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EESSÕNA 

 
Kooskõlas Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega §6 on Tapa vallas haljastuse, 
heakorra ja ruumilise planeerimise korraldajaks Tapa Vallavalitsus. 
 
Tapa valla Tapa linna Haljastuse arengukava koostas Tapa Vallavalitsus ja kinnitas Tapa 
Vallavolikogu lähtuvalt vajadusest saada ülevaade vallakeskuse haljastute seisukorrast ja 
haljastute ümberkujundamise ning rekonstrueerimise vajadustest. 
 
Tapa linna kõrghaljastus on rajatud valdavalt koos linnaga 1930. aastatel. Seega on linna 
kõrghaljastus vana, haige, kujundamata ja väljakasvanud ning sellest lähtuvalt on tekkinud 
vajadus linna haljastute, eelkõige kõrghaljastusega alade, ümberkujundamiseks. Haljastute, 
sh. kõrghaljastuse seisukorra hindamist on teostanud valla heakorraspetsialist. Kesklinna 
olulisemate parkide rekonstrueerimiseks on erinevatel aegadel koostatud vastavad projektid. 
Mõnede haljastute seisundi täpseks määratlemiseks on koostatud dendroloogilised 
hindamised. 
 
Tapa valla Tapa linna Haljastuse arengukava on koostatud kümneks aastaks ja määrab ära 
Tapa linna elukeskkonna kvaliteedi parandamise läbi haljasalade, sealhulgas kõrghaljastuse, 
ümberkujundamise ning peamised tegevused soovitud arengu saavutamiseks. Käesolev Tapa 
valla Tapa linna Haljastuse arengukava sisaldab Tapa linnas paiknevate haljasalade, 
tänavate, puiesteede ja Tapa linnas asuvate allasutuste ning maanteede äärse haljastuse 
olemasoleva olukorra analüüsi ja sobivust antud keskkonda. Arengukava arvestab Tapa valla 
vajadusi ja eelarvelisi võimalusi ning sellest lähtuvalt annab analüüsist tulenevalt juhiseid 
haljasalade korrastamiseks, vaatamisväärsemaks muutmiseks, hooldustööde lihtsustamiseks 
ja hoolduskulude kokkuhoiuks.  
 
Arengukavas on tähelepanu pööratud haljastute paiknemisele ja funktsionaalsusele ning 
kõrg- ja madalhaljastuse sanitaarse seisundi analüüsile. Välja toodud ei ole murupindade ja 
pargiteede olukorda ja pargiinventari tehnilist seisukorda. 
 
Arengukavas on käsitletud ligikaudu 27 hektarit haljasalasid ja 32 tänavat, puiesteed ning 
maantee äärseid alasid, millel on väiksemal või suuremal määral pügatavaid puid. Sellisel 
juhul on analüüsitud ja välja toodud puude pügamist sisaldavad andmed. 
 
Teemade käsitlusel on püütud anda üldine ülevaade olukorrast ja väljundid, seejärel 
võimalikult palju välja tuues detailseid elemente. Detailideni on laskutud eelkõige nende 
olukordade puhul, mis väärivad enam tähelepanu.  
 
Objektide töösse võtmisel tuleb mahud täpsustada, teostades selleks täpsed tööprojektid. 
Tööde esialgsete mahtude arvestamisel on lähtutud kogemustest. Tööde orienteeruvad 
mahud, mis on arengukava lisaks, võimaldavad planeerida vahendeid eelarvete koostamisel.  
 
Arengukava planeerib tööd kõrghaljastusega ajalises perspektiivis, arvestades konkreetse 
haljastu olulisust ja Tapa valla eelarvelisi vahendeid. Lähtuvalt valla ja linna tegelikust 
arengust, võimalikest uutest planeeringulistest tegevustest on võimalikud ja vajalikud 
operatiivsed korrektuurid arengukava planeeritud tegevustesse. Niisugused muutused 
kiidetakse heaks vallavolikogu poolt läbi planeeringute ja eelarvete. 
 
Haljastuse arengukava võimaldab luua järjepidevuse valdkonnaga seotud planeeritavates 
tegevustes ja tagada avaliku ruumi korrasoleku. 
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Tapa valla Tapa linna Haljastuse arengukava tekst on vajalik üle vaadata ja korrigeerida üks 
kord aastas. 
 
Haljastute korrastamise ja ümberkujundamise rahastamine toimub Tapa valla iga-aastastest 
eelarvetest ja sihtotstarbelistest eraldistest investeeringuteks. Haljastuse arengukava Tapa 
linnas läbiviidavate tööde ajaline planeerimine ja rahastamine on kajastatud lisatud tabelis. 
 
 

1 ARENGUEESMÄRGID 

 
Tapa valla Tapa linna Haljastuse arengukava peamiseks arengueesmärgiks on läbi 
arengukava tegevuste arendada Tapa linnas välja puhta looduskeskkonnaga kvaliteetne 
elukeskkond inimeste eluks ja tegevuseks. Arengukava eesmärgiks on anda avalikkusele 
teavet vallakeskuse ja külade haljastute seisundist, korrashoiuvajadusest ja planeeritavatest 
tegevustest. 
 
Eesmärgiks on 2023. aastaks korrastada Tapa linna avalikud haljastud: kesklinna pargid, 
murualad, puiesteed ja tänavate ääred. Rekonstrueeritakse, kooskõlas koostatud 
projektidega, linna suuremad pargid: Kiriku ja Kultuurikoja park, Lastepark, Keskväljaku 
haljasala, Raudteejaama park. Rekonstrueerimine hõlmab  kõrghaljastuse uuendamise, 
pargiteede ja valgustus rajamise, inventari paigaldamise. Sellega tagatakse haljastute 
korrashoiukulude ja töömahukuse vähendamine ning haljastute edasine plaanipärane 
korrashoid. Eesmärgiks ei ole kõrghaljastuse likvideerimine, vaid selle väljavahetamine ja 
noorendamine ning haljastute korrashoiu lihtsustamine. Kõrghaljastuse uuendamine hakkab 
toimuma plaanipäraselt ning järk-järgult, et vältida olukorda, kus linna mõnes osas puudub 
kõrghaljastus. 
 
Linna olemasoleva kõrghaljastuse plaanipärane ja tasakaalustatud uuendamine ning uue 
rajamine parandab linna ilmet ja selle mainet, aitab piirkonda meelitada uusi elanikke ja 
investoreid. 
 
Haljastute korrastamise üheks eesmärgiks on ka vallakodanikele vabas looduses, parkides ja 
teistel haljastutel, vaba aja veetmiseks mitmekesiste tingimuste tagamine. 
 
Arengukava meetmed peavad tagama Tapa linnas puhta ja hubase elukeskkonna 
väljaarendamise, saavutamaks elanike heaolu ja rahulolu. 
 
 

2 ARENGUSUUNAD JA ARENGUVISIOON AASTATEKS 2014 – 2023 

 
Arengukava põhiliseks eesmärgiks on anda visioon Tapa valla Tapa linna haljastuse arengu 
kohta ja pöörata tähelepanu kitsaskohtadele. 
 
Arengusuunad rõhutavad haljastustööde tähtsust linna piirkondade kaupa ja järjestavad 
konkreetsed tegevused. 
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Prioriteetsed on kesklinna tänavad ja avalikud haljastud ning Tapa linna parkide ja teiste 
haljastute korrastamine toimub kesklinna parkidest ja tänavatelt linna äärtele liikumisega. 
Sellega kaasneb vajadusel ja võimalusel  uute haljaalade loomine. 
 
Arengusuunad: realiseeritakse parkide projektijärgsed rekonstrueerimised ning samaaegselt 
uuendatakse tänavaäärset kõrghaljastust, teostatakse hooldusi ja hooldusraiet. Luuakse 
tingimused haljastute tehniliselt lihtsamaks ja rahaliselt ökonoomsemaks hooldamiseks. 
 
Selle kaudu saavutatakse arengueesmärk- kaasaegne korrastatud linnaruum ning realiseerub 
Tapa valla Tapa linna haljastuse arenguvisioon aastaks 2023: 
 
Tapa linn on kvaliteetse elukeskkonnaga kaunis väikelinn, kus kaitstakse looduskeskkonda 
ning pargid, puiesteed ja muud haljastud on hooldatud ning korras. 
 
 

3 HALJASTUTE ÜLDANDMED JA KÄESOLEVA OLUKORRA KIRJELDU S 
(MAASTIKUANALÜÜS) TAPA LINNAS 

 

3.1 I HOOLDUSKLASS 

 

3.1.1 J.VILMSI PLATS 

Üldandmed, hetkeolukord 
Pika tänava ja Jaama puiestee lahkmel asuv 1 580 m2 suurune kolmnurkne haljasala. 
 
Pika ja Jaama tänavate vahel asuv haljasala, mille kahel pool servades olid amortiseerunud 
kõnnitee ja puuderida, milles domineeris harilik vaher ning üksikud harilikud saared ning 
tamm. Puud olid halvas sanitaarses seisukorras, suuresti tänu tänavatele lisatavale soolale. 
Puuderead muutsid haljastu mõnevõrra varjuliseks ja kokkusurutuks. Platsile on hea vaade 
igast küljest. Eriti hea vaade tekib siis, kui tulla mööda Pikka tänavat raudtee poole.  
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Haljasalale koostati projektjoonis, mis sisaldab muruala korrastamist, kõnniteede 
uuendamist, pinkide ja prügikastide asetust. 2013.a. suvel realiseeriti projektijärgsed 
tegevused: vabastati haljasala vanast ja väljakasvanud kõrghaljastusest, korrastati muruala, 
rajati kiviparketist kõnniteed ning paigaldati neli pargipinki ja prügikasti. Haljasala 
mõlemasse serva (Pikk ja Jaama tn.) istutati läiklehisest pärnast heistrid, kokku  14 puud. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Arhitektuurselt on aktsendiks OG Elektra kaubanduskeskus, kuid selle esine on tühi ja vajab 
pilkupüüdvat uuendust. Kõrghaljastust haljasala sellele osale ei istutata, kuna see varjaks 
kaubanduskeskuse vaadet ja muudaks väikese haljastu visuaalselt veel väiksemaks.  
 
Aastaks 2014 tekitatakse haljasala keskossa murusse silmatorkavad värvilaigud värviliste 
madalate püsikutega ja okas- ning lehtpuudega, mis toovad selle ala esile. Istutusala suurus 
on ligikaudu 50 m², mis tagab, et värvid tulevad paremini esile ja istutus on hästi vaadeldav 
ning arusaadav. Peenar kujundatakse vabakujulisena ja reljeefsena. 
 
Püsikute ja suvelillede kasutamine. Püsikute puhul kasutatakse erinevatel aegadel õitsvaid 
taimi, mis loob vahelduva visuaalse efekti kevadest sügiseni. Püsilillede puhul on eeliseks 
vähesed ülalpidamiskulud rajamisel, püsivus ja vähene hooldus. Maksumus sõltub tehtavast 
joonisest. Suvilillede kasutamise puuduseks on iga-aastased istutusala rajamiskulud, eeliseks 
aga hea efekt. 
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J.Vilmsi plats ei ole hetke seisuga viidud lõplikult vastavusse Tapa linna keskosa 
detailplaneeringuga. Plats kujundatakse lõplikult üheaegselt Pikk ja Jaama tänavate 
rekonstrueerimisega 2017. – 2018. aastal. 
 

3.1.2 PIKK TÄNAV 17 HALJASTU 

Üldandmed, hetkeolukord 
Keskväljaku ja vallamaja kõrval asuv haljasala suurus on 3169 m2. 
 
Haljastul ja selle vahetus läheduses kasvab hõredalt vana haljastust. Kaks arukaske on terved 
ja ilusad, seega need säilitatakse.  
 
Vallamaja ümbruses kasvavad kümme harilikku vahtrat, mis on halvas tervislikus 
seisukorras ja need on otstarbekas langetada. 
 
Vallamajast lõunasse jääb värske projektilahendusega ja teostusega haljasala. Haljastu jääb, 
nagu keskväljakki, linna kesksele kohale ning sellest tulenevalt on ala muudetud 
perspektiivseks linnasiseseks kohtumispaigaks, õdusaks nurgakeseks pinkide ja madal-
valgustusega.  
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Vallamaja naabruses kasvavad mitterahuldavas dendroloogilises seisukorras olevad kümme 
vahtrat langetatakse. Koostatakse istutusjoonis ning langetatud vanad puud asendatakse alale 
sobivate puudega. Samaaegselt korrastatakse haljastu valgustus. Tööd teostatakse 2014. – 
2015. aastal. 
 
Vallamajast lõunasse jääv korrastatud haljasala vajab lisaks pilkupüüdvaid aktsente, see 
realiseeritakse lilleseadetega ja madalhaljastusega. 
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3.1.3 KESKVÄLJAK 

Üldandmed, hetkeolukord 
Haljasala suurus on 5673 m2. 
 
Praegune kõrghaljastus on valdavalt vana, haige ja väljakasvanud ning stiihiline. Kõige 
nooremad puud on ebatsuugad. Puudub keskväljakule vajalik aktsent ja ühtne stiil. Liigi- ja 
vormirohkus on veidi ängistav.  
 
Kõrghaljastuse rinde moodustavad noored ebatsuugad ja haiguskahjustustega harilikud 
pärnad. Seejuures on mitmed ebatsuugad õhusaaste kahjustustega, ühel puul puudub latv. 
Madalhaljastus elemendiks on mägimännid, elupuud, enelad ja põõsasmaranad. 
 
Keskväljaku asfalteeritud parkimisala korrastati 2013.a. augustis (pindamine, 
liikluskorralduse markeerimine).  
 
 



11 

 
 
Perspektiivsed tegevused 
Keskväljaku haljastu korrastamine lahendatakse lokaalse haljastusprojektiga, kuna 
detailplaneering seda osa ei hõlma.  
 
Praegusel keskväljakul on perspektiivseimas osas parkimine. Parkimine lahendatakse  
vastava projektiga kooskõlas kesklinna detailplaneeringuga, mis võimaldab otstarbekamalt 
välisruumi lahendada. 
 
Väljaku tsenter on perspektiivne ala lippudele, lillekompositsioonidele, jõulukuusele ja 
ürituse korraldamiseks. Jalgteede pinnakattena hakkab domineerima kivikatend. 
 
2014.a. korrastatakse keskväljaku haljastus, rajatakse valgustus ja jalgteed. Rajatakse 
vabakujuliselt uus kõrg- ja madalhaljastus. Säilitatakse terved ja kahjustusteta noored 
ebatsuugad. Harilikud pärnad ja neli ebatsuugat on haiguse poolt kahjustatud ja 
likvideeritakse ning asendatakse uute puudega: läiklehised pärnad, alpi kuldvihma isend, 
hõbekuused. Madalhaljastus- mägimännid, enelad ja põõsasmaranad perspektiivis ei vaja 
säilitamist. Elupuud säilitatakse ja parkla ning haljastu vahelisele istutusalale rajatakse 
sobivatest taimedest kompositsioonid. 
 
Keskväljaku haljastu ja parkimisala välispiirid on kooskõlas kesklinna detailplaneeringuga. 
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3.2 II HOOLDUSKLASS 

 

3.2.1 LASTEPARK 

Üldandmed, hetkeolukord 
Kesklinnas asuv 12 489 m2 suurune haljastu. 
 
Piisavalt suur ja eraldatud ala ning asub suurematest elava liiklusega tänavatest eemal. 
 
Kõrghaljastus suhteliselt vana ja vajab ulatuslikku korrastamist. Park vajab nii sanitaar- kui 
valgusraiet. 
 

 
 
Ühe olulise võttena haljastu kujundamisel ja linnamaastiku korraldamisel on otstarbekas 
eraldada muusikakooli krunt ümbritsevast pargialast. Käesoleval ajal läheb muusikakooli 
majandushoov sujuvalt üle laste mänguväljakuks. Selge piiritlemine loob privaatse ala nii 
õuele kui mänguväljakule. Piirdeks sobib näiteks puidust tara tagasihoidlikes, maastikku 
sulanduvates toonides. Kindlasti peab piire looma selge visuaalse piiri krundi ja pargiala 
vahele. 
 
Pargi Kooli tänava poolses servas alates 1.Mai puiesteest kuni Kevade tänava nurgani 
moodustub puiestee segaliikidest. Liikidena on domineerivad vanad võimsad siberi lehised. 
Teistest liikidest on esindatud harilik saar, arukask, harilik pärn, harilik pappel, alpi 
seedermänd. 
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Puuderea 1.Mai puiestee poolses otsas kasvavad 10 vabakujulist hariliku saart, mis on olnud 
varem pügatud. Pügamise kõrgus on olnud erinev ja sellest tulenevalt on puud ka praegu 
erinevate võrakõrgustega. Kõnealuste puude pügamist ei jätkata, need jäetakse 
vabakujulisteks. 
 
