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LISA 1

Vabaduse väljakul avaliku ürituse korraldamise tingimused

1. EELK Tallinna Jaani koguduse tingimused

1.1 Mitte korraldada avalikke üritusi pühapäeval kella 10.00−12.00, kolmapäeval 13.30−14.00 ja neljapäeval
12.00−12.30.

1.2 Mitte paigutada heliseadmeid suunaga kiriku poole.

1.3 Ürituse korraldajal võtta enne ürituse toimumist ühendust kirikuga (tallinna.jaani@eelk.ee).

2. Tallinna Transpordiameti tingimused

2.1 Ürituse toimumisala valida selliselt, et jalakäijatele oleks tagatud läbipääs kõigil Vabaduse väljaku (edaspidi
väljak) külgedel.

2.2 Ürituse inventari transpordiks kasutada Kaarli pst ja Müürivahe tn poolseid sissesõite.

2.3 Juurdepääsuteelt eemaldatavate betoontõkiste asemele paigaldada liiklusmärk 331 või piirdeaed või kasutada
liiklusreguleerijat. Tõkiste eemaldamine tellida Tallinna Transpordiameti liikluskorraldusvahendite hooldajalt, kellel on
vajalikud seadmed.

2.4 Väljakule on lubatud sõita ainult laadimistöödeks. Korraldajal tagada, et platsil ei pargitaks sõidukeid.

3. Tallinna Kommunaalameti tingimused

3.1 Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja pärast üritust heakord – koristada kasutatavalt alalt (sh
trepilt) lahtine praht. Väljakule sattunud toiduained ja vedelikud (karastusjoogid jms) koristada survepesuga. Ala
koristada lõplikult kohe pärast ürituse toimumist.

3.2 Korraldajal teavitada kõiki koostöös osalevaid ettevõtteid ja kõigi masinate juhte väljakul liikumise ja töötamise
tingimustest ning jälgida nende täitmist.

3.3 Korraldajal eemaldada väljakule juurdepääsuteedel paiknevad betoontõkised õigel ajal ja paigaldada need uuesti
kohe pärast ürituse lõppu. Betoontõkiste eemaldamisel peab sõidukite juurdepääsu väljakule piirama kas reguleerija
või tuleb paigaldada ehitusaiad.

3.4 Rajatiste paigaldamisel sillutisele ja väljakule vältida katendi vigastamist ja määrdumist (sh kleeplindijälgi),
vajaduse korral kasutada katte- või kaitsematerjale (veekindel vineer jms).

3.5 Mitte märgistada väljaku katendit nt värvide, markerite või kriitidega.

3.6 Mitte puurida auke, kinnitada ankruid ning muid esemeid teede katenditesse ning väljaku graniitkattesse ja
vuugivahedesse.

3.7 Mitte sõita väljakul sõidukitega (tööliste sõidukid, kaubikud jms) ega neid parkida, väljakul võivad viibida vaid
erisõidukid, kui see on tööks hädavajalik.

3.8 Töötavate hüdraulikaseadmete ning mootori- ja transmissiooniosade all kasutada reostustõrjevahendeid, et
vältida õli sattumist väljaku kiviparketile. Katendile tilkunud õli, kütus ja määrdeaine eemaldada kohe.
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3.9 Rasketehnika kasutamisel minimeerida sõidukite manööverdamisest tekkivaid rehvijälgi (võimaluse korral liikuda
graniitkattel ainult edasi-tagasi), vältida sõidukite manööverdamist kohapeal (rataste pööramist ilma liikumiseta) ning
järsku kiirendamist ja pidurdamist.

3.10 Korraldajal kas arvestada väljakul asuva konteinerhaljastuse paigutusega või võtta selle ümberpaigutamiseks
ühendust asutusega Kadrioru Park vähemalt nädal enne ürituse toimumist. Korraldaja katab väljaku
konteinerhaljastuse ümberpaigutamisega seotud kulutused asutuse Kadrioru Park hinnakirja alusel ja hüvitab ürituse
tagajärjel hävinud või kahjustatud haljastuse maksumuse.

3.11 Ürituseks vajaliku elektrienergia tarbimine kooskõlastada väljaku maa-alust osa haldava ASi Tallinna
Tööstuspargid käidukorraldajaga.

3.12 Maapinnal paiknevad elektrikaablid ja -ühendused katta kaablikattega, mitte paigutada kaableid vee
äravoolurennidesse.

3.13 Korraldajal tagada eeldatavast osalejate arvust lähtudes vajaliku hulga WC-de paigaldamine või olemasolu
lubatud alal.

