
Abiks majaomanikule

Mida veel tasuks teada
» Raieloata võib oma kinnistult raiuda vaid viljapuid. 

Kui puu läbimõõt kännu kõrguselt on vähemalt 
15 sentimeetrit, tuleb dendroloogilt (Raekoja plats 
3‑215, tel 736 1154) nõutada raieluba. Avalduse blan‑
keti leiab Tartu veebilehelt. Nii puu maha võtmine 
kui ka tükeldamine (ka murdunud puu puhul) jääb 
krundiomaniku korraldada.

» Hoone omanikul tuleb hoone tänavapoolse seina või 
krundi piirde külge nähtavale kohale kinnitada silt 
hoone numbriga ja tagada numbri ööpäevaringne 
nähtavus. Nõuetekohaseid numbreid valmistab  
AS Tartekplus (Tehase 22, tel 747 0294).

» Majaomanikul on 14 lipupäevast vaid iseseisvus‑ 
päeval (24. veebruar), võidupühal (23. juuni) ja taas‑
iseseisvumispäeval (20. august) vaja Eesti lipp  
heisata. Perekondlikke sündmusi ja tähtpäevi on 
sobiv tähistada kas Eesti või Tartu lipu heiskamisega.  
Tartu lippe teeb ja müüb Tameo MT OÜ (Jalaka 64, 
tel 736 2463), neid saab osta ka raekojas paiknevast 
Tartu infokeskusest.

» Reklaami ja teateid ei või kinnitada puudele, aeda‑
dele, laternapostidele, bussiootepaviljonidele ega 
hoonetele (v.a hoone omaniku kirjalikul loal).

» Lõket võib teha vaid tuulevaikse ilmaga ja vähemalt 
15 meetrit ehitistest. Lõkkease tuleb ümbritseda mit‑
tesüttiva pinnasega (muld, liiv, savi). Aiapraht, puu‑
lehed ja ‑oksad on jäätmed ning neid ei tohi lõkkes 
põletada. 

» Tahkekütusel töötav šašlõki‑ või grillahi ja suitsutus‑
ahi peavad ehitisest asuma vähemalt viie meetri kau‑
gusel. Ahi tuleb paigutada mittepõlevale aluspinnale 
ja kasutamise ajal peab olema järelevalve all.

» Tehniliselt mittekorras sõiduki peab sõidukiomanik 
ööpäeva jooksul teelt eemaldama. 

» Järelevalve heakorra üle on alates maist 2009  
Tartu Linnavalitsuse menetlusteenistuse väärteo‑
uurijate (Raekoja plats 9 kolmas korrus, tel 736 109) 
ülesanne, kellel on õigus trahvida eraisikuid kuni 
6000 krooniga. 

» Kui te ei ole arvutikasutaja, siis siinviidatud veebi‑
lehtede infot aitab leida Tartu infokeskuse info‑ 
spetsialist raekoja esimesel korrusel (tel 736 1101).
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»



Suvel tuleb kõnnitee puhastada prügist, tolmust ja liivast 
kella seitsmeks hommikul. Puhastusalale jääval haljastul 
ei või muru või heina kõrgus ületada 15 sentimeetrit. 
Lumine kõnnitee tuleks rookida kuni teekatteni välja 
nii, et käiguruumi jääks umbes 1,1 meetrit. Seda peaks 
tegema samuti kella seitsmeks hommikul või hiljemalt 
kuus tundi pärast saju lõppu. Lund ei või loopida sõidu‑
teele. Kinnitallatud ja jäätunud lume korral peab kasu‑
tama libedustõrjevahendeid. Tartus on lubatud kasutada 
liiva, graniitkillustikku läbimõõduga kuni 6 millimeetrit 
ja kloriide, aga mitte tuhka ega muid jäätmeid. 

Tartu Majaomanike Ühing registreerib sügiseti liivatelli‑
musi (tel 553 6111), korraldab liiva veo umbes 50 lades‑
tuspaika (nimekiri veebilehel www.majaleht.ee) Tartu 
Linnavalitsuse rahastamisel. Enne külmade saabumist 
(liiva külmumist) tuleks majaomanikul vajalik kogus 
liiva oma kuiva panipaika toimetada. Liiva, killustikku  
ja kloriide on võimalik ka osta. Kui libe aeg saab läbi,  
siis tuleb libedustõrjeks kasutatud materjal kõnniteelt ära 
koristada. Katusele ja räästa külge kogunenud varisemis‑
ohtlik lumi ja jää tuleb eemaldada liiklejaile ohutul viisil. 
Firmade kontaktid, kes selles töös abiks on või müüvad  
libedustõrjevahendeid, on veebilehel www.tartu.ee

Mitmel viimasel aastal on linnavalitsus korraldanud 
puhastusalal kasvavate linnale kuuluvate puude lehtede 
äraveo. Eelarvekärbete tõttu on praegu vara öelda, kas nii 
jätkub ka 2010. aasta sügisel. Sellest teavitatakse elanikke 
nii veebilehe www.tartu.ee kui ka meedia kaudu.

