Petromaks Holding OÜ sadamaalale sissepääsu- ja turvakord
Tallinn, 2022
Käesolev kord kehtestab eeskirjad ja nõuded isikute ja transpordivahendite sisenemisel Petromaks
Holding OÜ sadama maa-alale (edaspidi Sadam) ning sealt väljamisel.
Sadama maa-alale pääsevad isikud ja autotransport aadressil Nõlva tn. 15B, 10416 Tallinn asuva
kontroll-läbipääsupunkti „Värav 1“ kaudu.
Rahvusvaheline laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi (International Code for the Security
of Ships and Port Facilities - ISPS koodeks) täitmiseks on Sadama maa-alal kehtestatud püsivalt
tegutsev turvameetmete süsteem. Juurdepääsupiiranguga alale pääsevad isikud ja autotransport
aadressil Nõlva tn. 15, 10416 Tallinn asuva kontroll-läbipääsupunkti „Värav 2“ kaudu.
Sadama maa-ala töörežiim – ööpäevaringne. Administratsiooni töörežiim – 08:00-17:00.

Sissepääs Sadama maa-alale ning laevadele
Sissepääsuluba taotletakse Sadama administratsioonis aadressil: Nõlva tn. 15, 10416, Tallinn.
Taotlused ühekordse Sadama maa-alale sissepääsuloa saamiseks esitatakse kirjalikus või suulises
vormis. Taotluses tuleb märkida ees- ja perekonnanimi, isikuandmed (identifitseerimise kood või
sünniaeg) külastuse eesmärk ning sõiduki registreerimismärk (kui on vaja pääseda sõidukiga).
Taotlused sissepääsuloa saamiseks kehtivusega üle 7 ööpäeva menetletakse ühe nädala jooksul
alates taotluse esitamisest.
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Elektroonilised võtmed väravatele ning isikuload väljastatakse Sadama administratsioonis (edaspidi
Petromaks).
Laevaagent teavitab Petromaks-i (sadam@petromaks.com) laeva saabumisest ning viibimise
tähtajast. Sadama maa-alal viibimise ajaks väljastab Petromaks laeva meeskonnale Laevaagendi
kaudu vajalikus koguses elektroonvõtmed jälgvärava avamiseks.
Alalised sissepääsuload autoväravatele kujutavad endast mitmekordset plastikust elektroonilist võtit
(kaarti), millega avavad autojuhid väravaid Sadama maa-alale pääsemiseks.
Isikud, kes on saanud luba Sadama maa-alale pääsemiseks, on kohustatud järgima Sadama maa-alal
viibimise turva- ja ohutuseeskirju, millega on nad kohustatud eelnevalt tutvuma veebilehel
www.petromaks.com.
Isikuloa valdaja vastutab selle õiguspärase kasutamise eest. Sadama administratsioonil on õigus
sissepääsuluba peatada või tühistada, kui seda kasutatakse Petromaksi huve kahjustavalt või
vastuolus kehtestatud nõuetega.
Sadama maa-ala toimub külastajate ja sõidukite valikuline kontroll. Külastajatel peab olema kaasas
isikut tõendav dokument, mis tuleb vajadusel esitada kontrolli teostavale isikule.
Ettevõtted ja firmad võivad ühes taotluses taotleda mitut sissepääsuluba. Sellisel juhul vastutab
ettevõte ise selle eest, kellele antakse välja sissepääsuluba.
Juhul kui Sadama maa-ala külastus on mitteregulaarne või juhulik, tuleb külastusest ette teatada
sellele isikule või laevale, kellelt tuli kutse.
NB! Lubade maksumus (käibemaksuta):


Sissepääsuloa või dublikaadi väljastamine

16 eurot



Sissepääsuloa pikendamine/hooldus

13 eurot



Sõidukite pääsuõigus

kuutasu 3 eurot/sõiduk



Lühiajaline pääsuõigus (sõidukiga või ilma)

tasuta



Kaubatransport laevale/-lt kauba laadimiseks/lossimiseks

tasuta

Sissepääsuloa esmakordsel väljastamisel tasutakse ühekordne loa väljastamise tasu ning aasta
hooldustasu. Dublikaadi väljastamisel rakendatakse sissepääsuloa väljastamise tasu, kuid ei
rakendata hooldustasu, kuna see on esmase sissepääsuloa väljastamisel juba tasutud.
Hooldustasu arve esitatakse sisspääsuloa taotlemisel kogu perioodi eest korraga. Sissepääsuloa
pikendamisel tasutakse hooldustasu ja sõidukite pääsuõiguse kuutasu.
Sissepääsuloa või sõiduki pääsuõiguse sulgemisel selle eest tasutud perioodi hooldustasu ja
pääsuõiguse tasu ei tagastata.
Loa väljastamise tasu sisaldab kaartide valmistamise kulu, tööjõukulu. Hooldustasu sisaldab
infosüsteemide ning valve- ja läbipääsusüsteemide hoolduskulu, tööjõukulu.
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Informatsioon laevadele
Sadama maa-alale saabumisel laevade administratsioonid saavad laevaagendilt nõutavas koguses
elektroonilisi võtmeid, millega laevapere saab liikuda maismaal jälgvärava „Värav 2“ kaudu.
Laeva administratsioon peab alati eelnevalt esitama Sadamaala administratsioonile laevapere
liikmete, reisijate, laevapere liikmete vahetuse, laeva külastajate, laeva külastavate kauba tarnijate
nimekirju, informatsiooni tellitud teenindusfirmadest ning samuti laeva kontaktandmeid.
Laeva administratsioon peab pidama laevast lahkuvata isikute arvestamise žurnaali ning esitama
nende isikute nimekirju võimu organitele ja/või Sadamaala administratsioonile nende nõudel.
Enne lahkumist tagastab laeva administratsioon elektroonilised võtmed agendile, kes on kohustatud
tagastama need Sadama administratsioonile.
Videovalve
Kogu Sadamaala on videovalve all.

Kontaktandmed
tööpäevadel kell 8:00 - 17:00
Tel:

Petromaks Holding OÜ

+372 650 7777

Nõlva 15, 10416 Tallinn, Eesti

+372 650 7600

E-post: sadam@petromaks.com
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