Pargi lõuna- ja põhjaosa piiriks on keskse alleena topeltallee, mis on rajatud harilikust 
kuusest ja -vahtrast. Allee keskosas kasvab 1938. aastal K.Pätsi auks õpilaste poolt istutatud 
harilik tamm. Pargi idaosas, vana põhikooli hoone juures, kasvab A. Haavale 70. juubeliks, 
28.04.1934, istutatud 2 harilikku tamme, mis vajaksid hädasti hoolduslõikust. Allee pargi 
kujunduselemendina säilitatakse ja eksponeeritakse projektijärgselt alt valgustusega. 
 
Pargi lõunapoolses lõunaservas asuval lagealal kasvavad üks harilik vaher ja kümme 
harilikku pärna, mille väljanägemine ei oma pargikujunduslikus mõttes dekoratiivset 
väärtust. Pärnad on olnud kunagi pügatud ja hetkel väga tugeva haiguskahjustusega. 
 
Pargi turu poolne allee on suhteliselt heas tervislikus seisundis. Kuna tegu on hariliku 
vahtraga, jälgitakse perioodiliselt, et õigeaegselt avastada võraharude vahele tekkida võivat 
mädanikku ja sellest tulenevaid lõhesid puudele. Puude all kulgeb, osaliselt katkendlikult 
hekk. Heki terviklikud osad säilitatakse. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Antud pargi puudele on 2012.a. koostatud dendroloogiline hinnang, milles kajastub taimede 
tervislik seisund. Dendroloogilise analüüsi tulemusena antakse soovitused esmalt 
hooldusraideks ja seejärel ka pikemas perspektiivis pargi uuenduseks. Selline tööde 
järjekord on otstarbekas, kuna tegu on linna mastaabis suure puistuga ja mahukate töödega. 
 
Tapa linna Lastepargi põhjalikuks ümberkujundamiseks on 2012. aastal Veidenberg Projekt 
OÜ poolt koostatud „Tapa linna Kooli 11 maaüksuse avaliku mänguväljaku ja  pargi 
kujundusprojekt“, mis sisaldab endas laste mänguväljakut, pargiteid ja pargiinventari, 
valgustust, haljastuse ümberkujundamist. 
 
Laste valgustatud mänguväljak koos pargi konkreetse osa jalgteedega ja murualaga rajati 
2012. ja 2013. a.  
 
Kogu park kujundatakse ümber vastavalt projektile 2016. - 2017. aastal. Kuni pargi 
projektijärgse põhjaliku ümberkujundamiseni teostatakse haljastu hooldust vastavalt 
vajadusele. Seejuures jälgitakse kõrghaljastuse dendroloogilist seisundit, et ennetada puude 
võimaliku haigestumise korral tormimurdusid. Lastepargi projekt on kooskõlas ja kajastatud 
kesklinna detailplaneeringul. 
Lastepargi puude 2012.a. koostatud dendroloogiline hinnang on haljastuse arengukava lisa. 
 
Dendroloogilisele hinnangule tuginedes ja pargi projekti täiemahulise realiseerimise eel 
teostatakse järgmised hädavajalikud hooldusraided aastatel 2014 – 2017. 
 
Pargi Kooli tänava servas likvideeritakse kaks puud, milledest üks on elektriliini all ja teine 
jääb lehiste alla. Likvideeritakse ka üks haige harilik pärn. Säilitatakse vabakujuline kask. 
Siberi lehiste kooslus on väga võimas, kuid 2012. aasta trassiehituse kaevetööde käigus 
vigastati puude juurestikku ning on võimalik, et selle tulemusel võivad mõned puud 
kuivada. Lehiste dendroloogilist seisundit jälgitakse jooksvalt. Lehiste vahel kasvavad kaks 
alpi seedermändi, mis valgusnappuse tõttu on jäänud kiduraks ja raagseks. Seedermändidele 
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luuakse juurde valgust ning puud säilitatakse. Lehiste grupist lõuna poole jäävad üks berliini 
pappel ja kolm vabakujulist harilikku pärna, mida on kunagi tugevalt pügatud. Berliini 
pappel likvideeritakse, vastasel juhul hakkab puu oma intensiivse kasvuga siberi lehiste võra 
deformeerima. 
 
Säilitatavatel puudel teostatakse alumiste okste hoolduslõikused. 
 
Siberi lehiste kõrval pargis seespool kasvab paralleelne puuderida. Kuna puud on kasvanud 
teiste puude varjus, on võrad deformeerunud. Puud enamuses säilitatakse, likvideeritakse 
üks harilik vaher. Olemasolevatele puudele teostatakse okste hoolduslõikus. 
 
Pargi kesksel alleel likvideeritakse seitse kuivanud harilikku kuuske. K.Pätsi tamm vajab 
hädasti valgusraiet, vastasel juhul võra deformeerub. Otstarbekas on kuulsat tamme veidi 
rõhutatumalt eksponeerida. Sellel eesmärgil likvideeritakse tamme ümber kasvavad kaks 
harilikku kuuske ja kaks harilikku vahtrat. 
 
Pargi lõunapoolsel lagealal teostatakse puude võrade hooldusraie. Kõnealusel alal 
säilitatakse kõik puud, sest positiivse elemendina varjavad need Nooruse tänava äärset 
lagunevat hoonet. 
 
Turu poolsel alleel likvideeritakse haiged, dendroloogilist ja dekoratiivset  väärtust 
mitteomavad puud: allee algusest kolm väikest harilikku vahtrat. Säilitatavatele puudele 
teostatakse võrade hoolduslõikus. 
 

3.2.2 KOOLI JA KEVADE TÄNAVATE NURGAL ASUV HALJASTU 

Üldandmed, hetkeolukord 
Laste pargi ääres asuv eramutega piirnev haljastu, suurusega 999 m2. Haljastul kasvab väga 
ilus arukaskede kooslus. Puud on terved, kooslus vajab enam eksponeerimist. Paraku 
risustavad vaadet arukaskedele kolm kuivanud harilikku vahtrat  ja kolm väheväärtuslikku, 
osaliselt kuivanud harilikku pihlakat.  
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Perspektiivsed tegevused 
Likvideeritakse väheväärtuslik haljastus: kolm harilikku pihlakat, kolm pügatud harilikku 
vahtrat.  
 
Säilitatakse haljastu põhjaküljel kasvavad kaks harilikku tamme, kaks tervet harilikku 
pihlakat ja arukaskede kooslus. 
 
Säilitatakse ka isetekkinud vahtravõsa, mis piirneb Kevade tänava äärse krundiga- see varjab 
linnapildis mitte kõige olulisemat vaadet eraaiale. Pärast seda, kui aed muutub 
korrastatumaks, võib võsa likvideerida. 
 

3.2.3 LINNARAAMATUKOGU 

Üldandmed, hetkeolukord 
Ilus korrastatud haljasala suurusega 5168 m2. 
 
Hoone ümbruse haljastuse moodustavad vanad harilikud vahtrad ja –saared ning 
madalhaljastuse hekid.  
 
Kui hoone esine kõrghaljastus on vaatamata puude vanusele suhteliselt heas seisukorras, siis 
hoone taga olevad viis harilikku vahtrat on märksa kehvemas seisukorras. Sellele osale tuleb 
kiiremas korras koostada dendroloogiline hinnang ning vastu võtta konkreetne otsus, kas 
likvideerida need täielikult või piisab ulatuslikust sanitaarlõikusest. 
 
Alusrinde moodustavad pügatud hekid põhiliselt läikivast tuhkpuud, mis on väga heas 
seisukorras. Hoone ees kasvavad vabakujulised jaapani enelad ja põõsasmaranad. 
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Perspektiivsed tegevused 

Maja eest vajab likvideerimist lipumasti juures kasvav harilik vaher, mis on ülemisest 
võraharude hargnemise kohast tugeva teravnurgaga ja võib kergelt pooleks murduda, lisaks 
on puu tüve allosas märgata kahjustuste jälgi. Puu likvideerimine annab lipumasti juurde 
avarust ja avab parema vaate raamatukogu hoonele.  
 
Majatagustest puudest likvideeritakse viis suurt harilikku vahtrat, mis on tüvemädanikuga ja 
seest tühjad. Krundi harilike vahtrate dendroloogilist seisundit jälgitakse pidevalt 
eesmärgiga, et ei tekiks võrade vahele ulatuslikku mädanikku ja sellest tulenevalt puud ei 
ohustaks hooneid ja inimesi. Samuti on lõhki minemas maja kõrval Kooli tänava ääres 
kasvavat kaks harilikku vahtrat. 
 
Maja ees kasvavad jaapani enelad ja põõsasmaranad vajavad üle kolme aasta tagasilõikust 
2/3 põõsa võrra, et põõsas nooreneks ja õitseks korralikult. Et haljastul oleks ka talvel efekti, 
soovitaks hoone ette istutada grupina 3-5 kitsavõralisi okaspuud. 
 
Esmase raide maht on viis puud, lisaks vastavalt võimalustele kaks harilikku vahtrat maja 
küljel Kooli tänava poolt.  
 
Seoses ettepanekuga rajada Linnaraamatukogu parki Tapalt pärit tuntud isikutele 
pühendatud pinkide allee, koostatakse 2014.a. vastavasisuline eskiisprojekt, mille käigus 
arvestatakse nii hoone arhitektuuri ja ümbritsevat keskkonda ning lahendatakse park 
tervikuna. 
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3.2.4 PARGI ALLEE 

Üldandmed, hetkeolukord  
Vana haljastu suurusega 5 511 m2 asub Pargi tänava ääres ning algab Pargi tänava ja 
Lembitu puiestee ristist. Rajatud arvatavalt esimese Eesti vabariigi ajal. Haljastu kujundatud 
alleena, mille põhikujundiks on piki parki kulgev hariliku pärna allee. Alleed ääristab ühe 
topeltreana lõuna servas kulgev hariliku vahtra rida. Enamik puid ei ole kunagi kärbitud ja 
kasvavad vabakasvulistena. Põõsasrinde moodustab allee kõnnitee servas kasvav erineva 
suurusega intervallidega magesõstrahekk. Hariliku pärna isendid on suurel määral 
haigestunud "pärna võrsesurma". Harilik vaher on heas seisukorras. 

 

Perspektiivsed tegevused 
Haljastu on kujundatud niivõrd ühtse tervikuna, et selle uuendamine osaliselt ei ole 
võimalik. Tulemust ei anna ka pärnade pügamine, sest haigusest tingitud kahjustatus on 
sedavõrd suur. Pikemas perspektiivis on vajalik pargi kõrghaljastus vahetada välja korraga. 
Arvestades ajaloolist tausta, tuleb jätkata sama kujunduselemendiga, kuid kasutada haigus 
kindlaid pärna liike (suurelehine- ja läiklehine pärn). Allee tuleb kindlasti planeerida 
vabakujuliselt kasvavana. 
 
Kokku on uuenduseks vaja ca 40-50 taime. Liiga tihedalt ei soovita puid istutada, sest 
kehvades valgustingimustes puu kasvukuju deformeerub. 
 
Esialgse hooldusvõttena likvideeritakse puud, mis on haigestunud pärna võrsesurma. 
Olemasolevatele puudele teostatakse hoolduslõikus, eemaldades kuivanud ja murdunud 
oksad. 
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Olemasolevate hekkide kõrgus on optimaalne- 0,7-1,0 m. Kõrgemaks hekke ei  lasta 
kasvada. 
 
Allee linnapoolsesse otsa, Lembitu puiesteele, jääb suhteliselt suur vaba kolmnurkne ala. 
Sellele alale on istutatakse grupp okaspuid, mis jäävad heaks aktsendiks mööda Lembitu 
puiesteed ja Kesk tänavat tulles. Kuna kompleksis pole ühtegi okaspuud, annab selle võtte 
kasutamine igihaljast elementi talviseks perioodiks. 
 

3.2.5 KOOLI PARK EHK NOORTEPARK 

Üldandmed, hetkeolukord.  
Noor pargiala, 10 461 m2. Kindlalt sõiduteedega piiritletud pargiala. Rajatud 1964. aastal, 
vajab hooldustöid, mis parandaksid valgustingimusi.  
 
Pargis tuleb teha hooldus- ja sanitaarraie, et muuta park inimsõbralikuks ja luua pargist 
väärtuslik linnamaastiku element. 
 

 

Hekkidega on piiratud Kesk ja Pargi tänav ning Lembitu puiestee poolsed küljed. Hekid on 
rajatud mitmest liigist: suur läätspuu, ungari sirel, harilik liguster ja enelas. Hekid on 
enamuses ilusad, tihedad. Hekkide praegune kõrgus on 1,0 m. 

 
Need hekid säilitatakse. Võõrliigina on hekkidesse kasvanud harilik vaher, mis 
eemaldatakse.  
 
Põõsastest kasvavad pargis vabakujulised siberi kontpuud, harilikud sirelid ja villane 
lodjapuu. Noorendamist vajavad siberi kontpuud. Põõsastikest lõigatakse välja isetekkelised 
hariliku vahtra ja -saare võsud.  
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Pargi sees on hulgaliselt ilusat noort kõrghaljastust, mis väärib esiletoomist. Eriti ilusad on 
arukase ja siberi lehise grupid, samuti hariliku hobukastani isendid. Kahjuks varjab 
inimsilmale pargisisest kõrghaljastust pargiäärse heki sees kasvavad pügatud harilikud 
saared ja vahtrad. Need erinevatele kõrgustele pügatud puud muudavad pargi tihedaks ja 
varjuliseks ning pigem risustavad maastikku. 
 
Kõnealused puud perspektiivis langetatakse, see korrastab maastikku ja avab ilusaid vaateid 
pargile juba eemalt. Kokku on pügatud puid pargi ümber kasvamas 54 isendit kuni puude 
langetamiseni neid pügatakse üleaastase intervalliga. Järgmine pügamine teostatakse 2014. 
aastal.  
 
Pargi sees kasvav vabakujuline kõrghaljastus vajab vähest hooldus- ja sanitaarraiet, mida 
teostatakse jooksvalt 2014. – 2016.a.  
 
Seoses sellega, et tegemist on enamuses lehtpuudest koosneva pargiga, istutatakse parki 3-5 
okaspuude gruppi, mis annab talvel dekoratiivse efekti.  
Aktsendina tuuakse esile Kooli ja Kesk tänava nurgal kasvav siberi lehiste grupp, mis hetkel 
varjub teiste puude taha. 
 
Olemasolevatele vabakujulistele pargipuudele teostatakse dendroloogiline ülevaatus ja 
vajadusel lõigatakse alumisi oksi. 
 

3.2.6 KULTUURIKOJA PARK 

Üldandmed, hetkeolukord 
Tegu on noore pargialaga, mille suurus on 7 881 m2. Haljasalal on potentsiaali perspektiivis 
aktiivset kasutust leida. 
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Haljastu vajab mõningal määral olemasolevate noorte istutuste korrastamist ja nende 
tervisliku seisundi hindamist. Mõnel noorel puul ja põõsal on kujunenud ilus võra, osa on 
aga kidurad, eriti okaspuud. Esialgsel hinnangul on tegemist niitmis- või trimmerdamis 
kahjustusega. Noorte parkide puhul esineb istikutel sageli niitmiskahjustusi. Tavaliselt ei 
kuiva enamus puid sellest ära, vaid jäävad kiduraks- kasv pidurdub ning puud känguvad. 
 
Olemasolevaid istutusi on otstarbekas muuta kompaktsemaks. Murus hulgaliselt hajali 
paiknevad üksikud istikud raskendavad muru hooldust ja ei loo terviklikku kompositsiooni. 
 
Olemasolev noor taimestik asendatakse vajadusel soovitatavalt suuremate taimedega.  
 
Põhiline vana kõrghaljastus paikneb haljastu idaosas kiriku pool ja Pargi tänava servas. 
Haljasala Pargi tänava poolses servas on 14 pügatud võraga harilikku saart. Pargi 
lõunaservas Kesk tänava ääres, Metodisti kiriku vastas, on kaks pügatavat harilikku saart. 
Otstarbekas on kõnealuste puude säilitamine seni, kuni haljasala noor kõrghaljastus hakkab 
visuaalselt domineerima. Saarepuid pügatakse üle aasta. Järgmine lõikus toimub 2014. 
aastal.  
 
Kesk tänava servas paiknevad harilikud saared likvideeritakse põhjusel, et see pargiala on 
piisavalt tihe. Niiviisi avatakse perspektiivvaade kultuurikeskusele. Pargi tänava 
tänavajoonena käsitletakse Kultuurikoja pargi ja Kirikupargi tänava põhjapoolsel küljel 
asuvat kõrghaljastust. Kultuurikoja haljastu kohal tee ääres kasvavad kaheksa pügatud 
vormiga harilikku saart ja vahtrat. Kirikupargi kohal üle tee kasvavad üheksa vabakujulist 
vahtrat. Neid puid on mingil ajal tugevalt pügatud. Pügada neid rohkem ei ole soovitatav, 
hooldusvõttena lõigatakse võrast välja kuivi ja segavaid oksi, rõhutades tüvesid. Kõnealuste 
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puude väärtus on väga väike. Kaks puud likvideeritakse lähiajal (2014.a.) põhjusel, et on 
kahjustatud tüvemädanikust.  
 
