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Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8, kohaliku omavalitsuse 
üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lg 3 ja Tartu linnavara eeskirja § 51 lg 2, Tartu 
Linnavolikogu
  
o t s u s t a b:
 
1. Lubada linnavalitsusel korraldada puittaimede hoolduse riigihange Tartu linna haljasaladel 
perioodiks 01.05.2020-30.04.2023.
 
2. Otsus jõustub 13. septembril 2019. a.
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Õiend
Tartu Linnavolikogu Otsuse "Loa andmine Tartu linna haljasaladel 

puittaimede hoolduse riigihanke korraldamiseks" juurde
 
Tartu linna haljasaladel, transpordimaadel ning alleedel kasvavate puittaimede (puud ja põõsad) 
hooldustööd on tänaseni olnud korraldatud Tartu haljastute pikaajalise hanke mahus. Hetkel 
tehakse töid perioodiks 01.01.2017-30.04.2020 sõlmitud hankelepingute alusel. Puittaimede 
hoolduseks on kehtestatud nõuded   ning regulaarse hoolduse ajakava, mille kohaselt 
lepingulised   hooldusettevõtted oma töid teevad. Hanketingimuste järgi teeb puuhooldustöid 
kutsetunnistusega arborist, sest see nõuab spetsiifilisi teadmisi ja väljaõpet. Kehtivate haljastuse 
hoolduse lepingute tööde organiseerimiseks tellivad hooldusettevõtted puuhooldustöid arboristi 
kutset ja teenust pakkuvatelt alltöövõtjatelt või on  koolitanud oma töötajaid.
 
Puuhooldustööde maht on aasta aastalt kasvanud, seoses transporditaristu uuenemisega on 
lisandunud suures koguses uusistutusi ja sellega kaasnevaid erihooldustöid (kastmine, toestamine, 
istutusalade hooldustööd), mida tellitakse lisatöödena. Lisandunud on ülekasvanud puittaimede 
lõikustööd tänavamaadel liiklusega ning tänavavalgustusega seonduva nähtavuse tagamiseks. 
Linna haljasaladel, parkides, alleedel ja transpordimaadel asuvad puud on inventeeritud ning 
kantud haljastuse andmebaasi, tööd jätkuvad pidevalt andmebaasi kaasajastamise, uusistutuste ja 
istutusalade informatsiooni kogumise ja töötlemisega. Käesoleval aastal korrastatakse Toomemäe 
puittaimede andmed.
 
Puittaimede hooldustööd sisaldavad puude ja põõsastega seonduvaid töid (lõikustööd, alleepuude 
võrakujundustööd, toestamised, kastmistööd, kändude freesimine, hekkide ning  põõsagruppide ja 
üksikpõõsaste hooldus, istutusalade hooldus, metsade hooldus). Eritööde tegemine puittaimede 
hoolduseks ei ole tänaste hankelepingute alusel olnud piisavalt sujuv ja on ette tulnud puude ning 
põõsaste kahjustamisi ning vajakajäämisi puittaimede hooldamisel.
 
Linna 413 hektaril paiknevate avalike haljastute kõrg- ja madalhaljastuse professionaalseks ja 
parema kvaliteediga hooldamiseks on plaanis korraldada eraldiseisev hange perioodiks 
01.05.2020-30.04.2023.
 
Uuendused hankesse sisaldavad järgnevat:

lisandub haljasala tüüp istutusala - puud, põõsad või püsikud, mille alune pind on multšitud ja 
kus kehtivad erihooldusnõuded;
täpsustatakse noorte puittaimede istutusjärgne hooldus ehk siis määratakse hankeperioodil 
lisanduvate istutuste maht, mida töövõtja on kohustatud lepingu raames hooldama;
eesmärk on võtta pideva hoolduse alla kõik linnamajanduse osakonna lepingute raames 
istutatud puud ja põõsad kohe pärast ehitusobjekti üleandmist linnale;
aastaringse hoolduse käigus hakatakse lõikama ka puid, mis varjavad tänavavalgustust 
või  liiklusmärkide. Seda selleks, et ühte ja sama puud ei käiks lõikamas erinevad ettevõtjad, 
vaid üks ettevõtja vastutab kõigi lõikuste eest.

 


