
KADRIORU STAADIONI HINNAKIRI alates 01.01.2023

Jrk Teenuse nimetus Ühik   Hind KM-
ta

KM
määr

%

Lõpphind

1. Peaareeni ja staadioni kompleksi kasutamine     

1.1
Jalgpallivõistluse korraldamine peaareenil (Eesti MV, 
Eesti KV, Eesti võistkondade vahelised 
sõpruskohtumised)1

mäng 600,00 20 720,00

 

1Hind sisaldab:
1. kuni 2 tundi peaareeni kasutamist võistlusmängu läbiviimiseks (sh vaheaeg) + 2 tundi enne mängu ja 1 tund peale 
mängu
2. staadioni ettevalmistamist mänguks
3. mängueelset soojendust kuni 30 min
4. 2 riietusruumi koos pesemisvõimalusega
5. dopingu- ja meditsiiniruume
6. inventari (varjualused, võrgud, lipud jne, v.a pallid)
7. tribüüne pealtvaatajatele (sh loožid)
8. ajakirjanike töökohti tribüünil
9. üldkasutatavaid WC-sid
10. kohtunike ruumi koos pesemisvõimalusega
11. infopunkti (1 raadiomikrofon koos võimendusega)
12. taustamuusika edastamist
13. videotablood tulemuse näitamiseks
14. kassade kasutamist piletite müügiks kuni 2 tundi enne ürituse algust
15. väljaku kastmist enne mängu ja vaheajal

1.1.1
Peaareenil korraldatava jalgpalli võistlusmängu 
lisatund2 tund 150,00 20 180,00

 2mängu aja pikenemine kuni 1 tunni võrra võistlusmängu läbiviimiseks ettenähtud ajast

1.2
Staadioni kompleks UEFA karikasarjade, EM ja MM 
valikmängude ning rahvusvaheliste sõpruskohtumiste 
läbiviimiseks3

mäng 1950,00 20 2340,00

 

3Hind sisaldab:
1. mängueelset treeningaega (üks treening kummalegi osavõtvale meeskonnale) võistluspäevale eelneval päeval kuni 
mängupäeval kella 22.00 -ni
2. staadioni ettevalmistust mängueelse päeva treeninguteks
3. staadioni  ettevalmistust  mängupäeval
4. inventari (varjualused, võrgud, lipud jne, v.a pallid)
5. staadioni inspekteerimist
6. riietusruumide ettevalmistamist
7. kohtunike ruumi ettevalmistamist
8. dopingu ja meditsiiniruumi
9. videotablood tulemuse näitamiseks
10. infopunkti (1 raadiomikrofon koos võimendusega)
11. helitehnika ja taustamuusika edastamist
12. pressikeskust ja ajakirjanike töökohti tribüünil
13. TV- ja raadio töökohti tribüünil
14. tribüüne pealtvaatajatele (sh loožid)
15. II korruse saali pressile ja/ või VIP-idele
16. kassade kasutamist piletite müügiks kuni 3 h enne ürituse algust
17. üldkasutatavaid WC-sid
18. väljaku kastmist enne mängu, vaheajal ja vajadusel enne treeninguid

1.3
Staadioni kompleks rahvusvaheliste 
sõpruskohtumiste, kuni U-19 noorte ja naiste 
rahvusvaheliste valikmängude läbiviimiseks4

mäng 916,67 20 1100,00

 4Hind sisaldab:
1. kuni 2 tundi peaareeni kasutamist võistlusmängu läbiviimiseks (sh. vaheaeg) + 2 tundi enne mängu ja 1 tund peale 
mängu
2. staadioni ettevalmistamist mänguks
3. mängueelset soojendust kuni 30 min
4. väljaku kastmist enne mängu ja vaheajal
5. 2 riietusruumi koos pesemisvõimalusega
6. inventari (varjualused, pinged, lipud jne, v.a pallid)
7. tribüüne pealtvaatajatele (sh loožid)



8. pressikeskust ja ajakirjanike töökohti tribüünil
9. II korruse saali pressile ja/või VIP-idele
10. üldkasutatavaid WC-sid
11. kohtunike ruumi koos pesemisvõimalusega
12. infopunkti (1 mikrofon koos võimendusega)
13. helitehnika ja taustamuusika edastamist
14. videotablood tulemuse näitamiseks
15. kassade kasutamist piletite müügiks kuni 2 tundi enne ürituse algust