Oma krundilt riisutud puulehed ja aiajäätmed võivad 
elanikud viia keskkonnajaamadesse Tähe 108 ja  
Jaama 72c. 1. jaanuarist 2010 vahetub keskkonnajaa‑
made operaatorfirma ja sellega seoses muutub ühe jaama  
asukoht: Tähe tänava asemel hakkab keskkonnajaam 
paiknema aadressil Jalaka 60b. Ühelt toojalt võetakse 
tasuta vastu kuni 0,4 kuupmeetrit aiajäätmeid, ülejäänud 
koguse eest tuleb maksta 6,5 krooni sajaliitrise koti eest. 
Korraga võetakse keskkonnajaamades igalt toojalt vastu 
kuni üks kerghaagisetäis aiajäätmeid.

Tore on omada 
lemmiklooma. See 
eeldab aga, et arves‑
tataks kaaskodani‑
kega ja täidetaks 
Tartu linna koerte 
ja kasside pidamise 
eeskirja. Koera või 
kassi pidamine ei 
tohi häirida ava‑
likku korda ja teiste 
isikute rahu. Eeskiri 
loetleb kohad, kuhu 
koeraga minna ei 
või: kaubandus‑ ja 
toitlustusettevõtted 

(sh turg), kalmistud, spordi‑ ja mänguväljakud, noor‑
sootöö‑ ning haridusasutused. Koeri ei sobi kaasa võtta 
avalikele kultuuriüritustele. Koeri võib ujutada Eedeni‑
taguses kanali osas, mitte aga supelrandade ujumistsoo‑
nis või purskkaevudes. 1. maist kuni 1. septembrini ei 
või koeri üldse supelranda tuua. Lemmikloomapidajal 
on kohustus oma lemmiku väljaheited ära koristada.  
19 kohta on paigaldatud kollast värvi kaste, kust saab 
kilekotte väljaheidete üleskorjamiseks. Täidetud kotte 
võib panna suvalisse olmeprügikasti.

Koera territoorium olgu piiratud nii kindlalt, et ta sealt 
välja ei pääse. Koera olemasolust saab kaaskodanikele 
teada anda aiaväraval oleva pildi või sildiga. Väljaspool 
kodu liikudes, kui läheduses on teisi inimesi või koeri, 
peab omanik oma koera rihma või keti otsas hoidma ja 
mitte laskma teda endast kaugemale kui üks meeter.

Tartu linnas tuleb koer registreerida 10 päeva jooksul 
pärast omandamist või koera neljakuuseks saamist. 
Seda saab teha linnavalitsuse registriteenistuses (Küüni 5,  
tel 736 1142) või Riigiportaalis www.eesti.ee. Koer vajab 
igaaastast marutaudivastast vaktsineerimist.

Majaomanik hoiab korras nii oma krundi kui  
puhastusala.
Tartu linna heakorra eeskiri näeb ette, et heakorrasta‑
tud krundil on muru niidetud, lehed riisutud, jäätmed 
ja praht koristatud. Hekk peab olema pügatud, samuti 
tuleb eemaldada puude ja põõsaste oksad, mis segavad 
kõnniteel liikumist. Kütus ja ehitusmaterjal on korrali‑
kult ladustatuna krundi piires tagapool ehitusjoont.

Mis on puhastusala?
Lihtsustatult öeldes on see kinnistu ja sõidutee vaheline 
ala. Seega tuleb krundi omanikul korras hoida nii kõn‑
nitee ja haljasala kui ka bussiootepaviljoni alune maa‑ala 
(purunenud klaasseintest teatada heakorratelefonile 
1789 ja need koristatakse ära).

Mõnus elukeskkond saavutatakse ühiste jõupingutus-
tega – oma panuse annavad nii Tartu Linnavalitsus kui 
ka majaomanikud. See trükis soovib meelde tuletada 
mõningaid eeskirju ja teavitada, kust hankida vajalikke 
materjale, teenust või infot.

»

Puhastusala