Eelpool käsitletud tänavalõigu äärde võimalik rajada ka uus puiestee umbes 30 taimega. 
Praeguses olukorras on see raskendatud, kuna kruntidel kasvav vana kõrghaljastus hakkab 
osaliselt noori puid varjama. Uue puiestee rajamine pole aktuaalne ka seetõttu, et 
kõrvalasuvad pargialad loovad niigi suure rohelise massiivi. Seetõttu tundub loogilisem 
edaspidi Pargi tänava alguse tänavajoont kujundada ilma tänavaäärse puiesteeta. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Tapa linna Kultuurikoja pargi põhjalikuks ümberkujundamiseks on 2007. aastal Artes Terrae 
OÜ poolt koostatud „Tapa linna Kiriku ja Kultuurimaja parkide rekonstrueerimise projekt“. 
Arvestades valla lähiaastate eelarve mahtu ja võimekust, ei rekonstrueerita Kultuurikoja 
parki enne 2018.-2019. aastat. Kultuurikoja pargi rekonstrueerimise projekt on kooskõlas 
kesklinna detailplaneeringuga. Kuni pargi projektijärgse põhjaliku ümberkujundamiseni 
teostatakse haljastu hooldust vastavalt vajadusele. Seejuures jälgitakse kõrghaljastuse 
dendroloogilist seisundit, et ennetada puude võimaliku haigestumise korral tormimurdusid. 
 

3.2.7 KIRIKU PARK EHK KESKPARK 

Üldandmed, hetkeolukord 
Vana kõrghaljastusega park, rajatud 1931. aastal. Suurus on 10 570 m2. Kirikust ida poole 
jäävale alale on kujundatud kaheksasse ilmakaarde suunduvad alleed, lisaks ümbritsevad 
parki alleed nii idast kui lõunast. Selline kujundus on olnud taotluslik ja lähtunud ilmakaarte 
põhimõttest. Projekt on kujundatud arhitektide Anatoli Podćekajevi ja August Tauk poolt. 
Hetkel on harilikest pärnadest ja -vahtrast koosnev kooslus vabakujuline. Nagu kõik Tapa 
linna harilikud pärnad, on ka need suure haiguskahjustusega. Probleemiks on puude liigne 
tihedus ja liigniiskus, mistõttu park on suhteliselt pime ja puude alusvõra on raagne. 
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Pargi vanas osas on otstarbekas kõrghaljastus asendada uue haljastusega ühe 
rekonstrueerimistööga. Järk-järgulist asendamist selle pargiosa puhul ei soovita.  
 
Pargi uuem osa, kuivõrd seda üldse uueks saab nimetada, kujutab avaramat ala ja võimaldab 
vaateid kirikule. Vajalik ja otstarbekas on teostada hooldusraiet. Kultuurikoja pool teeservas 
kasvab lõhkine pärn, mis esmasel vaatlemisel on kena puu, kuid paraku sügava lõhega 
võraharude vahel puu allosas. Kõnealune puu likvideeritakse. Kiriku esiselt alalt Pargi 
tänava poolt likvideeritakse kaks läiklehist pärna ja teostatakse puude alumiste okste lõikus.  
 
Kirikuparki piiravad põhja ja lõuna poolt küljest madalad hekid, mis tänaseks on võõrliike 
täis ning nende eemaldamisel jääb hekk hõredaks. Seega otstarbekas on vanad isendid 
eemaldada ja istutada uued. Hekid koosnevad kolmest erinevast liigist: suur läätspuu, harilik 
liguster ja enelas. Võõrliigina on hekkides kasvamas hariliku vahtra ja pärna võsud, mis 
hekkidest hoolduse käigus eemaldatakse. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Tapa linna Kiriku pargi põhjalikuks ümberkujundamiseks on 2007. aastal Aster Terrae OÜ 
poolt koostatud „Tapa linna Kiriku ja Kultuurimaja parkide rekonstrueerimise projekt“. 
Arvestades valla lähiaastate eelarve mahtu ja võimekust, ei rekonstrueerita Kiriku parki enne 
2018.-2019. aastat. Kiriku pargi rekonstrueerimise projekt on kooskõlas kesklinna 
detailplaneeringuga. Kuni pargi projektijärgse põhjaliku ümberkujundamiseni teostatakse 
haljastu hooldust vastavalt vajadusele. Seejuures jälgitakse kõrghaljastuse dendroloogilist 
seisundit, et ennetada puude võimaliku haigestumise korral tormimurdusid. 
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3.2.8 KAUBANDUSKESKUSE ÜMBRUSE HALJASTU 

Üldandmed, hetkeolukord 
Kaubanduskeskuse kõrval, 3220 m2 suurus. 
Haljastus asub Kirikupargi servas, kus moodustavad koos Kirikupargi puistuga ühtse 
varjulise tsooni. Samas on tihe puistu vajalik, tasakaalustades linnamaastikku kerkinud 
kaubandusarhitektuuri ja püüdes seda keskkonda sulatada. Kõrghaljastus koosneb hariliku 
pärna ja saare isenditest, lisaks mõni harilik vaher. Harilik pärn on tugevalt haigestunud 
pärna võrsesurma ja tüvesid kahjustab pärna vähk. Haigused on puude võrad muutnud 
ebaloomulikuks. Harilikul saarel esineb saare vähk. 

 

Perspektiivsed tegevused 
2013.a. kujundati ümber kaubanduskeskuse ees asuva J.Vilmsi platsi haljastus. Sellega 
seoses on otstarbekas ümber kujundada kogu kaubanduskeskust ümbritsev haljastus. Tööd 
teostatakse kas 2014. või 2015.a. selle käigus likvideeritakse Jaama ja Sauna tänavate ääres 
haiguse poolt kahjustatud harilikud pärnad ja saared, säilitatavatele teostatakse võrade 
hoolduslõikused. Raie tagab paremad valgustingimused haljastul ja korrastab maastikku, 
eemaldades haiguse tõttu väärastunud puud. Haljastule tekivad kaks lagedamat ala, kuhu 
istutatakse 6-9 okaspuud. Jaama ja Sauna tänavate äärde istutatakse sarnaselt J.Vilmsi 
platsiga hariliku pärna heistrid. 
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Kaubanduskeskuse tagune, ristmiku äärne ala, on liiga kõle ja olemasolevale kahele 
harilikule saarele lisaks lisatakse kõrghaljastust. Istutused teostatakse heistritega- 3-4 m 
kõrgete väljakujunenud võraga ja suure mullapalliga istikutega, mis on vastupidavad 
kesklinnas kasvamiseks ja annavad koheselt efekti. 
 

3.2.9 JAAMA PARK 

Üldandmed, hetkeolukord 
Regulaarstiilis 3 100 m2 suurune haljasala. 
Esialgselt puud planeeritud arvatavasti pügatud vormidena kasvatamiseks, millest ka 
pargipuude istutustihedus. Kahjuks on kasutatud jällegi harilikku pärna, mis on haigestunud 
pärna võrsesurma. 

 
Pargi osaline uuendamine ei ole otstarbekas. Kui uuendada, siis korraga. Seniks tuleb ala 
hoida normaalse hooldustasemega. Vastavalt vajadusele tuleb väga halvas sanitaarses seisus 
puid eemaldada. Uue haljastu rajamisel tuleks jätta enam vaateid avatuks jaamahoonele. 
Olemasolevate puude pügamisel ei ole sügavat mõtet, sest puud on haiged ja ei ole 
võimelised kasvatama korralikke uusi võrasid. 
 
Esmase hoolduse käigus on otstarbekas eemaldada pargist dekoratiivse väärtuse täielikult 
kaotanud 19 harilikku pärna. Säilitatavatel puudel on vajalik teostada ulatuslik võrade 
hooldus, eemaldades kahjustatud, murdunud ja alumised oksad. 
 
Pargis asuva kahe ringikujulise istumisala juurest on otstarbekas likvideerida dekoratiivse 
väärtuse kaotanud vanad harilikud sirelid, kikkapuud ja elupuud.  
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Tapa linna Jaama pargi põhjalikuks ümberkujundamiseks on 2012. aastal Ojassaar OÜ poolt 
koostatud „Tapa linna Jaama pargi rekonstrueerimisprojekt“. Arvestades valla lähiaastate 
eelarve mahtu ja võimekust, ei rekonstrueerita Jaama parki enne 2015.-2016. aastat. Jaama 
pargi projekt on kooskõlas kesklinna detailplaneeringuga. Kuni pargi projektijärgse 
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põhjaliku ümberkujundamiseni teostatakse haljastu hooldust vastavalt vajadusele. Seejuures 
jälgitakse kõrghaljastuse dendroloogilist seisundit, et ennetada puude võimaliku 
haigestumise korral tormimurdusid. 
 

3.2.10 AMBLA JA KAUBA TÄNAVA HALJASTU 

Ambla maantee 2 kõrval olev haljasala  
Liikluskoridori ja raudtee äärne väike haljastu, 3 477 m2. Alale jääb hea vaade kesklinna 
poolt tulles. Haljastul kasvavad vabakujulised arukased, harilikud pihlakad, -pärnad, -
toomingad, kesk-ameerika pappel. Puud on valdavalt terve võraga. 
 

 
 
Hooldus: Olemasolevatele puudele teostatakse hooldusraie, kuivanud ja ebavajalikest 
okstest puhastus.  
 
 
Perspektiivsed tegevused: 

Perspektiivne looduslik ala, millel lastakse tekkida looduslikul murul. Olemasoleva 
puudekoosluse moodustavad harilikud kuused, arukased, harilikud vahtrad, mis on 
enamuses terved ja säilitatakse. Kõrghaljastuse uusistutusi ei ole otstarbekas teostada seni, 
kuni pole otsustatud, kas viadukt ehitatakse või mitte. 

 

3.2.11  PIKAL TÄNAVAL VALLAVALITSUSE VASTAS ASUV HALJASTU 

Üldandmed, hetkeolukord 
Haljasala suurus on 986 m2. Pikk 8 ja 10 majade vaheline väike tänavaäärne haljasala 
reklaamtulpade, istepinkide ja lillepottidega. Tänavaservast tahapoole, reklaamtulpade taha 
jääb sanitaarselt heas seisus olev kõrghaljastus: kaks arukaske, kaks harilikku viirpuud, neli 
harilikku vahtrat ja kaks harilikku tamme. Väärtusetu on üks viltune raagremmelgas. 
Alusrinde moodustavad vanad hekid ja ungari sireli põõsas. Haljastus on heaks taustaks 
reklaamalustele ja selles kontekstis säilitatakse. 
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Perspektiivsed tegevused 
Linnaehituslikus perspektiivis on parim lahendus, et ala jääb tänavaäärseks lihtsaks 
heakorrastatud alaks istepinkidega ja konteiner-haljastusega, pinnakatteks kivisillutis. 
Vajadusel, arvestades kõrghaljastuse vanust ja sanitaarset seisundit, see noorendatakse 
sobivate pargipuuliikidega. 

 

3.2.12 LINDA TÄNAVA PIIRKONNA HALJASTU 

Linda tänava allee 
Suurus on 4 314 m2. 
Haljastul kasvavad harilikud vahtrad ja tammed, mis on heas seisukorras ja kenad. 
Kooslusest likvideeritakse üks harilik saarvaher, mis edaspidi oma kasvamisega hakkab 
kõrval asuvaid puid deformeerima.  
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Erikooli aiatagune 
Suurus on ligikaudu 750 m2. 
 
Esmase hoolduse käigus likvideeritakse kuus harilikku saarvahtrat, mis on kuivanud ja 
väärtusetud. Edaspidi, kui on rekonstrueeritud Tapa Erikooli hoonetekompleks ning 
korrastatud piire, istutatakse aia äärde tolmu ja müra kaitseks erinevatest liikidest koosnev 
vabakujuline hekk või madalakasvulised puud.  
 
 
Roheline tänava ja Jakobi nurk  
Suurus on 1564 m2. 
 
Väike haljastu, millel kasvav kõrghaljastus on väga ilus ja terve. Liikidest on esindatud 
harilik vaher ja arukask. Lagedamale alale istutatakse lisaks 3-4 okaspuud, toomaks 
haljastule ka igihaljast elementi talveperioodiks. Istutusteks kasutatakse väiksemaid istikuid, 
kõrguses ca 2 meetrit, kuna tegu on äärelinna haljastuga. 
 
 
Roheline, Linda ja Jakobi tänavate vaheline ala 
Suurus on ligikaudu 1015 m2. 

 
Väike haljastu, millel kasvab 7 harilikku vahtrat. Puud on terved, välja arvatud üks vaher, 
mis likvideeritakse. 
 
2013. aastal teostati Roheline tänava rekonstrueerimine koos Linda ja Jakobi tänavate 
ristmike väljaehitamisega. Selle käigus rajati Roheline, Linda ja Jakobi tänavate vahelisele 
alale väike puhkepark, mis koosneb kiviparketist jalgteest Jakobi ja Roheline tänavate vahel. 
Seejuures moodustab jalgtee haljasala keskel kauni ringi, mille keskel on muruala ja üks 
puu. Jalgtee ringikujulisele osale on paigutatud kaks pargipinki koos prügikastidega. 
Haljasala kõrghaljastuse üle teostatakse regulaarset dendroloogilist ülevaatust ning vajadusel 
puud uuendatakse sobivate liikidega. 
 

3.2.13 VALGEJÕE ÄÄRNE ALA, KALDA TÄNAVA SERV  

Üldandmed, hetkeolukord 
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Jõeäärne haljastukompleks. Läänekallas ja idakallas, kokku 23 757 m2. 
 
Jõe ääres kasvab lehtpuudest koosnev kooslus, eriti arvukalt jõe läänekaldal. Liikidest on 
esindatud tüüpilised kallastel kasvavad puud nagu valge lepp, harilik toomingas ja erinevad 
pajud. Kalda kuivamates osades on kasvamas harilik pärn ja -vaher. Saar jõe keskel 
kasutatav ürituste korraldamise platsina. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Ala arendamist on soovitatav jätkata samas suunas- vabaaja veetmise ja ürituste 
korraldamise kohana. Perspektiivis käsitletakse valdkonda, mis puudutab eeskätt maastiku 
korrastamist kõrghaljastuse hoolduse läbi. Kogu jõeäärse ala korrastus on väga 
suuremahuline projekt, mis vajab omaette käsitlust. 
 
Jõe saarele ja kallastele on soovitatav avada võimalikest kohtadest ilusaid pikki 
perspektiivvaateid, mis avanevad Tallinna poole suunduvalt maanteelt ja Kalda tänavalt. 
 
Esmase hinnanguna vajavad kindlasti avamist kaks vaadet- Kalda tänava keskosast ja Kalda-
Valgejõe puiestee nurgalt. Teostatakse jõe äärsel haljasala kõrghaljastuse sanitaarraie. 
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Jõekallastele ei ole soovitatav suures mahus juurdeistutusi teha, see muudaks kaldaalad 
umbseks. Pigem anda alale avarust. Üksikud istutused võib teha vaatekohtadesse efektsete 
looduslike liikidega. 
 
Oluliselt risustavad maastikku Kalda tänava äärsed arvukad õhuliinid. 
 
Ala hooldusena teostatakse kõrghaljastusele sanitaarraie, vaate avamine vähemalt paarist 
kohast. Likvideeritakse kuivanud ja poolkuivad puud, murdunud ja kahjustatud puud, samuti 
väheväärtuslik alusvõsa. Kalda tänava äärest vana elektrijaama piirkonnas on hariliku pärna 
kooslus, mis on suurel määral haigestunud pärna võrsesurma. Väärtusetud on 11 pügatud ja 
üks vabakujuline ning tugevalt kahjustatud harilik pärn. Need 13 puud likvideeritakse. 
Säilitatavatele harilikele pärnadele teostatakse võrade hooldus alumiste okste korrigeerimise 
näol.  
 
Korrastatakse ka Valgejõe äärne Kalda tänava serv Päikese ja Taara puiestee vahelisel 
lõigul. Tänava äärtes teostatakse sanitaarraie ja puhastustööd. 

 

3.2.14 ÕUNA JA LAIA TÄNAVA NURGAL ASUV HALJASALA, MÄNGUPLATS 

Üldandmed, hetkeolukord 
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Suurus on 3118 m2. Haljasala kortermajade piirkonnas majadevahelise laste mänguplatsiga. 
Positiivne on reljeefi liigendus, mis loob lastele palju võimalusi tegevusteks. Olemasolev 
mänguväljaku konstruktsioon on õnnestunud ja hästi maastikku paigutatud. Õuna tänava 
äärne kõrghaljastus koosneb noortest harilikest vahtratest, metsistunud aed-õunapuudest ja 
harilikest jalakatest. Kooslus enamuses säilitada, piiritlemaks mänguplatsi sõidutee poolt. 
Vajalik osaline sanitaarraie. Kortermajade poolne kõrghaljastus on sanitaarselt heas seisus, 
mis tuleks samuti säilitada. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Ala säilitatakse lastele mänguplatsina, juurde luuakse võimalusi tegevuseks, korrastatakse 
olemasolev haljastus ja uuendatakse haljasala juurdeistutuste läbi.  
 
