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Heakorratööd  

 

 

1. Muru, istutusala (põõsad, püsililled, roosid, ronitaimed, puud)  

Töö liik I astme hooldus- 

intensiivsusega 

haljastu (edaspidi I 

intensiivsus) 

II astme hooldus- 

intensiivsusega haljastu 

(edaspidi II 

intensiivsus) 

III astme hooldus- 

intensiivsusega 

haljastu (edaspidi III 

intensiivsus) 

IV astme hooldus- 

intensiivsusega 

haljastu (edaspidi IV 

intensiivsus) 

Tegemise orienteeruv aeg 

prahi ja prügi koristamine 

koos äraveoga 

vajadusel, kuid mitte 

harvemini kui 1 kord 

päevas, vajadusel 

sagedamini 

vajadusel, mitte 

harvemini kui 5 päeval 

nädalas 

mitte harvemini kui 

2-l päeval nädalas 

 

mitte harvemini kui 2 

korda aastas, 

vajadusel sagedamini 

aastaringselt 

niitmine maksimaalne kõrgus 

7 cm;  

maksimaalne kõrgus 10 

cm 

maksimaalne kõrgus 

15 cm 

vastavalt vajadusele 

kuni 2 korda aastas 

vegetatsiooniperioodil 

takistuste ümbruse niitmine  nii sageli, et need ei 

erine piirkonna 

välisilmest 

nii sageli, et need ei 

erine piirkonna 

välisilmest 

nii sageli, et need ei 

erine piirkonna 

välisilmest 

ei niideta vegetatsiooniperioodil 

niidetud muru riisumine vajadusel, 

niidetakse nii sageli, 

et märgatavat 

niitmisjääki ei teki, 

nähtavad 

niitmisjäägid 

riisutakse ja veetakse 

ära 

vajadusel, 

niidetakse nii sageli, et 

märgatavat niitmisjääki 

ei teki, nähtavad 

niitmisjäägid riisutakse 

ja veetakse ära 

vajadusel, 

niidetakse nii sageli, 

et märgatavat 

niitmisjääki ei teki, 

nähtavad 

niitmisjäägid 

riisutakse ja veetakse 

ära 

vajadusel niidetud 

hein riisutakse ja 

veetakse ära 

vegetatsiooniperioodil 

lehtede riisumine nii sageli, et oleks 

tagatud võimalikult 

puhas murupind, 

nii sageli, et oleks 

tagatud võimalikult 

puhas murupind, 

nii sageli, et oleks 

tagatud võimalikult 

puhas murupind, 

ei riisuta vegetatsiooniperioodil 
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sügisel mitte vähem 

kui 2 korda 

sügisel mitte vähem kui 

2 korda 

sügisel mitte vähem 

kui 2 korda 

lehtede äravedu vajadusel vajadusel vajadusel ei veeta kevadel ja sügisel 

 

2. Põõsaste, püsilillede, rooside, suvelillede, ronitaimede istutusalad 

Töö liik I intensiivsus II intensiivsus III intensiivsus IV intensiivsus Teostamise orienteeruv aeg 

prahi ja prügi koristamine tagatakse puhas 

mullapind või 

multš, vastavalt ala 

hooldusintensiivsu-

sele 

tagatakse puhas 

mullapind või 

multš, vastavalt ala 

hooldusintensiivsu-

sele 

tagatakse puhas 

mullapind või multš, 

vastavalt ala 

hooldusintensiivsu-

sele 

tagatakse puhas 

mullapind või multš, 

vastavalt ala 

hooldusintensiivsusele 

vegetatsiooniperioodil 

 

3. Puud 

Töö liik I intensiivsus II intensiivsus III intensiivsus IV intensiivsus Tegemise orienteeruv aeg 

murdunud puude ja okste 

likvideerimine koos raiejääkide 

äraveoga 

vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel aastaringselt 

võsa raie vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel aastaringselt 

raiejääkide purustamine või 

kokku kogumine ning piirkonna 

puhastamine pärast puude 

langetamist, võsa raiet 

vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel  aastaringselt (nt üraski 

kahjustusi tuleb raiuda 

talvel) 

kändude freesimine ja kännuaugu 

täitmine kasvumullaga 

vajadusel vajadusel vajadusel ei freesita vegetatsiooniperioodil  

 

 

4. Väikevormid (mänguvahend, monument, skulptuur, mälestusmärk, reklaamikandja, infotahvel, viit, müüritis, piire vms)  

Töö liik I intensiivsus II intensiivsus III intensiivsus IV intensiivsus Tegemise orienteeruv aeg 

turvalisust ja kasutamist 

ohustavate kahjustuste 

parandamine  

koheselt koheselt koheselt koheselt aastaringselt 

värvimine, pesemine ja 

puhastamine (sh grafitist)  

vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel aastaringselt, v.a talvel 
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5. Inventar (pink, prügikast, süvakonteiner, valgusti, jalgrattahoidla, teetõke vms)  