1.4
Rahvusvaheliste sõpruskohtumiste, kuni U-19 noorte 
ja naiste rahvusvaheliste valikmängude mängueelne 
treening peaareenil, 1,5h5

krd 200,00 20 240,00

 
5Hind sisaldab:
1. väljaku ettevalmistust treeninguks
2. mängueelset treeningaega kuni 1,5h

1.5
Jalgpallitreening peaareenil (grupi suurus kuni 22 
sportlast), 1,5h6 krd 240,00 20 288,00

 

6Hind sisaldab:
1. kuni 1,5 tundi treeningaega + 45 min enne ja 45 min peale treeningut
2. staadioni ettevalmistamist treeninguks
3. vajadusel väljaku kastmist enne treeningut
4. riietusruumi koos pesemisvõimalusega, WC-d
5. inventari (lisaväravad, pingid, märgid, v.a pallid)

1.6 Jalgpalliturniiri korraldamine peaareenil 7 tund 170,00 20 204,00

 

7Hind sisaldab:
1. staadioni ettevalmistust vastavalt turniiri iseloomule
2. riietusruume koos pesemisvõimalusega
3. inventari (v.a pallid)
4. tribüüne pealtvaatajatele
5. üldkasutatavaid WC-sid
6. kohtunike ruume koos pesemisvõimalusega
7. infopunkti (1 raadiomikrofon koos võimendusega)

1.7 Kergejõustikuvõistluse korraldamine peaareenil8 tund 190,00 20 228,00

 

8Hind sisaldab:
1. võistluste aega 60 min
2. staadioni ettevalmistamist vastavalt võistluste iseloomule (v.a elektroonika ja fotofiniš)
3. riietusruume koos pesemisvõimalusega
4. inventari (v.a teibad)
5. tribüüne pealtvaatajatele (sh loožid)
6. üldkasutatavaid WC-sid
7. kohtunike ruume
8. dopingu- ja meditsiiniruume
9. kohtunike tööks vajalike kommunikatsioonide ühendust väljakul
10. infopunkti (1 raadiomikrofon koos võimendusega)
11. kergejõustiku harjutusväljakut
12. kassade kasutamist piletite müügiks kuni 1 h enne ürituse algust
13. taustamuusika edastamist

1.7.1
Peaareeni kergejõustikuvõistlusele lisanduv tund 
(võistluse pikenemine)

tund 190,00 20 228,00

1.7.2 Peaareeni kergejõustikuvõistlusele eelnev lisatund tund 80,00 20 96,00

1.7.3
Peaareeni kergejõustikuvõistlusele järgnev lisatund 
(pärast võistlust)

tund 60,00 20 72,00

2. Jalgpalli harjutusväljaku kasutamine     

2.1
Jalgpallivõistluse korraldamine jalgpalli 
harjutusväljakul9

mäng 140,00 20 168,00

 9Hind sisaldab:
1. 2 tundi mänguaega + 45 min enne ja 45 min pärast mängu
2. riietusruume koos pesemisvõimalusega
3. WC-d
4. inventari (v.a pallid)
5. kohtunike ruumi koos pesemisvõimalusega



6. väljaku ettevalmistamist mänguks

2.1.1
Harjutusväljakul korraldatava jalgpalli võistlusmängu 
lisatund10 tund 45,00 20 54,00

 10 mängu aja pikenemine kuni 1 tunni võrra võistlusmängu läbiviimiseks ettenähtud ajast

2.2
Kuni U-19 noorte jalgpallivõistluse korraldamine 
jalgpalli harjutusväljakul11 mäng 70,00 20 84,00

 

11 Hind sisaldab:
1. 1,5 tundi mänguaega + 30 min enne ja 30 min pärast mängu
2.  riietusruume koos pesemisvõimalusega
3. WC-d
4. inventari (v.a pallid)
5. kohtunike ruumi koos pesemisvõimalusega
6. väljaku ettevalmistamist mänguks

2.3
Treening jalgpalli harjutusväljakul (grupi suurus kuni 
20 sportlast)12 tund 47,50 20 57,00

2.4
Treening 1/2 jalgpalli harjutusväljakul (grupi suurus 
kuni 16 sportlast)12 tund 26,67 20 32,00

 