Hooldus: hooldustööde käigus likvideeritakse väärtusetu alusvõsa, isetekkelised noored 
harilikud vahtrad ja metsistunud aed-õunapuu. Põõsaste kännud juuritakse välja ja pinnas 
silutakse, vältimaks laste võimalikku vigastamist.  
 
Alale istutatakse juurde kaks okaspuude gruppi, elavdamaks seda talvisel ajal. Üks grupp 
hakkab paiknema ala idaservas künka juures. See grupp jääb väga hästi vaadeldavaks ka 
Ülesõidu tänava poolt. Ülesõidu-Laia tänava ristmikult saab okaspuude grupp olema heaks 
aktsendiks, mida võimendab ka tugev reljeefi tõus. Teine okaspuude grupp hakkab 
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paiknema platsi kesktsoonis praeguste üksikute sirelivõsude kohal nii, et ei jääks mäelt 
kelgutamise suuna ette. Tekitab parema vaate kortermajade poole, varjates vaadet majade 
suunas. 
 
Uute puude orienteeruv istutusmaht on üheksa puud. Kasutatakse kõrgeid, kiirekasvulisi 
okaspuid. 
 
Istutatakse suured, väljakujunenud võraga istikud, mille kõrgus on 3-4 meetrit ja tüve 
läbimõõt 6-8 cm. Väiksemate istikute kasutamisel on väga suur tõenäosus nende hävimiseks. 
 
 

3.3 III HOOLDUSKLASS 

 

3.3.1 LEINA JA TAARA TÄNAVA HALJASTU 

Üldandmed, hetkeolukord 
Suurus on 4147 m2. Sõidutee äärne ilus, avatud vaadetega haljasala. Olemasolev 
kõrghaljastus koosneb mõnest üksikust sõidutee ääres kasvavast hariliku vahtra ja 
raagremmelga isendist, mis on heas sanitaarses seisus ja tuleb säilitada, alumistele okstele 
tee kohal teostada  vähest sanitaarlõikust. 

 

Perspektiivsed tegevused 
Haljastu on põhiosas lage ja negatiivse aspektina avanevad vaated kõrvalasuvatele 
kinnistutele. Alale rajatakse puudegrupid hõreda paigutusega, vaadete sulgemiseks ja ala 
ilmestamiseks, seejuures vältides liigset täisistutust. Haljastule peab jääma avarust. Istutused 
teostatakse vastavalt koostatavale istutusjoonisele. 
 
Puude valikul kasutatakse okas- ja lehtpuid, kusjuures domineerima peaks okaspuu. Kuna 
tegu ei ole intensiivse kasutusega kesklinna alaga, kasutatakse mõnevõrra väiksemaid 
istikuid. Küll peab istiku kõrgus olema vähemalt 2 meetrit, et istikud muru hooldustööde 
käigus vigastatud ei saaks. Vältimaks noorte puude tüvede vigastust niidukite poolt, 
kasutatakse tüvekaitseid. 
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Puude orienteeruv istutusmaht on üheksa puud. Liikidest valida vastupidavaid looduslikke 
liike- ebatsuuga, harilik mänd, arukask, harilik pihlakas ja -tamm.  
 

3.3.2 KALMISTU TÄNAVA HALJASTU 

Üldandmed, hetkeolukord 

Vana kalmistu äärne ala, suurusega 6 254 m2. Kalmistu tänava pool on pügatud puude rida. 
Haljastu lääneküljes on kaheksa vabakujuliselt kasvavat berliini paplit, mida kunagi on 
tugevalt pügatud, kuid nüüd lastud vabakujuliseks kasvada. Vabakujulised berliini paplid on 
pealtnäha ilusad, kuid oskamatu lõikuse ja edaspidise mittepügamise tulemusena on 
võraharude vahele tekkinud suured teravnurgad, mille tagajärjel on läinud mädanik puusse. 
Seetõttu hakkavad pealtnäha ilusad puud suurte okstena alla varisema. 
 

 
 
Pügatud Kalmistu tänava äärsetel berliini paplitel on kuivamine lähema aja küsimus. 
 
Haljastut piiravad põhja- ja lõunaküljest suurest suur läätspuust rajatud pügatavad hekid, 
lisaks kulgeb kaks hekki haljastu keskel risti teega. 
 
Ala keskel kasvavad vabakujulised ilusad terved arukased. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Planeeringu järgselt on siia ette nähtud ärimaa, kuni kõnealusel maa-alall sihtotstarbelisi 
tegevusi ei toimu, hoolitseb selle haljastu eest ning teeb vajalikud toimingud Tapa 
Vallavalitsus.  
Halvas seisus berliini paplid likvideeritakse. Kõige põhjapoolsem suur läätspuuhekk ja 
grupp arukaski säilitatakse. 
 
Haljasala jääb niidetavaks murualaks, mis saab piirkonnas elavate laste mänguplatsiks. 
 
Kalmistu tänava äärsed puud on pügatud 2011. aastal, järgmine pügamine teostatakse 2014. 
aastal ning seejärel pügatakse üle aasta. Kuivanud puud likvideeritakse. 
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3.3.3 METSAPARK EHK GAGARINI PARK 

Üldandmed, hetkeolukord 
Eha tänava, 1.Mai puiestee, Pargi tänava ja Õhtu puiestee vahel asuv 29580 m2 suurune 
pargiala. Looduslik ala, rajatud arvatavasti 1960. aastate paiku. Pargi lõunapoolses osas 
kasvab arvukas hariliku kuuse kooslus, mis koosneb vanadest isenditest. Pargis leiduvatest 
puuliikidest valdavad on harilik pärn, -vaher, -kuusk, arukask, berliini pappel. 
 

 
 
Väheste isenditena on esindatud ebatsuugad, raagremmelgad, harilikud pihlakad, -
hobukastanid, -saarvahtrad ja harilikud saared. 
 
Põõsarindes on esindatud siberi kontpuu, põõsasenelas, vabakujuliselt kasvavad viirpuud, 
hekina suur läätspuu ja ungari sirel. 
 
Väga ilus ja suure loodusliku potentsiaaliga elamurajooni vaheline ala. Kesklinnast mööda 
1.Mai puiesteed tulles jääb kena vaade korrastatud pargialale. Väljastpoolt tundub park 
tihedana ja mitte ligikutsuvana, seejuures Eha tänava ja Õhtu puiestee poolt on park eriti 
võsastunud. Omal ajal on park rajatud liiga tihedana. 
 
Negatiivse pitseri annab kogu pargile pargi põhjaosas kasvav hariliku pärna kooslus, mis on 
tervikuna väga suures ulatuses pärna võrsesurmast kahjustatud. See hävitab viimase aasta 
võrsed ning puud jätavad väga rääbaka, raagse ja sünge mulje. Niivõrd tugeva kahjustusega 
puid ei ole mõtet lõikamisega parandada ja puud on määratud likvideerimisele. 
 
Park tervikuna on liiga tihe nii alus- kui ka madalrindes ja vajab hädasti sanitaar- ja 
hoolduslõikust.  
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Perspektiivsed tegevused 
Ideaalis kena, hooldatud elamute vaheline looduslik haljasala, mis pakub ilusaid vaateid, on 
avatud ümbruskonna inimestele ühistegevuseks, sportimiseks, mängimiseks ja jalutamiseks.  
 
Pargi põhjaosas, 1.Mai puiestee poolses servas, kasvav suure läätspuu hekk säilitatakse, 
seejuures mitte lastes kasvada kõrgemaks, kui 1 meeter. Harilikud vahtrad on noored ja heas 
seisukorras, võraharudest varisemist ei ole karta, vajadusel teostatakse alumiste okste lõikus. 
Vabakujuliselt kasvavad harilikud viirpuud, mis kasvavad suure läätspuuheki ääres on kenad 
ja need säilitatakse. Keset muruplatsi kasvavatest vabakujulistest harilikest viirpuudest osa 
likvideeritakse nende ebanormaalse kasvukuju tõttu. Siberi kontpuud ja põisenelad vajavad 
tugevat noorendamist. 1.Mai puiestee servas kasvavate harilike ebatsuugade alt 
eemaldatakse kaks harilikku vahtrat, mis kasvavad harilikele ebatsuugadele liiga lähedal. 
Vahtrad hakkavad ebatsuugasid kurnama, lisaks on need harilikud vahtrad kahjustatud. 
 
Puurkaev-pumpla ümbruses kasvab kõige enam kahjustatud harilikku pärna- kokku 40 puud, 
rinnas-diameetriga ca 30 cm. Neist 27 harilikku pärna kasvab pügatava ungari sireli heki 
sees. 40 harilikust pärnast on normaalse kasvukujuga vaid 3 harilikku pärna, teised on 
kahjustatud pärna võrsesurmast. Haiguskahjustusega harilikud pärnad likvideeritakse 
täielikult. Ungari sireli hekk on kena ning see säilitatakse, mitte lastes kasvada kõrgemaks 
kui 1,5 m. Sanitaarlõikusega avatakse vaade arukaskedele ja ilusale hekile, tekitades kena ja 
nauditava maastikupildi. Juurde istutatakse ligikaudu 12 uut arukaske, tagamaks arukaskede 
koosluse kompaktsuse. 
 
Pumbajaama juures likvideeritavad harilikud pärnad asendatakse noorte okaspuudega, 
tagamaks igihaljast haljasmassi talvel. Murusse istutatakse vabakujuliselt üheksa harilikku 
ebatsuugat. Harilikud ebatsuugad hakkavad kasvades varjama ka pumbajaama ehitist. 
Pumbajaama kõrval kulgeva tee ääres kasvav hariliku vahtra kooslus on enamikus terve ja 
ilus. Likvideeritakse kaks vigastatud harilikku vahtrat ja kolm väheväärtuslikku harilikku 
saarvahtrat pargi valgustamise eesmärgil. 
 
Pargi tänava äärsete elamute aiatagused harilikud pärnad on suhteliselt vähem haiguste poolt 
kahjustatud ja need säilitatakse, varjamaks eravaldusi pargi poolt. Nendel harilikel pärnadel 
lõigatakse vähesel määral alumisi oksi, hõlbustamaks hooldustöid pargis. 
 
Pargi keskosas paikneb harilikust viirpuust rajatud ring, mis kasvab vabakujuliselt ja 
hõredalt. Heki sees kasvab arvukalt hariliku vahtra isetekkelisi isendeid. Hekki ei ole 
otstarbekas noorendada põhjusel, et heki kännud on vanad ja tõenäoliselt ei kasvata enam 
noori võrseid. Ringist Eha tänava poole jääb kõrghaljastus- arukaskedest, raagremmelgatest 
ja harilikest vahtratest koosnev puudesalu, mis säilitatakse. Likvideeritakse puudesalu all 
olev isetekkinud võsa. Kompleksis säilitatakse värdenela põõsamassiiv. Viirpuuheki raiet 
tasakaalustab Eha tänava pool kasvav hariliku saare looduslik uuendus-  ilusamad noored 
puud säilitatakse. 
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Haljastu Eha tänava poolne serv on enamikus piiritletud suure läätspuuhekiga, mille seest 
kasvavad välja põhiliselt harilikud vahtrad. Hekk ja harilikud vahtrad on heas seisukorras ja 
säilitatakse. Heki maksimaalne kõrgus võib ulatuda 1,5 meetrini. Eha tänava poolsest servast 
likvideeritakse üks harilik  saarvaher ja üks haige harilik pärn. 
 
Pargi lõunaosas, Õhtu puiestee poolses servas, asub arvukas hariliku kuuse vanadest 
isenditest koosnev kooslus. Harilikud kuused kasvavad suhteliselt hõredalt ja moodustavad 
huvitava maastikupildi. On otstarbekas ja võimalik lasta harilikel kuuskedel seni kasvada, 
kuni vanadus nende elutegevuse lõpetab. Regulaarselt teostatakse dendroloogilist kontrolli 
vaid nendele isenditele, mis kasvavad eramute pool, vältimaks murdumist ja kodanike elu 
ning vara ohustamist. Hariliku kuusemassiivi vahele ei ole otstarbekas teostada 
uuendusistutusi, sest edaspidise kuuskede likvideerimise käigus saab alushaljastus 
kahjustatud. Samuti on alal noore taimestiku kasvamiseks liiga vähe valgust. 
 
Koosluse alt tuleks likvideeritakse väheväärtuslik alusvõsa, jättes kasvama vaid harilikud 
pihlakad ja raagremmelgad. Kooslusest likvideeritakse esmajärjekorras kolm harilikku 
kuuske, mis ilmutavad selgeid kuivamise märke. Haljastu lõunaossa, Pargi tänava poolsesse 
serva on mingil ajal istutatud harilikud hobukastanid. Puud on teadmata põhjustel saanud 
vigastada ja seega on moodustunud mitmeharulised põõsad. Osaliselt puud säilitatakse, 
eesmärgiga kujundada tugevamatest põõsjatest eksemplaridest kõrgema tüvega puid. Pargi 
tänavapoolsest servast likvideeritakse üksikud väheväärtuslikud isendid- metsistunud aed-
õunapuu, magesõstar ja harilik viirpuu. 
 
Pargi Õhtu tänava poolsest teeäärest likvideeritakse liiga tee ääres kasvav haljastus- tänavale 
liiga lähedal ja kuuskede all kasvavad harilikud vahtrad. Vabaks jäetakse tänava ääres 
vähemalt kahe meetri laiune mururiba. Säilitatakse arukased ja raagremmelgad. 
 
Tänava äärest eemal lagedal kasvavast isetekkelisest harilikest saartest ja vahtratest 
säilitatakse valikuliselt ilusaimad isendid. 
 
Pargi Õhtu puiestee ja Eha tänava nurk on suhteliselt täis kasvanud. Likvideeritakse 
väheväärtuslik põisenelas, hõbepaju, säilitatakse harilikud sirelid. Nurgal kasvavad arukased 
puhastatakse ümbritsevatest võõrliikidest ja arukaskede võrade all kasvavatest viltustest 
harilikest vahtratest. Raietööd Eha-Õhtu puiestee nurgal parandavad oluliselt nähtavust 
tänavate ristmikul. 
 
Eha tänava ja Õhtu puiestee nurgale, pargi lagedamale alale, planeeritakse 5-7 okaspuust 
moodustuv okaspuude grupp. 
 
Hooldusraide esimeses etapis likvideeritakse: 

• väheväärtuslik alusrinne: harilikud pärnad, viirpuud, isetekkinud hariliku saare ja -
vahtra kooslus. 

• väheväärtuslik kõrghaljastus: berliini paplid, harilikud saarvahtrad, liigtihedalt teiste 
puude all kasvavad harilikud vahtrad. 
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Hooldusraide teises etapis likvideeritakse:  

• haiguskahjustustega harilikud pärnad, kuivanud harilikud kuused ja kahjustatud 
harilikud vahtrad. 

Paralleelselt hooldusraide etappidega teostatakse jooksvalt pargi uuendusistutused: kokku 25 
taime. 
 

3.3.4 AMBLA MAANTEE JA RISTIKU TÄNAVATE VAHELINE HALJASTU  

Üldandmed, hetkeolukord  
Intensiivse liikluskoridori ja eramute vaheline haljastu suuruses 6 160 m2. Kena looduslik 
koht, haljasalal kasvab vanade hariliku kuuseisendite kooslus. Alustaimestik põõsasrinde 
näol puudub. Kasutatav kohalike elanike poolt puhkeja spordiplatsina. Perspektiivis peaks 
jääma eramuid ja teed eraldavaks puhvertsooniks, soovitavalt tihehaljastusega. 
 

 

Perspektiivsed tegevused 
Ulatuslikke uusistutusi ei teostata enne, kui olemasolev hariliku kuuse kooslus on 
dendroloogilises mõttes valmis langetamiseks, sest rajatud uus taimestik võib vana 
haljastuse likvideerimisel viga saada. Enne uue haljastuse rajamist juuritakse välja kännud, 
see kergendab muru hooldustöid. Uus haljastus rajatakse lihtsate, vastupidavate liikidega. 
Kasutatakse samu liike, mis kasvavad Metsapargis, kuna need kaks haljastut asuvad 
suhteliselt lähestikku ja moodustavad ühtse kompositsiooni. Kasutatakse harilikku 
ebatsuugat, -pihlakat, suurelehist pärna ja arukaske. 
 
Istutatavad taimed peavad olema vähemalt 2 meetri kõrgused, sellega on tagatud istikute 
väiksem kahjustamine. Istutuse jaoks on koostatakse istutusjoonis, planeerides vabakujulise 
grupiti istutuse. Alale istutatavate puude hulk on 25 taime. Olemasolevatest harilikest 
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kuuskedest likvideeritakse esmajärjekorras kolm puud, mis on kuivanud või selgete 
kuivamistunnustega. 
 
