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Kunda sadama territooriumile sisenemine toimub läbi sadama pääsla: 

 jalakäijate liikumine pääslas on korraldatud läbi jalakäijate värava; 

 erilube vajavate sõidukite liikumised sadamasse (sadamast) toimuvad sõidurajalt 1; 

 sõidukite liikumine pääslas on reguleeritud automaatse numbrituvastussüsteemiga (ANTS); 

 kaalumistoiminguid vajavate veokite liikumised sadamasse (st) toimuvad üle tõkkepuude ja 
automaatse süsteemiga varustatud autokaalu. 

 

   

1. SÕIDURAJAD 
 

 

Sadama pääslas on liiklusmärkide ja teekattemärgistega 
reguleeritud neli sõidurada. 

 

1.1 Rada 1 (kahesuunaline, eriload, laevavarud). Rajalt sisenevad sadamasse ja väljuvad 

sadamast B kategooria (sõiduauto, kaubik kuni 9 istekohta) sõidukid: 

• millistel on eriload (sadamas riiklikku kontrollfunktsiooni teostavate ametite esindajad); 

• millised veavad laevavarusid.  

1.1.1 Eriload: sadamas riiklikku kontrollfunktsiooni teostavate ametite (Veeteede Amet, Terviseamet, 

Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Põllumajandusamet, Politsei- ja Piirivalveamet, 

Päästeamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Maksu- ja Tolliamet jt) esindajad, kes lubatakse 

sadamasse riikliku järelevalve teostamiseks (vajadusel koos sõidukiga), töötõendi esitamisel; 
1.1.2 Laevavarud: sõidukid, millised toovad laevadele laevavarusid sh toiduaineid ja tehnilist 

varustust, (lubatakse sadama territooriumile ainult laeva agendi või laeva kapteni eelneva 

tellimuse alusel. Tellimuse saab esitada veebis aadressil: https://load.kundasadam.ee, vabas 

vormis e-kirjaga aadressil: security@kundasadam.ee või kohapeal). 
1.2 Rada 2 „VÄLJA“ (automaatne numbrituvastussüsteem). Rada kasutavad sadamast 

väljumiseks kõik sõidukid sh sõiduautod, kaubikud, veokid, kraanad jm tehnika, välja arvatud 

sõidukid, millised on kohustatud kasutama sõiduradu nr 1 ja 4. 

 
Kunda Sadam AS                                                                                                                      detsember 2019 

https://load.kundasadam.ee/
mailto:security@kundasadam.ee


lk 4                                                                                                   SADAMA PÄÄSLA TÖÖÖKORRALDUSJUHEND                      
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1.3 Rada 3 „SISSE“ (automaatne numbrituvastussüsteem). Rada kasutavad sadamasse 

sisenemiseks kõik sõidukid sh sõiduautod, kaubikud, veokid, kraanad jm tehnika välja arvatud 

sõidukid, millised on kohustatud kasutama radu nr 1 ja 4. 

1.4 Rada 4, Autokaal. 
1.4.1 Üle kaalu sisenevad sadamasse ja väljuvad sadamast veokid, millistele on väljastatud 

kaalumiskaart; 

1.4.2 Veokid, millised sisenevad sadamasse üle autokaalu, on kohustatud sadamast ka väljuma üle 

autokaalu. Teistelt sõiduradadelt väljumine on keelatud. Juhul, kui siiski on selleks vajadus, 

tuleb sellest eelnevalt informeerida sadama töötajat (stividor, turvatöötaja, laoteenuste juht, 

turvaülem); 

1.4.3 Autokaalul toimuvat liiklust ja tegevust jälgib sadama turvatöötaja. Vahejuhtumi korral (kaalu rike, 

kaardi tõrge vm) teavitada sadama stividori, tel +372 3229 865 või sadama turvatöötajat.  

 

2 TERRITOORIUMILE SISENEMISLUBADE TAOTLEMINE  

2.1 Loata sisenemine sadama territooriumile on keelatud. 

2.2 Lubade taotlemine territooriumile sisenemiseks toimub: 

• lubade haldamise süsteemis aadressil: https://load.kundasadam.ee, või 

• e-kirjaga aadressil: security@kundasadam.ee, või 

• pääslas täidetava taotlusega (vt Lisa 1). 

