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määrusest nr 78 “Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise
korralduslikud nõuded”.

1. Sadama vastuvõtu seadmete vajaduse hinnang arvestades sadamas
teenindavate laevade vajadusi
Kärdla sadam teenindab väikelaevu sh sadamat kodusadamana kasutavaid
väikelaevu ning kü lalisaluseid. Käesoleva kava koostamise seisuga on Sadamas
58 kaikohta.
Sadamat kü lastavate 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

Jäätmekood

liigid
Olmeprü gi (segaolmejäätmed)

200301

Pudelid (plastpakendid/klaaspakendid)

150102/150107

Paber ja kartong/Paber ja kartongpakendid

200101/150101

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega

150110*

saastunud pakendid
Reovesi

190805

Pilsivesi

130402*

Arvestades eelpooltoodut on Sadama vastuvõtuseadmete vajadus järgnev:
• Jäätme nimetustega markeeritud jäätmete kogumiskonteiner/mahuti vastavalt
tabelis 1 toodud

jäätmete kogumiseks;
• Spetsiaalne vaakumpump alustelt vedeljäätmete vastuvõtmiseks.
• Spetsiaalsed paakautod vastuvõetud pilsivee veoks.
Arvestades Sadama geograafilist asukohta, sadamat kasutavate laevade tü ü pi,
olemasolevat kaikohtade arvu ja sadama kasutajatega seotud vajadusi, on
eelpoolnimetatud vastuvõtuseadmed piisavad, et tagada laevadelt nende
heitmete vastuvõtt ja kogumine.

2. Vastuvõetavate laevaheitmete liigid, vastuvõtuseadmed ja võimsused
Laevaheitmete vastuvõtmist koordineerib sadamapidaja SA Kärdla Sadam ja
korraldab Sadamaga sõlmitud vastava lepingu alusel OÜ Hiiu Autotrans.
Tabel 2: Sadamas vastuvõetavate jäätmete nimistu ja võimsused, arvestades
sadamat kü lastavate laevade vajadusi
Laevaheitmete liik

Vastuvõtuseadmed

Laevaheitmete
vastuvõtja

Prü gi (segaolmejäätmed)

Konteiner 0,8 m3 – 3 tk

200301

Jäätmeaidas

Pudelid

Konteiner 0,8 m3 – 1 tk

(plastpakendid

OÜ Hiiu Autotrans

OÜ Hiiu Autotrans

150102; Jäätmeaidas

klaaspakendid 150107)
Paber ja kartong 200101

Konteiner 0,8 m3 – 1 tk

OÜ Hiiu Autotrans

Paber ja kartongpakendid Jäätmeaidas
150101
Ohtlikke aineid sisaldavad Konteiner 0,8 m3 – 1 tk
või

nendega

OÜ Hiiu Autotrans

saastunud Jäätmeaidas

pakendid, 150110*
Reovesi, 190805

Vaakumtühjenduspump

AS Kärdla Veevärk

linna
kanalisatsioonivõrku
Pilsivesi, 130402*

Mahuti sadamas

OÜ Hiiu Autotrans,
paakauto

Sadama maa-ala plaanile on kantud jäätmeait (kogumiskonteinerid 0,8 m3, 6 tk.)
ja reovee vastuvõtu vaakumtühjenduspump. Viimase vahetus läheduses on ka
mahuti pilsivee vastuvõtuks.
2014. a määruse nr 78 „Laevaheitmete ja lastijäätmete ü leandmise ja
vastuvõtmise korralduslikud nõuded “ lisas 3 toodud liigituse nimistule) pilsivett
jäätmekoodiga 130402* ja ohtlikke aineid sisaldavaid või nendega saastunud
pakendeid jäätmekoodiga 150110*.

