
Tantsupidude võimalike toimumiskohtade analüüs

15.09.2011

Millise tantsupeo saame erinevatel staadionidel:

Osalejate arv, publiku arv, lavastuslikud võimalused, seosed laulupeoga

Kalevi staadion:

Kadrioru 

staadion:

A Le Coq Arena:

Laulukaare esine:

Uus tantsuväljak: Tantsupidude areng ja viimasel kümnel aastal kasvanud tantsijate arv eeldab uue tantsupeo ja teiste etenduskunstide vajadusi arvestava multifunktsionaalse, statsionaarse ja kaasaegse väljaku/ruumi 

loomist. Tantsuväljaku suuruseks 17-18000 m2, soovitavalt kunstkattega. Vajalik tegelaskonna pealetuleku võimalusi neljast suunast sh publiku vahelt ja tribüünide alt täies ulatuses.  Neljas küljes 

lavastamine viib  tantsupeod kunstiliselt uuele tasemele. Sellega kasvab küll ka lavastusmeeskonna suurus ja lavastusperiood. Tantsuväljaku ehitamine lauluväljaku lähedusse looks ühtse kultuurilise 

ruumi. Tantsijad on valmis panustama uue väljaku loomisele.

Kalevi staadioni võimalused on ammendunud ( staadioni suurus, taristu, side laulupeoga) , mistõttu ei rahulda see lähiaastail ei tantsijate, lavastusliku poole ega publiku poolseid vajadusi.  60 aastaga, mil 

tantsupeod on toimunud Kalevi staadionil, on selgunud staadioni lavastuslikud võimalused, mis on kujundanud peo kunstilise näo.Tänu pikale lavastamiskogemusele siin on suudetud u 7500 tantsijat 

väljakule mahutada. Viimasel kümnel aastal kasvanud tantsurühmade arv (kasvutendents jätkub) eeldab suuremat tantsupinda ning vajadust kasvatada peol tantsivate rühmade arvu 10% võrra.  29 

tantsijate peale- ja mahatuleku kohta kindlustab etenduse sujumise ning tantsunumbrite kiire vahetumise. Tantsijal võimalus ise pidu näha. Staadionil puudub tehniline lahendus kvaliteetseks 

helindamiseks, probleemiks on üheaegse ja kvaliteetse heli andmine nii esinejale kui ka pealtvaatajale. Publiku istekohtade arv 11 000. Staadionil olemas looduslik foon. Üldjuhtide allee tugevdab 

staadioni seotust tantsupidudega.  Laulupeoga on side nõrk, kuid lavastuslikult osaliselt saavutatav. Tantsijate riietumise ja puhkamise ala ei vasta vajadustele, vajab kindlasti suurendamist ja 

kaasajastamist. Lavastuslikul meeskonnal puuduvad täna tingimused staadionil tööd teha (tööruumid, muu taristu). Tantsupidude jätkumine Kalevi staadionil kindlustab nende toimumise tänasel 

tasemel, kuid ei võimalda pidudel areneda. Samas vastab vajalike rekonstrueerimistööde teostamisel (WCd, staadionitrenaaž, pingid jne) analüüsitud paikadest enim tantsupeo vajadustele. 

Staadion ei vasta  tantsupidude vajadustele: staadion on 1000 m2 väiksem kui Kalevi staadion. Publikukohtade arv 5000. Tantsija jaoks staadion ei sobi, sest tantsija ise pidu ei näe. Lavastuslikult on 

suureks probleemiks vaid 3 tantsijaskonna pealetuleku- ja mahamineku kohta, mis ei vasta kunstilistele vajadustele. Puudub traditsiooniline tulekoht. Samuti puudub tehniline lahendus kvaliteetseks 

helindamiseks.  Side laulupeoga võib staadioni läheduse tõttu lauluväljakule kujuneda heaks ning annab võimaluse tekitada Kadrioru pargist kahte peopaika ühendava ala. 