Kasvavatel harilikel kuuskedel teostatakse dendroloogiline ülevaatus, et need ei ohustaks 
lähedalasuvaid elamukrunte. Samas on hariliku kuuse puhul just kõige raskem prognoosida 
perspektiivset tormikahjustuse ohtu, sest harilikud kuused murduvad tugeva tuule mõjul 
koos juurtega. 
 

3.3.5 EHA JA IVASTE STAADION 

Üldandmed, hetkeolukord 
Suurus on 31448 m2. 
 
Suur roheline ala endise sõjaväelinnaku keskel, piiritletud Ivaste, Eha Üleviste ja Künka 
tänavatega. Staadioni Ivaste tänava poolses ääres kasvavad metsistunud aed-õunapuud, 
berliini paplid ja arukased. Õunapuude ja paplite dendroloogiline seisund ei ole rahuldav. 
 
Eha tänava ääres kasvavad arukased. Puud on kenad ja heas seisundis. 

 

Perspektiivsed tegevused 
Ivaste ja Eha tänava poolsest staadioniala servast puhastatakse regulaarselt valla 
kommunaalmajandusüksuse poolt puudealune alusvõsa, soovituslikult niidetakse ala kuni 
Eha ja Ivaste tänavateni. Ala ümbritsev kõrg- ja madalhaljastus hoitakse jooksvalt korras. 
Staadioni Üleviste tänava poolsesse äärde rajatakse vabakujuline kõrghaljastus leht- ja 
okaspuude gruppidest. 
 

3.3.6 RAHU TÄNAVA, ÕHTU PUIESTEE JA METSA PÕIK TÄNAVA VAHELINE 
HALJASTU 

Üldandmed, hetkeolukord 
Suurus on 7051 m2.  Majadevaheline haljastu. Platsi keskosas kasvab kaheksa vana harilikku 
kuuske, millest kolm vajavad kohest raiet, ülejäänud viis kuivavad tõenäoliselt lähima viie 
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aasta jooksul. Rahu tänava servas istutatud rida noori puid- harilikud pärnad ja -vahtrad on 
heas seisukorras. 

 
 
Perspektiivsed tegevused 
Perspektiivne elamumaa. Seni, kuni pole maa-ala kinnistuteks mõõdetud, toimub tavapärane 
hooldustöö- muruniitmine ja puude hoolduslõikus. Uut kõrghaljastust ei ole otstarbekas 
rajada. 
 

3.3.7 LINNA STAADION EHK ROTILAGE 

Üldandmed, hetkeolukord 
Linnastaadioni ümbrusesse, Paide maantee äärde jääv suur looduslik haljasmassiiv, pindalalt 
kokku 62516 m2. Ala pakub pikki perspektiivvaateid ja avarust, huvitav on reljeefi vaheldus. 
Perspektiivis avarus säilitatakse ja tuuakse esile reljeefi vaheldusrikkus. Haljastamisel 
kasutatakse tagasihoidlikke looduslike liike vältides ala liigset täisistutamist.  
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Taimestikust domineerivad hariliku kuuse vanad isendid ning noored hariliku vahtra ja 
pärna isendid. Harilikud kuused on vanad, paljudel on täheldatud kuivamise märke. 
Vajadusel teostatakse igal aastal kuivanud kuuskede sanitaarraiet. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Hetkel on selged kuivamismärgid viiel Spordi tänava ääres kasvaval harilikul kuusel. 
Tervikuna ongi Spordi tänava äärsed puud märksa kehvemas seisus kui ausamba ümber 
kasvav kooslus. Spordi tänava äärsesse kompleksi ei sobi üksik suur berliini pappel, kuid 
puu on piisavalt tugev ja terve, likvideerimiseks ei näe hetkel põhjust. 
 
Staadioni ümber istutatud noor kuusehekk sobib perspektiivis kompleksi, hetkel vajab 
mõningast täiendust.  Pärast seda, kui olemasolev kuusekooslus Spordi tänava äärest 
likvideerub, jääb tänava äär lagedaks. Seejuures on hea, kui staadioni ja eramute vahel on 
olemas mingisugune visuaalne piir. Selleks sobib kuusehekk. Spordi tänava ja Metsa põik 
tänava äärde rajatakse noor kuusehekk, samaaegselt täiendatakse staadioni lääneservas 
asuvat olemasolevat hekki. Kuuseheki hoolduspügamist teostatakse kas spetsiaalse masinaga 
või käsitsi.  
 

3.3.8 IRVE PARK 

Üldandmed, hetkeolukord 
Paide maantee ja Loode tänava nurgal asuv 5415 m2 suurune nelinurkne haljasala. 
Diagonaalis üle pargi kulgeb asfalteeritud kõnnitee, mille otstes asuvad rikkalikud arukase 
kooslused, mis on heas seisukorras. Arukaskedele teha 2014-2015 hoolduslõikus. 
Arukaskede vahel asuvad mõningased harilikud pihlakad, mis on kõik pehkinud ja vajavad 
likvideerimist. 
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Perspektiivsed tegevused 
Kõrghaljastust haljasalale ei ole vaja rohkem juurde istutada, kuna see muudaks väikese 
haljastu visuaalselt veel väiksemaks.  
Aastaks 2015. koostatakse sellele alale haljastuse projektlahend, mis hõlmab kogu parki. 
Aastal 2018., kui möödub 100 aastat Vabadussõjast, avatakse park soomusrongi kapteni 
Anton Irv auks. 
 
 

3.4 IV HOOLDUSKLASS 

 

3.4.1 VANA KALMISTU 

Üldandmed, hetkeolukord 
Suurus 10 325 m2. 
 
Linnamaastikus kuuluvad Kalmistu tänava äärne haljasala ja vana kalmistu ala ühtsesse 
kompleksi, mis perspektiivis visuaalselt kokku sulatatakse. 
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Kalmistul kasvav puistu on väga tihe, otstarbekas on likvideerida vähemalt 1/3 puistu 
mahust. Kõige probleemsem on kalmistu pinnal kasvav isetekkeline võsa. Selline võsa 
eeldab iga-aastast võsalõikajaga hooldust. Ühtse hooldatava pinna loomine likvideerib 
võimaluse võsa kasvamiseks. Kui aluspind korrastada, tuleb seda teha põhiliselt mullakihiga 
täitmise teel, kalmistu aladel ei saa olemasolevat mullakamarat liigutada. Lisaks rikuks 
pinnase tugevam planeerimine allesjäävate puude juuri, mistõttu need võivad kuivada või 
juurtega koos maha langeda. Ilusamad, terved ristid ja hauatähised tuleb säilitada. Kõik 
kalmistul teostatavad haljastustööd tuleb kehtivatest normatiivaktidest lähtuvalt 
kooskõlastada Muinsuskaitseametis.  
 

3.4.2 LINNAKALMISTU 

Üldandmed, hetkeolukord 
Leina tänava lõpus asuv 58082 m2 suurune nelinurkne haljasala. 
 
Linnakalmistu on kindlasti kõige liigirikkama kooslusega haljasala terves Tapa linnas. 
Linnakalmistul kasvab hariliku männi, -kuuse, -saare, -nulu, -tamme, -pihlaka ja vahtra 
isendeid. Harilik vaher, mis peamiselt kasvab peaalleel ning sellest paremal pool, on väga 
kehva tervisliku seisundiga ja tuleks likvideerida. Lisaks eelmainitud taimedele kasvavad 
linnakalmistul veel aed-õunapuid, rohkesti arukaskesid, mõni isend torkavat kuuske, 
mägimändi, hobukastanit, berliini paplit ning hulgaliselt erinevaid elupuu ja kadaka liike 
ning sorte. Lisaks suurtele puudele kasvab hulgaliselt pihlaka, paju ja jalaka leinavorme. 
Põõsarindest on esindatud magesõstar, läiklehine tuhkpuu, harilik sirel, mahhoonia ning 
erinevad enela sordid. 
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Perspektiivsed tegevused 
2014. aastal teostatakse puude dendroloogiline hinnang. Vastavalt dendroloogilise hinnangu 
tulemustele koostatakse hooldusplaan. Kõrghaljastuse hooldusplaani tegevused 
kooskõlastatakse kalmistu laiendamisega seotud planeeringuga. 
 

3.4.3 PIKK TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Pika tänava kõrghaljastus on väga vana, puud on haiged ning murdumisohtlikud. 2003. 
aastal langetati vanad vahtrad ja Pikale tänavale istutati 47 läiklehist pärnaistikut, seejuures 
mitte kogu tänava ulatuses. Haljasriba kulgeb tänava läänepoolsel küljel sõidu- ja kõnnitee 
vahel. Tänava idakülg on kitsas, lisaks paiknevad sellel tänavapoolel õhuliinid ning 
kõnnitee. Alates Pikk tänav 28 maja eest algab ühepoolne allee kuni Paide maantee 
ristmikuni. Hetkel riivab silma 42 vana puud kogu tänava ulatuses ja ka kinnistutel, mis 
kasvavad vasakul ja paremal pool tänavat.  
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Perspektiivsed tegevused 
Kõik Pikk tänava vanad puud likvideeritakse  kinnistuomanikega kooskõlastatult ning 
asendatakse uute noorte istikutega. Tänavale istutatakse ligikaudu 25 uut läiklehist pärna 
heistrit. Seejärel korrastatakse Pikk tänava haljasriba muruala. Tööd teostatakse 2014.-
2015.a. 2003 aastal istutatud läiklehised pärnad kasvavad hästi ning puudel on 
väljakujunenud võrad. Noori pärnasid korras hoides teostatakse hoolduslõikust igal aastal 
vähesel määral, et puud suudaks lõikustest taastuda. 
 

3.4.4 PAIDE MAANTEE 

Üldandmed hetkeolukord 
Pikk tänav 70 juures on kolm pügatavat harilikku saart ja Paide maantee 24 ja 26 maja 
juures kolm harilikku saart, mida on kunagi pügatud. Käesolevaks ajaks on puude 
hoolduslõikused mingil ajahetkel lõpetatud, need on halvas seisus ning mädanikuga. Hetkel 
ei ole otstarbekas neid pügada, sest see rikuks need puud veel rohkem ära ning nõuaks 
lisakulutusi. Paide 72 elamu juures on kaks pügatavat harilikku saart, mille viimane 
pügamine toimus 2011. aasta talvel. Järgmine pügamine peab toimuma 2014. aastal. Kahe 
pügatava hariliku saare seisukord on rahuldav. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
2012. aastal rajati Paide maantee äärde, alates Õhtu tänava ristmikust, jalg- ja jalgrattatee. 
Järgnevatel aastatel (2015.-2017.) istutatakse Paide maantee vasakpoolsesse äärde teekaitse 
vööndist väljapoole erinevaid taimi: arukaske, harilikku kuuske ja -mändi. Puud parandavad 
mulla lõimist ning on õhu- ja pinnasesaastele koos vastupidavamad. Samuti takistab rajatav 
kõrghaljastus talvel püsivate tuiskude jõudmist jalg- ja jalgrattateeni ning linna läbivale 
Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteele. Kooskõlastatult Maanteeametiga istutatakse puid ja 
põõsaid ka jalg- ja jalgrattatee ning Paide maantee vahelisele alale. 

 

3.4.5 AMBLA MAANTEE 

Üldandmed, hetkeolukord 
Hetkel on Ambla maanteel üks suur, üle saja aasta tagasi (hinnanguliselt tsaariajal) istutatud 
kesk-ameerika pappel. Puu on suur ja vana, kuid hetkel ei kujuta suuremat ohtu. Lisaks 
kasvab Ambla maantee ääres vabakujuline harilik vaher ning 27 pügatavat harilikku vahtrat. 
Kesk-ameerika papli juurde on linnakujunduslikus mõttes, ning Tapale kui raudteede 
sõlmpunktile viidates, otstarbekas paigaldada informatiivne silt. Infosilt annaks teavet selle 
kohta, et tegemist on papliga, mis on istutatud 1876.a., üheaegselt raudtee ja Tapa linna 
rajamisega. 
 
 

Perspektiivsed tegevused 

Seoses sellega, et Ambla maantee kõnnitee oli väga halvas seisukorras, ehitati 2013.a. 
tänavale, lõigul Turu ja Vabriku tänavad, kaasaegne kõnnitee. Järgnevalt vahetatakse 
olemasolevad pügatavad harilikud vahtrad välja läiklehiste pärnade vastu. Lisaks välja 
vahetatavatele vahtratele istutatakse veel juurde 20 läiklehist pärna. Tööd teostatakse 2015.-
2017.a. 
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3.4.6 ÕHTU PUIESTEE 

Üldandmed, hetkeolukord 
Eramute rajoon. Majade esistel on üksikuid vabakujulisi ja pügatavaid lehtpuid. Majade ja 
puiestee vahel palju niidetavat muru. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Tegu on suhteliselt laia tänavakoridoriga ja kruntidel on kasvamas piisavalt kõrghaljastust, 
mis on ajapikku muutumas ohtlikuks hoonetele ja inimestele. Õhtu puiestee ja Õhtu põik 
vasakul pool on 2012. aastal valminud kõnnitee. Säilitamaks eramu piirkonnas roheline 
tsoon, istutatakse 2014. aastal Õhtu puiesteest nii vasakule kui ka paremale poole, 10 
meetriste vahedega, 70 harilikku pooppuud.  
 

3.4.7 KOOLI TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Kooli tänava algusesse jääb vasakut kätt Kultuurikoja park ning paremale poole Kooli park. 
Kesk tänava ja 1.Mai puiestee vahelisele alale jääb Tapa raamatukogu, mis on samuti 
haljastute nimekirjas. Pärast 1.Mai puiesteed jääb vasakule poole Lastepark ning paremale 
poole eramute piirkond. Tänava lääneküljel, eramute ees on 10 pügatud harilikku vahtrat ja 
pärna.  
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Seoses sellega, et tegemist on tänavaga, mille äärde jääb palju parke ja haljasalasid, siis 
puudub vajadus tänavale midagi juurde istutada. Kõik istutused lahendatakse parkide ja 
haljasalade projektide või eskiisjoonistega. Pügatavaid puid pügati viimati 2011. aasta 
kevadel, järgmine pügamine toimub 2014. aastal. Tapa Vene Gümnaasiumi juures olevad 
harilikud kuused asendatakse 2014. aastal harilike hobukastanitega. 
 

3.4.8 TURU TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Turu tänava alguses kaarhallide juures on 14 vabakujulist harilikku vahtrat, mida on vaja 
harvendada. Turu 3 juures on viis väiksemat harilikku saart, millele on vaja teha regulaarset 
hoolduslõikust. Ülejäänud puud asuvad haljasaladel, mis on suhteliselt noored ja vajavad 
hoolduslõikust. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Tegemist on lühikese tänavaga ning tänava keskossa jääb Kiriku park ning Kultuurikoja 
park. Ühise haljastusprojekti käigus suletakse Turu tänava lõik Pargi ja Kesk tänava vahel. 
Hetkel ei ole plaanis suuremaid istutusi sellele tänavale, jooksvalt hoitakse  rahuldavas 
seisukorrast olemasolevaid puid. 
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3.4.9 KESK TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Kesk tänaval ei ole ühtegi puud, mis kasvaks tänava alal. Kõik puud kasvavad haljasaladel, 
näiteks Kooli pargis, Kultuurikoja pargis ja Kirikupargis. Kogu taimestus kajastub 
haljasalade analüüsis. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 

Tulevikus ei ole plaanis suuremaid muudatusi antud tänaval. Ruumipuuduse tõttu ei ole 
võimalik puid ega põõsaid istutada. Võimalik oleks rajada kõnnitee Tapa Metodisti 
koguduse kiriku juurest kuni Lembitu puiesteeni. Olemasolevad kõnniteed Jaama puiesteest 
kuni Turu ristmikuni on väga heas seisukorras. Kõnnitee Turu ristmikust kuni Tapa 
Metodisti koguduse kirikuni on rahuldavas seisukorras. 

 

3.4.10 LEMBITU PUIESTEE 

Üldandmed, hetkeolukord 

2007. aastal istutati Lembitu puiesteele Kesk tänavast kuni Paide maanteeni 32 harilikku 
pooppuud. Puiesteel kasvavad üksikud vabakujulised harilikud saared, vahtrad ja tammed. 
Vanade vabakujuliselt kasvavate harilike vahtrate ja saarte  ning pärnade kooslus asub Pargi 
5 ja Lembitu 4 kinnistute ees. Harilike vahtrate seisund on halb. Harilike saarte 
dendroloogiline seisund on veidi parem, kuid ka neil on  hakanud ilmnema kuivamise 
tunnuseid. Suure tõenäosusega said need puud 2012. aastal toimunud vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide ehitustööde käigus kannatada ning on olemas oht, et puud 
kuivavad lähima viie aasta jooksul. Lembitu 15 korterelamu juures on halvas seisukorras 
harilikud kuused. 

