
 

 
 

 

TALLINNA LINNASEKRETÄR 

 

KÄSKKIRI 
 

 

Tallinn 06.06.2019 nr L-2/10 

 

 

Linnasekretäri 29. aprilli 2015 käskkirja nr 

L-2/19 „Avaliku ürituse loa taotluse 

menetlemise ja korraldamise nõudedˮ 

muutmine 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lg 4 p 9 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 

määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kordˮ § 3 ja § 5 lg-te 1 ja 

2 alusel  

 

 

1. Linnasekretäri 29. aprilli 2015 käskkirjas nr L-2/19 „Avaliku ürituse loa taotluse menetlemise ja 

korraldamise nõudedˮ tehakse järgmised muudatused: 

1.1  punkti 1.10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„1.10 Vabaduse väljakul ürituse korraldamiseks loa andmisel kaalutakse ürituse vormi ja sisu 

sobivust riigi ja linna esindusväljakule, samuti Jaani kiriku ning Vabadussõja võidusamba 

lähedusse. Ürituse luba Vabaduse väljakule antakse ametiasutuste ja institutsioonide esitatud 

tüüptingimuste alusel, mis on esitatud käskkirja lisas 1.ˮ; 

1.2 lisatakse punkt 1.10¹ ja sõnastatakse see järgmiselt: 

„1.10¹ Ürituse luba Tammsaare parki antakse ametiasutuste ja institutsioonide esitatud 

tüüptingimuste alusel, mis on esitatud käskkirja lisas 2.ˮ; 

1.3 lugeda käskkirja lisa „Vabaduse väljakul avaliku ürituse korraldamise tingimusedˮ lisaks 1; 

1.4 täiendada käskkirja punktiga 4 ja sõnastada see järgmiselt: 

„Kinnitada käskkirja lisa 2 „Tammsaare pargis avaliku ürituse korraldamise tingimusedˮ.ˮ. 

2. Linna avalike suhete teenistusel teha käskkiri teatavaks linna ja riigi ametiasutustele ning 

teistele isikutele, kes kooskõlastavad avaliku ürituse lube. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Toomas Sepp 

Linnasekretär 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13312632?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/410062014016?leiaKehtiv
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LISA 2 

Tammsaare pargis avaliku ürituse korraldamise tingimused 

  

 

 

1. Üldtingimused 

1.1 Tammsaare pargis on lubatud avalikke üritusi korraldada Uue Turu platsil. 

1.2 Tammsaare pargis on avalike ürituste korraldamise raames keelatud: 

1.2.1 teha tuld ning kasutada grilli- ja gaasiseadmeid; 

1.2.2 kõndida murul ja kahjustada taimealasid; 

1.2.3 märgistada (nt värvi, markeri või kriidiga) ja kahjustada sillutist, monumente ja 

pargiinventari. 

1.3 Tammsaare pargis ei ole lubatud korraldada avalikke üritusi, mis sinna olemuselt ja sisult ei 

sobi, eelkõige: 

1.3.1 meeleavaldusi, pikette, kampaaniaid ja rongkäike, mis ei ole käsitletavad avaliku 

koosolekuna korrakaitseseaduse § 58 lõike 2 mõistes; 

1.3.2 spordiüritusi, sh orienteerumist. 

1.4 Ürituse korraldaja peab teavitama kõiki ürituse korraldamisega seotud isikuid ja sõidukijuhte 

käesolevatest tingimustest ning jälgima nende täitmist. 

