
Parkimistasud

Parkimismaja  A4 Parkla  Parkla  

Kuni 15 min 1 €

16 min – 1h 5 €

1h – 2h 8 €

2h – 6h 12 €

6h – 24h 16 €

2 päeva 23 €

3 päeva 30 €

Iga järgnev päev 7 €

Parkimistingimused

1. AS Tallinna Lennujaam (edaspidi „Parkimise kor-
raldaja“) ja vastavasse AS Tallinna Lennujaama 
parklasse siseneva sõiduki kasutaja (edaspidi 
„Sõiduki kasutaja“) vahel sõlmitakse leping (edas-
pidi „Parkimisleping“) alljärgnevatel tingimustel 
(edaspidi „Parkimislepingu tingimused“). Parkimise 
korraldaja väljendab Parkimislepingu tingimuste 
esitamisega oma pakkumust Parkimislepingu 
sõlmimiseks. Sõiduki parklasse sisenemisega loeb 
Parkimise korraldaja Sõiduki kasutaja nõustumuse 
Parkimislepingu sõlmimiseks Parkimislepingu tingi-
mustel antuks.

2. Parkimise korraldajal on õigus eeldada, et sõiduki 
omanik või vastutav kasutaja on Sõiduki kasutaja ja 
seega Parkimislepingu pooleks.

3. Parkimise korraldaja on kohustatud pärast 
Parkimislepingu sõlmimist lubama Sõiduki kasutajal 
kasutada parkimiskohta Parkimise korraldaja ope-
reeritavas parklas ja parkimise lõpetamisel parklast 
lahkuda.

4. Sõiduki kasutaja on kohustatud maksma Parkimise 
korraldajale parkimistasu arvestatuna alates sõi-
duki parklasse sisenemisest või omama Parkimise 
korraldaja poolt väljastatud antud parklas parkimi-
sõigust andvat parkimiskaarti või -luba.

5. Parkimistasu arvestamise aluseks on parkimis-
pilet, mille Sõiduki kasutaja kohustub võtma parkla 
sissesõidul piletiautomaadist enne parklasse sise-
nemist. Parkimise korraldaja poolt väljastatud par-
kimiskaarti omavad Sõiduki kasutajad peavad oma 
parkimisõiguse tõendamiseks sisestama nimetatud 
parkimiskaardi vastavasse piletiautomaati iga kord 
parklasse sisenemisel ja väljumisel (va parklates, kus 
sõiduki sisenemine ja väljumine toimub automaatse 
numbrituvastussüsteemi alusel).

6. Parkimistasu suurus, maksmise tingimused ja või-
malikud viisid on märgitud parkla sissesõitude juures 
infotahvlitel ning parkla makseautomaatide va-
hetus läheduses Tallinna lennujaama reisiterminalis 
või Parkimise korraldajale kuuluvates parklates. 
Ühe või mitme makseviisi ajutine mittetoimimine 
ei vabasta sõidukijuhti kohustusest parkimistasu 
maksta, vaid maksmiseks tuleb valida mõni toimiv 
viis.

7. Parkimistasu tuleb maksta enne sõidukiga parklast 
väljumist. Juhul, kui Parkimise korraldaja on väljas-
tanud antud parklas parkimisõigust andva parki-
miskaardi või –loa, lepitakse maksmise tingimused 
kokku eraldi.

Kuni 10 min Tasuta

Iga järgnev 10 min 2 €

1h 21 min – 24h 17 €

2 päeva 26 €

3 päeva 35 €

Iga järgnev päev 9 €



8. Parklas on lubatud parkida ainult liiklusregistris 
registreeritud A või B-kategooria sõidukit, mis on 
ohutu ja millest ei lähtu ümbritsevale keskkonnale 
negatiivseid mõjutusi ning millel on selgesti loetav 
numbrimärk. Parklasse on keelatud siseneda haagi-
sega sõidukil. Tallinna lennujaama parkimismaja -P1 
ja P0 korrusele sisenemisel on sõiduki maksimaalne 
lubatud kõrgus 2,4 m.

9. Taksoteenuse osutamise eesmärgil võivad park-
lasse siseneda vaid AS-i Tallinna Lennujaam lepingu-
lised taksod või Sõidujagajate autod, mille on klient 
eelnevalt ette tellinud telefoni või mobiiliraken-
duse kaudu. Taksoteenuse avalik pakkumine ilma 
Parkimise korraldaja poolse loata või kliendi poolse 
eeltellimuseta on parklas keelatud.

