
HOOLDUSNÕUDED HALJASTUS- JA HEAKORRATÖÖDELE 

Hooldusnõuded haljastus- ja heakorratöödele 
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IV astme 
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9.1.1.

1  

Kevadine haljasalade 

suurpuhastus koos prahi 

laadimise ja äraveoga 

(lõpp-tähtaeg 15.mai). 

Lehepuhurite kasutamine ei 

ole lubatud. 

Haljasaladelt lehtede kokku riisumine, okste jms. prahi 

laadimine ja äravedu, et oleks tagatud võimalikult puhas 

murupind. Praht ja prügi ning riisutud lehed veetakse ära 

koheselt.   

Ei teostata 

9.1.1.
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Sügisene haljasalade  

suurpuhastus koos prahi 

laadimise ja äraveoga 

(lõpp-tähtaeg 1. detsember). 

Lehepuhurite kasutamine ei 

ole lubatud.  

Haljasaladelt lehtede, vana kuluheina kokku riisumine, okste 

jms. prahi laadimine ja äravedu, et oleks tagatud võimalikult 

puhas murupind, mitte vähem kui 2 korda sügisperioodil. 

Praht ja prügi ning riisutud lehed veetakse ära kohaselt. Viis 

tööpäeva enne haljastute suurpuhastuse algust koostatakse 

koostöös tellijaga koristuse ajagraafik, milles märgitud 

tähtajad on kohustuslikud.  

Ei teostata 

9.1.1.
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Juhusliku prahi koristus Igapäevaselt Vähemalt viiel päeval 

nädalas 

Vähemalt kolmel 

päeval nädalas 

Vähemalt ühel 

päeval nädalas 
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Niitmine Maksimaalne 

muru kõrgus 

vegetatsiooniperi

oodil 7 cm 

Maksimaalne muru 

kõrgus 

vegetatsiooniperioodil 

10 cm 

Maksimaalne 

muru kõrgus 

vegetatsiooniperi

oodil 15 cm 

 

 

 

Niitmiste 

mahud ning 

juhised 

objektist 

sõltuvalt on 

toodud lisas 2. 

  Niitmine puude ja põõsaste aluste trimmerdamisega, prahi 

koristamise ja jääkide äraveoga. Takistuste ümbrust 

niidetakse nii sageli, et need ei erine piirkonna esteetilisest 

üldilmest. Märgatavat niitmisjääki ei tohi tekkida, nähtavad 

niitmisjäägid riisutakse ja veetakse koheselt ära. Puude 

juure- ja tüvevõsud eemaldatakse (orienteeruvalt 3-4 korda 

vegetatsiooniperioodi jooksul) haljasalade niitmisega sama 

sagedusega. Teeradade ääred servatakse igal niitmisel. 
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Ilupuude ja põõsaste 

hooldus 

Põõsa- ja puualuste rohimine, kobestamine, kuivanud okste lõikamine 

(vesivõsude lõikamine, vanade, äraõitsenud õievarte lõikamine, põõsaste 

noorenduslõikus, väetamine, servamine ja prahi äravedu) - kaks korda 

vegetatsiooniperioodil. Kujundus-, noorendus- ja harvenduslõikust tehakse 

taimeliigi kohaselt. Istutusalale lisatakse vajadust mööda multši. 

Põõsarühmadest eemaldatakse seal kasvavad võõrliigid. Põõsaste istutusalalt 

koristatakse praht ja prügi nii, et haljastu hooldusintensiivsuse kohaselt oleks 

tagatud puhas mullapind või multš. Kontrollitakse ja vajadusel täiendatakse 

kasvavate noorte puude toestust ning peale puu juurdumist eemaldatakse 

toestused. 
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Puude raie ja hoolduslõikus Raie- ja lõikusjäägid tuleb koheselt ära vedada. Hoolduslõikuste teostamisel 

arvestatakse liikide omapära. Töödega seotud kõrvalkulud kuuluvad lepingu 

tasu sisse. Tööd teostatakse 30 päeva jooksul alates tellimuse edastamisest, 

v.a ohtu kujutavad objektid, mis teostatakse 24 tunni jooksul. Orienteeruvalt 

150 raiet ja 100 hoolduslõikust aastas. 
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Hekkide hooldus Hekki pügatakse igal aastal vähemalt kaks korda vegetatsiooniperioodi 