12Hind sisaldab:
1. treeningaega 1 h + 20 min enne ja 20 min pärast treeningut
2. riietusruumi koos pesemisvõimalusega
3. WC-d
4. inventari (väravad, võrgud, märgid, pingid, v.a pallid)

2.5
Võistlusmäng 1/2 jalgpalli harjutusväljakul (grupi 
suurus kuni 16 sportlast)13 mäng 39,17 20 47,00

 

13Hind sisaldab:1. mänguaega 1 tund 15 min + 30 min enne ja 30 min peale mängu
2. riietusruume koos pesemisvõimalusega
3. WC-d
4. inventari (v.a pallid)
5. kohtunike ruumi koos pesemisvõimalusega
6. väljaku ettevalmistamist mänguks (v.a trahvikastid)

2.6
Jalgpalli harjutusväljak teisteks üritusteks 
(klubiüritused, teatejooksuvõistlused, kettaheite 
võistlused jms)

tund 60,00 20 72,00

2.7 Jalgpalli harjutusväljak vasaraheite võistluseks tund 70,00 20 84,00
3. Kergejõustiku harjutusväljaku kasutamine     

3.1
Kergejõustiku harjutusväljak jalgpalli treeninguks 
(grupi suurus kuni 20 sportlast)14 tund 60,00 20 72,00

 

14Hind sisaldab:
1. treeningaega 1 h + 30 min enne ja 30 min pärast treeningut
2. riietusruume koos pesemisvõimalusega
3. WC-d
4. inventari (väravad, võrgud, märgid, pingid, v.a pallid)

3.2
Kergejõustiku harjutusväljak kergejõustiku 
treeninguks spordikoolidele ja -klubidele (grupi suurus
kuni 20 sportlast)15

tund 18,33 20 22,00

3.3
Kergejõustiku harjutusväljak kergejõustiku 
treeninguks (asutused, ettevõtted, organisatsioonid, 
grupi suurus kuni 16 sportlast)15

tund 41,67 20 50,00

 

15Hind sisaldab:
1. treeningu aega 1 h + 15 min enne ja 15 min peale treeningut
2. riietusruume koos pesemisvõimalusega
3. WC-d
4. inventari (v.a teibad)
5. valgustatud saepururada
6. tõsteruumi
7. esimese korruse kunstkattega jooksurada

3.4
Kergejõustikuvõistluse korraldamine kergejõustiku 
harjutusväljakul16 tund 75,00 20 90,00

 16Hind sisaldab:
1. võistluse aega 1 tund



2. väljaku ettevalmistamist võistlusteks
3. riietusruume koos pesemisvõimalusega
4. kohtunike ruumi
5. üldkasutatavaid WC-sid
6. inventari (v.a teibad)

3.4.1
Harjutusväljakul korraldatavale 
kergejõustikuvõistlusele eelnev lisatund

tund 50,00 20 60,00

3.4.2
Harjutusväljakul korraldatavale 
kergejõustikuvõistlusele järgnev lisatund

tund 35,00 20 42,00

3.5 Koolide spordipäev kergejõustiku harjutusväljakul17 tund 25,00 20 30,00

 

17Hind sisaldab:
1. ettevalmistatud harjutusväljakut
2. riietusruume vastavalt vajadusele
3. üldkasutatavaid WC-sid
4. inventari

    

4.
Staadioni rajatiste kasutamine üldfüüsiliseks 
treeninguks

    

4.1
Üldfüüsilise treeningu ala kasutamine (staadionihoone
tõsteruum ja jooksurada ning välisaepururada, grupi 
suurus kuni 20 sportlast)18

tund 16,67 20 20,00

4.2
Üldfüüsilise treeningu ala kasutamine spordikoolidele 
ja -klubidele (staadionihoone tõsteruum ja jooksurada 
ning välisaepururada, grupi suurus kuni 20 sportlast)18

tund 15,00 20 18,00

 

18Hinnad sisaldavad:
1. pesemisvõimalusega riietusruume
2. tõsteruumi
3. esimese korruse kunstkattega jooksurada
4. valgustatud saepururada
5. inventari

4.3
Üksikpääse (kergejõustiku harjutusväljak ja 
üldfüüsilise treeningu ala), 2h

tk 3,33 20 4,00

4.4
Üksikpääse spordikoolide ja -klubide liikmetele 
(kergejõustiku harjutusväljak ja üldfüüsilise treeningu 
ala), 2h

tk 2,08 20 2,50

5. Inventari kasutamine     

5.1
Videotabloo kasutamine kergejõustikuvõistluste 
läbiviimisel

    

