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Dendropark on inventeeritud juuli kuni september 2020. Tuvastati 180 erinevat taksonit 

puittaimi 

Hinnang tehti lähtuvalt puittaimede tervislikust seisundist ja selle põhjal on esitatud 

hooldussoovitused. 

Hinnatud on nii üksikpuid kui ka puistuid. Puistutes on üksikpuudena välja toodud 

väärtuslikud isendid või siis need, mis vajavad raiumist. 

Puude puhul on skaala, värv plaanil, hinnangute arv  ja kirjeldus toodud tabelis 1. 

 

Tabel 1.  Inventeerimisel kasutatud hinnangute skaala, kirjeldus ja hinnangute arv 

Hinnang Värv plaanil tk Kirjeldus 
väga hea roheline 128 terved ja hooldust hetkel mitte vajavad  
hea sinine 228 Üldiselt terved, mõningate üksikute probleemidega, 

üldiselt hetkel hooldust ei vaja 
rahuldav kollane 229 Mõningate tervislike probleemidega, võivad vajada 

mõningast hooldust mõne aja pärast 
mitterahuldav punane 206 Tervislike vm probleemidega puud, mis vajavad 

jälgimist ja hooldust vastavalt hooldussoovitustele 
või hoolduskavale 

raie lilla 221 Puud, mis on ohtlikud või varjavad mõnda 
olulisemat puud 

 

Üldised hooldussoovitused – juhul kui on välja toodud juured ja nende kahjustused või 
juurekaela vigastus, siis tuleks nendesse kohtadesse planeerida multš, et edaspidi vältida 
tallamisest ja niitmisest tekkivaid kahjustusi.  

Allee, mis ääristab ujulasse viivat teed tuleks uuendada täielikult, sest enamus nendest 
puudest on kas ohtlikud või neil on palju kuivi oksi. Uuendada võiks allees kasvavatest 
hõberemmelga pistvaiadest. Selliselt oleks võimalik saada allee, mis on rajatud ühest liigist. 

Põõsaste puhul on välja toodud vaid see, kas need tuleb jätta alles või eemaldada, vastavalt 
inventeerimise koondtabelis põ alles ja maha. 

 

Inventeerimise koondtabel on tabelis 2 ja seal on välja toodud taimede eesti ja ladinakeelsed 
nimed, nende üldiselt kasutusel olevad lühendid, tervislik seisund, rinnasdiameeter või -
ümbermõõt, kirjeldus ja hooldussoovitused. 

 

  



Kasutatud kirjandus 

Laas, Endel Võõrpuuliikide kasvatamine turvasmuldadel: (lepingu nr. 35 1980.-1981. ja 
1971.-1981. a. aruanne) / juhendaja ja vastutav täitja: E. Laas, täitja: H. Viljaste. Tartu : Eesti 
Põllumajanduse Akadeemia, 1981, 47 lk. 

Laas, Eino, Treumuth, Sirle Emajõe äärse dendropargi dendroloogiline inventuur, Tartu 
2008, 66 lk.



Tabel 2. Inventeerimise koondtabel 

 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

1 raie 
punakas 
remmelgas Salix x rubens RePu   

178, 210, 
230 ,89, 
140, 140, 
110, 170 

N6S4E8kag
u8 

soomustorik, rähni, kuiva 
palju, teele kaldu7, kellegi 
pesa, kirdesse pikk kaldu oks   

2 väga hea 
punakas 
remmelgas Salix x rubens RePu 11,5   N3S3E3W3 ca20a, konkurentladvad   

3 väga hea 
punakas 
remmelgas Salix x rubens RePu     N4S4E4W4 topeltladvad   

4 rahuldav 
punakas 
remmelgas Salix x rubens RePu   245 N7S7E7W7 1.40 pealt haruneb, auk tüves.   