2.3 Loa taotlejaks võib olla sadama pidaja Kunda Sadam AS-i töötaja, kellele on antud selleks 

ligipääas veebis, riigiameti esindaja, sadamas teenuseid osutavate ettevõtete sh laevade 

esindajad (laeva agentuur, -agent, -kapten, -omanik) või sadama territooriumil lepingu alusel 

tegutsevate isikute esindajad. 

2.3.1 Loa taotluse, mis on seotud sadamas seisva laeva teenindamisega (laeva varud, remonditööd, 

tehnilised ülevaatused/kontrollid, külalised jm), esitab laeva esindaja (laeva agentuur, agent, 

kapten, või omanik); 

2.3.2 Loa taotluse, mis on seotud laeva lastimisega või lossimisega või kauba veoga, esitab sadamaga 

lepingulises suhtes oleva ettevõtte või laeva esindaja; 

2.3.3 Loa taotlused, millised ei ole kirjeldatud p 2.3.1 – 2.3.2 esitab loa taotleja ning vajaliku loa 

väljastamine kooskõlastatakse sadama turvaülemaga. 

2.4 Kliendi (sadamaga lepingulises suhtes oleva ettevõtte) registreerib lubade haldamise süsteemis 

sadama turvaülem, väljastades kliendile süsteemi sisenemiseks vajaliku kasutajanime ja parooli. 

2.5 Sisenemisloa taotlemisel esitatakse järgmised andmed: 

• eriload: kirjalik taotlus pole vajalik, ametnik esitab turvatöötajale töötõendi ning edastab 

suuliselt sadamasse sisenemise vajaduse; 

• taotlused laevavarude tarneks: taotluse esitaja ettevõtte (laeva agentuur) nimi ja 

isikuandmed (laeva agent, laeva kapten), tarniva ettevõtte nimi, sõiduki registreerimismärk, 

sõidukijuhi isikuandmed, laeva nimi, loa kehtvusperiood (algus- ja lõpukuupäevad), 

laevavarude nimetus (toiduvarud, kütus, vm);  
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• taotlused sadamakülastajatele (külalistele): taotluse esitaja ettevõtte nimi ja isikuandmed, 

ettevõte nimi ning isikuandmed (kellele luba taotletakse), loa kehtivusperiood (algus- ja 

lõpukuupäevad), sadamasse sisenemise vajaduse põhjendus; 

• tellimus lubade haldamise süsteemis: sadamasse sisenemise vajaduse põhjendus, firma 

(s.o ettevõte, kellele luba taotletakse) nimi, laeva nimi (kui tellimus on seotud 

laevakülastusega), loa kehtivusperiood (algus- ja lõpukuupäevad), klient (loa tellija ettevõte 

nimi), sõiduki registreerimismärk, juhi nimi, lisainfo; 

• kaalumiskaart (kaalumisteenust kasutavad veokid): kaardi taotleja ettevõtte nimi, veoki 

registreerimismärk, veoki omaniku nimi, kaalutava kauba nimetus, laeva nimi (olemasolul). 

2.6 Sadama pidaja võib loa väljastamisest keelduda, kui ilmneb varem samale isikule väljastatud loa 

osas toimunud käesoleva juhendi rikkumine, ebaõigete andmete esitamine või põhjendatud 

vajaduse puudumine. 

