
KALLASTE TALU REEGLID 

 

JÕGI JA TIIGID 

 Pea ees vette hüppamine on keelatud ja ujumine jões või tiigis on omal vastutusel.  

 Ära lase purjus sõpra vette . Kui jood alkoholi siis ära mine ujuma.  

 Lapsi ilma järelvalveta veekogude juurde ei tohi lubada.  

 Paadiga sõites jõel peavad paadis viibijatel seljas olema päästevestid. Paat mahutab 

maksimaalselt 3 täiskasvanut.  

 Pudelite ja prahi loopimine jõkke on keelatud.  

 Ära toida ega puutu jõe ääres veelinde/ muid linde.  Teata koheselt talu perenaisele , 

kui oled leidnud surnud linnu.  

 

TULE TEGEMINE JA SUITSETAMINE, ILUTULESTIK 

 Talus siseruumides suitsetamine, lahtise tule tegemine keelatud. Vesipiibu 

kasutamine on ka keelatud. Trahv on 128 eur.  

 Õues, suitsukonid tuleb visata prügikasti või tuhatoosi. Suitsukoni laguneb looduses 

alles 10 aastaga. Ürituse järgne suitsukonide koristus 50€ 

 Tule tegemine metsas on keelatud. Tuld tohib teha ainult selleks ettenähtud kohtades. 

Lõkkepuud on võimalik korjata metsast (kuivanud oksad) või osta talust.  

 Grille võib kasutada, kuid need tuleb pärast kasutamist enda järel ära puhastada. Grill 

süsi on vajadusel talus lisatasu eest olemas.  

 Ära jäta lõket ilma järelvalveta põlema. 

 Ilutulestiku tegemine siseruumides on rangelt keelatud.  

 Ilutulestiku korraldamiseks talu territooriumil peab olema tegijal kooskõlastus  ja 

load ametiasutustest.  

 

TALU ÜÜRIMISEL REEGLID 

 Talu üürija sõlmib talu üürimisel kokkuleppe ( kokkulepe võib olla ka suuline), mille 

lisaks on käesolevad reeglid. 

 Turismiseaduse alusel peab talus ööbija esitama oma passi andmed ja nime. Suhtuge 

sellesse nõudmisse mõistvalt.    

 Väga valju muusika kuulamine, muidu kisamine ja käramine talu territooriumil on 

lubatud kella  6.00-23.00.   

 Öörahu rikkumise eest vastutab talu üürija ja vajadusel kompenseerib omavalitsuse 

poolt esiatud öörahu rikkumise eest esitatud rahatrahvi.  

 Kui talu üürija üürib ainult osa talust, siis paeb ta arvestama talus viibivate teiste 

ööbijatega 

 Ilutulestiku korraldamise eest talu territooriumil vastutab talu üürija.  

 Peamajas,  saalis valju muusika kuulamisele ja karjumisele  piirangut ei ole. Öörahu 

kellaaja kehtestab talu üürija. Arvestada võiks   sellega, et II korrusel asuvad 

puhketoad. Kui suurem osa seltskonnast soovib puhata, võiks muusika vaiksemaks 

keerata. Kui üüritud ei ole kogu kompleks tuleb arvestada teiste üürijatega – rikkudes 

nende öörahu võivad teised üürijad nõuda kompensatsiooni.   

 Keset talu territooriumi asub teisele isikule kuuluv maaüksus koos saun-suvilaga. 

Nimetatud territoorium asub jõekäärus ja eraldatud hekiga ja väravaga, millel asub 

silt „PRIVATE“. Palume külastajatel sellele territooriumile mitte minna. 

 Talu omanikele tekitatud (sihilik või kogemata juhtunud) materiaalne kahju tuleb 

hüvitada. Materiaalse kahju hüvitamise eest vastutab talu üürija. Juriidiline isik saab 

garanteerida seda garantiikirja alusel. Füüsiline isik annab garantiiks rahalise või 

esemelise pandi (tagatisraha).   

 Talu omanikel on õigus kõik kaklejad ja vägivallatsejad koheselt talu territooriumilt 

minema saata. Kui seltskond ei suuda tagada korda ja viisakat käitumist, siis talu 

omanikel on õigus 10 min etteteatamisajaga kogu seltskond minema saata.  Talu üüri 

sellisel juhul ei tagastata.   