Staadion ei vasta tantsupeo vajadustele. Tehisinterjöör ei soodusta peoõhustiku teket. Tantsuala on 2 korda väiksem traditsioonilistest vajadustest, tegelaskond ei mahu peol esinema, tantsijal puudub ka 

võimalus pidu jälgida. Publiku istekohtade arv 9700. 3/4 publikualast on kaetud katusega, pealtvaatajale mugav. Lavastuslikult  tuleb arvestada 4 suunas oleva publikuga, mis kasvatab kunstilise 

meeskonna suurust ning pikendab lavastusperioodi. Tantsijate jaoks on pealetuleku- ja mahaminekukohti 4, mis vähendavad lavastuslikke võimalusi. Lisaväärtusliku kultuuriruumi tekitamine kujuneks 

kunstlikuks. Staadion ei sobi tantsupidude korraldamiseks.

Staadion vastab vaid osaliselt tantsupidude vajadustele. See on kunstilise terviku tekkeks laulu- ja tantsupeo ühtesulatamisel senistest sobivaim paik, aga ei vasta tantsijate ja publiku nõuetele. Tantsuala 

on ebamäärase kujuga ja mahutab 2 korda vajaminevast vähem tantsijaid. Publikut rahuldavaid kohti on vaid 5000, mis asuvad kaare all. Nõlval olevad istekohad jäävad esinemisalast kaugele ega 

võimalda osa saada tantsupeoetendusest kui tervikust. Peale- ja mahamineku alasid on palju, kuid need asuvad publikualal ning nende kasutamine häirib pealtvaatajatel peo jälgimist. Häid liikide 

vahetuskoridore on vaid 3. Ebatasane pinnas (muru, asfalt ja kiviparkett) on tantsijale ebamugav ja ohtlik ja on analüüsituist kõige ebasobilikum. Iga tantsupeoks vajalik ümberehitus võib muuta 

laulukaare akustikat. Tantsupeo toimumiseks on siin analüüsituist parim taristu, mugavam tegelaste ala, olmetingimused vastavad vajadustele.  
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Erinevate staadionide võrdlustabel

Kalevi staadion Hinne Kadrioru staadion Hinne A Le Coq Arena Hinne Laulukaare esine Hinne Uus tantsuväljak

INVESTEERINGU-

VAJADUS

Istekohtade renoveerimine ja 

istekohtade arvu suurendamine 

kuni 15 000ni, hetkel 11000. 

Osalejate, korraldajate 

olmetingimuste parandamine. 

Tantsupeo vajadustele vastava 

ruumiprogrammi ehitamine. 

Tantsijate peale- ja 

mahatulekukohtade 

renoveerimine.  

Istekohtade arvu suurendamine 

kuni 15 000ni , hetkel 5000. 

Osalejate, korraldajate 

olmetingimuste parandamine. 

Tantsupeo vajadustele vastava 

ruumiprogrammi ehitamine. 

Tantsijate peale- ja mahatuleku 

kohtade arvu suurendamine 2-lt 

29-le.

Istekohtade arvu suurendamine 

kuni 15000ni, hetkel 9700. 

Tantsijate peale- ja mahatuleku 

kohtade arvu suurendamine 4-lt 

29-le.

Mäepoolsele küljele 10000 

istekohta, kaare all u 5000 (kuna 

Lauluväljak on muinsuskaitse 

objekt, siis ei  ole ümberehitus 

reaalne). 

Uue väljaku ehitamine 

publiku arvuga kuni 15000.

AJALOOLINE 

ASPEKT

Kalevi staadionil on alates 

aastast 1955 toimunud 24 

tantsupidu, staadionialale 

rajatud üldjuhtide allee

Kadrioru staadionil toimusid 

tantsupeod aastatel 1934, 1939, 

1947.

Ei ole toimunud ühtegi 

tantsupidu.

Lauluväljakul toimus tantsupidu 

1950.a (vanal Lauluväljakul) ja 

2011.a.

Peo keskkond Looduslik keskkond. Tantsijal 

liikumise ja vaatamise ruum 

olemas. 

4 Looduslik keskkond. Tantsijal 

liikumise ja vaatamise ruum 

puudub.

3 Roheluse puudus, tehisinterjöör. 

Tantsijal vaatamise ruum puudub.

2 Looduslik avar keskkond. Ühise 

peopaiga õhkkond. Tantsijal 

liikumise ruum olemas, vaatamise 

ruum puudub. Lasnamäe nõlv viib 

publiku tantsijast kaugele, ei teki 

kontakti.

3 Looduslik, avar.  

Etendusala 16 600 m2 (koos jooksuradade, 

staadioni otstes olevate 

poolkaarte ning publiku ja 

jooksuradade vahelise 

territooriumiga). Vastab 

tantsupeo traditsioonilistele  

vajadustele.

