KORRALDUS
22.06.2022 nr 631
Tänava ajutise sulgemise luba, liikluskorraldus Tallinn Open triathloni ajal ja teede ja
tänavate sulgemise maksu tasumisest vabastamine
Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg-te 3 ja 4 ning § 12 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri
2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete
delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1, Tallinna Linnavolikogu
20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ § 5 lg 1 p 4 ja Tallinna
Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1
p-de 1 ja 2 alusel ning tulenevalt MTÜ Triatloniakadeemia 2. juuni 2022 taotlusest teede ja
tänavate sulgemise maksust vabastamiseks ning 15. juuni 2022 taotlusest teede ja tänavate
sulgemiseks ja ühistranspordi liikluse ümberkorraldamiseks ning vajadusest tagada ürituse ajal
osalejate ja Tallinnas liiklejate turvalisus ning arvestades asjaoluga, et nimetatud üritus on
linnaelu aspektist oluline
1. Lubada MTÜ-l Triatloniakadeemia (registrikood 80604924) Tallinn Open triathloni
läbiviimiseks sulgeda järgmistel aegadel järgnevad tänavad:
1.1 Paldiski maantee maja nr 124a ja Tähetorni tänava vahelisel lõigul 24. juulil 2022 kella
10.00-st kuni 10.35-ni ja kella 12.48-st kuni kella 14.55-ni;
1.2 Paldiski mnt kergliiklustee (T5 )maja 142a juurest, Järveotsa tee 1f, Õismäe tee T12 ja
Järveotsa tee T9 24. juulil 2022 kella 10.15-st kuni 11.10-ni;
1.3 Paldiski mnt kergliiklustee (T5 ) maja 142a juurest, Järveotsa tee 1f - Õismäe tee 97a //
Õismäe tee T12, Järveotsa tee T2, T3 ja T9, Kõrgepinge tänava jalgrattatee T17, Paldiski
maantee majade 76 ja 124a vahelisel lõigul 24. juulil 2022 kella 13.40-st kuni 16.30-ni;
1.4 Paldiski mnt kergliiklustee (T5 ) maja 142a ja Paemurru tee ning Veerme tänava vahelisel
lõigul 24. juulil 2022 kella 17.30-st kuni 17.50-ni;
1.5 Paldiski mnt maja 142a ja Väike-Õismäe bussiparklast 100 meetri kaugusel oleva
tagasipöördepunkti vahelisel lõigul 24. juulil 2022 kella 17.35-st kuni 18.10-ni;
2. Aktsiaseltsil Tallinna Linnatransport suunata 24.07.2022 alates kella 10.00-st kuni kella
18.00-ni ümbersõidule bussiliinid nr 27, 36 ja 61, ning muuta liikumisteesid järgnevalt:
2.1 bussiliinil nr 27 Harkujärve suunal: Õismäe tee, Paldiski maantee Rannamõisa tee, Liiva
tee, Sütemetsa tee, Paldiski maanteel teha täiendav peatus Sõudebaasi 01003-1, Rannamõisa
teel teha täiendav peatus Haaberstiring 00307-2 ja Liiva teel täiendav peatus Välja tee 472191;
2.2 bussiliinil nr 27 Laagri aleviku suunal: Sütemetsa tee, Liiva tee, Rannamõisa tee, Paldiski
maantee ja Õismäe tee, Liiva teel teha täiendav peatus Välja tee 47218-1 ja Rannamõisa teel
peatus Haabersti ring 00602-2 ja Paldiski maanteel täiendav peatus Sõudebaasi 00604-1;
2.3 bussiliinil nr 36 Väike – Õismäe suunal: Akadeemia tee, Järveotsa tee (suunaga Ehitajate
tee poole), Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Õismäe tee (lõik Õismäe tee 2 ja 64 vahel),
Õismäe tee ringristmik (Väike – Õismäe peatuse juures), Õismäe tee, Paldiski mnt 221
bussiparkla, teha kõik peatused muudetud liikumisteel ning ajutine peatus Akadeemia teel enne
Järveotsa tee ristmikku;
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2.4 bussiliinil nr 36 Viru suunal: Paldiski mnt 221 bussiparkla, Õismäe tee, Õismäe tee
ringristmik (Väike – Õismäe peatuse juures), Õismäe tee (lõik Õismäe tee 103 ja 1a vahel),
Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Järveotsa tee, Akadeemia tee, teha kõik peatused
muudetud liikumisteel ning ajutine peatus Järveotsa teel enne Akadeemia tee ristmikku;
2.5 bussiliinil nr 61 Kotermaa suunal: lühendada liini Paldiski mnt 221 bussiparklani, teha lõpppeatus Väike – Õismäe parkla 06705-1;
2.6 bussiliinil nr 61 Järve haigla suunal: alustada liikumisteed Paldiski mnt 221 bussiparklast,
teha algpeatus Väike – Õismäe parkla 06705-1;
2.7 kehtestada ümbersõidul olevatele ühistranspordiliinidele vabad sõidugraafikud.
3. Aktsiaseltsil Tallinna Linnatransport 24.07.2022 alates kella 10.00-st kuni kella 18.00-ni
avada ajutine bussiliin nr 77 Oja tee ja Harkujärve peatuse vahel:
3.1 Oja tee peatuse suunal: teha algpeatus Harkujärve 20813-3 Järvekalda teel, Kiriku tee,
Sütemetsa tee, teha liikumisteele jäävad kõik peatused ning teha lõpp-peatus Oja tee 47007-1;
3.2 Harkujärve peatuse suunal: teha algpeatus Oja tee 47007-1 Sütemetsa teel, Sütemetsa
tee, Kiriku tee ja Järvekalda tee, teha liikumisteele jäävad kõik peatused ning teha lõpp-peatus
Harkujärve 20813-3;
4. Aktsiaseltsil Tallinna Linnatransport 24.07.2022 alates kella 10.00-st kuni kella 18.00-ni
avada ajutine bussiliin nr 76 Moonalao ja Mustamäe peatuse vahel:
4.1 Moonalao peatuse suunal: alustada liikumisteed Akadeemia tee 29 seisuplatsilt,
Akadeemia tee, Järveotsa tee, Astangu tänav, Kotermaa tänav ning teha tagurdamisega
tagasipööre Moonalao tänava ja Kotermaa tänava ristmikul, teha algpeatus Kadaka 01801-1,
ajutine peatus Akadeemia teel enne Järveotsa tee ristmikku, ajutine peatus Järveotsa teel enne
Astangu tänava ristmikku, teha kõik liikumisteele jäävad peatused ning lõpp-peatus Moonalao
02004-1;
4.2 Mustamäe peatuse suunal: alustada liikumisteed Moonalao ja Kotermaa tänava ristmikult,
Kotermaa tänav, Astangu tänav, Järveotsa tee, Akadeemia tee, Vinkli tänav, teha algpeatus
Moonalao 02003-1, teha kõik liikumisteele jäävad peatused ja ajutine peatus Järveotsa teel
peale Astangu tänava ristmikku ning lõpp-peatus Mustamäe 03503-1.
5. Aktsiaseltsil Tallinna Linnatransport 24.07.2022 alates kella 10.00-st kuni kella 18.00-ni
katkestada töö bussiliinil nr 62.
6. Aktsiaseltsil Tallinna Linnatransport koostada ajutised sõidugraafikud 24.07.2022 ajutistele
asendusbussiliinidele, ümbersõidul olevale bussiliinile nr 27 ning tagada kehtiva
graafikujärgsed väljumised lühendatud liikumisteega bussiliinil nr 61.
7. Kehtestada 24.07.2022 kella 10.00-st kuni kella 18.00-ni vabad sõidugraafikud bussiliinile nr
36.
8. MTÜ-l Triatloniakadeemial tagada:
8.1 suletava ala tähistamise liiklusmärkide ja
kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile omal kulul;