jooksul, taimeliigi kohaselt, et säilitada heki kuju. Hekkidest eemaldatakse 

seal kasvavad võõrliigid. Lõigatud oksad korjatakse kokku ja veetakse peale 

tööde lõppu kohe ära. Hekkide juurest koristatakse praht ja prügi nii, et 

haljastu hooldusintensiivsuse kohaselt oleks tagatud puhas mullapind või 

multš. 
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Mängu- ja spordiobjektide 

hooldus 

  Liivaaluselt ja selle 

ümbrusest koristatakse 

praht ja prügi haljastu 

hooldusintensiivsuse 

astme kohaselt. Muu 

katendiga alalt ja selle 

ümbrusest koristatakse 

praht ja prügi, 

pühitakse tolm ning liiv 

vajadust mööda. 

Mängu- ja 

spordiväljaku liiva 

tuleb vajadust mööda 

rehitseda ning riisuda 

sellest välja 

klaasikillud, kivid ja 

muu prügi. 

Mänguväljakute 

elementide juures liiva 

tasandamine, alusliiv 

tuleb läbi riisuda 7 cm 

sügavuselt. Mängu- ja 

spordiväljakul asuvaid 

liivaaluseid rohitakse 

vajaduse kohaselt. 

Mängu- ja 

spordiväljakul 

riisutakse lehed ja 

niidetakse väljak ning 

selle ümbrus 1 meetri 

raadiuses II 

hooldusintensiivsuse 

astme kohaselt. Praht ja 

prügi, riisutud hein ning 

lehed veetakse mängu- 

ja spordiväljakutelt ära 

kohe peale tööde (prahi 

koristus, kokku riisutud 

lehed, niitmisjäägid) 

lõppu. Mänguväljakute 

elemendid puhastatakse 

igakordselt liivast, 

lumest, grafitist ja 

teistest jäätmetest. 

Kevadel ja sügisel 

teostatakse 

suurpuhastused. 
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Istutusalade hooldus Lillepeenarde hooldamiseks tehakse vähemalt järgmisi töid: istutusala 

kobestatakse ja rohitakse nii sageli, et alal on puhas mullapind või multš 

tagatud kogu aeg. Vajaduse järgi tehakse taimehaiguste ja -kahjurite tõrjet. 

Vegetatsiooniperioodil eemaldatakse mittedekoratiivsed taimeosad (lehed, 

õied, varred). Sordi ja liigi järgi lõigatakse taimed kevadel ja/või sügisel 

tagasi. Hukkunud taimed asendatakse samaväärsetega, vajadusel lisatakse 

mulda või multši. Järgitakse Tallinna Linnavalitsuse 04.04.2012 määrust nr 

13 „Tallinna haljastute hoolduse nõuded“ 

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052019056?leiaKehtiv
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Prügikastide hooldus Prügikastide 

tühjendamist, 

kilekottide  

vahetust tehakse 

vähemalt 

igapäevaselt. 

Prügikaste 

remonditakse ja 

puhastatakse (ka 

grafitist) 

vajadusel. 

Hiljemalt 10. 

maiks teostatakse 

prügikastide 

välis- ja sisepesu 

ning lukkude 

õlitamine. 

Prügikastideni 

peab olema 

ligipääs tagatud 

igal hetkel. 

Prügikastide 

tühjendamist, 

kilekottide  

vahetust tehakse mitte 

harvem kui 5-l päeval 

nädalas, seejuures on 

üks päev 

nädalavahetusel. 

Prügikaste 

remonditakse ja 

puhastatakse (ka 

grafitist) vajadusel. 

Hiljemalt 10. maiks 

teostatakse prügikastide 

välis- ja sisepesu ning 

lukkude õlitamine. 

Prügikastideni peab 

olema ligipääs tagatud 

igal hetkel.  

Prügikastide 

tühjendamist, 

kilekottide 

vahetust  

tehakse mitte 

harvem kui 3-l 

päeval nädalas. 