4 15 328 m2 (koos jooksuradadega, 

puudub publiku ja jooksuradade 

vaheline territoorium). Vastab 

tantsupeo traditsioonilistele 

vajadustele.

3 u. 8 500 m2 (puuduvad 

jooksurajad). Ei vasta tantsupeo 

traditsioonilistele vajadustele.

2 7400 m2 (tantsuala ebamäärase 

kujuga). Ei vasta tantsupeo 

traditsioonilistele vajadustele.

2 17 000-18 000m2. Väljak 

ristkülikukujuline.

Päikesevari ei tohi laskuda 

tantsuväljakule.

Poodium, lava muusikutele 

(hüdraulikaga)

TANTSIJA SEISUKOHAST:

2/7



Väljaku kvaliteet 

+ kate

Muruväljaku kvaliteet rahuldav, 

jooksurada annab võimaluse 

tantsimiseks, üleminekud, hüppe- 

ja heitekastid segavad tantsimist. 

3 Muruväljaku kvaliteet hea, 

kunstkatte kasutamine tantsupeol 

kohustuslik (puudub kasutamise 

kogemus); jooksurada annab 

võimaluse tantsimiseks; 

üleminekud, hüppe- ja heitekastid 

segavad tantsimist.

3 Muruväljaku kvaliteet väga hea; 

kunstkatte kasutamine tantsupeol 

kohustuslik (puudub kasutamise 

kogemus).

4 Kolm erinevat katet - asfalt, 

kiviparket, muru. Muru kvaliteet 

halb. Tantsuväljakuks 

kohandamine eeldab ühise katte 

panekut.

2 Kunstkattega (soovitatavalt 

kunstmuru), alt köetav väljak 

(talvised sündmused).  

Kunstkatte 

kasutus

Vaja rentida. Vaja rentida. Kunstkate olemas. Vaja rentida. Paigaldamise 

probleemid.

Puudub vajadus.

Drenaaž Drenaaž olemas. Vajab 

renoveerimist. 

Drenaaž olemas. Drenaaž olemas. Drenaaž olemas. Vajalik korralik drenaaž.

Pealtvaatajate 

asetus

Kahel küljel. 3 Kahel küljel. 3 Neljal küljel. 5 Kahel küljel. 3 Neljal küljel.

Tegelaskonna 

mahutavus 

etendusalale

Kogu tegelaskond ei mahu 

etendusalale tantsima. 

Etendusala piirab tegelaskonna 

arvu 8500. Peaks olema 10000.

4 Kogu tegelaskond ei mahu 

etendusalale tantsima.

3 Kogu tegelaskond ei mahu 

etendusalale tantsima.

1 Kogu tegelaskond ei mahu 

etendusalale tantsima.

2 Etendusalale mahub 

tantsima 10000 tantsijat. 

Tantsijate 

kostüümide ja 

isiklike asjade 

hoidmise koht

Siseruumide kasutuse võimalus 

staadionil puudub. Võimalik 

rentida Kalevi Spordihalli ja 

kergejõustikuhalli. 

Välistingimustes osaliselt 

võimalik tekitada vastav ala.

3 Siseruumide kasutuse võimalus 

staadionil puudub. Puudub 

lisaruumide rentimise võimalus. 

Puudub välistingimustes vastava 

ala tekitamise võimalus.

1 Siseruumide kasutuse võimalus 

staadionil puudub. Puudub 

lisaruumide rentimise võimalus. 

Välistingimustes osaliselt võimalik 

tekitada vastav ala. 

2 Osaline võimalus Laulukaare 

alustes ruumides. Võimalik 

rentida Eesti Näituste halli. 

3 Kostüümide hoidmise ja 

vahetamise võimalus 

tribüünialustes siseruumides.

Tantsijate 

olmetingimused 

Olemasolev WC vajab 

ümberehitust. Vajadus lisa WC-

de järele.  Vajadus 

statsionaarsete joogivee kohtade 

järele.

2 Peo ajal vajadus lisa WC-de ja 

joogivee kohtade järele.

1 Peo ajal vajadus lisa WC-de ja 

joogivee kohtade järele.

1 Peo ajal vajadus lisa WC-de ja 

joogivee kohtade järele.

4 Peo ajal vajadus lisa WC-de 

ja joogivee kohtade järele. 