1.5 Ürituse korraldaja peab vältima sillutise kahjustamist: 

1.5.1 vajaduse korral tuleb sillutisel kasutada katte- või kaitsematerjale (nt veekindlat vineeri 

töötavate seadmete, tõstukikäppade ja inventari all);  

1.5.2 tuleb vältida sillutise määrdumist: sillutisele tilkunud õli, kütus ja määrdeaine tuleb 

eemaldada kohe, sillutist ei ole lubatud märgistada nt värvide, markerite või kriitidega ning tuleb 

vältida kleeplindi- ja rehvijälgi (manööverdada ettevaatlikult: võimaluse korral liikuda ainult 

edasi-tagasi ning vältida kohapeal manööverdamist, järsku kiirendamist ja pidurdamist); 

1.5.3 graniitkattesse ja vuugivahedesse ei ole lubatud puurida auke ega kinnitada ankruid või muid 

esemeid; 

1.5.4 graniitkattel on lubatud kasutada ainult kaanega anumas õueküünlaid 1 m kaugusel 

taimestatud aladest ja üksikpuudest.  

1.6 Inventari (kiosk, telk, müügipunkt, lava jm) võib sillutisele paigutada kooskõlastatud 

asendiplaani kohaselt ning vajaduse korral kinnitada raskuste abil. Inventari ei ole lubatud 

paigutada monumentide ja skulptuuride ette ega murualale. 

1.7 Heakorra tagamiseks:  

1.7.1 peab ürituse korraldaja tegema koostööd parki hooldava asutusega Kadrioru Park (edaspidi 

pargi haldaja), kes territooriumi hooldab; 

1.7.2 peab ürituse korraldaja paigaldama kasutatavale alale lisaprügikastid, mida on mugav 

kasutada (prügi peab olema võimalik ära visata prügikasti kaant tõstmata); 

1.7.3 peab ürituse korraldaja selleks ettenähtud alal tagama vajaliku hulga tualettide olemasolu, 

lähtudes eeldatavast osalejate arvust; 

1.7.4 peab ürituse korraldaja ürituse ettevalmistamisel ja selle ajal kasutatavalt alalt koristama 

lahtise prahi ning tagama ala koristamise kohe pärast ürituse toimumist. Platsile sattunud 

toiduained ja vedelikud (karastusjoogid jms) tuleb koristada survepesuga;  

1.7.5  annab ürituse korraldaja pärast üritust puhastatud ala pargi haldaja esindajale üle. Selle 

kohta vormistatakse üleandmisakt, milles fikseeritakse ürituse käigus tekkinud rajatise-, muru- või 

taimestikukahjustused; 

1.7.6 tellib ürituse korraldaja kahjustuste kõrvaldamiseks vajalikud tööd (nt rikutud väikevormide 

ja haljastuse parandamine või asendamine, rikutud muru taastamine) pargi haldajalt ja tasub nende 

eest pargi haldaja hinnakirja alusel.  

1.8 Ürituse ettevalmistamisel ja ürituse ajal tuleb käiguteedele jätta vähemalt 1,2 m laiune 

läbipääs, muu hulgas tuleb jalakäijatele jätta läbipääs kõigil Uue Turu platsi külgedel. 

1.9 Uue Turu platsile on lubatud sõita kuni 9-tonnise täismassiga sõidukil inventari või kauba 

mahalaadimiseks ja erisõidukil, kui see on tööks hädavajalik. Uue Turu platsile on lubatud sõita 

ainult Pärnu maanteelt. 
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1.10 Uue Turu platsil ei ole lubatud sõidukeid parkida. 

1.11 Elektrikaableid ja -ühendusi tuleb kaitsta mehaaniliste vigastuste eest kaablikattega. 

Elektrikaableid on keelatud paigutada vee äravoolurenni. 

1.12 Ürituseks vajaliku elektrienergia tarbimine tuleb kooskõlastada pargi haldaja esindajaga 

tel 601 4548. 

2. Eesti Draamateatri tingimused 

2.1 Helivõimendusega üritust ei ole lubatud korraldada ühelgi nädalapäeval kl 12–14 ja kl 19–23, 

mil Eesti Draamateatris on etendused (mängukava info leitav veebilehelt www.draamateater.ee). 

2.2 Ürituse ajal ei tohi kõlarid olla suunatud Eesti Draamateatri hoone poole. 