Töö liik I intensiivsus II intensiivsus III intensiivsus IV intensiivsus Tegemise orienteeruv aeg 

prügikastide hooldus 

(tühjendamine, kilekottide 

vahetus) 

vajadusel, kuid 

mitte harvemini kui 

1 kord päevas, 

vajadusel 

sagedamini 

vajadusel, mitte 

harvemini kui 5-l 

päeval nädalas 

mitte harvemini kui 

2-l päeval nädalas 

 

mitte harvemini kui 2 

korda aastas, 

vajadusel sagedamini 

aastaringselt 

süvakonteinerite tühjendamine vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel aastaringselt 

pesemine, värvimine, remont, 

grafitist puhastamine 

vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel aastaringselt, v.a talvel 

kohale- ja äravedu ning uute 

paigaldamine 

vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel aastaringselt 

 

6. Rajatised (pargiehitis, paviljon vms) 

Töö liik I intensiivsus II intensiivsus III intensiivsus IV intensiivsus Tegemise orienteeruv aeg 

prahi ja prügi koristamine vajadusel, kuid 

mitte harvemini kui 

1 kord päevas, 

vajadusel 

sagedamini 

vajadusel, mitte 

harvemini kui 5-l 

päeval nädalas 

mitte harvemini kui 

2-l päeval nädalas 

 

mitte harvemini kui 2 

korda aastas, 

vajadusel sagedamini 

aastaringselt 

puhastamine mustusest ja grafitist vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel aastaringselt 

värvimine ja remont vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel aastaringselt, v.a talvel 

 

7. Mänguväljakud, spordiväljakud 

Töö liik I intensiivsus II intensiivsus III intensiivsus IV intensiivsus Teostamise orienteeruv aeg 

liivaaluselt ja selle ümbrusest 

prahi ja prügi koristamine koos 

äraveoga 

vajadusel, kuid 

mitte harvemini kui 

1 kord päevas, 

vajadusel 

sagedamini 

vajadusel, mitte 

harvemini kui 5-l 

päeval nädalas 

mitte harvemini kui 

2-l päeval nädalas 

 

mitte harvemini kui 2 

korda aastas, 

vajadusel sagedamini 

aastaringselt 

muu katendiga  alalt ja selle 

ümbrusest prahi ja prügi 

vajadusel, kuid 

mitte harvemini kui 

vajadusel, mitte 

harvemini kui 5-l 

mitte harvemini kui 

2-l päeval nädalas 

mitte harvemini kui 2 

korda aastas, 

aastaringselt, v.a liiv ja tolm 

talvel 
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koristamine koos äraveoga ja 

tolmu ning liiva pühkimine  

 

1 kord päevas, 

vajadusel 

sagedamini 

päeval nädalas  vajadusel sagedamini 

liiva rehitsemine (klaasikillud, 

kivid, konid, jm) 

vajadusel  vajadusel vajadusel vajadusel suvel 

liivaala pealmise kihi ära 

vedamine (vähemalt 20 cm) ja 

uue liiva toomine ning 

planeerimine 

vajadusel, kuid 

mitte harvemini kui 

1 kord aastas 

vajadusel, kuid 

mitte harvemini kui 

1 kord aastas 

vajadusel, kuid mitte 

harvemini kui 1 kord 

aastas 

vajadusel, kuid mitte 

harvemini kui 1 kord 

aastas 

aastaringselt, v.a talvel 

mänguvahendite alustel liiva 

tasandamine  

 

vajadusel, kuid 

mitte harvemini kui 

1 kord nädalas 

vajadusel, kuid 

mitte harvemini kui 

1 kord nädalas 

vajadusel, kuid mitte 

harvemini kui 1 kord 

nädalas 

vajadusel, kuid mitte 

harvemini kui 1 kord 

nädalas 

aastaringselt, v.a talvel 

liivaaluste rohimine  vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel aastaringselt, v.a talvel 

muru niitmine  

 

vastavalt ala 

hooldus- 

intensiivsusele 

vastavalt ala 

hooldus- 

intensiivsusele 

vastavalt ala hooldus- 

intensiivsusele 

vastavalt ala hooldus- 

intensiivsusele 

vegetatsiooniperioodil 

lehtede riisumine nii sageli, et oleks 

tagatud võimalikult 

puhas murupind, 

sügisel mitte vähem 

kui 2 korda 

nii sageli, et oleks 

tagatud võimalikult 

puhas murupind, 

sügisel mitte vähem 

kui 2 korda 

nii sageli, et oleks 

tagatud võimalikult 

puhas murupind, 

sügisel mitte vähem 

kui 2 korda 

nii sageli, et oleks 

tagatud võimalikult 

puhas murupind, 

sügisel mitte vähem 

kui 2 korda 

vegetatsiooniperioodil 

riisutud lehtede äravedu vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel vegetatsiooniperioodil 