3 DOKUMENDID - LOAD  SADAMA TERRITOORIUMILE SISENEMISEKS 

Sadama territooriumile lubatakse isikuid ja sõidukeid järgmiste dokumentide esitamisel,       
olemasolul:  

3.1 Kehtiv isikut tõendav dokument (isikutunnistus, reisidokument, meremehe teenistusraamat, 

juhiluba). 
3.2 Tutvatöötaja poolt registreeritud luba (luba füüsiliselt ei väljastata, isikuandmed registreeritakse 

žurnaalis ning isik lubatakse territooriumile. Pääsuõigus kehtib ainult koos kehtiva isikut tõendava 

dokumendiga). 
3.3 Sadamas riiklikku kontrollfunktsiooni teostava ameti töötõend (eriload, vt p 1.1.1). 
3.4 Kunda Sadam AS-i töötajad vastava ametikohtade ning sõidukite nimekirja alusel, mis on 

koostatud ja kinnitatud sadama turvaülema poolt. 
3.5 Automaatse numbrituvastussüsteemi (ANTS) haldamise süsteemis kinnitatud taotlused 

(tellimused). 
3.6 Laeva munsteroll ja reisijate nimekiri (nimetatud dokumentide alusel lubatakse sadama 

territooriumile laevapere liikmed ja reisijad, kes on kantud laeva kapteni poolt kinnitatud vastavalt 

munsterrolli või reisijate nimekirja ning nimetatud laev on sellel hetkel sadamas. Munsterrolli ja 

reisijate nimekirja edastab turvatöötajale laeva kapten või agent. Laevapere liikmetel, kelle suhtes 

on rakendatud riiki sisenemise-väljumise keeld, ei ole lubatud sadama territooriumile siseneda või 

sealt väljuda. 
3.7 Kaalumiskaart (ainult rada 4, vt p 1.4); 
3.8 Kaubadokumendid (saateleht, nõudekiri, teekonnaleht jms), millised tõendavad kauba Kunda 

sadamasse tarnimist (turvatöötaja eelneval informeerimisel kaubasaatja poolt). 
3.9 Sadamat külastatavatel gruppidel/ekskursioonidel peab olema sadama esindaja nõusolek.  
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4 AUTOMAATNE NUMBRITUVASTUSSÜSTEEM (ANTS), LUBADE HALDAMISE SÜSTEEM 

 

4.1 Pääsla sõiduradadel 2 ja 3 on sadamasse sisse- ja väljasõit korraldatud tõkkepuudega 

automaatse numbrituvastussüsteemiga (ANTS), mida juhitakse veebis läbi lubade haldamise 

süsteemi. Nimetatud sõiduradu on õigus kasutada ainult sõidukitel, millised on sisestatud ANTS 

haldamise süsteemis. 

4.2 Lubade haldamine toimub veebiteenusena selleks ettenähtud serveris. 

4.3 Sadama turvaülem registreerib sadamaga lepingulises suhtes oleva ettevõtte (kliendi) 

veebipõhises lubade haldamise süsteemis (https://load.kundasadam.ee), väljastades kliendile 

süsteemi sisenemiseks vajaliku kasutajanime ja parooli. 

4.4 Sadamasse sisenemiseks esitab klient süsteemis tellimuse (vt p 2.5), millele sadama turvaülem 

või turvatöötaja annab omapoolse kinnituse.  

• Tõkkepuu kõrval olevas fooris põleb algselt punane tuli;  

• Kui sõiduk läheneb tõkkepuule, tuvastab kaamera sõiduki registreerimismärgi numbri ning  

kontrollib selle andmeid veebipõhises haldmise süsteemis; 

• Kui sõiduki registreerimismärgi number (tellimus) on süsteemis kinnitatud, süttib fooris 

roheline tuli, avaneb tõkkepuu ja sõidukil on lubatud siseneda sadama territooriumile; 

• Peale avanenud tõkkepuu läbimist tõkkepuu sulgub ja fooris süttib punane tuli; 

• Kui sõiduki reg.märgi numbrit süsteemis kinnitatud ei ole (st sõidukil puudub luba), siis 

tõkkepuu ei avane ja sõidukit sadama territooriumile ei lubata. 

4.6       Sõiduki registreerimismärk peab vastama Liiklusseaduse alusel kehtestatud mootorsõiduki ja selle 

haagise tehnonõuetele ning olema eelkõige loetav päevavalguse korral vähemalt 40 m kauguselt 

ja pimedal ajal vähemalt 25 m kauguselt, peab olema puhas, deformeerumata ja ilma katteta ning 

kinnitusdetailid ei tohi halvendada registreerimismärgi loetavust. 