4. Põhja-Eesti Päästekeskuse üldnõuded

4.1 Tagada gaasiseadmete paigaldus- ja kasutusjuhiste range järgimine.

4.2 Telkidesse, mille pindala on üle 60 m², paigaldada nõuetekohane turvavalgustus.

4.3 Kogunemistelgi materjaliklass peab olema vähemalt D-s2, d2.

4.4 Telgid varustada esmaste tulekustutusvahenditega kogunemishoonele ette nähtud nõuete kohaselt.

4.5 Kioskitesse või samalaadsetesse müügikohtadesse või teenuse osutamiseks ette nähtud ehitisse paigaldada üks
6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.

4.6 Grillseade paigaldada hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja muust süttivast materjalist ohutusse
kaugusse, mis on järgmine:

4.6.1 tahkekütusel töötaval seadmel, mille hõõguvat sütt valmistatakse küttepuude või muu põlevmaterjali
põletamisel lahtise leegiga, vähemalt 5 m;

4.6.2 tahkekütusel töötaval seadmel, mille grillimisel kasutatakse varem valmistatud grillsütt või muud hõõguvat
materjali, vähemalt 2 m.

4.7 Territooriumil tagada tuletõrjemasinate ja -seadmete vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, veevõtukohtadele,
hoonetele ja rajatistele

4.8 Tagada võimalus evakueerida inimesed kiiresti kõikidest hoonetest ja telkidest.

4.9 Kõigi hoonete väljapääsud hoida vabad kõrvalistest esemetest, seadmetest ja muust sellisest.

4.10 Maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehaaniliste vigastuste eest.

4.11 Tagada inimeste kiire ja ohutu evakueerimine ajutiselt paigaldatud terrassidelt võimaliku tulekahju või muu
õnnetuse korral.

4.12 Tagada kioskite, telkide, müügipunktide ja atraktsioonide paigutus linnavalitsusega kooskõlastatud plaani
kohaselt.

4.13 Tagada inimeste kiire teavitamine võimalikust ohust.

4.14 Kõik nõuded täita ürituse alguseks.

5. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri üldnõuded

5.1 Korraldajal tagada osalejate ja pealtvaatajate turvalisus ning liiklusseaduse järgimine.

5.2 Korraldajal tagada koos turvaettevõttega, et alaealised ei tarvitaks üritusel alkoholi.

5.3 Korraldajal tagada koos turvaettevõttega, et alkoholi müüdaks ja tarvitataks ainult 18aastastele ja vanematele
mõeldud alal (nn 18+ alal).

5.4 Korraldajal tagada, et üritusel korda tagav turvaettevõtja täidaks kooskõlastuse menetlemisel määratud
tingimusi.

5.5 Kaks päeva enne ürituse toimumist esitada Põhja prefektuuri e-postile valveobjekti turvatöötajate nimekiri.
Nimekirjas märkida turvatöötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, turvatöötaja kutsetunnistuse number, selle
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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.

5.6 Turvatöötajate koosseisu muutumisel esitada Põhja prefektuuri e-postile kohe asendusisikute andmed.

6. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti üldnõuded

6.1 Tagada ürituse korraldamiseks vajalik meditsiiniline julgestus.

7. Tallinna Kesklinna Valitsuse üldnõuded

7.1 Põhilistel käiguteedel tagada vähemalt 1,2 m laiune läbipääs.

7.2 Mitte paigaldada telke, lavasid jms monumentide ja skulptuuride ette ega murualale.

7.3 Mitte kahjustada telkide, lavade jms kinnitamisel katendit.

7.4 Paigaldada lisaprügikastid, mida on mugav kasutada (prügi peab olema võimalik ära visata prügikasti kaant
tõstmata).

7.5 Suurürituste puhul paigaldada ajutised WC-d.

7.6 Mitte sõita ega parkida autoga haljasalal. Erandjuhtumi puhul taotleda luba linnaosa valitsuselt. Taotlusel
märkida automark ja sõiduki registreerimisnumber ning põhjendus haljasalale sõitmiseks ja/või seal parkimiseks.

7.7 Heakorra tagamisel teha koostööd ettevõttega, kes territooriumi hooldab.

7.8 Ürituse toimumise alal tagada pidev heakord, ala puhastada hiljemalt üritusejärgse päeva hommikul kella 7.00-
ks.

7.9 Suurürituste puhul on linnaosa valitsusel õigus määrata puhastusala suuruseks ka ürituse toimumise
territooriumiga külgnevad alad.

7.10 Puhastatud ala anda üle linnaosa esindajale või linnaosa märgitud hooldusfirma esindajale.

7.11 Ürituse käigus tekkinud tee-, muru- või taimestikukahjustuste kohta koostatakse kahepoolne akt. Kahjustuste
heastamiseks vajalikud tööd tellib ürituse korraldaja kohe omal kulul ja annab tööd üle ala haldajale, mille kohta
tehakse kahepoolsele aktile märge.

(allkirjastatud digitaalselt)
Toomas Sepp
Linnasekretär