Prügikaste 

remonditakse ja 

puhastatakse (ka 

grafitist) 

vajadusel. 

Hiljemalt 10. 

maiks teostatakse 

prügikastide 

välis- ja sisepesu 

ning lukkude 

õlitamine. 

Prügikastideni 

peab olema 

ligipääs tagatud 

igal hetkel. 

Prügikastide 

tühjendamist, 

kilekottide 

vahetust  

tehakse mitte 

harvem kui 3-l 

päeval nädalas. 

Prügikaste 

remonditakse ja 

puhastatakse 

(ka grafitist) 

vajadusel. 

Hiljemalt 10. 

maiks 

teostatakse 

prügikastide 

välis- ja 

sisepesu ning 

lukkude 

õlitamine. 

Prügikastideni 

peab olema 

ligipääs tagatud 

igal hetkel. 

9.1.1.

1

1 

Koerte ekskremendikastide 

hooldus 

Koerte ekskremendikastide tühjendamine 3x nädalas. Vähemalt 1x nädalas 

lisatakse vähemalt 100 biolagunevat kilekotti, mis on mõeldud koerte 

ekskrementide kokku korjamiseks. Koerte ekskremendikaste pestakse, 

remonditakse, puhastatakse graffitist vajadusel prügikastide ühikuhinna 

alusel. Hiljemalt 10. maiks teostatakse ekskremendikastide välis- ja sisepesu 

ning lukkude õlitamine. 
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Pinkide hooldus Pinkide ümbrusest koristatakse prügi vastavalt määratud 

hooldusintensiivsusele, kuid vähemalt 1x kuus. Grafitiga rikutud puidupinna 

puhastamiseks kasutada väikeseteralist liivapaberit või puitpindadele 

mõeldud grafiti eemaldamise vahendit. Hiljemalt 10. maiks teostatakse 

pinkide puidust ja metallist osade puhastamine kuumasurvepesuga ja puidu 

puhastamiseks mõeldud pesuvahendiga. Pesu järgselt puidust osade 

töötlemine terrassiõliga OsmoWoodstain-010. Töötlemisel tuleb jälgida:  

Pärast pinkide töötlemist paigaldada kasutamist keelavad sildid või lindid. 

Sildid või lindid tuleb eemaldada 24h hiljem. Enne pingi töötlemist katta 

kinni pingi alune pind ja metallosad. Metallosadele sattunud õli puhastada 

lapiga koheselt. Märjale pinnale on keelatud õli kanda ning peale pinkide 

puhastamist peab laskma pinkidel täielikult kuivada. 2 kihti terrassiõli Osmo 

010 kanda pingile švammiga ning veenduda, et puidu pinnale ei jääks liigselt 

õli. Vajadusel üleliigne õli kuiva lapiga eemaldada. 

Pinkide eest ja pealt puhastatakse lumi igakordselt vastavalt vajadusele. 

Grafiti eemaldatakse koheselt vastavalt vajadusele. 
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Koerajalutusväljakute 

hooldus 

Väljakud ja nende ümbrus 1 meetri raadiuses puhastatakse prügist vähemalt 

viiel päeval nädalas, kusjuures üks päev on nädalavahetusel. Vähemalt viiel 

päeval nädalas ekskremendikastid tühjendatakse ja lisatakse vähemalt 100 

biolagunevat kilekotti, mis on mõeldud koerte ekskrementide kokku 

korjamiseks. Muru niidetakse III hooldusintensiivsuse astme kohaselt. 

Teostatakse kevadine ja sügisene suurpuhastus. 

Kahel korral aastas värvitakse üle väljakutel asuvad puidust 

treeningelemendid. Elemente ja piirdeid remonditakse ja hooldatakse 

vastavalt vajadusele koheselt ning tagatakse igakülgne ohutus kasutajatele.  

Vastavalt vajadusele koristatakse väravate eest lumi ning tagatakse ohutu 

ligipääs väljakule. Vajadusel täidetakse väljakule tekkinud pinnaseaugud ja 

liivatatakse libeduse korral. Killustiku kasutamine ei ole lubatud. 

Hooldused fikseeritakse hooldus-, haljastus- ja heakorratööde infosüsteemis. 

 