liikluskorraldusvahenditega

vastavalt

8.2 liiklusreguleerija olemasolu Moonalao ja Kotermaa tänava ristmikule, kes tagab ohutuse
asendusbussiliinil sõitva bussi tagurdamisega tagasipööredel;
8.3 teadannete ja ajutiste sõiduplaanide paigaldamine, uuendamine ja eemaldamine ajutiste
asendusbussiliinide, ümbersõidul olevate bussiliinide nr 27, 36 ja 61, ning ajutiselt töö
katkestanud bussiliini nr 62 peatustesse, ajutistesse peatustesse ning ümbersõidul täiendavalt
tehtavatesse peatustesse.
8.4 tagama liikluse reguleerimine reguleerijate abil omal kulul liiklusskeemil tähistatud
asukohtades;
8.5 tagama elanike, ettevõtete ja asutuste õigeaegse teavitamise liikluskorralduse
muudatustest transpordiametile 15. juunil 2022 edastatud teavituskavas ettenähtud korras;
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8.6 tagama elanike, ettevõtete ja asutuste juurdepääsu liikluseks suletud piirkonda;
8.7 tagama ära jäävatesse ühistranspordi peatustesse vastava info paigutamise.
9. Vabastada MTÜ Triatloniakadeemia (registrikood 80604924) käesoleva korralduse punktis 1
nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.
10. Maksuvabastuse andmine on käsitatav vähese tähtsusega abi andmisena ning abi
andmisel lähtutakse komisjoni määrusest (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu
toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352,
24.12.2013, lk 1–8) ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.
11. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks MTÜ-le Triatloniakadeemia, Tallinna
Linnatranspordi Aktsiaseltsile ning avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab
ametlikke teadaandeid ning Tallinna veebilehel.
12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn)
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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