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Sissejuhatus 
Eisma Sadam on erasadam, mis osutab sadamateenuseid väikelaevadele. Laevaheitmete vastuvõtmise ja 

käitlemise kavas (edaspidi nimetatud “Kava”) sätestatakse Eisma sadamat (edaspidi nimetatud „Sadam“) 

külastavatelt väikelaevadelt vastuvõetavate laevaheitmete edaspidi nimetatud („Laevaheitmete”) vastuvõtmise 

ja käitlemise kord. 

Sadama vastuvõtu seadmete vajaduse hinnang arvestades sadamas teenindavate 

laevade vajadusi 
Eisma sadam on erasadam, mis teenindab väikelaevu sh sadamat kodusadama kasutavaid väikelaevu ning 

külalisaluseid. Käesoleva kava koostamise seisuga on Sadamas 27 kaikohta. Järgneva 3 aasta prognoos sadamat 

kodusadamana kasutatavate ja sadamat külastavate aluste kohta on järgnev: 
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Kodusadama 

alused 

Külalisalused Kodusadama 

alused 

Külalisalused Kodusadama 

alused 

Külalisalused 
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Sadamat külastavate ja sadamat kodusadamana kasutavatel laevadel tekkivad laevaheitmete liigid, millised on 

vaja sadamas ära anda on järgnevad: 

Tabel 1: Väikelaevadel tekkivad laevaheitmete liigid 

Väikelaevadel tekkivad laevaheitmete liigid Jäätmekood 

Olmeprügi (segaolmejäätmed) 200301 

Reovesi 190805 

Pilsivesi 130402 

 

Arvestades eelpooltoodut on Sadama vastuvõtuseadmete vajadus järgnev: 

• Jäätme nimetustega markeeritud jäätmete kogumiskonteiner/mahuti vastavalt tabelis 1 toodud 

jäätmete kogumiseks; 

• Spetsiaalsed paakautod laevadelt vedeljäätmete vastuvõtmiseks ja veoks. 

Arvestades Sadama geograafilist asukohta, sadamat kasutavate laevade tüüpi, olemasolevat kaikohtade arvu ja 

sadama kasutajatega seotud vajadusi, on eelpoolnimetatud vastuvõtuseadmed piisavad, et tagada laevadelt 

nende heitmete vastuvõtt ja kogumine. 

VASTUVÕETAVATE LAEVAHEITMETE LIIGID, VASTUVÕTUSEADMED JA 

VÕIMSUSED 
Laevaheitmete vastuvõtmist koordineerib sadamapidaja MTÜ Eisma Sadam ja korraldavad Sadamaga sõlmitud 

vastavate lepingute alusel AS Ragn-Sells ja Iltis OÜ. 

Tabel 2: Sadamas vastuvõetavate jäätmete nimistu ja võimsused, arvestades sadamat külastavate laevade 

vajadusi 

Laevaheitmete liik Vastuvõtuseadmed Laevaheitmete vastuvõtja 

Prügi (segaolmejäätmed) 

200301 

Konteiner 0,37m3 AS Ragn-Sells  

Reovesi, 190805 Paakauto  Iltis OÜ 

Pilsivesi, 130402 Mahuti sadamas, paakauto AS Ragn-Sells 

 



Sadamaala plaanile on kantud kogumiskonteineri ja mahuti asukoht. Informatsioon vedeljäätmete 

äraandmiseks/äraveoks vajalike seadmete tellimiseks on kättesaadav sadamakapteni telefonil +372 53452487. 

Sadam ei võta vastu ohtlikke jäätmeid, v.a. pilsivesi jäätmekoodiga 130402, vastavalt majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 29. Juuli 2009. a määruse nr 78 „Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja 

vastuvõtmise korralduslikud nõuded ning laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest 

teavitamise ja arvestuse pidamise üle järelevalve teostamise kord“ lisas 3 toodud liigituse nimistule. 

LAEVAHEITMETE VASTUVÕTMISE, EDASISE TÖÖTLEMISE JA KOGUMISE 

PROTSEDUURIDE KIRJELDUS 
Laevaheitmete vastuvõtmist Sadamas korraldab sadamapidaja MTÜ Eisma Sadam ja teostavad teenuslepingu 

alusel AS Ragn-Sells ja Iltis OÜ, millised omavad vajalikke vastuvõtuseadmeid, ja vastavaid jäätmelubasid ja 

tegevuslitsentse. 

Laevaheitmete üleandmine toimub väikelaeva juhi poolt alljärgnevalt: 

• Olmeprügi jäätmed toimetab väikelaeva juht sadamaala kaardil näidatud kogumiskonteinerisse 

vastavalt konteineril toodud märgistusele. Kogumiskonteineri tühjendamine/äravedu toimub vastavat 

teenuslepingut omava jäätmekäitlusettevõtte poolt kindla graafiku alusel või vajadusel 

kogumiskonteineri täitumisel. Kogumiskonteineri täitumisest enne graafikus määratud aega teavitab 

jäätmekäitlejat sadamakapten. 