 Talu alla 18 aastastele ei üürita. Laste üritustel peab olema kaasas 20 lapse kohta 

vähemalt üks üle 23 aasta vanune vastutaja.  

 Talus on puitpõrandad ja teravate kontsadega jalanõdes siseruumides viibimine 

keelatud – kahju tekkimisel tuleb üürijal põranda taastamine hüvitada.  

 Kui selgub peale üritust, et midagi on maha jäänud, siis helistage kohe perenaisele 

tel.5076138,. Mahajäänud asjad võite kätte saada ka Tallinnas.  

 Ruumid, mis on lukustatud või sildiga PRIVATE ei ole mõeldud üldkasutamiseks ja 

neisse sisenemine on keelatud. 

 Saunade kütmine on ainult kokku leppel ja selleks ette nähtud ajal ja kliendile antud 

materjale kasutades.  

 Mootorsõidukitega tohib liigelda talu territooriumil selleks ettenähtud teedel ja 

parkimisplatsil.  

 Metsa on rajatud suusarajad ja sellepärast paljudel metsateedel on sõitmine 

mootorsõidukitega keelatud.  

 Mööbli (v.a toolid)  asukoha muutmine  talu ruumides ja territooriumil  ilma loata on 

keelatud. Mööbli liigutamisel tuleb hiljem taastada üürimisele eelnenud olukord.    

 Prügi sh. nätsutatud närimiskumm palume visata selleks ettenähtud prügikastidesse. 

 Taara ja toidujäätmed  palume ladustada kastidesse või visata prügikasti. Eeldame et 

üürija viskab ise prahi prügikasti ja ladustab kaasavõetud jookide taara. Kehtib reegel, 

kes toitlustab see koristab.  

 WC potti ja kraanikaussi taara ja muu prahi loopimine on keelatud. 

 Oksendamine või muud inimlikud väljaheited on loetakse objekti kahjustavaks ja 

reeglina eeldab iga sellise lei eemaldamine lisakoristust – kokkuleppel on koristustasu 

40€ iga vahejuhtumi kohta.    

 Väärisesemete ja muude külastajate esemte kadumise eest talu ei vastuta. Vajadusel 

võime võtta talu külastajate esemeid kokkuleppe korras hoiule. 

 Kontrolli saunast tulles, kas kõik väärimetallist ehted on alles.  

 Ära võta ehteid enda küljest ära  leiliruumis. 

 Klaasesemete viimine leiliruumi on keelatud. 

 Saunavihtade tegemine ja muu puude rüüstamine tohib toimuda ainult metsa 

omanikuga kooskõlas. Vihtlemine on lubatud kuid sellega kaasneb lisakoristustasu 

10€.  

 Talu spordivahendid  (pallid, reketid jms) tuleb peale kasutamist koheselt tagastada. 

 Talus elavad koduloomad asuvad eraldatud territooriumil. Looma territooriumile 

sihilik või juhuslik minemine toimub  oma vastutusel ja talu omanik ei vastuta 

tagajärgede eest.  

 Koduloomadele tohib süüa anda ainult juurvilju, puuvilju ja leiba/saia. Koera 

toitmine on keelatud.  

 Talu juures asub batuut, mille kasutamine toimub omal vastutusel . Hüpata võib 

ainult üks hüppaja korraga, et ei juhtuks õnnetusi. Üürija peab tagama batuudi 

kasutamise ohutuse. 

 Talu territooriumil metsas asuvad Seikluspargi elemendid, mille kasutamine omal 

käel on keelatud. Seikluspargi elemente võib kasutada vaid instruktori juuresolekul.  

  

 

Loodame, et järgite neid lihtsaid kuid mõlema osapoole närve säästavaid reegeleid.  

 

 

Ettepanekud, kiitused ja pretensioonid esitage perenaisele või kirjutge need julgesti külaliste 

raamatusse või edastage mailile info@kallastetalu.ee.  

 

 

 

 

Kallaste Turismitalu OÜ juhataja 


