Jõgeva valla haljastute hooldus 2021-2023.a.

HALJASTUTE AASTARINGSE HOOLDUSE NÕUDED 2021-2023
TÖÖD
I hooldusklass
MURU, ROHTKATE
kõrgus
maksimaalselt 10 cm, soovitavalt niita 1 kord
nädalas, põua korral vastavalt vajadusele

niitmise jäätmed

takistuste
ümbrused
sügisesed lehed

II hooldusklass

III hooldusklass

IV hooldusklass

maksimaalselt 15 cm

maksimaalselt 25 cm

kaks korda suvise hooldusperioodi jooksul (juuni II ja
august II)

I ja II hooldusklassi muru niitmiseks kasutatava
niitmine nii sagedasti, et nähtavaid jääke ei teki
või kasutatakse koguriga niidukit. Kõnniteel
olevad niitmisjäätmed eemaldada
ei tohi erineda muust ümbrusest

niiduki mass ei tohi ületada 600 kg
nähtavad jäägid eemaldada

häirivad jäägid eemaldada

ei eemaldata

koristus iga nädal või vastavalt vajadusele, et
üldilme oleks korrektne

koristamine vastavalt vajadusele, et
üldilme oleks korrektne

kesksed nähtavad alad ei tohi erineda
muust ümbrusest
ei koristata

kesksed nähtavad alad ei tohi
erineda muust ümbrusest
ei koristata

hooldataval alal ja sellega külgnevatel tänavatel
ei tohi olla lenduvat prahti jms võõrkehi

hooldataval alal ei tohi olla lenduvat
prahti jms võõrkehi

Koristamine kevadel ja sügisel ning
märgatavad suured prahid igal nädalal

suurem praht (kilekotid,
suuremad paberid) enne niitmist.
Koristamine kevadel ja sügisel.

Kokkukorjatud praht koheselt ära vedada, mitte

ladustada mingil viisil haljasalale.

pügamine 1...2 korda vastavalt vajadusele ja
liigile. Heki alune rohitud. Mittehekiliigid
kõrvaldatud Okaspuuhekke pügada 1kord
kasvuperioodi jooksul

pügamine 1…2 korda vastavalt
vajadusele ja liigile. Ei tohi olla häirivat
umbrohtu. Mittehekiliigid kõrvaldatud.

ei tohi erineda muust ümbrusest

PRAHT

HEKID
pügamine 1 korda vastavalt vajadusele
ja liigile. Ei tohi olla häirivat
umbrohtu. Mittehekiliigid
kõrvaldatud.

ÜKSIKPÕÕSAD
põõsaste alune rohitud, puhas muld, multš või
põõsaste all ei tohi olla häirivat umbrohtu
niidetud muru.
Hoolduslõikus: ei tohi olla kuivanud ega murdunud oksi. Põõsasrühma mittekuuluvad liigid välja lõigata
PÕÕSASRÜHMAD
hoolduslõikus vastavalt liigile, ei tohi olla
kuivanud oksi, põõsasrühmal korrektne
väljanägemine

hoolduslõikus vastavalt liigile, ei tohi
olla kuivanud oksi, väljanägemine
korrektne

ei tohi olla kuivanud oksi,
väljanägemine korrektne

Kuivanud oksad eemaldatud,
põõsarühma mittekuuluvad
liigid eemaldatud

PARGIPUUD
kõrvaldada puudel kuivanud ja murdunud oksad kõrvaldada puudel kuivanud ja murdunud oksad jalgteede kohalt, eemaldada
3m kõrguselt ning juure-, kännu- ja tüvevõsud.
juure-, kännu- ja tüvevõsud
Kõnniteede ja treppide kohalt eemaldada segavad
oksad.
Murdunud ja ohtlikest puudest teavitada kohe Tellijat

kõrvaldada kuivanud ja
murdunud oksad kõnniteede
kohalt

TÄNAVAPUUD
Eemaldada kuivanud ja murdunud oksad.
Lõigata oksad sõidutee ja kõnnitee kohalt nii, et sõidutee kohal oleks vaba ruum 4m kõrguselt, kõnniteel 2,5 m kõrguselt.
KÕNNITEED
kõnniteed on puhtad, talvel lumi koristatud ja
vajadusel liivatatud. Piirid selged ja teed
umbrohuvabad.

TREPID
RENTSLID, VEE
ÄRAVOOLU
RENNID JA TORUD
PARGIPINGID

kõnniteed puhtad, lumi koristatud ning
vajadusel liivatatud. Piirid selged ja
umbrohuvabad.

kõnniteed puhtad, lumi koristatud ja
vajadusel liivatatud.

enamkasutatud kõnniteed
puhtad ja lumi lükatud.
Suusatamiseks kasutatavaid
teid ei liivatata.

Libeduse tõrjeks kasutada sõelutud liiva või sõelmeid läbimõõduga kuni 5 mm.
Iga päev pühitud; puhastatud lumest või jääst ning vajadusel liivatatud; treppide, rentslite lagunemisest, uhtumisest teavitada tellijat

kevadine puhastus tehakse nädala jooksul peale lume sulamist, edasi hoitakse pidevalt puhtana koos üldise koristamisega
kõik pingid renoveeritakse vajadusel hiljemalt 20-ndaks maiks
Pingid ja nende ümbrus puhastatakse lumest iga
Pingid ja nende ümbrus puhastatakse
päev kell 8. Vajadusel ka täiendav remont ja
lumest hiljemalt kell 12.
värvimine.
Pinkide ümbrus hoitakse prahist puhas.

hiljemalt 20-ndaks juuniks
Pingid ja nende ümbrus korrastatakse
koos pargi üldise puhastusega

PRÜGIKASTID
prügikastid vaadatakse üle; korrastatakse ja vajadusel värvitakse kevadel; hooldatavatel aladel olevaid prügikaste tühjendab töövõtja; prügikastid ei tohi olla
ületäitunud; prügikastid asetsegu kõvadel aluspindadel ettenähtud kohtadel; tellijat informeerida, kui prügikast on lõhutud. Prügikastide ümbrus peab olema puhas.
PIIRDED JA
KÄSIPUUD
vaadatakse üle ja värvitakse kevadel hiljemalt mai II dekaadiks ning tagatakse nende puhtus; vajadusel remont
MÄNGUVÄLJAKUD
remonditakse ja värvitakse kevadel hiljemalt mai II dekaadiks; vajadusel ka täiendav remont, värvimine ja puhastamine, et oleks
tagatud pinkide puhtus ja mänguväljakute ohutu kasutatavus
MONUMENDID
ümbrus hoitakse puhas ja korras. Koristada närtsinud lilled ja monumendi juurde mittekuuluvad lisandid (riideesemed, pudelid jm.).
Vajadusel pesemine ja puhastamine.

MÄRKUSED:
Hooldatavatel aladel olevaid staadione (Laiuse, alevik, Palamuse, Kaarepere) niidetakse vähemalt kord nädalas ning võistluste korral vastavalt vajadusele.
Kui haljasalad piirnevad veekogudega, siis hooldatav territoorium on üldjuhul veepiirini. Kui kalda lähedal on vees häirivat prügi, siis tuleb ka see eemaldada.
Kõikidest kahjustustest antakse viivitamatult teatada tellija esindajale.