2.3 Ürituse ettevalmistus ja toimumine ei tohi takistada sissepääsu Eesti Draamateatri parklasse 

Pärnu maantee poolt. 

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tingimused 

3.1 Ürituse korraldajal tuleb tagada ürituse ajal vajalik meditsiiniline julgestus. 

4. Põhja-Eesti Päästekeskuse tingimused 

4.1 Ürituse korraldajal tuleb ürituse alguseks täita järgmised nõuded: 

4.1.1 paigaldada nõuetekohane turvavalgustus telkidesse, mille pindala on üle 60 m²; 

4.1.2 varustada telgid esmaste tulekustutusvahenditega kogunemishoonele ette nähtud nõuete 

kohaselt. Kogunemistelgi materjaliklass peab olema vähemalt D-s2,d2; 

4.1.3 paigaldada kioskitesse või samalaadsetesse müügikohtadesse või teenuse osutamiseks ette 

nähtud ehitisse üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti; 

4.1.4 tagada ürituse toimumise alal tuletõrjemasinate ja -seadmete vaba juurdepääs 

tuletõrjehüdrantidele, veevõtukohtadele, hoonetele ja rajatistele; 

4.1.5 tagada võimalus evakueerida inimesed kiiresti kõikidest hoonetest ja telkidest; 

4.1.6 tagada inimeste kiire ja ohutu evakueerimine ajutiselt paigaldatud terrassidelt võimaliku 

tulekahju või muu õnnetuse korral; 

4.1.7 hoida kõigi hoonete väljapääsud vabad kõrvalistest esemetest, seadmetest ja muust sellisest; 

4.1.8  kaitsta maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid mehaaniliste vigastuste eest; 

4.1.9 tagada kioskite, telkide, müügipunktide ja atraktsioonide paigutus linnavalitsusega 

kooskõlastatud plaani kohaselt; 

4.1.10 tagada inimeste kiire teavitamine võimalikust ohust; 

4.1.11 lähtuda põlevmaterjalide ladustamisel tuleohutuse seaduse §-s 19 kehtestatud nõuetest; 

4.1.12 varustada tulekustutusvaibaga müügipunktid, kus kasutatakse toidu valmistamisel 

rasvaineid; 

4.1.13 tagada kogu ajutise elektrisüsteemi nõuetekohasus ja ohutus; 

4.1.14 tagada seadmete vastavus valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele, sh nõuetekohane 

hooldus; 

4.1.15 tagada, et kasutatav inventar on paigaldatud tootja juhiste kohaselt. 

5. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri tingimused 

5.1 Ürituse korraldajal tuleb: 

5.1.1 tagada osalejate ja pealtvaatajate turvalisus ning liiklusseaduse järgimine; 

5.1.2 tagada koos turvaettevõttega, et alaealised ei tarvitaks üritusel alkoholi; 

5.1.3 tagada koos turvaettevõttega, et alkoholi müüdaks ja tarvitataks ainult 18-aastastele ja 

vanematele mõeldud alal (nn 18+ alal); 

5.1.4 tagada, et üritusel korda tagav turvaettevõtja täidaks kooskõlastuse menetlemisel määratud 

tingimusi; 

5.1.5 esitada kaks päeva enne ürituse toimumist Põhja prefektuuri e-postile valveobjekti 

turvatöötajate nimekiri. Nimekirjas märkida turvatöötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, 

turvatöötaja kutsetunnistuse number, selle väljaandmise aeg ja väljastaja andmed ning 

turvaseaduse § 4 kohaselt osutatav turvateenuse liik. Isikute kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, 

märkida eesti keele kohustusliku kesktaseme kohta keeletunnistuse andmed; 

5.1.6 esitada turvatöötajate koosseisu muutumisel Põhja prefektuuri e-postile kohe asendusisikute 

andmed. 
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Tammsaare pargi joonis 

 

 

 

 

Toomas Sepp 

Linnasekretär 

 