3. Laevaheitmete vastuvõtmise ja kogumise protseduuride kirjeldus
Laevaheitmete vastuvõtmist Sadamas korraldab sadamapidaja SA Kärdla Sadam
ja teostab teenuslepingu alusel OÜ Hiiu Autotrans, kes omab vajalikke
vastuvõtuseadmeid, vastavaid jäätmelubasid ja tegevuslitsentse.
Laevaheitmete ü leandmine toimub väikelaeva juhi poolt alljärgnevalt:
• Olmeprü gi jäätmed toimetab väikelaeva juht sadamaala kaardil näidatud
jäätmeaidas paiknevatesse kogumiskonteineritesse vastavalt konteineril toodud
märgistusele. Kogumiskonteinerite tü hjendamine/äravedu toimub vastavat
teenuslepingut omava jäätmekäitlusettevõtte poolt kogumiskonteineri täitumisel.
Kogumiskonteineri täitumisest teavitab jäätmekäitlejat sadamakapten.
• Reovee äraandmiseks informeerib väikelaeva juht sadamakaptenit või madrust, kes vajadusel abistab väikelaeva juhti vaakumpumba käsitsemisel.
Vaakumpump asub teeninduskail.
• Pilsivee äraandmiseks informeerib väikelaeva juht sadamakaptenit või madrust, kes vajadusel abistab väikelaeva juhti vaakumpumba käsitsemisel.
Vaakumpump asub teeninduskail. Pilsivesi juhitakse kogumismahutisse. Mahuti
täitumisel tellib sadamakapten mahuti tü hjendamise sadamaga selleks
teenuslepingut omavalt ettevõttelt.
Laevadelt vedeljäätmete vastuvõtmist võib teostada ainult sadama teeninduskail.

4. 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.

5. Laevaheitmete kogumise eest võetavate tasudesüsteemi kirjeldus
Väikelaevadele osutatavate sadamateenuste tasudes sisaldub ka tasu olmeprü gi,
reovee ja pilsivee vastuvõtmise eest.
Jäätmete omavolilise kaile jätmise, peitmise või vetteviskamise puhul on
sü ü dlane kohustatud hü vitama tema poolt tekitatud kahju, samuti tasuma
sadamapidaja poolt tehtud kulutused jäätmete kokkukorjamisele, äravedamisele,
jäätmekäitlejale ü leandmisele ja muud võimalikud kulud, mis võivad tekkida
seoses nimetatud jäätmete käitlemisega.

6. 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 väikelaevade juhte nende sadamasse
sisenemisel. Sadamakapten organiseerib puuduste likvideerimise esimesel
võimalusel.

7.

Sadamapidaja,

sadama

kasutajate,

jäätmekäitlejate

ja

teiste

jäätmekäitlusega seotud isikutega infovahetuse korraldamine
Teavet laevaheitmete ü leandmise, käitlemise ja tasudesü steemi kohta saab
sadamakaptenilt ning Sadama kodulehekü ljelt http://marina.kardla.ee .
Väikelaevade juhte informeeritakse laevaheitmete käitlemise korrast Sadamas ja
tutvustatakse käesolevat Kava kaikoha ü ü rilepingu sõlmimisel sadamapidajaga
ning kü lalisaluste puhul laevade sisenemisel sadamasse. Sadamapidajaga
lepingulises suhtes olevaid jäätmekäitlejaid informeeritakse käesolevast Kavast
teenuslepingu

sõlmimisel.

Kava

muutmisel

informeeritakse

sellest

ka

lepingulises suhtes olevaid jäätmekäitluse ettevõtteid ja tehakse vajadusel
muudatused teenuslepingutesse.

8. Jäätmealane aruandlus

Laevaheitmete
teenuslepingu

vastuvõtmist
sõlminud

sadamas

ettevõte.

teostab

Sadamapidaja

sadamapidajaga
ning

selleks

laevaheitmete

ja

lastijäätmete käitlemisteenust osutava ettevõtte vahel toimub arveldamine
arvetepõhiselt, milles on kajastatud sadama vastuvõtuseadmete kasutamine.

9. Kava rakendamise eest vastutavate isikute kontaktandmed
Kava rakendamise eest vastutab sadamakapten.
Kontaktandmed:

Hillar

Kukk;

telefon

+372

5345

5218,

e-post:

sadama@kardla.ee
Kõik sadamas töötavad isikud, tegutsevad ettevõtjad, teenuseosutajad on
kohustatud teavitama sadamakaptenit käesolevas Kavas sätestatud nõuete
rikkumisest.
Kehtib alates: 11.07.2014
SA Kärdla Sadam