 

 

Perspektiivsed tegevused 

Pargi 5 kinnistu ümbruses on hulgaliselt halvas seisus harilikke vahtraid, mis hinnatakse 
spetsialisti poolt 2014.a. Pärast seda tehakse vastav otsus. Hiljemalt 5-6 aasta pärast tuleb 
need harilikud vahtrad ning -saared üle vaadata ja eemaldada ning istutada 10 uut pooppuud 
ning Pargi 5 maja juurde Kesk tänava otsa viiest torkavast- või harilikust kuusest koosnev 
puude grupp. 
 
Lembitu 15 korterelamu juures kasvavad vanad ja haiged harilikud kuused langetatakse. 
 

3.4.11 1.MAI PUIESTEE 

Üldandmed, hetkeolukord 
Tegemist on kahepoolse pügatud puude reaga alleega, milles on kohati puid likvideeritud, 
mistõttu kulgeb allee ebaühtlaselt. Allee koosneb mitmest erinevast liigist: harilik vaher ja 
saar, vähesel määral harilik pärn ja harilik saarvaher, samuti kask. Probleemseks teeb 
olukorra erinevate liikide kasutus, millel on erinev kasvutugevus ja kasvukuju. Samuti on 
algsel tagasilõikusel pügatud puud ebaühtlase kõrgusega. 
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Hetkel on tänavaäärsel alal kummalgi pool teed kasvamas kokku 48 puud. Senised ebaõigete 
võtetega teostatud lõikamised on oma jälje jätnud ning puud on haigestunud. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
2-3 aasta pärast on otstarbekas alustada allee uuendamisega. Alleel praegusel kujul 
väljakujunenud kõrghaljastuse hooldus läheb kokkuvõttes kallimaks, juhul, kui pügamist 
teostada vähemalt üle aasta. Puude pügamine ei anna soovitud tulemusi, sest puud on haiged 
ja võrad ei allu enam kujundamisele. Uus puiestee rajatakse tänava vasakpoolsesse äärde, 
vaadates Pikk tänava poolt. Tänava  parempoolses ääres asuva haljasala kohal asuvad 
valgustus- ja sideliinid.  
 
Uus puiestee kulgeb alates Kooli tänava ristmikust kuni Eha tänava ristmikuni ning selle 
maht on ca 30-40 puud. Muusikakooli ees olevad neli harilikku vahtrat on väga halvas 
seisukorras ning need likvideeritakse. Uusi puid ei ole soovitatav nende asemele istutada.  
 
Eha tänava ja Ambla maantee vahemik Metsapargi juures on piisavalt haljas ja sinna äärde 
puiestee rajamine ei ole otstarbekas. 1.Mai puiestee maja number 37 ees on halvasti pügatud 
7 hariliku vahtra vana isendit. Korralikke alleepuid nendest enam ei ole võimalik kujundada 
ning need langetatakse. Tänava lõpus on neli pügatud harilikku vahtrat, mis vajavad 2015. 
aastal tagasilõikust. Ambla maantee-Pargi tänava vahele uue puiestee rajamine ei ole 
võimalik tänava lõunaküljes haljastu kohal kulgeva elektriliini tõttu. Tänava põhjakülg on 
seevastu väga kitsas.  
 
Allee rajamiseks kasutatakse linnatingimustes väga vastupidavat läiklehist pärna, mida on 
võimalik hiljem ka vastavalt vajadusele pügada. Läiklehised pärnad alluvad pügamisele 
väga hästi ja moodustavad ilusa tiheda võra. Linna istutatavad pärnad peavad olema 
vähemalt 3 meetrit kõrged, tüve rinnasdiameetriga ca 6-8 cm, mullapalliga istikud. 
Uuendamisel tuleb jälgida, et istutatavate taimede kvaliteet oleks ühtlaselt hea ning neid ei 
istutataks vanade puude asemele. 
 

Uuendamise puhul likvideeritakse vahetult enne istutust puuderida ja juuritakse kännud 
ainult tänava vasakpoolsel haljasribal. Esialgu jäetakse kasvama tänava parempoolne 
puuderida. See likvideeritakse alles siis, kui uus istutus on teostatud ning puud on hakanud 
kasvama ja kujunema. See haljastusvõte aitab teostada ülemineku vanalt väljakasvanud ja 
haigelt kõrghaljastuselt uuele kõrghaljastusele sujuvalt. 

 
Puiestee põhiline osa on pügatud 2013. aastal. Hoolduspügamist on  vajalik teostada üle 
aasta. Pügamata on 1.Mai-Ambla maantee nurgal asuvad viis harilikku vahtrat, mis on üle 
kasvanud. Vajalik pügada 2014. aasta kevadel, üks elektriposti all kasvav puu 
likvideeritakse. 
 

3.4.12 HOMMIKU PUIESTEE 

Üldandmed, hetkeolukord 

Tänavaäärsel alal kasvab kaherealiselt kokku 73 pügatud puud. Liikidest on esindatud 
harilik saarvaher, hobukastan ja vaher. Seoses sellega, et tegu on kiirekasvuliste liikidega, 
mis ei ole mõeldud pügatavana kasvatamiseks, ei ole puiestee üldilme eriti kena. Samas on 
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puude seisund rahuldav ning esialgu konkreetsed puudeliigid puiesteel säilitatakse. Puiestee 
lõunapoole jääv osa tänava lõpus on märksa dekoratiivsem- puud on tugevama kasvuga ja 
kompaktsed. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Puiesteest likvideeritakse 15 puud, mis oma sanitaarse seisundi ja väljanägemise poolest ei 
vaja säilitamist. Langetatud puud asendatakse koheselt uute sobivate puuliikidega. 
 
Puud, mis tänava ääres kasvavad vabakujuliselt, säilitatakse vabakujulisena, seejuures 
teostatakse vaid alumiste okste sanitaarraie. 
 
2013.a. teostati Hommiku puiestee alleepuude pügamine. Pügatud puudel tagasilõikus 
teostatakse 2015. aastal, pügamine viiakse läbi üle aasta. 2015. aastal teostatakse vesivõsude 
eemaldamine tüvedelt. 
 
Kümnekonna aasta pärast on otstarbekas teostada puiestee uuendus. 
 

3.4.13 VÄIKE TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Tänava alguses kasvavad neli suurt harilikku vahtrat ja üks harilik saarvaher, mis on heas 
seisukorras. Tänaval kasvavad veel viis pügatavat hariliku vahtrat ja kaks pügatavat 
harilikku saart. Lisaks nendele on veel kaks suurt hariliku vahtrat ja üks harilik saar. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Seoses sellega, et Väikese tänava mõlemad tänavaäärsed haljasribad on kitsad, ei ole 
otstarbekas lisada uusi istutusi. Jooksvalt ja vastavalt vajadusele hoitakse korras 
olemasolevaid vabakujulisi ja pügatavaid puid. 
 

3.4.14 KALEVI TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Kalevi tänaval kasvavad neli hariliku pihlakat, millest üks on pihlakapuhmas.  Lisaks 
harilikele pihlakatele kasvab üks harilik sirel, kaks harilikku kuuske, siberi lehis, kolm 
väikest hariliku tamme ning harilik hobukastan. Harilik hobukastan on kehvas seisukorras. 
Veel kasvavad tänaval neli hariliku saart, millest üks on tüvemädanikuga.  
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Kalevi tänava algusest kuni Lepiku tänavani on tänava mõlemad ääred kitsad, kuhu ei ole 
võimalik puid istutada. Alates Lepiku tänavast on parem tänavaäär laiema haljasribaga ning 
sellele poolele võib 10 aasta pärast istutada  10 meetriste vahedega 30 puud. 
2014. või 2015.a. likvideeritakse korratu pihlakapuhmas, kehvas seisukorras olev harilik 
hobukastan ja tüvemädanikuga harilik saar. 
 
 



48 

3.4.15 ÖÖBIKU TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Jaani ja Ööbiku tänavate nurgal on suurem puude kooslus, mis koosneb siberi lehisest, 
arukasest, viiest harilikust kuusest ja suurest ja väikesest harilikust pihlakast. Harilikud 
kuused on nakatunud viirushaigusesse. Suur harilik pihlakas on samuti tüvehaigusest 
nakatunud. Maja number 7 ja 11 juures on veel taimestust, mis koosnevad kolmest harilikust 
pärnast, tammest ja kolmest harilikust vahtrast. Kõnealused puud on heas seisukorras.  
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Ööbiku tänava servad on laiad ja sinna on võimalik mõlemale poole rajada allee. Heaks 
valikuks on istutada hariliku sarapuu põõsaid. Ööbiku tänavale istutatakse 7 meetriste 
vahedega 36 harilikku sarapuud ´Purpurea´. Punaselehine sarapuu on piisavalt tihe, kena 
väljanägemisega ning vajab vähe hoolt. Allee rajatakse 2016. aastal. 
 
Viirushaigusesse nakatunud harilikud kuused ja tüvemädanikuga pihlakas likvideeritakse 
2014. aasta jooksul. Seejuures tuleb langetatud puude oksad põletada.  
 

3.4.16 LEPIKU TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Tänava alguses kasvavad kolm väikest harilikku mändi.  Lisaks kasvab tänaval veel heas 
seisukorras harilik pihlakas, sirel ning pihlakas. Viimane isend vajab veidi hoolduslõikust. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 

Tänavalt krundipiirini on vähe ruumi ja sellesse tänavasse ei planeeri uusi istutusi. 
Olemasolevat kõrghaljastust hooldatakse vastavalt vajadusele. 

 

3.4.17 MÄNNIKU TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Tänava alguses kasvavad 13 noort hariliku mändi. Männiku tänaval kasvavad veel kolm 
heas seisukorras harilikku pihlakat ja kaks harilikku vahtrat. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Tänavalt krundipiirini on vähe ruumi ja sellesse tänavasse ei planeeri uusi istutusi. 
Olemasolevat kõrghaljastust hooldatakse vastavalt vajadusele. 
 

3.4.18 KASE TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Tänavaäärsed pügatavad puud paiknevad Kase 17 maja ees ja kõrval, kokku seitse pügatud 
võraga harilikku vahtrat. Viimati teostati hoolduslõikus 2011. aasta kevadel. Puud on halvas 
dendroloogilises seisukorras. Seejuures ei ole puud ohtlikud murdumise või haiguste leviku 
mõttes ning ei ole vajadust  nende langetamiseks enne uue allee rajamist. Lisaks 
pügatavatele puudele kasvavad tänaval veel vabakujuliselt kaks aed-õunapuud, üks harilik 
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vaher, kaks harilikku hobukastanit ja üks väike harilik vaher. Harilik vaher on halvas 
seisukorras. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Perspektiivis likvideeritakse olemasolevad halvas dendroloogilises seisukorras olevad puud 
ning istutatakse Kastani tänavast Kalevi tänavani vasakule tänavaäärde 10 meetriste 
vahedega 10 madalamakasvulist sorti kaske. Allee uuendamise aeg konkretiseeritakse 
haljastuse arengukava iga-aastase muutmise ja täiendamise käigus ning sõltub vallaeelarve 
võimekusest. 
 
Käesoleval ajal kasvavaid puid pügatakse üle aasta. Halvas seisukorras olev harilik vaher 
langetatakse 2014.a. 
 

3.4.19 KASTANI TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Tänavajoone haljastus: 
1) Kastani 1, 3, 5, 7 ja 9 majade ees tänava ääres kasvavad kaheksa harilikku hobukastanit, 
millest otstarbekas on säilitada kuus ilusamat isendit. Puid pügatakse üle aasta põhjusel, et 
need kasvavad õhuliinide all. Järgmine pügamine teostatakse 2014. aasta kevadel. 
2) Kastani 24 ja 26 kruntide kohal kasvavad viis pügatud harilikku vahtrat. Neist üks puu 
on heas korras ja säilitatakse. Neli puud on haigestunud. Järgmine terve isendi pügamine 
teostatakse 2014. aasta kevadel. 
3) Laia tänavajoone ääres kasvab nii vabakujulisi kui ka pügatavaid harilikke vahtraid ja 
saari. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Tänavaala põhjaküljele rajatakse uus puiestee. Alleepuuna kasutatakse istutamiseks hariliku 
hobukastani madalat sorti. Puiestee terviklik uuendus võib tulla päevakorda kümnekonna 
aasta pärast, kui olemasolevate puude sanitaarne seisund on märkimisväärselt halvenenud. 
 
Tänaval kasvavad vabakujulised isendid säilitatakse neid pügamata, likvideerides vaid ühe 
poolkuiva hariliku vahtra. Kasvama jäetavaid pügatavaid puid on kokku 38 isendit ja  nende 
tervislik seisukord on hea. Järgmine pügamine teostatakse 2014. aasta kevadel, järgnevalt 
pügatakse üle aasta.  
 
Aastatel 2014-2015 likvideeritakse kaks haiget hobukastanit, neli haiget harilikku vahtrat. 
 

3.4.20 JAANI TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Jaani tänava maja 14 ees on üks harilik pihlakas, mis kasvab elektriliini all ja on halvasti 
pügatud. Puu on oskamatu lõikuse tagajärjel sandistatud. Puu on otstarbekas likvideerida, et 
kujundada tänavale ühtne ja terviklik üherealine allee. 
 
Maja 18 juures kasvab halvas seisukorras ja murdumisohtlik arukask, mis on otstarbekas 
likvideerida. Maja 15 juures kasvab keskmises dendroloogilises seisukorras arukask. Maja 
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19 juures kasvavad kolm pügatud harilikku vahtrat, mis on väga alleekujunduslikus mõttes 
mitterahuldava väljanägemisega ning need on otstarbekas langetada. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 

Tänava ja kinnistute piirijoone vaheline ala on kitsas ja sinna ei ole võimalik uusi puid 
istutada. Olemasolevat kõrghaljastust hooldatakse vastavalt vajadusele. 

 
Halvas seisukorras ja murdumisohtlik arukask, kolm mitterahuldava välimusega harilikku 
vahtrat ja halvasti pügatud pihlakas langetatakse 2014.-2015.a.  
 

3.4.21 PIIRI TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Piiri tänava keskosas kasvavad kolm pügatud harilikku pärna, mis vajavad säilitamist. Puude 
pügamine teostatakse 2014.a., edasi teostatakse hoolduspügamisi kaheaastase intervalliga.  
 
Piiri tänava lõpus kasvavad üheksa pügatavat väga halvas seisus harilikku vahtrat, mis on 
otstarbekas lähitulevikus likvideerida. Seoses sellega, et konkreetse tänava ümbrus on tiheda 
rohelusega ümbritsetud, ei ole sellisel arvul dekoratiivse väärtuseta puude säilitamine 
vajalik. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Kitsas riba tänava ja kinnistute vahel ei ole anna võimalust rajada uut pügatavate puudega 
alleed. 2016.-2017.a. likvideeritakse olemasolevad halvas seisukorras harilikud vahtrad. 
 

3.4.22 JAKOBI TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Jakobi tänava alguses on üks harilik pihlakas, mis on tugevasti kuivanud ja vajaks 
likvideerimist. Jakobi tänava 12 ja 14 majade juures on seitse läiklehist pärna, mis on 
rahuldavas seisukorras ning vajavad regulaarset hoolduslõikust. Tänava lõpus on 13 
harilikku hobukastanit, mis on rahuldavas seisukorras ning vajavad regulaarset 
hoolduslõikust.  
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Hetkel suuremaid istutusi ette ei näe, kuna ei ole piisavalt vaba ruumi ning laiematest 
kohtades juba kasvavad piisavalt heas seisukorras puud. Uue allee istutamine tuleb kõne alla 
alles siis, kui olemasolevad puud on ohtlikuks muutunud ja likvideeritud. Ohtlikuks võivad 
nad muutuda alles 10-15 aasta pärast. 
 

3.4.23 KALMISTU TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 

Kalmistu tänava ääres ei kasva konkreetseid puid. Taimestus on Kalmistu tänava lõpus vanal 
kalmistul, mis on muinsuskaitsealune ala. Vanal kalmistul teostatakse  spetsialisti poolt 
puude ülevaatus ja hinnatakse eraldi kõikide puude seisukord.  
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Perspektiivsed tegevused 
Haljasalale, mis asub enne vana kalmistut, istutatakse vasakule äärde seitsmemeetriste 
vahedega 22 hiigelelupuud, mis loovad vanale kalmistule vastava õhkkonna. Seoses sellega, 
et tänava ja kinnistute vahelised alad on kitsad, ei ole võimalust istutada mujale teisi taimi. 
 