Inimväärsed kaasajastatud 

olmetingimused.

Tantsija võimalus 

ise pidu jälgida

Tantsijal on võimalus tantsupidu 

jälgida.

4 Tantsijal puudub võimalus 

tantsupidu jälgida.

2 Tantsijal puudub võimalus 

tantsupidu jälgida.

1 Tantsijal on võimalus osaliselt 

tantsupidu jälgida.

2 Tantsijal on võimalus 

tantsupidu jälgida.

Juurdepääs 

ühistranspordiga

Juurdepääs üle linna 

majutuskohtadest on soodne 

(keskklinn). Peo nädalal vajalik 

tihendada ja pikendada 

ühistranspordi graafikut. 

4 Juurdepääs üle linna 

majutuskohtadest on rahuldav. 

Peo nädalal vajalik tihendada ja 

pikendada ühistranspordi 

graafikut.

3 Juurdepääs üle linna 

majutuskohtadest on 

mitterahuldav. Peo nädalal vajalik 

tihendada ja pikendada 

ühistranspordi graafikut. 

2 Juurdepääs üle linna 

majutuskohtadest on rahuldav. 

Peo nädalal vajalik tihendada ja 

pikendada ühistranspordi 

graafikut.  

3 Transpordiühendus 

kesklinnaga peaks olema 

hea. Peo nädalal vajalik 

tihendada ja pikendada 

ühistranspordi graafikut. 

Meditsiiniline abi Välilaatsareti võimalus 

staadionimajas.

3 Välilaatsareti võimalus 

peatribüüni all.

3 Välilaatsareti võimalus tribüüni 

all.

3 Välilaatsareti võimalus laulukaare 

all.

3 Ruumid meditsiinilisele abile. 
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Laulu- ja 

tantsupeol 

osalejate ühtne 

kultuuriruum 

Staadion asub lauluväljakust 

kaugel, mistõttu osalejate 

omavaheline  kontakt nõrk. 

Lisaväärtusliku kultuuriruumi 

tekitamine on kasin.

3 Staadion asub lauluväljaku 

lähedal, mistõttu osalejate 

omavaheline kontakt on suurem. 

Kadrioru staadioni ja Lauluväljaku 

vahelisele alale -Kadrioru parki 

võimalik tekitada ühtne 

kultuuriruum. 

4 Staadion asub lauluväljakust 

kaugel, mistõttu osalejate 

omavaheline  kontakt vähene. 

Lisaväärtusliku kultuuriruumi 

tekitamine kasin.

2 Ühine peoruum soodustab 

osalejate omavahelist kontakti. 

Ühtne kultuuriruum tekib, kuid 

kannatab tantsupeo kunstiline 

väljund. 

4 Tantsuväljaku ehitamine 

lauluväljaku 

kõrvale/lähedusse loob hea 

ja ühtse kultuuriruumi.  

37 29 25 31

3,4 2,6 2,3 2,8

Lavastatavad 

suunad

Lavastamisel tuleb arvestada 

kahes suunas olevate 

pealtvaatajatega.

Lavastamisel tuleb arvestada 

kahes suunas olevate 

pealtvaatajatega.

Lavastamisel tuleb arvestada 

neljas suunas olevate 

pealtvaatajatega.

Lavastamisel tuleb arvestada 

kahes suunas olevate 

pealtvaatajatega.

Lavastamisel võib arvestada 

kuni neljas suunas olevate 

pealtvaatajatega.

Assistendid Assistentide vajadus on 

traditsiooniline (liigijuhil 3 

assistenti).

Assistentide vajadus on 

traditsiooniline.

Assistentide vajadus on suurem 

(lavastus 4 suunda).

Assistentide vajadus on 

traditsiooniline.

Assistentide vajadus sõltub 

liigi ja tantsuväljaku 

suurusest.
Tantsijate 

toomine väljakule

Kaks väravat staadioni otstes. 27 

treppi (12 treppi läänetribüünilt, 

13 treppi idatribüünilt ja 2 treppi 

tuletorni kõrval). 

4 Kaks väravat peatribüüni külgedel. 

Peatribüüni alt väike uks. 

1 Igas väljaku nurgas üks värav. 1 Lava alt, kahelt poolt külgedelt, 

mäe nõlvalt. 

