutusvälineiden tulee olla 

käyttökunnossa ja voimassa olevien vaatimusten mukaisia. 
16.2. Palon sammuttamista Pienaluksessa johtaa Pienaluksen kapteeni. 
16.3. Jos palo syttyy satamassa olevassa Pienaluksessa, on kaikkien muiden Pienalusten 

saatettava sammutus- ja pelastusvälineensä ja pääkoneensa käyttökuntoon, jotta voisi 
tarvittaessa auttaa palon sammuttamisessa tai siirtyä satamasta turvalliselle alueelle. 
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17. Sataman sääntöjen ja Vierasvenesataman sääntöjen laiminlyömisestä aiheutuva vastuu 

17.1. Pienalusten kapteenien, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden, jotka ovat toiminnallaan 
aiheuttaneet AS Tallinna Sadamille aineellista vahinkoa, ovat velvoitettuja korvaamaan 
aiheuttamansa vahingon Viron lainsäädännön mukaisesti. 

17.2. Pienaluksen suhteen, jotka eivät maksa ajoissa satamamaksuja, sovelletaan 
lainsäädännössä sallittuja oikeusturvamenetelmiä, sen lisäksi on AS Tallinna Sadamilla 
oikeus kohdistaa mainitulle Pienalukselle saapumiskielto. 

17.3. Pienalusten kapteenien, yhteisöjen tai yksityishenkilöiden, joiden syystä on sataman 
vesialue saastutettu öljysaasteella, raskas öljyllä, vessasäiliöiden sisällöllä tai jollain muulla 
tavalla, kantavat teostaan lainsäädännössä säädetyn vastuun ja sitoutuvat korvaamaan AS 
Tallinna Sadamille aiheuttamansa saastutuksen ja sen poistamisen aiheuttamat kulut. 

17.4. Jos Pienaluksen kuljettajalle todetaan yli 0,8 promillen humala, hän joutuu Viron 
lainsäädännössä säädettyyn vastuuseen. 

 
18. Satamamaksut purjehduskauden aikana 

18.1. Pienalusten satamamaksut ilmoitetaan AS Tallinna Sadamin kotisivulla 
(http://www.portoftallinn.com/old-city-marina) viimeistään 1 (yksi) kuukausi ennen 
purjehduskauden alkua. 

 
Hinta sisältää: 

 lajiteltujen kulutusjätteiden vastaanotto; 

 WC-säiliöiden ja kemiallisten vessojen tyhjennys; 

 pilssiveden ja öljyjätteiden vastaanotto; 

 varustelu juomavedellä; 

 varustelu sähköenergialla; 

 saunan käyttö sovittuna aikana. 
 
18.2. Sopimus laituripaikan käyttämiseen voidaan solmia myös koko purjehduskauden ajaksi ja 

sellaisessa tapauksessa määritellään paikasta perittävä maksu AS Tallinna Sadamin kanssa 
solmittavassa laituripaikan vuokrasopimuksessa. 

 
19. Laskutus 

19.1. Pienalus maksaa varatusta laituripaikasta perittävän satamamaksun kokonaisuudessaan 
voimassa olevassa hinnastossa ilmoitetussa määrässä ennakkosuorituksena ja heti 
rantautumisen jälkeen. Satamamaksun maksamisen yhteydessä tulee näyttää Pienaluksen 
rekisteröinti- tai lipputodistus. 

19.2. Ennakkovarauksilla alkaa maksun laskeminen varauksen tekemisen päivän kello 00:00 
alkaen. 

19.3. Varaustoiveesta on ilmoitettava vähintään viikkoa etukäteen. 
19.4. Varaukseen liitetään 20. kesäkuuta ja 01. elokuuta välisenä aikana varausmaksuna 1 

(yhden) lisäpäivän hinta Pienaluksen pituuden mukaisen hinnaston perusteella ja 
varauksen tekijän on maksettava varauksen vahvistamisen yhteydessä ennakkomaksu 
yhden (1) vuorokauden hinnan määrässä. Jos varauksen tekijä ei ehdi Pienaluksellaan 
varattuna päivänä satamaan, varaus puretaan ja ennakkomaksua ei palauteta. 

 
20. Erikoispalvelut ja hätäpuhelimet 
Pelastuslaitos, poliisi ja ambulanssi puh.: 112 
Ympäristön tarkastusvirasto, puh.: 1313 
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AS Eesti Loots 
Sadama tee 9, Rohuneeme, 
Viimsi vald 74012 Harjumaa 
faksi: +372 605 3800 
puh.: +372 605 3810 
sähköposti: loots@loots.ee 
www.loots.ee 
 
Luotsin tilaaminen 
puh.: +372 605 3888 
puh.: +372 526 8432 
faksi: +372 605 3881 
sähköposti: tellimus@loots.ee 
 
Pohjois-Viron rajavartioalue, matkustajasataman rajanylityspiste 
Sadama 25-2, 10111 Tallinna 
puh.: +372 619 1280 
faksi: +372 619 1261 
sähköposti: kprs@pohja.pv.ee 
 
Vero- ja tulliviraston Vanasadamin palvelupiste 
Uus-Sadama 19/13, 
10120 Tallinna 
puh.: +372 880 0814 
sähköposti: tolliinfo@emta.ee 
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