
EESTI MEREALADE UJUVMÄRGISTUS  

Eesti merealadel kasutatakse alljärgnevaid ujuvmärgistuse liike ja tähistamise viise: 
1. Lateraalmärgid 
2. Kardinaalmärgid 
3. Eraldiasetseva ohu märgid 
4. Ohutu vee ehk teljemärgid 
5. Eriotstarbelised märgid 
6. Teavitamata ohu tähistamine 
7. Valguspeegeldava materjali kasutamine.  

1. LATERAALMÄRGID  

Lateraalmärke kasutatakse veeteede tähistamiseks, kusjuures eristamiseks kasutatakse rohelist (parema külje märgid) ja 
punast (vasaku külje märgid) värvi ja tuld.  

1.1. Lateraalmärkide tunnused (lateraalmärkide tunnused on vastavuses IALA ujuvmärgistuse regioonile A).  

  

1) Sammaspoi all antud kontekstis mõeldakse jääpoi (torpeedo e sigarikujuline) tüüpi poid, mille veepealne osa kujutab 
endast tüvikoonust. Sammaspoi võib endast kujutada ka laiemal alusel (võib osaliselt ulatada üle veepinna) paiknevat 
tüvikoonust või sammast.  

1.2. Modifitseeritud lateraalmärkide tunnused  

Juhul kui laevatee hargneb, siis eelistatav laevatee (peatee) võidakse tähistada modifitseeritud parema ja vasaku külje 
märkidega:  

* Juhul kui poi kuju ei ole selgelt silindriline või kooniline, siis paremaks identifitseerimiseks on soovitatav, et poil oleks 
vastava kujuga topimärk. 
** Ei ole kohustuslik. 
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Karakteristik Vasaku külje märgid Parema külje märgid 
Värvus punane (R) roheline (G) 
Kuju* silindriline, sammaspoi1) või tooder kooniline, sammaspoi või tooder 
Topimärk** punane silinder roheline koonus teravikuga üles 
Tuli***     
a) värvus: punane roheline 
b) plink: lubatud kõik, v.a modifitseeritud lateraalmärkide 

plingi karakteristik (p 1.2) 
lubatud kõik, v.a modifitseeritud lateraalmärkide 
plingi karakteristik (p 1.2) 

Karakteristik Eelistatav laevatee 
paremal 

Eelistatav laevatee 
vasakul 

Värvus Punane, ühe laia horisontaalse rohelise triibuga
keskel 

Roheline, ühe laia horisontaalse punase triibuga keskel

Kuju* silindriline, sammaspoi või tooder kooniline, sammaspoi või tooder 
Topimärk** punane silinder roheline koonus teravikuga üles 
Tuli***: 
a) värvus 

punane roheline 

b) plink kombineeritud koguplinktuli Fl (2+1) kombineeritud koguplinktuli Fl (2+1) 

*** Juhul kui on.  



2. KARDINAALMÄRGID  

Kardinaalmärke kasutatakse ohtlike piirkondade tähistamiseks, kusjuures märk viitab sellele, et sügavaim vesi piirkonnas 
asub poi nimele vastavas suunas (põhjas, lõunas, idas või läänes). Kardinaalmärkide kuju ei ole normeeritud. 
Värvikombinatsioonis kasutatakse musta ja kollast. Topimärgid (topeltkoonused) on alati mustad.  

Kardinaalmärkide tuli on värvuselt valge ja alljärgnevate karakteristikutega: 
• Põhjamärk: pidev sage (Q: 60 või 50 plinki minutis) või ülisage (VQ: 120 või 100 plinki minutis) plinkimine. 
• Idamärk: 3 sagedat või ülisagedat plinki, millele järgneb pime (tuleta) periood. 
• Lõunamärk: 6 sagedat või ülisagedat plinki ja pikk plink, millele järgneb pime (tuleta) periood. 
• Läänemärk: 9 sagedat või ülisagedat plinki, millele järgneb pime (tuleta) periood.  