2 Pealtulekute võimalused 4-st 

suunast sh pealtvaatajate 

vahelt. Tribüünide alt täies 

ulatuses. 

Tegelaskonna 

mahutavus 

etendusalale

Tantsijad mahuvad raskustega 

etendusalale tantsima. 

Etendusala piirab tegelaskonna 

arvu 7500. Peaks olema 

vähemalt 10% võrra suurem.

4 Kogu tegelaskond ei mahu 

etendusalale tantsima.

2 Kogu tegelaskond ei mahu 

etendusalale tantsima.

1 Kogu tegelaskond ei mahu 

etendusalale tantsima.

2 Etendusalale mahub 

tantsima 10000 tantsijat. 

Lavastusmeeskon

na töötingimused 

(ca 70 inimest)

Töö- ja puhkeruumid 

peatribüünil puuduvad.

1 Töö- ja puhkeruumid peatribüünil 

puuduvad.

1 Võimalus kasutada olemasolevaid 

ruume.

3 Võimalus kasutada laululava 

aluseid ruume.

3 Peatribüünil on töö- ja 

puhkeruumid koos 

pesemisvõimalusega. 

Peotule koht Tulel olemas traditsiooniline 

koht.

4 Tule kohta ei ole välja kujunenud. 1 Tule kohta ei ole välja kujunenud. 1 Olemas statsionaarne tuletorn. 5 Statsionaarne tantsupeo tule 

koht.

Ekraanide 

paigaldamise 

võimalus 

Ekraanid puuduvad. Koht 

ekraanide paigaldamiseks leitav.

3 Ekraanid puuduvad, olemas 1 

videotabloo. Koht ekraanide 

paigaldamiseks leitav ainult 

väljaku otstes. 

2 Ekraanid puuduvad. Koht 

ekraanide paigaldamiseks leitav.

3 Ekraanid puuduvad. Koht 

ekraanide paigaldamiseks leitav.

3 Olemas statsionaarne koht 

ekraanile.

16 7 9 15

3,2 1,4 1,8 3

TANTSIJA SEISUKOHAST HINNE KOKKU

KESKMINE HINNE

LAVASTAJA SEISUKOHAST:

PEALTVAATAJA SEISUKOHAST:

KESKMINE HINNE

LAVASTAJA SEISUKOHAST HINNE KOKKU
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Peo keskkond Looduslik keskkond. Esinejate- ja 

pealtvaatajate ühine keskkond 

loob hea emotsionaalse 

õhkkonna.

4 Looduslik keskkond. Esinejate- ja 

pealtvaatajate ühine keskkond 

kasin. 

3 Roheluse puudus, tehisinterjöör. 1 Looduslik keskkond. Esinejate- ja 

pealtvaatajate ühine keskkond 

loob hea emotsionaalse 

õhkkonna. Lasnamäe nõlv viib 

pealtvaataja tantsijast kaugele, ei 

teki kontakti.

3 Looduslik, avar. Loob hea 

emotsionaalse keskkonna.

Pealtvaatajate 

mahutavus

ca 11000 istekohta. Lisatribüüni 

paigaldamise ja seisukohtade 

võimalus.

4 5000 istekohta. Lisatribüüni 

paigaldamise teoreetiline 

võimalus peatribüüni vastas oleva 

tribüüni taha (puudub kogemus). 

Seisukohtade võimalust ei ole. 

2 9700 istekohta, seisukohtade 

võimalust ei ole. 

3 Kaare all ca 5000 istekohta, 

seisukohtade võimalust ei ole. 

Lasnamäepoolne mäenõlv 

tantsupeoetenduse jälgimiseks 

sobimatu. 

2 Istekohtade arv 

statsionaarselt 15 000 ja 

lisaks teisaldatavate 

kohtadega sektorid.

Vaade (nähtavus) Väljakul olev joonis on hästi 

nähtav alates 10. reast, 5000-

6000 pealtvaatajal.  

4 Väljakul olev joonis on hästi 

nähtav alates 10. reast, 1500 

pealtvaatajal. Peatribüüni vastas 

olev tribüün on madalam.

2 Väljakul olev joonis on hästi 

nähtav alates 7.reast, 5000-6000 

pealtvaatajal.

4 Laulukaare alt nähtavus hea alates 

15. reast. Alates 30. reast distants 

tantsijaga liiga kauge. Mäenõlvalt 

nähtavus väga halb. Hea 

nähtavusega kohti 2500-3000 

pealtvaatajal. 