 

5 SADAMA TERRITOORIUMILE  JA/VÕI TERRITOORIUMILT VÄLJA EI LUBATA 
 

5.1 Isikuid ja sõidukeid, kes (millised) ei oma käesolevas juhendis kirjeldatud dokumente, lube. 

5.2 Isikuid, kelle suhtes on kehtiv riiki sisenemise või riigist väljumise keeld (turvatöötajat teavitab 

politseiametnik). 

5.3 Isikuid ja sõidukeid, kellele (millistele) on sadama territooriumile sisenemine keelustatud sadama 

juhtkonna poolt.  

5.4 Alkoholi-, narkootilises- või toksilises joobes või muu psühhotroopse aine mõju all olevaid isikuid 

(nimetatud ainete mõju all olevad laevapere liikmed antakse koostatud akti alusel üle vastava 

laeva esindajale: kapten, vahi ohvitser, agent). Kui turvatöötajal tekib kahtlustus, et isik on 

alkoholi-, narkootilises- või toksilises joobes või muu psühhotroopse aine mõju all, siis teavitab 

sellest politseiametnikku. 

5.5 Isikuid, kes keelduvad läbima alkoholi testi (turvatöötajal on õigus teostada test alkomeetriga) või 

turvakontrolli (sh sõiduki osas). 
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5.6 Alkoholi, narkootikume, uimasteid, toksilisi-, mürgiseid, tule- ja plahvatusohtlikke aineid ning 

tulirelvi omavaid isikuid (ilma vastava tõendita). 

5.7 Sõidukeid, millistel turvakontrolli läbimise käigus on tuvastatud saatedokumentide välist kaupa. 

5.8 Kaubaveokeid (koormaga), millistel ei ole kinnitatud ja pingul koormarihmad või puuduvad 

vajalikud koormakatted (teostades puistelasti vedu). 

5.9 Lastijääkidega (hakkepuidu jäätmed, puitlasti jäätmed, teravili, raps vm) veokeid (territooriumilt 

väljumisel). 

5.10 Ümarpuidu veokeid, kui nende: 

• koorma kõrgus ei ole tugisammaste kõrgusest vähemalt -20 cm allpool; 

• koorem on ülelaaditud (kuhjatud); 

• koorem ei ole korrektselt laaditud ja palgid ulatuvad välja sõiduki gabariitidest.  

 

6 TOIMINGUD TURVALISUSE TAGAMISEKS   
 

6.1 Turvanõuete rakendamise eesmärgiks on sadama külastajate, laevade, kauba ja sadama 

töötajate ohutuse tagamine ja turvaintsidentide ennetamine. Turvameetmete tõhusa rakendamise 

pääslas tagab osapoolte sellealane sujuv koostöö. 
6.2 Kõik sadamaalale sisenevad ja seal viibivad isikud peavad arvestama võimalusega, et nende ja 

nende poolt juhitava sõiduki suhtes võidakse kohaldada turvakontrolli. Sadamaalale sisenevad 

isikud ja transpordivahendid peavad olema identifitseeritavad eelnevalt edastatud informatsiooni 

alusel. 
6.2.1 Turvakontroll on isikute (sh sadamatöötajate, külaliste, laevapereliikmete, sõidukijuhtide ning 

sadamas teenust osutavate isikute), isikutega kaasas olevate asjade, kaupade ja 

transpordivahendite läbivaatus ainete ja esmete (sh relvade, lõhkeainete või -seadmete jne) 

avastamiseks, mis võivad kujutada ohtu inimese elule või tevisele ning sadamaalal paiknevale 

varale, sh laevadele. 