2.1. Kardinaalmärkide tunnused  

  

* Topimärk ei ole kohustuslik, kuid on äärmiselt oluline kardinaalmärgi tunnus poi liigi eristamiseks päevasel ajal. Seetõttu 
tuleks topimärki kasutada kui vähegi võimalik ning siinjuures peaksid koonused olema võimalikult suured ja selgelt 
eristatavad. 
** Juhul kui on.  

3. ERALDIASETSEVA OHU MÄRGID  

Antud märk kujutab endast eraldiasetsevale ohule rajatud (püsimärk) või ankurdatud märki (ujuvmärk), mille ümber on 
navigatsiooniks ohutu vesi.  

3.1. Eraldiasetseva ohu märkide tunnused  

Karakteristik Põhjamärk Idamärk Lõunamärk Läänemärk 
Topimärk* 2 musta koonust 

tippudega 
üles 

2 musta koonust põhjadega 
vastastikku 

2 musta koonust 
tippudega allpoole 

2 musta koonust tipud 
vastastikku 

Värvus must üleval kollane 
all 

must, ühe 
laia kollase triibuga 
keskel 

kollane ülal 
must all 

kollane, ühe laia musta 
triibuga keskel 

Kuju 
(soovituslik) 

sammaspoi 
või tooder 

sammaspoi või tooder sammaspoi või tooder sammaspoi või tooder 

Tuli**         
a) värvus valge valge valge valge 
b) plink Q või VQ Q (3) 10s või 

VQ (3) 5s 
Q (6) + LFl.15s või 
Q (6)+LFl.10s 

Q (9) 15s või VQ (9) 10s 



  

* Ei ole kohustuslik, kuid soovitatav. Topimärgi kerad peaksid olema võimalikult suured ja selgelt eraldatava vahega. 
** Juhul kui on.  

4. OHUTU VEE MÄRGID  

Ohutu vee ehk teljemärgid teavitavad meresõitjat sellest, et igal pool ümber märgi on laevatatav veeala. Sageli 
kasutatakse neid veetee kesktelje või alguse tähistamiseks.  

4.1. Ohutu vee märkide tunnused  

  

** Ei ole kohustuslik. 
*** Juhul kui on.  

5. ERIOTSTARBELISED MÄRGID  

Eriotstarbelised märgid viitavad eripiirkondadele või objektidele, mis on tähistatud merekaartidel ning leidnud käsitlemist 
navigatsioonialastes teatmeteostes (sõjaväe õppepolügoonid, kaadamispaigad, puhkealad, kaablite ja torujuhtmete 
asukohad). Eriotstarbelisi märke kasutatakse ka laevaliiklustsoonide eraldusmärkidena juhul, kui lateraalmärkide 
kasutamine võib põhjustada arusaamatusi.  

5.1. Eriotstarbeliste märkide tunnused  

  

Karakteristik Iseloomustus 
Topimärk* 2 musta üksteise peal asetsevat kera 
Värvus must, ühe või rohkema punase horisontaalse triibuga 
Kuju (poil) vabalt valitav, kuid mitte sarnanev lateraalmärkide spetsiaalkujuga (eelistatud sammaspoi või tooder) 
Tuli**   
a) värvus valge 
b) plink Fl (2) 

Karakteristik Iseloomustus 
Värvus punased ja valged vertikaalsed triibud 
Kuju kerakujuline, sammaspoi või tooder 
Topimärk** punane kera 
Tuli***:   
a) värvus valge 
b) plink LFl.10s või Iso või Oc või Mo(A) 



** Ei ole kohustuslik. 
*** Juhul kui on.  

6. TEAVITAMATA OHU TÄHISTAMINE  

Terminit «teavitamata oht» kasutatakse äsja avastatud ohtude puhul, millest senini ei ole teavitatud ametlikes 
navigatsioonialastes teadannetes. See hõlmab nii looduslike protsesside tulemusena tekkinud takistusi nagu 
liivamadalikud kui ka inimtegevuse tulemusena tekkinud takistusi nagu laevavrakid. Meresõitjate teavitamiseks tekkinud 
ohust kasutatakse situatsioonile vastava märgi dubleerimist seni, kuni meresõitjaid on ohust piisavalt teavitatud. Uue ohu 
märgistamise vajaduse ja viisi määratlemine kuulub Veeteede Ameti pädevusse.  