3 Esimene rida 2,5-3 m 

kõrgusel maapinnast.

Distants publiku 

ja tantsija vahel

Distants pealtvaataja ja tantsija  

vahel sobiv.

4 Distants pealtvaataja ja tantsija 

vahel sobiv.

4 Distants pealtvaataja ja tantsija  

vahel väike.

3 Laulukaare all distants   

pealtvaataja ja tantsija vahel 

sobiv. Mäe nõlvalt vaadates 

distants sobimatu.   

3 Distants pealtvaatajate ja 

tantsijate vahel optimaalne.

Istekohtade 

seisund

Istekohad vajavad korralikku 

renoveerimist. Igale inimesele on 

personaalne iste (istekohtade arv 

väheneb). 

3 Olemasolevad istekohad on 

korras.

5 Olemasolevad istekohad on 

korras.

5 Laulukaare all betoonpind, 

puudub personaalne iste.  

3 Igale pealtvaatajale 

personaalne istekoht.

Tribüüni katus VIP loožil on katus. 2 Peatribüünil pealtvaatajate 

istekohtadel on osaliselt katus.

3 Pealtvaatajate istekohtadel on 3/4 

osas katus.

4 Laulukaare all pealtvaatajatel on 

osaliselt katus. 

3 Pealtvaatajate tribüünil 

katus ja etendusala võimalik 

katta plastik katusega.

Ligipääs autoga Ebamugav. Parkimiskohtade 

puudus.

2 Ebamugav. Parkimiskohtade 

puudus. 

2 Ebamugav. Parkimiskohtade 

puudus.

2 Ebamugav. Parkimiskohtade 

puudus.

2 Loodud parkimiskohad 

(parkimismaja)

23 21 22 19

3,3 3,0 3,1 2,7

Liikumislogistika 

peo ajal 

Läbiproovitud, töötav logistika. 5 Läbiproovimata, vajab 

väljatöötamist.

3 Läbiproovimata, vajab 

väljatöötamist.

3 Logistika toimis, kuid vajab 

täiendamist.

4 Projekteerimisel arvestada 

tantsupeo vajadustest 

lähtuva logistikaga. 

KESKMINE HINNE

KORRALDAJATE SEISUKOHAST:

PEALTVAATAJA SEISUKOHAST HINNE KOKKU

5/7



Varuväljakud 

peaareeni juures

Üks täismõõtmetes varuväljak 

(kunstmurukate)

4 Üks täismõõtmetes varuväljak 

(murukate). 

4 Kolm täismõõtmetes varuväljakut 

(2 väljakut kunstmurukattega +1 

muruväljak). Üheaegne 

kasutamine läbiproovimata. 

4 Ei ole varuväljakut. 2 Üks varuväljak.

Staap ja 

infopunkt

Võimalus staabiruumideks kasin. 2 Võimalus staabiruumideks kasin. 2 Võimalus tekitada staap ja 

infopunkt peatribüüni alusesse 

ruumidesse.

4 Võimalus tekitada staap ja 

infopunkt Laulukaare alusesse 

ruumidesse. Lisaks lähedal Oru 

hotell.

4 Ruumid staabile ja 

infopunktile.

Olmetingimused Olemasolev WC vajab 

ümberehitust. Vajadus lisa WC-

de järele. Vajadus 

statsionaarsete joogivee kohtade 

järele.

2 Peo ajal vajadus lisa WC-de ja 

joogivee kohtade järele.

2 Peo ajal vajadus lisa WC-de ja 

joogivee kohtade järele.

2 Peo ajal vajadus lisa WC-de ja 

joogivee kohtade järele.

3 Peo ajal vajadus lisa WC-de 

ja joogivee kohtade järele. 

Inimväärsed kaasajastatud 

olmetingimused.

Etendusala heli Statsionaarne tehniline lahendus 

kvaliteetseks helindamiseks 

puudub.  Probleemiks on 

üheaegse ja kvaliteetse heli 

andmine nii esinejale kui ka 

pealtvaatajale. 

3 Statsionaarne tehniline lahendus 

kvaliteetseks helindamiseks 

puudub. Praktiline helindamise 

kogemus puudub.  

3 Statsionaarne tehniline lahendus 

kvaliteetseks helindamiseks 

puudub. Praktiline helindamise 

kogemus puudub.