 

8. Koerte jalutusplatsid 

Töö liik Nõuded Tegemise orienteeruv aeg 

jalutusplatsilt prahi ja prügi 

koristamine koos äraveoga 

5-l päeval nädalas, vajadusel sagedamini aastaringselt 

prügikastide tühjendamine 5-l päeval nädalas, vajadusel sagedamini aastaringselt 

inventari ja väikevahendite 

mustusest, grafitist puhastamine 

vajadusel aastaringselt 

inventari ja väikevahendite 

värvimine 

vajadusel aastaringselt, v.a talvel 

inventari ja väikevahendite vajadusel aastaringselt 
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remont 

 

9. Veeobjektid (dekoratiivbassein, tiik, purskkaev, kraav, truup, oja vms) 

Töö liik Nõuded Tegemise orienteeruv aeg 

dekoratiivbasseini, tiigi ja 

purskkaevu ümbert prahi 

koristamine koos prahi äraveoga 

vastavalt ala hooldusintensiivsusele aastaringselt 

dekoratiivbasseini, tiigi ja oja 

veepinna puhastamine 

vajadusel suvel 

dekoratiivbasseini, tiigi ja 

purskkaevu põhja puhastus liivast, 

mullast, kividest, jm  

vajadusel suvel 

purskkaevu korrashoid vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 15. märtsi 2006 määrusele nr 20 

„Tallinna linna omandis olevate purskkaevude hooldusnõuded“ 

suvel 

dekoratiivbasseini, ja tiigi äärte ja 

skulptuuride puhastamine grafitist 

vajadusel aastaringselt 

kraavi ja truubi koristamine 

prahist ja prügist koos äraveoga 

vajadusel suvel 

kraavikallaste puhastamine võsast 

koos raiejääkide äraveoga 

vajadusel aastaringselt 

kraavinõlvade niitmine vajadusel ja  vastavalt ala hooldusintensiivsusele vegetatsiooniperioodil 

 

10. Rannaalad 

Töö liik Teostamise tihedus Tegemise orienteeruv aeg 

prahi ja prügi koristamine  vastavalt ala hooldusintensiivsusele aastaringselt 

prügikastide tühjendamine vajadusel  

süvakonteinerite tühjendamine  

 

vajadusel aastaringselt 

liivaala liiva sõelumine  

 

vajadusel, kuid mitte harvemini kui 1 kord aastas rannahooajal 

muru niitmine  

 

vastavalt ala hooldusintensiivsusele vegetatsiooniperioodil 

jalgteede hooldamine  vastavalt lisas 1 toodule aastaringselt 
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infoviitade ja muu vajaliku 

rannainventari paigaldamine, 

hooldamine ja äraviimine 

vajadusel rannahooajal 

raiejääkide purustamine või 

kokku kogumine ja piirkonna 

puhastamine pärast puude 

langetamist 

 

vajadusel aastaringselt 

 

11. Linnamets (metsapark, parkmets, rabamets)  

Töö liik Nõuded Tegemise orienteeruv aeg 

prahi ja prügi koristamine, 

ladestatud jäätmete ja 

suurjäätmete äravedu 

vajadusel suvel 

haigestunud, kuivanud ja ohtlike 

puude raie ning tuulemurru 

likvideerimine  

vajadusel aastaringselt 

võsa raie vajadusel aastaringselt 

raiejääkide purustamine või 

kokku kogumine ja piirkonna 

puhastamine pärast puude 

langetamist 

vajadusel  

kaitse all olevate park- ja 

metsaparkide ning rabametsade 

hooldamine 

hooldamisel juhindutakse igale alale kehtestatud kaitse-

eeskirjadest 

aastaringselt 

liikumisteede ja puhkealade 

ohutuna ja puhtana hoidmine 

vajadusel aastaringselt 

turvalisust ohustavate kahjustuste 

(tee vajumine, murdunud puu 

vms) likvideerimine 

vajadusel aastaringselt 

heina või võssa kasvanud 

teepeenarde niitmine 

vajadusel suvel 

reservmaade koristamine, 

niitmine ja ladestatud jäätmete 

puudub püsihooldus tellitakse maa valdaja poolt 
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äravedu 

12. Teed, platsid 

Töö liik Nõuded Tegemise orienteeruv aeg 

Puhastamine, tasandamine, servamine, 

parandamine, umbrohutõrje 

Vastavalt määruse lisale 3  
aastaringselt, v.a talvel 

 

 

 

 

Toomas Sepp 

Linnasekretär 

 

 