• Reovee äraandmiseks informeerib väikelaeva juht sadamakaptenit, kes annab väikelaeva juhile 

teenuse osutaja kontaktid, milline võtab vastu reovett Sadama laevadelt. Reovee äraveo teenuse tellib 

väikelaeva juht. 

• Pilsivee äraandmiseks toimetab väikelaeva juht laeva pilsivee sadama vastavasse tähistatud 

kogumismahutisse, mis asub sadamaplaanil tähistatud jäätmete kogumise platsil. Mahuti täitumisel 

tellib sadamakapten mahuti tühjendamise sadamaga selleks teenuslepingut omavalt ettevõttelt. 

Laevadelt vedeljäätmete vastuvõtmist võib teostada ainult sadama põhikail. 

Laevaheitmete edasise töötlemise kirjeldus 
Sadama pidaja ei teosta laevaheitmete kogumisele järgnevat edasist töötlemist. Laevaheitmete ja lastijäätmete 

vastuvõtmist sadamas teostab selleks teenuslepingu sõlminud ettevõte/ettevõtted või selleks ettenähtud 

tehnikat ja tegevusluba (litsentsi) omav ettevõte, kes tagab ka laevaheitmete edasise töötlemise vastavalt 

kehtivale seadusandlusele. 

LAEVAHEITMETE KOGUMISE EEST VÕETAVATE TASUDESÜSTEEMI KIRJELDUS 
Laevadele osutatavate sadamateenuste tasudes sisaldub ka tasu olmeprügi ja pilsivee vastuvõtmise eest. 

Reovee vastuvõtmise kulud tasub väikelaeva juht vastavalt Sadamas teenust osutava ettevõtte hinnakirjale. 

Jäätmete omavolilise kaile jätmise, peitmise või vetteviskamise puhul on süüdlane kohustatud hüvitama tema 

poolt tekitatud kahju, samuti tasuma sadamapidaja poolt tehtud kulutused jäätmete kokkukorjamisele, 

äravedamisele, jäätmekäitlejale üleandmisele ja muud võimalikud kulud, mis võivad tekkida seoses nimetatud 

jäätmete käitlemisega. 



SADAMA VASTUVÕTUSEADMETE PUUDUSTEST TEATAMISE KORD 
Kui sadamapidajal ei ole võimalik korraldada laevaheitmete vastuvõttu vastuvõtuseadmete ebapiisavuse tõttu, 

või kui laevaheitmete vastuvõtmisel on tekkinud või ette näha ajutisi piiranguid või puuduseid, informeerib 

sadamakapten sellest sadamasse saabuvate laevade juhte nende sadamasse sisenemisel. Sadamakapten 

organiseerib puuduste likvideerimise esimesel võimalusel. 

SADAMAPIDAJA, SADAMAKASUTAJATE, JÄÄTMEKÄITLEJATE, JA TEISTE 

HUVITATUD ISIKUTEGA INFOVAHETUSE KORRALDAMISE KORD 
Teavet laevaheitmete üleandmise, käitlemise ja tasudesüsteemi kohta saab sadamakaptenilt ning Sadama 

koduleheküljelt www.eismasadam.ee. 

Väikelaeva juhte informeeritakse laevaheitmete käitlemise korrast Sadamas ja tutvustatakse käesolevat Kava 

kaikoha üürilepingu sõlmimisel sadamapidajaga ning külalisaluste puhul laevade sisenemisel sadamasse. 

Sadamapidajaga lepingulises suhtes olevaid jäätmekäitlejaid informeeritakse käesolevast Kavast teenuslepingu 

sõlmimisel. Kava muutmisel informeeritakse sellest ka vastavaid jäätmekäitlusettevõtteid ja tehakse vajalikud 

muudatused teenuslepingutesse. 

JÄÄTMEALANE ARUANDLUS 
Laevaheitmete vastuvõtmist sadamas teostab sadamapidajaga selleks teenuslepingu sõlminud ettevõte. 

Sadamapidaja ning laevaheitmete ja lastijäätmete käitlemisteenust osutava ettevõtte vahel toimub 

arveldamine arvetepõhiselt, milles on kajastatud sadama vastuvõtuseadmete kasutamine. 

KAVA RAKENDAMISE EEST VASTUTAVATE ISIKUTE KONTAKTANDMED 
Kava rakendamise eest vastutab sadamakapten. 

Kontaktandmed: Kaarel Einpalu; telefon +372 53452487, e-post: kapten@eismasadam.ee 

Kõik sadamas töötavad isikud, tegutsevad ettevõtjad, teenuseosutajad sh sadama töötajad on kohustatud 

teavitama sadamakaptenit käesolevas Kavas sätestatud nõuete rikkumisest. 

 