3 Statsionaarne tehniline lahendus 

kvaliteetseks helindamiseks 

puudub. Praktiline helindamise 

kogemus olemas, vajab 

täiendmist. Üleval mäenõlval 

tekkis heliviivitus.

3 Kaasaegsed helindamise 

võimalused, projekteerimisel 

kaasata eksperte. 

Valjuhääldid nii maa sees kui 

tornidel ja kesk väljakut 

trossidel.

Toitlustamine Võimalik peo ajal välisöökla 

Kalevi Spordihallis. 

4 Siseruume pole. 2 Siseruume pole. 2 Söökla Eesti Näituste C-hallis. 4 Välisöökla 10000 inimese 

toitlustamiseks. Kui väljak 

asub Lauluväljaku kõrval siis 

ratsionaalne ühine 

söögikoht.
Väljaku 

märgistamine

Väljaku märgistamisel saab 

kasutada olemasolevaid 

vahendeid. Tehiskatte kasutusele 

võtuga vajalik välja töötada uus 

märgistamise süsteem.

4 Väljaku märgistamisel saab 

kasutada olemasolevaid 

vahendeid. Tehiskatte kasutusele 

võtuga vajalik välja töötada uus 

märgistamise süsteem.

4 Väljaku märgistamine vajab uusi 

tehnilisi lahendeid, sest vajadus 

kasutada tehiskatet.

2 Väljaku märgistamisel saab 

osaliselt kasutada olemasolevaid 

vahendeid. 

3 Väljaku märgistamine vajab 

uusi tehnilisi lahendeid.

Tehiskatte rent Vajalik rentida. Vajalik rentida. Olemas. Vajalik rentida. Paigaldamise 

probleemid.

Puudub vajadus.

Teleülekanne Teleülekandeks vajalikud 

statsionaarsed tehnilised 

vahendid puuduvad. 

2 Saab kasutada olemasolevaid 

valgustorne.

3 Saab kasutada olemasolevat 

konstruktsiooni.

3 Võimalik on kasutada nii tule- kui 

raadiotorni ja laulukaart. 

3 Loodud võimalused 

teleülekandeks. Kaasata 

eksperte.

26 23 23 26

3,3 2,9 2,9 3,3

KORRALDAJA SEISUKOHAST KOKKU

KESKMINE HINNE
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STAADIONI 

ARENGUSUUNAD

Kinnitatud arengukava puudub, 

on alustatud detailplaneeringuga 

väljaku renoveerimiseks. Hetkel 

omab staadion lisa  visioonina 

investorite kaasamise läbi 

hoonestuste ja elamuehituse.

Staadionil on välja töötatud kahe 

etapiline tegevuskava staadioni 

arenguks rahvusvaheliselt 

tunnustatud 

kergejõustikustaadioniks. 

Põhilised suunad:

- peatribüüni renoveerimine 

(arhitektuurimälestis, projekt 

valmis, kuid 

tuleb üle vaadata);

- tribüünid vastassirgele ja 

põhjapoolsesse kurvi hobuseraua 

kujuliselt, 

avatuks jääb peaväravate poolne 

kurv, istekohad 8000- 9000 

(eskiisprojekt 

valmis, kuid vajab täiendamist);

- peaareeni ja harjutusväljakute 

valgustus (projekt valmis, kuid 

vajab UEFA ja IAAF-i karmistunud 

nõuete tõttu üle vaatamist);

- uus pääsla ja parkimisala 

Mäekalda tn poolt (eskiisprojekt 

valmis);

- peaareeni ja jalgpalli 

harjutusväljaku vahele 

teenindushoone 

riietusruumide, teenistuslike 

ruumide, pealtvaatajate WC-de 

jne;

- logistika - ühendusteed, 

pääslad/kassad, piirdeaiad, 

haljastus, 

müügikohad, 

A. Le Coq Arena välja arendamine 

rahvusvaheliselt tunnustatud 

jalgpallistaadioniks. 

Lisaväärtusena kontserdiareenana 

kasutamise võimalus. 

On loodud 

multifunktsionaalne 

tantsupeo ja teiste 

etenduskunstide vajadusi 

arvestav ruum /väljak.

102 80 79 91

3,3 2,6 2,5 2,9KESKMINE HINNE

HINNE KOKKU
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