6.3 Õhusõidukite (mehitatud, mehitamata) käitamine sadamaalal on lubatud üksnes sadama 

turvaülema eelneva kirjaliku kooskõlastuse olemasolul. 
6.4 Lisaks eelnevale, toimub pääslas isikute ja sõidukite sadamasse sisenemisel ja sadamast 

väljumisel turvatöötajate poolt (24/7) järgmised toimingud:  

• Isikute ja sõidukite visuaalne jälgimine (100 %); 

• Autokaalu kasutatavate sõidukite jälgimine kaalumistoimingutel (100 %); 

• Sadamaalale saabuva lasti visuaalne kontroll ning kontroll selle üle, et lasti sihtkohaks on 

sadam. Teostades seejuures lasti saatedokumentidele vastavuse kontrolli; 

• Sõidukite turvakontroll/läbivaatlustoimingud (juhuvalik); 

• Isikute turvakontroll/läbivaatlustoimingud (juhuvalik); 

• Sõidukite, millised toovad laevadele laevavarusid sh toiduaineid ja tehnilist varustust, 

turvakontroll/läbivaatustoimingud (100%).  
6.5 Turvameetmete toimingud võivad tekitada pääslas liikumistel (sõidukid, isikud) viivitusi. 

Turvakontrollid ja läbivaatustoimingud teostatakse selliselt, et arvestatakse täiel määral 
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läbiotsitava isikuõigustega ning ei riivata tema inimväärikust. Varude pakenditele tagatakse 

muutumatus. 

6.6 Käesolevas juhendis toodu kehtib ja kuulub täitmisele kõigile asjaosalistele turvatasemel 1 
(tase, millel rakendatakse minimaalseid asjakohaseid turvameetmeid). Turvatasemetel 2 ja 
3 rakendatakse piiratud aja jooksul, võimaliku turvavahejuhtumi suurenenud ohu või 
vahetu turvavahejuhtumi tekkimisel, täiendavad asjakohased eriturvameetmed. 
 

7 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

 

8.1 Kunda Sadam AS töötleb sadamaalale lubatud isikute andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse 

seadusega. 

8.2 Pääsuõiguste taotlemisel kogutud andmeid (nimi, sõiduki registreerimismärk, jm) kasutatakse 

vaid pääsulubade väljastamiseks, pääsuõiguste andmise põhjendatuse kontrollimiseks sh 

sadamaalal toimunud õnnetusjuhtumite menetlemisel. Isikuandmeid väljastatakse vaid 

õigusaktide alusel. 

8.3 Sisenemisloa taotluse esitamisega nõustub taotleja, et Kunda Sadam AS võib kontrollida taotleja 

poolt taotluses esitatud andmete õigsust õigusaktides ettenähtud alustel. 

8.4 Lubadega seotud isikuandmetele on ligipääs sadama turvaülemal, sadama lepingulisel 

turvaettevõttel, sadamale IT-teenust osutava ettevõtte esindajatel  ja sadamale ANTS haldamise 

teenust osutava ettevõtte esindajatel ning riiklikku järelevalvet teostavatel ametitel õigusaktides 

ettenähtud alustel. 
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Lisa 1 

 

Kunda Sadam AS 

Sadama pääsla korraldus 

Sadama turvateenistus/turvaülem 

 

 

TAOTLUS  
 

Palun väljastada läbipääsuluba (isikuluba, sõidukiluba) sadama territooriumile sisenemiseks: ettevõtte 

.................................................................................................................................................. järgmis(t)ele 

töötaja(te)le: 

  

Isiku (juhi) ees- ja 

perekonnanimi 

Sõiduki       

reg. number 

Sõiduki mark 

 (mudel)  

 

Laeva nimi 

Tellimuse nr 

süsteemis 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Sadamasse sisenemise vajadus : ................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

Loa taotleja (ettevõtte nimetus) : .................................................................................................................... 

 

Kinnitan, et isikud kellele luba taotlesin on tutvustatud/instrueeritud sadama territooriumil kehtivatest 

ohutusnõuetest Kunda Sadam AS ”Meelespea koostööpartnerile / ”Ohutuse juhised sadama külastajale” 

kohaselt. 

Loa taotleja (nimi, allkiri, kontaktid) : .............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

Loa kehtivus: alates: .................................................kuni.............................................. 20..... a 

 

Sõidukite  ANTS-i sisestaja (turvatöötaja nimi, kuupäev): ............................................................................. 
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