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Kalmistute hooldustööd  

 

 

 

 I astme hooldusintensiivsusega 

haljastu 

II astme hooldusintensiivsusega 

haljastu 

III astme hooldusintensiivsusega haljastu 

Suvised tööd: Parklad, peateed, muruplatsid, 

lillepeenrad, trepid, 

tseremooniaväljakud 

Kvartalisisesed teed, üldkasutatavad 

alad, kalmistuasutuse hooldatavad 

hauaplatsid 

Hekid, tugimüürid, väravad, pumbakaevud, 

piirdeaiad, metsaalused, kalmistu 

laiendamiseks vajalik maa 

prahi ja prügi koristamine koos 

äraveoga 

iga päev vajadusel, kuid mitte harvemini kui 

2-l päeval nädalas 

vajadusel, kuid mitte harvemini kui 2 korda 

suve jooksul 

prügikastide ja jäätmemahutite 

tühjendamine 

iga päev vajadusel, kuid mitte harvemini kui 

2-l päeval nädalas 

 

muru niitmine  muru maksimaalne kõrgus on 7 cm 

kogu kasvuperioodi jooksul;  

muru maksimaalne kõrgus on 10 cm 

kogu kasvuperioodi jooksul;  

 

niidetud rohu riisumine ning 

äravedamine 

niidetakse nii sageli, et niitmisjääke 

ei teki, nähtavad niitmisjäägid 

riisutakse 

niidetakse nii sageli, et niitmisjääke 

ei teki, nähtavad niitmisjäägid 

riisutakse 

 

hekkide pügamine   vähemalt 2 korda suve jooksul 

lillepeenarde rohimine, kastmine 

ja väetamine ning närbunud õite 

eemaldamine 

vajadusel   

väravate ja piirdeaedade 

parandamine ja värvimine ning 

tugimüüride ja pumbakaevude 

parandamine  

  vajadusel 

kalmistu territooriumi sügisene 

suurpuhastus ja veekraanide 

sulgemine 

enne talvisele hooldusperioodile 

üleminekut 

enne talvisele hooldusperioodile 

üleminekut 

enne talvisele hooldusperioodile 

üleminekut; veekraanid suletakse olenevalt 

ilmastikuoludest hiljemalt 15. oktoobriks 
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Talvised tööd: Peateed, parklad, kontorite ja 

kabelite ümbrused 

Kvartalite vahelised teed Metsaalused, kalmistu laiendamiseks vajalik 

maa ja kalmistu haldaja hooldatavad 

hauaplatsid 

lumest puhastamine iga päev (sõidutee laiuselt) 1 kord nädalas; 

teedel, mis on vajalikud matusega 

hauale jõudmiseks, kas matusele 

eelneval või matusepäeva hommikul 

 

libeduse tõrje iga päev teedel, mis on vajalikud matusega 

hauale jõudmiseks, kas matusele 

eelneval või matusepäeva hommikul 

 

prahi ja prügi koristamine iga päev 1 kord nädalas 1 kord talve jooksul 

prügikastide ja jäätmemahutite 

tühjendamine 

iga päev 1 kord nädalas  

lume äravedu kui lumi segab alal liikumist  kui tee laius ei võimalda matust 

korraldada 

 

kuivanud ja ohtlike puude raie    vajadusel, kuid mitte harvem kui 1 kord 

aasta jooksul 

tuulemurru likvideerimine   vajadusel, kuid mitte harvem kui 1 kord 

aasta jooksul 

võsa raie   vajadusel, kuid mitte harvem kui 1 kord 

aasta jooksul 

raiejääkide purustamine või 

kokku kogumine ja piirkonna 

puhastamine pärast puude 

langetamist ja võsa raiet  

  vajadusel 

kalmistu territooriumi kevadine 

suurpuhastus ja veekraanide 

avamine 

 

enne suvisele hooldusperioodile 

üleminekut 

enne suvisele hooldusperioodile 

üleminekut 

enne suvisele hooldusperioodile 

üleminekut; veekraanid avatakse olenevalt 

ilmastikuoludest hiljemalt 10. maiks 
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