3.4.24 ROHELINE TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 

Jaani ja Rohelise tänavate nurgal kasvab harilik tamm, mis vajab hoolduslõikust. Maja 
number 9 juures kasvab arukask, mis on keskelt lõhenenud ja seega muutunud ohtlikuks nii 
inimestele kui ka nende varale.  Roheline 18 puhastusalal kasvab heas seisukorras olev 
harilik vaher, mis on otstarbekas säilitada. Roheline 24 puhastusalal kasvab heas seisukorras 
olev harilik vaher, mida kinnistuomanik on asunud regulaarselt pügama. Rohelise tänava 
ääres Jaani 5 kinnistu puhastusalal kasvab vabakujuline harilik tamm, mille dendroloogiline 
seisund on hea. Roheline 30 puhastusalal kasvab heas seisukorras olev harilik vaher, mida 
kinnistuomanik on asunud pügama. Roheline 51 kinnistu kohal üle tänava kasvavad 
paarkümmend hariliku kuuse isendit, mis on heas seisukorras. Enne Roheline ja Pikk tänava 
ristmikku vasakule tänavaäärele on rajatud kaheksast harilikust tammest koosnev allee. Puud 
on heas dendroloogilises seisukorras ja omavad linnakujunduslikus mõõtes suurt 
dekoratiivset väärtust. Tänavast paremal kasvab üks heas seisukorras harilik kuusk. 

 

2012.a. koostati SKA IB AS-i poolt Roheline tänava rekonstrueerimisprojekt. 2013.a.teostati 
Rohelise tänava rekonstrueerimine lõigul raudtee ülesõit-Linda tänava ristmik. Tänava 
rekonstrueerimise käigus langetati töid segavad vanad haiged puud Hommiku ristmiku 
läheduses. Täielikult kujundati ümber Linda ristmik ning loodi ringikujulise kõnniteega ja 
pinkidega väike pargiala. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Maja number 16 ees kasvav hariliku vahtra hekk likvideeritakse ja istutatakse uued taimed, 
mis hakkavad toimima müra- ja tolmutõkkena. Maja number 9 juures kasvav lõhenenud 
arukask langetatakse. Tänava ja kinnistu vaheline ala on kitsas ja tänu sellele ei ole 
otstarbekas sinna uut puud istutada. 
 
Rohelise tänava rekonstrueerimise 2. etapp teostatakse mitte enne 2017.aastat. 
 
Kuni tänava projektijärgse täieliku rekonstrueerimiseni teostatakse kõrghaljastuse hooldust 
vastavalt vajadusele. Seejuures jälgitakse kõrghaljastuse dendroloogilist seisundit, et 
ennetada puude võimaliku haigestumise korral tormimurdusid. 
 

3.4.25 ÜLESÕIDU TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Ülesõidu tänava alguses kasvavad 11 vabakujulist harilikku vahtrat, millest kolm on halvas 
seisukorras ja ei ole otstarbekas säilitada. 2007 aastal istutati tänavale 12 iluõunapuud 
´Rudolp´  lõigule Veski tänavast Õuna tänavani. Puud on käesolevaks hetkeks vandaalide 
poolt sandistatud ning otstarbekas on asendada need suuremate istikutega. Samal 
tänavalõigul kasvavad veel harilik pihlakas ja aed-õunapuu. Tapa Haigla juures, lõigule 
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Õuna tänav-Valgejõe puiestee, on rajatud kahepoolne pügatav allee 40 hariliku vahtraga. 
Allee on suhteliselt heas dendroloogilises seisukorras, puude pügamine teostati 2013. aasta 
kevadel. 
 
Ülesõidu ja Õuna tänavate ristmiku lähedal, kaupluse Kaseke ees, kasvanud kolm halvas 
seisus harilikku vahtrat likvideeriti parkla laiendamise käigus 2013. aastal.   
 
 

Perspektiivsed tegevused 

Ülesõidu tänaval on mõlemal tänavapoolel kõnniteed. Parempoolse kõnnitee ja tänava vahel 
on haljasriba, vasakul tänavapoolel haljasriba puudub. Seega vasakule tänavapoolele ei ole 
võimalik istutusi rajada. Paremale tänavapoolele istutatakse sandistatud puude asemele uued 
suuremad istikud 2014-2015. aastal. Olemasolevaid pügatavaid harilikke vahtraid pügatakse 
regulaarselt üle aasta. Ülesõidu ja Õuna tänavate ristmiku lähedale, kaupluse Kaseke Õuna 
tänava poolsesse otsa rajatakse okas- ja lehtpuudest koosnev istutusala. 

 

Ülesõidu tänava alguses kasvavate 11 vabakujulise hariliku vahtra hulgast likvideeritakse 
kolm halvas seisukorras olevat isendit. Vajadusel istutatakse asendusena samaliigilised 
puud.  
 

3.4.26 VÕIDU PUIESTEE 

Üldandmed, hetkeolukord 
Võidu puiesteel kasvavad 21 vabakujulist ning 37 pügatavat harilikku vahtrat. 
Vabakujulised puud on heas olukorras, vajavad veidi hoolduslõikust. Pügatavad puud on 
rahuldavas seiskorras. 
 
 

Perspektiivsed tegevused 

Tulevikus hooldatakse olemasolevaid vabakujulisi puid vastavalt vajadusele ning 
hoolduslõikust teostatakse üle aasta. 2016.-2017.a. istutatakse Võidu puiesteele Taara 
puiesteest lõpupoole paremasse tänavaäärde 23 uut vahtrataime. 2017.-2018. aastal 
istutatakse Taara puiestee vasakusse tänavaäärde 50 uut vahtrataime. 

 

3.4.27 SIDE TÄNAV 

Üldandmed, hetke olukord 
Side tänaval kasvavad kaks pügatavat harilikku hobukastanit. Puud on heas seisukorras. 
Lisaks pügatavatele puudele kasvavad veel vabakujulised harilik tamm, harilik vaher, kaks 
väikest aed-õunapuud, siberi lehis ja harilik pihlakas. Seejuures harilik pihlakas on halvas 
seisukorras ja otstarbekas on see likvideerida. Ülejäänud puud on rahuldavas seisukorras. 
Harilik tamm vajab hoolduslõikust.  
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Perspektiivsed tegevused 

Tegemist on kitsa tänavaga ning tee ja kinnistute vahelised alad on väikesed, seega ei ole 
võimalik teostada suuremaid istutusi. Olemasolevat kõrghaljastust hooldatakse regulaarselt 
vastavalt vajadusele ning pügatakse üle aasta. 

 
Halvas seisukorras olev harilik pihlakas likvideeritakse 2014. aastal. 
 

3.4.28 KALDA TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Eraisikud on istutanud kinnistute ja tänava vahelisele muruplatsile hulgaliselt vahtraid, 
mände, arukaskesid, tammesid, pihlakaid. Haljasaladel on kolm pügatavat harilikku vahtrat 
ja harilik hobukastan. 
 
 

Perspektiivsed tegevused 
Kalda tänaval vasakusse tänavaäärde kuni Taara puiesteeni istutatakse vabakujuliselt 21 
harilikku mändi. Paremasse tänavaäärde istutatakse aga grupiti 18 mändi, eesmärgiga  
säilitada avatud ja suletud ruumid ning vaated Valgejõeni ja saarele. Olemasolevale 
taimestusele teostatakse regulaarselt hoolduslõikust. 
 

3.4.29 VALGEJÕE PUIESTEE 

Üldandmed, hetkeolukord 
Valgejõe puiestee Leina ja Ülesõidu tänavate vahelisel alal. 
 
Põhiline kõrghaljastus Leina tänava poolses servas koosneb üheksast pügatud harilikust 
vahtrast ja neljast vabakujulisest berliini paplist. Vabakujulised berliini paplid on heas 
seisukorras ning need on otstarbekas säilitada. Vajalik on langetada üks poolkuiv puu 
Valgejõe puiestee 3 maja eest. Berliini paplitele teostatakse sanitaarraie alumiste okste 
lõikuse teel. Puud on pügatud 2011. aastal, järgmine pügamine teostatakse 2014. aastal. 
Edasised pügamised teostatakse üle aasta. 
 
Valgejõe puiestee Ülesõidu ja Kivi tänavate vahelisel alal. 
 
Alal kasvavad 12 hariliku pärna ja vahtra pügatud puude isendit. Puud on ilusad, omavad 
dekoratiivset väärtust ning on vajalik puud säilitada. 
 
Puud pügati 2011. aasta talvel, järgmine pügamine teostatakse 2014. aastal. Tagasilõikused 
teostatakse üle aasta. 
 
Tänavaäärne vabakujuline haljastus säilitatakse seda pügamata. 2014. aastal viiakse läbi 
puude sanitaarse seisundi kontrollimine. Vastavalt kontrolli tulemusel väljaselgitatud 
dendroloogilisele seisundile otsustatakse vabakujulise kõrghaljastuse eemaldamine või 
väljavahetamine. 
 
Uut puiesteed ei rajata põhjusel, et haljasala asub elektriliini all. Võimalik on kõrghaljastust 
täiendada vaid madalate liikidega. 
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Valgejõe puiestee Kivi ja Kalda tänavate vahelisel alal 
Valgejõe puiesteel Kivi ja Kalda tänavate vahelisel alal konkreetset puiesteed ei ole. 
Elektriliinide all kasvavad vabakujulised harilikud pärnad ja metsistunud aed-õunapuud. 
Metsistunud aed-õunapuud ei oma dekoratiivset väärtust ning need likvideeritakse.  
 

3.4.30 TÖÖSTUSE TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Tööstuse tänaval kasvavad neli pügatavat puud, mis on eelnevalt elanike poolt pügatud. 
Viimati teostati hoolduslõikus 2011. aasta kevadel. Järgmine lõikus teostatakse 2014. aastal. 
Edaspidi teostatakse pügamisi üle aasta. Puudel on suhteliselt väike kõrghaljastuslik väärtus. 
Tänavaäärde on kohalike elanike poolt istutatud hulgaliselt erinevaid okas- ja lehtpuid, mis 
varjavad naabruses asuvat tööstusmaastikku.  
 
 
Perspektiivsed tegevused 

Tööstuse tänava vasakule tänavaserva istutatakse lisaks erinevaid okas- ja lehtpuid, et 
varjata vaadet tööstusmaastikule. 

 

3.4.31 TAARA PUIESTEE 

Üldandmed, hetkeolukord 
Väga lai tänavajoon, millelt avaneb pikk perspektiivaade Valgejõe äärsele alale. Tänaval 
kasvab viis vabakujulist ja 14 pügatavat harilikku vahtrat.  
 
 
Perspektiivsed tegevused 
7-8 aasta pärast (2020.-2021.a.) istutatakse lõunapoolsele tänavaäärde 10 meetriste vahedega 
60 harilikku tamme. Põhjapoolsel tänavaäärel asuvad tänavavalgustid ja seega ei ole 
otstarbekas sinna kõrghaljastust rajada.  
 

3.4.32 KIVI TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Tänavajoonel kasvavad seitse pügatud harilikku vahtrat, mis on suhteliselt heas seisukorras 
ja üks pügatav harilik tamm. Puud on pügatud 2011. aasta kevadel. Tänaval kasvab veel üks 
kaheharuline arukask.  
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Valgejõe poolses tänavaotsas on rohkem vaba maad tänava ja kinnistute vahel ning sinna 
sobib istutada mõned grupid kivitamme. Pärast Hiie tänavat on muruala kitsam ja sinna uusi 
istutusi ette ei näe. 
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3.4.33 PÄIKESE TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Päikese tänaval kasvavad seitse pügatavat harilikku vahtrat, mis on väga kehvas seisukorras 
ja tuleb likvideerida. Lisaks pügatavatele vahtratele kasvavad veel viis vabakujulist harilikku 
vahtrat, millest üks on haige. Samuti on haige üks harilik hobukastan, mis tuleb samuti 
likvideerida. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Seitse väga kehvas dendroloogilises seisukorras olevat harilikku vahtrat langetatakse. 
Samuti langetatakse üks haige vabakujuline vaher ja üks harilik hobukastan. Tööd 
teostatakse 2014.-2015.a. 
Tänava ja kinnistute vaheline ala on väga kitsas, sinna juurde uusi istutusi ei planeerita. 
 

3.4.34 MAIE TÄNAV 

Üldandmed, hetkeolukord 
Maie tänaval kasvavad kuus suurt harilikku vahtrat, millest kaks on seest tüvemädanikuga ja 
tuleb likvideerida. Lisaks vabakujulistele vahtratele kasvavad tänaval veel neli pügatavat 
harilikku vahtrat ja kolm pügatavat harilikku pärna. Tänava lõpus kasvavad neli hariliku 
pihlakapuhmast, mis on kehvas seisukorras. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Kaks suurt tüvemädanikuga harilikku vahtrat ja dekoratiivset väärtust mitteomavad 
pihlakapuhmad likvideeritakse.  
 
Tänava ja kinnistute vaheline ala on väga kitsas, sinna juurde uusi istutusi ei planeerita. 
 



4 NÕUDED HALJASTUSTE HOOLDUSKLASSIDELE 
  

TÖÖD I KLASS II KLASS III KLASS IV KLASS 

Niitmine, muru, 
rohtkate 

- kõrgus maksimaalselt 10 cm maksimaalselt 15 cm maksimaalselt 20 cm niidetakse kolm korda aastas 

       

juuni I; juuli II; augusti III 
dekaad) 

** niidetakse kaks korda 
aastas 

(juuni II; augusti III dekaad) 

- niitmise jäätmed niitmine nii sagedasti, et  nähtavad jäägid eemaldada häirivad jäägid eemaldada niitmisjääke ei eemaldata 

  nähtavaid jääke ei teki või       

  need siis koheselt eemaldada,       

- takistuste 
ümbrused 

ei tohi erineda muust ümbrusest ei tohi erineda muust ümbrusest kesksetel nähtavatel aladel ei 
tohi erineda muust ümbrusest 

kesksetel nähtavatel aladel ei 
tohi erineda muust ümbrusest 

- rehitsemine kevadel hiljemalt  1. maiks;  kevadel hiljemalt  1. maiks;  vajadusel, tellija nõudmisel   

  
rehitsemise jäägid veetakse 
peale töö lõppu ära 

rehitsemise jäägid veetakse peale 
töö lõppu ära    
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- sügisene lehtede  
koristus  

koristus üle nädala või vastavalt 
vajadusele, lehehunnikud iga-
päevaselt ära vedada tellija poolt 
näidatud kohta. 

koristus kaks korda sügise 
jooksul, neist teine koristus 
pärast enamuse lehtede 
langemist; 

 koristus üks kord sügisel, 
pärast enamuse lehtede 
langemist; 

ei koristata 

* lehtede koristamine üks 
kord sügisel pärast lehtede 
langemist 

-kevadine lehtede 
koristus 

kui sügisel ei õnnestunud kõiki lehti varase püsiva lumekatte tõttu koristada, teostatakse lehekoristus kevadel esimesel 
võimalusel 

- muru parandused 

 

 

kõik vajalikud parandustööd 
tehakse jooksvalt 

vajalikke parandustöid (sh 
tasandamine) tehakse igal aastal 
1 ha kohta 20 m2 

vajalikke parandustöid (sh 
tasandamine) tehakse igal 
aastal 1 ha kohta 20 m2  

• maapinna suuremate sisselangemiste korral (trasside vms kohal) ala piirata ja tähistada, teatada tellijale 
• hooldustööde käigus tekkinud muru kahjustused likvideeritakse kohe 

Praht, jäätmed 

 

 

iga päev kell 8 puhas ning 
vajadusel täiendav koristamine 
päeva jooksul, üldilme alati 
korrektne 

iga päev hiljemalt kell 10 puhas 

 

 

koristamine kaks korda 
nädalas (esmaspäev ja reede) 

 

koristamine üks kord nädalas 
(esmaspäev) 

 

      

 
 kokkukorjatud praht koheselt ära vedada, mitte ladustada mingil moel hooldusala 
territooriumile   

Kõnniteed ning  
parklad 

 

 

kõnniteed ja parklad iga päev 
kell 8  

pühitud; talvel lumi koristatud ja 
vajadusel teostatud 
libedusetõrje; vajadusel täiendav 

kõnniteed ja parklad iga päev 
kell 10 pühitud; talvel lumi 
koristatud ja vajadusel teostatud 
libedusetõrje; vajadusel täiendav 
lume- ja libedusetõrje päeva 

kõnniteed ja parklad iga 
päev kell 12 pühitud; talvel 
lumi koristatud ja vajadusel 
teostatud libedusetõrje; ei 
tohi olla häirivat umbrohtu   
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lume- ja libedusetõrje päeva 
jooksul; 

piirid selged ja teed 
umbrohuvabad; teeääred 
korrektsed (sirgeks lõigatud) 

jooksul; 

piirid selged ja teed 
umbrohuvabad; teeääred 
korrektsed (sirgeks lõigatud) 

 

 

  

Põõsad, 
põõsarühmad 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevadine väetamine, rohimine 
vastavalt vajadusele (põõsaste 
all ei tohi olla häirivat 
umbrohtu); koorepuru 
uuendamine, mullapinna 
kobestamine. Põõsarühma 
mittekuuluvad liigid 
eemaldatud; hoolduslõikus 
vastavalt liigile ja vajadusele (ei 
tohi olla kuivanud ega 
murdunud oksi). Kõnniteedele 
ulatuvad ja jalakäijaid segavad 
oksad eemaldada. Äraõitsenud 
ja koltunud taimejäänuste 
eemaldamine, pindade puhastus 
sügisel peale lehtede langemist. 