5.1.1
Videotabloo kasutamine klubidevahelisel 
kergejõustikuvõistlusel

tund 40,00 20 48,00

5.1.2
Videotabloo kasutamine vabariikliku tasemega 
kergejõustikuvõistlusel

tund 45,00 20 54,00

5.1.3
Videotabloo kasutamine rahvusvahelise tasemega 
kergejõustikuvõistlusel

tund 55,00 20 66,00

5.1.4
Videotabloo ettevalmistamine ja testimine 
klubidevaheliseks kergejõustikuvõistluseks

tund 25,00 20 30,00

5.1.5
Videotabloo ettevalmistamine ja testimine vabariikliku 
tasemega kergejõustikuvõistluseks

tund 35,00 20 42,00

5.1.6
Videotabloo ettevalmistamine ja testimine 
rahvusvahelise tasemega kergejõustikuvõistluseks

tund 43,33 20 52,00

5.2 Videotabloo kasutamine muudeks üritusteks tund 62,50 20 75,00
5.3 Finišitabloo kasutamine, 1h tund 25,00 20 30,00
5.4 Finišitabloo kasutamine, 1 päev päev 200,00 20 240,00
5.5 Fotofiniši seadmete ülespanek ja käitlemine19 tund 25,00 20 30,00
 19Hind sisaldab:

1. elektroonilist ajavõttu jooksuradadel



2. elektrooniliselt fikseeritud aegade edastamist võistluste sekretariaadile paberkandjal ühes eksemplaris

5.6 Infosüsteemi kasutamine20 tund 45,00 20 54,00

 

20Hind sisaldab:
1. väljakutablood vastavalt võistluste iseloomule
2. info edastamist väljakult sekretariaadile
3. infosüsteemi hooldust ja teenindamist võistluste käigus
Hind ei sisalda andmete sisestamist

5.7 Infosüsteemi ettevalmistamine võistlusteks21 tund 35,00 20 42,00

 
21Hind sisaldab:
1. infosüsteemi paigaldamist ja testimist vastavalt võistluste iseloomule
2. vajadusel andmete sisestamist

5.8 Raadiosaatja kasutamine, 1 päev tk 10,00 20 12,00
5.9 Pikkade heidete mõõteseadme kasutamine tund 10,00 20 12,00
6. Muud teenused     

6.1 Peaareeni kasutamine muudeks üritusteks     

6.1.1 Peaareeni kasutamine muudeks massiüritusteks tund 500,00 20 600,00

6.1.2
Peaareeni kasutamine filmivõteteks, 
reklaamüritusteks jms (peaareeni sulgemisega)

tund 150,00 20 180,00

6.1.3
Peaareeni kasutamine filmivõteteks, 
reklaamüritusteks jms (peaareeni sulgemiseta)

tund 100,00 20 120,00

6.2 Staadionikompleksi kasutamine muudeks üritusteks     

6.2.1
Staadionikompleksi kasutamine muudeks 
massiüritusteks

tund 850,00 20 1020,00

6.2.2
Staadionikompleksi kasutamine filmivõteteks, 
reklaamüritusteks, rahvaspordiüritusteks jms 
(staadioni sulgemisega)

tund 250,00 20 300,00

6.2.3
Staadionikompleksi kasutamine filmivõteteks, 
reklaamüritusteks, rahvaspordiüritusteks jms 
(staadioni sulgemiseta)

tund 100,00 20 120,00

6.3 Kergejõustiku harjutusväljak muudeks üritusteks tund 100,00 20 120,00
6.4 Teise korruse saal üritusteks (67 m2) tund 15,00 20 18,00
6.5 Dopinguruumi kasutamine tund 12,50 20 15,00
6.6 Kohtunike ruumi kasutamine tund 12,50 20 15,00
6.7 Kapi võtme kaotamine tk 16,67 20 20,00

 

Eritingimused:
Kõik teenused sisaldavad riietus- ja pesuruumide kasutamist.
Hinnakirjas välja toodud hinnad spordiklubidele on ette nähtud Tallinna linna eelarvest sporditegevuse toetust 
saavatele spordikoolidele ja -klubidele (kuni 19 a).


