Tartu vallavalitsus palub pakkumust 13 tamme ja 15 mägimänni põõsa istutamisele koos 2-aastase
järelhooldusega aadressile Kõrveküla alevik, Vasula tee 12 (KÜ 79403:002:1155) Lasteaia tn poolsesse
serva punase kastiga piiritletud alale. Pildil olevad kuused on praeguseks langetatud.

Istutatavad taimed:



13 harilikku tamme
15 mägimändi

Istutamise aeg: mai 2022 II pool, hiljemalt 31. mai 2022.
Nõuded istikutele:












Puuistiku kõrgus peab olema vähemalt 400 cm, tüve ümbermõõt 12…14 cm.
Põõsa istiku kõrgus peab olema vähemalt 70 cm
Istiku võra kuju ja võrsete aastane juurdekasv peavad vastama antud liigi, sordi või vormi
võratüübile.
Istikute kõrgused ja võrakujud ning võra tihedus peavad olema sarnased istutusala ulatuses.
Külgoksad peavad jagunema ümber tüve ühtlaselt.
Võra peab moodustama vähemalt 1/2 taime kogukõrgusest.
Juurekael peab olema mulla- või substraadipinnaga ühel tasapinnal.
Juured peavad juurekaelalt kasvama ühtlaselt eri suundadesse.
Istikul ei tohi olla:
1) oksalõikehaavasid, mille läbimõõt on suurem kui 1/3 tüve läbimõõdust;
2) kahvelharusid (tüvel samast kohast väljuvad võrdse kasvuga juhtoksad);
3) tüvest liiga lähestikku väljuvaid oksi;
4) väikese väljumisnurgaga (< 30°) oksi;
5) tüve ja sellest väljuvate põhiokste vahel sissekasvanud koort;
6) tüve- ja koorevigastusi, kuivanud oksi, külmakahjustusi ega kemikaalidega töötlemisest
tekkinud kahjustusi;
7) taimekasvu pärssivaid kahjureid ja haigusi;
8) keerdjuuri.
Istik peab olema kasvatatud Eestis või lähiriikides, kaugemalt toodud taim peab olema
talvitunud Eestis vähemalt kaks talve.

Nõuded istutustöödele:













Istutusauk tuleb teha mullapalli läbimõõdust 1/3 laiem.
Istutusaugu täitmiseks kasutada umbrohuvaba kasvumulda.
Istutamisel tohib istikut tõsta ainult juurepallist (mitte tüvest!).
Juurepalli traatvõrk ja pakkekangas tuleb pealt ning külgedelt avada, seejuures ei tohi juurepall
laguneda. Looduslikust materjalist kanga võib jätta augu põhja. Kunstmaterjalist kangas ja
istutusnõu tuleb eemaldada täielikult.
Istutamisel peab puu juurekael jääma maapinnaga ühele tasandile või sellest 1...2 cm
kõrgemale. Sügavamale istutatud puud tuleb ümber istutada õigele kõrgusele.
Istik tuleb toestada istutamise ajal vähemalt 5 cm läbimõõduga tugiteivastega. Tugiteibad
lüüakse pinnasesse väljapoole juurepalli. Kõigi istutatavate puude tugiteibad peavad olema
ühesugused ja jääma ühele kõrgusele. Puude sidumiseks on soovitatav kasutada 2...4 cm laiust
linditaolist materjali. Toestus ei tohi vigastada puud.
Istiku toestus peab olema u 1/3 lehtpuuistiku kõrgusest.
Vajadusel kasvupinnase asendamine.
Istutustöid peab teostama või juhendama arboristi kutset omav isik. Kui edukal pakkujal
vastavat isikut pole, siis kaasab Tartu Vallavalitsus vastutava isiku omalt poolt.

Töövõtja kohustused:




Istutusalasse jäävate trasside tuvastamine
Istikute 2-aastane järelhooldus (kastmine, vajadusel võra hooldus)
Enne istutustööde alustamist kooskõlastada vallaarhitektiga istutus alad.

Täiendav info:
Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, e-posti aadress egle.nommoja@tartuvald.ee, tel 5333 9166