Rohimine vastavalt vajadusele 
(ei tohi olla häirivat umbrohtu);  
Põõsarühma mittekuuluvad liigid 
eemaldatud, hoolduslõikus 
vastavalt liigile ja vajadusele; 
kuivanud ja murdunud oksad 
eemaldatud. Kõnniteedele 
ulatuvad ja jalakäijaid segavad 
oksad eemaldada. 

Äraõitsenud ja koltunud 
taimejäänuste eemaldamine, 
pindade puhastus sügisel peale 
lehtede langemist. 

 

Rohimine vastavalt 
vajadusele (ei tohi olla 
häirivat umbrohtu); 
Põõsarühma mittekuuluvad 
liigid eemaldatud, 
hoolduslõikus vastavalt 
liigile ja vajadusele; 
kuivanud ja murdunud oksad 
eemaldatud. Kõnniteedele 
ulatuvad ja jalakäijaid 
segavad oksad eemaldada. 

 

 Põõsarühma mittekuuluvad 
liigid eemaldatud, 
hoolduslõikus vastavalt liigile 
ja vajadusele; kuivanud ja 
murdunud oksad eemaldatud. 
Kõnniteedele ulatuvad ja 
jalakäijaid segavad oksad 
eemaldada. 

 

 

 

 

 

Hekid Pügamine vastavalt vajadusele ja liigile, hekialused rohitud ja mittehekiliigid kõrvaldatud. 

Rentslid, vee 
äravoolurennid ja -
torud 

Kevadine puhastus nädala jooksul peale lume sulamist, edasi hoitakse pidevalt puhtana koos üldise koristusega. 
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Lillekastid Talviste igihaljaste okste koristus pinnase sulades, mulla vahetus lillekastides , taimede väetamine ja kastmine vastavalt 
vajadusele. Äraõitsenud taimejäänuste eemaldamine ja rohimine kogu kasvuaja vältel, mulla kobestamine.  Puhastustööd 
sügisel ja igihaljaste okste kastidesse paigutus. Prahikoristus kastidest ka ajal, kui neis ei kasva lilled või neisse on paigaldatud 
igihaljad oksad. 

  

Pargipingid 

 

Pingid ja nende ümbrus puhastatakse iga päev koos haljasala üldise koristamisega. Puhastamine ja pesemine (lindude 
väljaheited, tolm jm) jooksvalt. Talvel pingid lumest puhastada. Jälgida, et pingid asetseksid ettenähtud kohtades ja vajadusel 
nende tõstmine. 

Prügikastid Prügikaste tühjendatakse vastavalt vajadusele, ei tohi olla ületäitunud. Puhastamine ja jooksev pisiremont.  

     

Lilleamplid Hooldus kasvuperioodil (kastmine, rohimine, väetamine jm) juuni-september.    

Tänava äärte 
hooldus 

 

Niitmine 1,5 meetri laiuselt , vähemalt kaks korda aastas (juuni II, augusti I dekaad). Prahi koristamine kolm korda aastas 
(peale lume sulamist, juuni II dekaad, augusti I dekaad). 

 

Avalike 
konteinerite* 
ümbruse hooldus 

Igapäevane prahi koristamine konteinerite ümbrusest, talvel konteinerite ümbrusest lume koristamine ja juurdepääsu tagamine.  

 

 

* Roheline 2 (Kalmistu tänava ääres) – silinder 

   Pikk 6/6a (parklas) - pakendikonteiner, paberikonteiner, silinder 
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   Tapa turu ees parklas – pakendikonteiner, silinder 

   Taara pst ja Võidu pst ristmik – 2 pakendikonteinerit, paberikonteiner 

   Linda, Jakobi, Roheline ristmik – pakendikonteiner 

   Grossi kaubanduskeskuse taga – pakendikonteiner, silinder 

Täiendavad nõuded 

• Kui haljasala piirneb veekoguga (Valgejõe saar), siis on hooldatav territoorium veepiirini ning kui kalda lähedal vees (2 m raadiuses) on prügi,  
tuleb ka see eemaldada. 

• Vandaalitsemisest (pargiinventar, mänguväljakud, murupinnad, taimed) ja kõigest muust (hävinud, varastatud, haiguste-kahjurite kahjustustega  
taimed), mis võib territooriumi sihipärast kasutamist takistada, kohe teavitada tellijat. 

• Hooldustööde käigus (trimmeri-, muruniiduki- vm tehnikaga) vigastatud puud ja põõsad, mis vigastuse tõttu hukkuvad, asendab töövõtja omal 
kulul.  

• Põõsaste ja põõsasrühmade hoolduslõikused kooskõlastada tellijaga vähemalt 2 päeva ette.   
 



 

5 TAPA VALLA ALLASUTUSTE HALJASALAD, HALJASTUTE ÜLDAN DMED 
JA KÄESOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS (MAASTIKUANALÜÜS) T APA 
LINNAS 

 

5.1.1 HOOLDEKODU 

Üldandmed, hetke olukord 

Hooldekodu territooriumi suurus on 2596 m2. 

 
 

Kesk tänaval asuva hooldekodu alal kasvab 2 harilikku vahtrat, mis on heas seisukorras, 16 
harilikku pärna, mis on nakatunud pärna võrsesurma ning vaja likvideerida ning 2 arukaske, 
mis on heas seiskorras ning 2 aed-õunapuud, mis vajavad hoolduslõikust.  

 

 

Perspektiivsed tegevused 

Tegemist on väikese territooriumiga, kus igasugune puude ja põõsaste istutamine vajab 
eskiisjoonist. Olemasolevat kõrghaljastust hooldatakse regulaarselt vastavalt vajadusele ning 
hooldatakse üle aasta. Suuremahulisemad haljastustööd toimuvad vastavalt valla 
majanduslikule olukorrale, kuid mitte varem, kui 2018. aastal. 
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Halvas seisukorras olevad aed-õunapuud lõigatakse spetsialisti poolt 2014. aasta kevad-
talvel. 

 

5.1.2 LASTEAED PISIPÕNN 

Lasteaed ´Pisipõnn´ territooriumi suurus on 6796 m2. 

 
 
Rohelise tänava ääres Hommiku puiestee ja Nooruse tänava vahel asuva lasteaia alal kasvab 
24 väga heas seisukorras arukaske, mida kindlasti on vaja säilitada, 1 siberi lehis ja harilik 
saar, mis on rahuldavas seisukorras, 3 harilikku vahtrat, millest 2 on halvas seisukorras ning 
vaja likvideerida ning 6 aed-õunapuud, mis vajavad vastava spetsialisti poolt hoolduslõikust.  
 
 

Perspektiivsed tegevused 
Olemasolevat kõrghaljastust hooldatakse regulaarselt vastavalt vajadusele ning hooldatakse 
üle aasta.  
 

Halvas seisukorras olevad aed-õunapuud lõigatakse spetsialisti poolt 2014. aasta kevad-
talvel. 
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5.1.3 LASTEAED VIKERKAAR 

Lasteaed ´Vikerkaar´ territooriumi suurus on 5041 m2. 

 

 
Ülesõidu tänava ääres asuva lasteaia alal kasvab 15 heas seisukorras arukaske, mida 
kindlasti on vaja säilitada. 2012 eemaldati territooriumilt ülekasvanud ja ohtlik kõrghaljastus 
ning paigaldati siirdmuru, mis andis territooriumile kena väljanägemise. 

 

 

Perspektiivsed tegevused 

Olemasolevat kõrghaljastust hooldatakse regulaarselt vastavalt vajadusele ning hooldatakse 
üle aasta. 2014.a. rajatakse paralleelselt piirdeaiaga sobivatest taimedest hekk. 

 

5.1.4 TAPA MUUSEUM 

Tapa muuseumi territooriumi suurus on 973 m2. 
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1.Mai ja Lembitu puiesteede ristmikule jääval muuseumi alal kasvab 1 harilik pärn ja vaher, 
mis on väga halvas seisukorras ning vaja kiiremas korras likvideerida ning 1 aed-õunapuu, 
mis vajab spetsialisti poolt hoolduslõikust. 

 

Perspektiivsed tegevused 

Väga halvas seisus harilikule pärnale ja vahtrale tehakse 2014 dendroloogiline ülevaatus. 
Halvas seisukorras olevatele aed-õunapuudele teostatakse spetsialisti poolt 2014. aasta 
kevad-talvel hoolduslõikus. 

 

5.1.5 TAPA MUUSIKAKOOL 

Tapa muusikakooli territooriumi suurus on 1738 m2. 
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1.Mai puiestee ääres asuva muusikakooli alal kasvab 4 rahuldavas seisukorras harilikku 
vahtrat, mille tervisliku seisundit tuleb pidevalt jälgida.  

 

Perspektiivsed tegevused 

Olemasolevat kõrghaljastust hooldatakse regulaarselt vastavalt vajadusele ning hooldatakse 
üle aasta. 

 

5.1.6 TAPA GÜMNAASIUM 

Tapa Gümnaasiumi territooriumi suurus on 20639 m2. 
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Ambla maantee ja Pargi tänava vahel asuva kooli alal kasvab 3 harilikku pärna, 2 -vahtrat, 6 
-tamme ja 1 -jalakas ning 8 arukaske, mis on heas seisukorras ning kindlasti on vaja 
säilitada.  
 
 

Perspektiivsed tegevused 

Olemasolevat kõrghaljastust hooldatakse regulaarselt vastavalt vajadusele ning hooldatakse 
üle aasta.  

 

5.1.7 TAPA VENE GÜMNAASIUM 

Tapa Venegümnaasiumi territooriumi suurus on 16421 m2. 
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Õhtu puiestee äärde Kooli ja Spordi tänavate vahel asuva kooli alal kasvab hulgaliselt okas 
ja -lehtpuid.  

Kooli tänava ääres kasvab 9 harilikku kuuske, 5 -hobukastanit, mida kõike on vaja 
likvideerida ning istutada sobivad alleepuud. Koolimaja ja Õhtu puiestee vahelisel alal 
kasvab 13 harilikku kuuske, mis on küll heas seisukorras, kuid vajavad pidevalt dendroloogi 
jälgimist. Likvideerimist vajab Kooli ja Nooruse nurgal kasvavad 7 harilikku saart ning 
vajab kindlasti uute ja sobilike taimede istutamist. 

 

 

Perspektiivsed tegevused 

Olemasolevat kõrghaljastust hooldatakse regulaarselt vastavalt vajadusele ning hooldatakse 
üle aasta.  

 

5.1.8 VALVE 30 

Valve 30 territooriumi suurus on 4639 m2. 
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Valve ja Väike-Põllu ristmikul asuval alal kasvab 11 harilikku vahtrat, millest 7 vajab 
kohest hoolduslõikust. Hoovil asub harilik vaher ja -pärn, mis on halvas seisukorras ning 
vajab likvideerimist. Valve tänava poolt peamaja suunas kulgeb kahepoolne allee, mis 
koosneb 11 harilikust vahtrast ning 2 -pärnast, millest 3 vahtrat ja 2 pärna vajavad 
hoolduslõikust.  
 
 

Perspektiivsed tegevused 

Olemasolevat kõrghaljastust hooldatakse regulaarselt vastavalt vajadusele ning hooldatakse 
üle aasta. 

 

5.1.9 TAPA MÕIS 

Üldandmed, hetkeolukord 
Tapa mõisa kinnistu on  47 860 m2  suurusega rikkaliku ajalooga mõisapark, millest kahjuks 
hetkel on väga vähe säilinud. 
Klassitsistlikus stiilis mõisahoone oli omal ajal Eestis üks kaunimaid, kuid tänaseks on 
hoone lagunemas ja peab kahjuks tõdema, et taastamine endisel kujul on pea võimatu. 
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Säilinud on suur osa mõisa parki ja alleed. Pargis kasvavad arukased, aed-õunapuud, 
raagremmelgad, harilikud pärnad, vahtrad, kuused ja tammed. Põõsasrindest on esindatud 
koerkibuvits ja punane leeder. Üldiselt on taimed heas tervislikus seisundis, väga halvas 
seisundis on Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee äärde jääv kahepoolne pärnaallee. Pärnaallee 
puhul ei piisa enam sanitaarlõikustest, siin peab pärnaallee likvideerima ja uued istutama. 
Seoses sellega, et ala kuulub Maanteeameti vastutusalasse , kooskõlastatakse kõik haljastuse 
hooldustööd vastava ametkonnaga.  
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Aastal 2014. koristatakse esimese tööna tormiga alla kukkunud oksad ja muudetakse ala 
trimmerdatavaks. Aastal 2014-2015. teostatakse puude dendroloogiline hinnang ning 
vastavalt selle tulemustele koostatakse haljastuse hoolduskava.  
 
 

6 ENDISE SÕJAVÄELINNAKU TERRITOORIUM 

(Paide mnt-Lõuna-Loode-Lembitu-Ivaste-Üleviste tänavate piirkond) 

Üldandmed, hetkeolukord 

 
Endise Nõukogude Liidu relvajõudude Tapal baseerunud väeosade käsutuses olnud hoonete 
alune ja nende juurde kuulunud maa-ala. Ala suurus on ligikaudu 556700 m2. Ala koosneb 
suures osas korterelamuid ümbritsevast korratust ja hooldamata tühermaast, millel kasvavad 
põõsastikud ja vabakujuline kõrghaljastus. Alal asuvad ka erinevad ehitised, nende osad ja 
lammutusest jäänud lammutusjääkide hunnikud. 
 
2012.a. rajati Sotsiaalministeeriumi poolt Loode tänava äärsele tühermaale kuuest 
peremajast koosnev hoolekandeküla. Koos sellega korrastati ka kõnealune ala suurusega 
30570 m2.  
 
2012.a. rajas Tapa vald kergtee Paide mnt., Lõuna ja Loode tänavate äärde. Koos sellega 
korrastati ka maa-ala kergtee mõlemalt poolt. Korrastatud on ilusatest kaskedest koosnev 
parkmets, mis jääb hoolekandekülast Lõuna tänava poole. 
 
2013.a. rekonstrueeriti Eha tänav koos kõnnitee rajamisega lõigul Paide mnt.-Üleviste tänav. 
Tänava rekonstrueerimine korrastas ka ümbritsevat maa-ala. 
 
2013.a. puhastati Tapa Vallavalitsuse poolt Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) 
eraldatud toetuse abil hoonete lammutusjääkide hunnikud Loode tänava ääres. 
 
Ülalloetletud tööde abil on asutud korrastama suurt endise sõjaväelinnaku maa-ala. Töid on 
vaja jätkata, seejuures lammutada kasutuseta barakid, koristada alal asuvad endiste hoonete 
lammutusjäägid, tasandada pinnareljeef, korrastada kõrghaljastus ning rajada niidetavad 
murualad. 
 
 
Perspektiivsed tegevused 
Tapa vald taotleb 2014.a. rahalist toetust KIK-lt piirkonnas asuvate hoonete 
lammutusjääkide utiliseerimise jätkamiseks. Lammutusjääkide utiliseerimisele järgneb 
pinnareljeefi tasandamine ning niidetavate murualade rajamine. Samaaegselt uuendatakse 
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piirkonnas kasvavat kõrghaljastust vastavalt koostatavatele istutusjoonistele. Tööd on 
planeeritud teostada 2014.-2018.a.  2014. aasta jooksul likvideeritakse alalt isetekkeline võsa 
ja haiged puud.  

 

 

7 ARENGUKAVA LÜHIKOKKUVÕTE 

Teostamist vajavate tööde maht on suur, kuid läbimõeldult planeerides on võimalik, 
alustades kesklinna parkidest ja peatänavatest, Tapa linna haljastute plaanipärane 
korrastamine 10 aasta jooksul. Eesmärgi saavutamiseks on hädavajalik ja otstarbekas igal 
eelarveaastal eraldada vajalikud summad hooldustöödeks ja rekonstrueerimisteks. Töödega 
on juba alustatud: J.Vilmsi platsi ümberkujundamine ja Lasteparki mänguväljaku rajamine. 
Järgneb kesklinna keskväljaku haljastu ümberkujundamine ja Pikk tänava kõrghaljastuse 
noorendamine. 
 
Tänavate ja puiesteede äärse kõrghaljastuse hoolduse ja uuendamise on seejuures võimalik 
korraldada vallavalitsuse majandusüksuse jõududega. 
 
Tapa valla Tapa linna Haljastuse arengukava tekst on vajalik üle vaadata ja korrigeerida üks 
kord aastas. 
Haljastuse arengukava Tapa linnas läbiviidavate tööde ajaline planeerimine ja rahastamine 
on kajastatud lisatud tabelis. 
 


