ALLIKLEPA SADAMA REOSTUSTÕRJE PLAAN
1. Andmed sadama maa-ala ja veeala kohta.
Alliklepa sadam on harrastusmeresõitjate väikelaevu teenindav külalissadam, mis asub Soome
lahe lõunakaldal Pakri saartest läänes koordinaatidega: 59017I06.29II N Põhjalaius (B);
23047I37.06II E Idapikkus (L).
Sadam asub Päärbi kinnistul (43101:001:0501), mis on 100% tootmismaa. Sadama maa-ala
üldpindala on 2,84 ha ja veeala 0,50 ha.
2. Sadama maa-ala ja veeala skemaatiline joonis, reostustõrje vahendite paiknemine.
Reostuse lokaliseerimiseks ja koristamiseks vajalikud vahendid ja tööriistad asuvad konteineris
(plaanil nr 10). Mootorikütuste, rasvade jms absorbeerimiseks kasutatav poom E6014
paigaldatakse vastavalt vajadusele sadama suudmesse ( plaanil nr 12). Konteineri võti asub
sadama kontoris (plaanil nr 6).
3. Andmed valdavate ilmasikuolude kohta.
Sadam on küllaltki avatud põhjakaarte avamere lainetusele, kuid rohkem kui 100 m laiune,
sadamast põhjas asuv madal (0,5 – 0,8 m), paepinnasel olev mereala reeglina summutab
lainetuse enne sadamarajatisteni jõudmist.
Sadama ca 2.5 m kõrgused graniitkividest lainemurdjad kaitsevad sadama veeala N, NE ja NW
tuulte eest. Sadama kitsas, 10 m laiune suue (plaanil nr 12) ei võimalda avamerelainetel
sadamasse tungida. Viimased kolm talve on olnud praktiliselt jäävabad.
4. Kokkuvõte sadama veeala reostusohu riskihinnangust.
Sadama veeala reostuse oht raskete naftasaadustega on minimaalne – võimalik vaid merelt.
Sadamas puudub tankla. Aluste kanistrist tankimisel on bensiini või diiselkütuse merre
sattumise oht.
5. Võimaliku reostusmahu arvutus veesõidukite punkerdamisel ning muudel juhtudel.
Sadamas punkerdamist ei toimu. Kuni 20L kanistrist kütuse tankimisel on reostusrisk madal ja
ei ületa 100 grammi iga 50 tankimiskorra kohta.
6. Reostustõrjevahendid.
Poom E6014 0,13x3m, 4 tk sadama suudme sulgemiseks või reostuskoha piiramiseks. Poomi
absorbeerimisvõime 30L poomi kohta.
7. Jäätmete kogumine.
Jäätmete kogumine ja hooldamine toimub vastavalt Lääne-Harju valla 29.05.2018 määrusega
nr 11 vastu võetud jäätmehoolduseeskirjale (RT IV,12.06.2018,56). Sadam võtab laevadelt
vastu liigiti kogutud jäätmeid (plaanil nr 9) ja reovett (plaanil nr 8). Kogutud jäätmed ja reovesi
antakse lepingu alusel üle Lääne- Harju vallas jäätmekäitlust korraldavale teenusepakkujale
edaspidiseks käitlemiseks.
8. Reostuse avastamisest teavitamise kord.
Reostuse avastaja informeerib viivitamatult sadama kaptenit +3725258735.
Sadama kapten informeerib Päästeametit 112;
Keskkonnainspektsiooni 1313;
Merevalvekeskust 6191224;
Veeteede Ametit 6205500.
Kõik vajalikud kontakttelefonide numbrid on avalikult kättesaadavad sadama infotahvlil ja
sadama kontoris.
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