10. Parklas parkimine ja liiklemine toimub Sõiduki kasu-
taja omal vastutusel. Parkimise korraldaja ei vastuta 
parkimise ajal ja parklas liiklemise käigus sõidukile 
Sõiduki kasutaja enda või kolmandate isikute tege-
vuse või tegevusetuse tõttu tekitatud kahju eest.

11. Sõidukijuht peab parklat ja parkimiskohta kasutama 
heaperemehelikult ja vastavalt sihtotstarbele, s.o 
sõiduki parkimiseks. Parkimine on lubatud ainult 
vastavalt tähistatud alal kooskõlas parklasse pai-
galdatud viitade, märkide ja Parkimise korraldaja 
juhistega. Sõiduk tuleb parkida maha märgitud par-
kimiskoha joonte vahele.

12. Parkimine invakohtadel on lubatud ainult kohaliku 
omavalitsuse poolt väljastatud puudega inimese 
sõiduki parkimiskaardi olemasolul, vastav parki-
miskaart peab parkimiskoha kasutamiseks olema 
paigutatud sõiduki esiklaasile või armatuurlauale 
nähtavale kohale.

13. Parkimislepingu rikkumise korral võib Parkimise 
korraldaja määrata Sõiduki kasutajale leppetrahvi 
50 eurot. Rikkumise jätkudes võib vähemalt 24 
tunni möödudes eelmisest leppetrahvinõudest esi-
tada uue leppetrahvinõude. Leppetrahvi tasumine 
ei asenda parkimistasu maksmist.

14. Parkimislepingu korduval rikkumisel ühe ja sama 
Sõiduki kasutaja poolt võib Parkimise korraldaja 
blokeerida ajutiselt või permanentselt automaatse 
numbrituvastuse süsteemi kaudu rikkumised toime 
pannud sõiduki sisse ja väljapääsu Parkimise korral-
daja parklatesse. Kui korduvad rikkumised on toime 
pandud Parkimise korraldaja poolt väljastatud par-
kimiskaarti või –luba omava Sõiduki kasutaja poolt, 
kohaldatakse meetmeid, mis on fikseeritud parki-
miskaardi või – loa väljastamisel sõlmitud lepingus.

15. Parkimislepingu rikkumisel on Parkimise korral-
dajal õigus kuni parkimistasu, leppetrahvi ning 
muude Parkimislepingu rikkumisest Parkimise 
korraldajale tekkinud kulude tasumiseni kohaldada 
Sõiduki kasutaja suhtes kõiki seadusega kooskõlas 
olevaid õiguskaitsevahendeid, sh takistada sõiduki 
parkimisalalt lahkumist. Pärast parkimisega seon-
duvate summade tasumist Parkimise korraldajale, 
kohustub Parkimise korraldaja võimaldama Sõiduki 
kasutajal parkimisalalt sõidukiga lahkuda.

16. Parkimise korraldajal on õigus sõiduk parkimisalalt 
teisaldada õigusaktides sätestatud juhtudel või kui 
Sõiduki kasutaja on parkinud oma kasutatava sõi-
duki parkimisalale liiklust ja/või teisi parkla kasuta-
jaid häirival, takistaval ja/või ohustaval viisil, sõiduk 
tekitab parklas viibimisega Parkimise korraldajale 
kahju ja/või kui selleks esineb avalik huvi. Sõiduki 
teisaldamise korral on Parkimise korraldajal õigus 
hoida Sõidukit teisalduskohas kinni kuni on tasutud 
parkimisega seonduvad summad, s.h sõiduki teisal-
damisega seotud kulud.

17. Parkimise korraldajal on õigus loovutada 
Parkimislepingust tulenevad nõuded inkasso-
teenust osutavale isikule, pöörduda nõudega 
maakohtusse ning avalikustada võlaandmed (makse-
häireandmed) Parkimise korraldaja kodulehel 
avaldatud lepingupartneritele.Parkimislepingus 
reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti 
Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

18. Täiendav teave Tallinna lennujaama klienditoelt 
telefonil +372 605 8288 või kirjalikult info@tll.aero.

Lennujaama kõik parklad on valveta. 