6.1. Teavitamata ohu tähistamine viisid: 
• Vähemalt üks uut ohtu tähistav ujuvmärk ohu piirkonnas peab olema dubleeritud. 
• Dubleeriv märk peab olema igas suhtes identne dubleeritava märgiga. 
• Iga tulemärk, mida kasutatakse dubleerimiseks, peab omama vastava kardinaalmärgi või lateraalmärgi tule 
karakteristikut. 
• Tevitamata ohtu võib tähistada ka radaripeegeldiga, mille tähis morsekoodis on «D» ja signaali pikkus radari kuvaril on 1 
meremiil.  

7. VALGUSTPEEGELDAVA MATERJALI KASUTAMINE  NAVIGATSIOONIMÄRKIDEL  

Kooskõlas IALA soovitustega (IALA Recommendation E-106, May 1998) ning lähtudes vajadusest parandada 
navigatsioonimärkide avastamist ja identifitseerimist pimedal ajal on lubatud navigatsioonimärkidel kasutada 
valgustpeegeldavaid materjale. Seejuures tuleb valgustpeegeldavate materjalide kasutamisel lähtuda standardkoodist 
(Standard Code, lihtsamatel juhtudel, eriti lateraalmärkide puhul) või detailkoodist (Comprehensiv Code, keerulisemates 
situatsioonides). Sealjuures tohib ühes piirkonnas kasutada märkide tähistamisel ainult ühte kooditüüpi.  

7.1. Standardkood 
7.1.1. Rohelised lateraalmärgid – üks roheline triip või kolmnurk. 
7.1.2. Punased lateraalmärgid – üks punane triip või ruut. 
7.1.3. Eriotstarbelised märgid – üks kollane triip või «X» või sümbol. 
7.1.4. Kardinaalmärgid, eraldiasetseva ohu märgid ja ohutu vee märgid1) – valged triibud, tähed, numbrid või sümbolid.  
1) Tuleb jälgida, et märgil kasutatavate valgete valgustpeegeldavate triipude või sümbolite hulk ei kahandaks märgi 
äratundmist päevasel ajal.  

7.2. Detailkood  

7.2.1. Lateraalmärgid ja eriotstarbelised märgid - sama mis standardkoodi puhul.  

7.2.2. Ohutu vee märgid2) – kombinatsioon punastest ja valgetest horisontaalsetest või vertikaalsetest triipudest (vähemalt 
üks kumbagi värvi triip).  

7.2.3. Eraldiasetseva ohu märgid3) – sinised ja punased horisontaalsed triibud (vähemalt üks triip kummastki värvist). 
 

7.2.4. Kardinaalmärgid – a) põhjamärk4) – horisontaalne sinine triip märgi mustal ja kollane triip märgi kollasel osal;
 

b) idamärk – kaks horisontaalset sinist triipu märgi ülemisel mustal osal; 
c) lõunamärk4) – horisontaalne kollane triip märgi kollasel ning sinine triip märgi mustal osal; 
d) läänemärk – kaks horisontaalset kollast triipu märgi ülemisel kollasel osal.  
2) Punased triibud peavad olema vähemalt kaks korda laiemad valgetest triipudest. Vahe kahe eri värvi triibu vahel peab 
olema vähemalt kaks korda laiem valgest triibust.  
3) Sinine ja punane triip peavad olema võrdse laiusega ning eri värvi triibud peavad olema eraldatud vähemalt ühe triibu 
laiuse vahega.  
4) Sinised triibud peavad olema vähemalt kaks korda laiemad kollastest triipudest. Vahe kahe eri värvi triibu vahel peab 
olema vähemalt kaks korda laiem kollasest triibust.  

Karakteristik Iseloomustus 
Värvus kollane 
Kuju (poidel) vabalt valitav kuju, kuid mitte vastuolus teiste navigatsiooni-

märkidega 
Topimärk** «X» kujuline, kollane 
Tuli***   
a) värvus kollane 
b) plink suvaline, kuid erinev kui p 2, 3 ja 4 