5 väga hea paju Salix sp. Pa       mööda kraavi   

6 väga hea harilik vaher Acer platanoides Va 24   N3S3E3W3     

7 põ alles punane leeder Sambucus racemosa Le           

8 väga hea 
punakas 
remmelgas Salix x rubens RePu           

9 rahuldav pappel Populus sp. Pp   205 
kagusse üle 
tee 8m 25m   

10 
mitterah
uldav paju Salix sp. Pa   120, 130 

loodesse 
6m, 
vastassuuna
s 1m 30m, 2 tüve kokku kasvanud   

11 väga hea tüvi     
12, 
20     tüvi , asendaja 10m kõrge   

12 rahuldav harilik tamm Quercus robur Ta   174 N5S7E3W5 kuiva palju, 4 latva,   

13 hea õunapuu Malus Õp   92       

14 hea harilik saar Fraxinus excelsior Sa 
21, 
23         

15 raie saarvaher Acer negundo VaS       3 tüve   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

16 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa 
28, 
22,5     ebatuletael   

17 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa 
20, 
40     jäme tüvi pikalt avatud   

18 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa 
14, 
17 105, 150   

elustikupuu, rähnid, 
ebatuletael   

19 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa   150   sees õõnsus, ebatuletael   

20 rahuldav saarvaher Acer negundo VaS   115   
kännuvõsu, tüvi viltu edelasse, 
oks vastu maad   

21 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa 24     rähnid, elustikupuu   

22 raie saarvaher Acer negundo VaS           

23 väga hea harilik saar Fraxinus excelsior Sa 11         

24 väga hea harilik saar Fraxinus excelsior Sa 17 158 N6S4E3W6 peenike kuiv   

25 raie harilik vaher Acer platanoides Va 26 36       

26 rahuldav harilik vaher Acer platanoides Va   98, 120 N3S7E5W6     

27 rahuldav saarvaher Acer negundo VaS 

28,18
,20,2
2   

N-
2E7W4SE8     

28 väga hea harilik saar Fraxinus excelsior Sa 21         

29 rahuldav raagremmelgas Salix caprea ReRa   

120, 85, 
67,83, 
89, 
109,52, 
60, 98 N3S3E3W3 7tüve 

 120 maha, sest ebatuletaela 
ohtralt, 85 alumine oks 
kergendada, 67 elustikuks, 
83, 89, 109,52 ebatuletael, 60 
elustik ehk kuiv, 98 
ebatuletael ja 61 - viltu teha 
sanitaarlõikus ja kergendus 

30 põ alles punane leeder Sambucus racemosa Le           

31 põ alles punane leeder Sambucus racemosa Le           

32 põ alles ginnala vaher Acer ginnala VaG       grupp 5tk   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

33 väga hea pappel Populus sp. Pp   208 N5S5E5W5     

34 põ alles 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm           

35 raie 
kurdlehine 
kibuvits Rosa rugosa KbKu           

36 põ alles 
amuuri 
kukerpuu Berberis amurensis 

KkA
m          

36a põ alles kukerpuu Berberis sp. Kksp       grupp erinevad liigid  

37 
mitterah
uldav kivikask Betula ermanii KsKi 

9, 9, 
9   N1S1E1W1 3 tüve, 6m kõrge   

38 väga hea hõbehaab Populus alba HbH       praegu põõsas   

39 väga hea 
amuuri 
toomingas Prunus maackii TmA 16   

N2,5S2,5E2
,5W2,5 kollane lehestik   

40 väga hea 
amuuri 
toomingas Prunus maackii TmA 21     kollane lehestik   

41 raie arukask Betula pendula Ks 10     
tunneb halvasti, 10m, lehed 
klorootilised   

42 põ alles paju Salix sp. Pa           

43 põ alles vitspaju Salix viminalis PaVi           

44 väga hea arukased Betula pendula Ks       11 tk.   

45 väga hea õunapuu Malus sp. Õp 15         

46 väga hea õunapuu Malus sp. Õp 5         

47 
mitterah
uldav arukased Betula pendula Ks       elavad kaua elavad 4 tk   

48 väga hea siberi nulud Abies sibirica NuS       7 tk   

49 väga hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä       13 tk   

50 põ alles 

Pajustik ja 
harilik 
paakspuu 

Salix sp.+Frangula 
alnus 

Pa+P
k           



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

51 väga hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä           

52 väga hea 
aru- ja 
kuldkased 

Betula 
pendula+Betula 
×aurata 

Ks+K
sK           

53 raie paju Salix sp. Pa           

54 väga hea 
aru- ja 
kuldkased 

Betula 
pendula+Betula 
×aurata 

Ks+K
sK           

55 väga hea Võsa               

56 
mitterah
uldav sanglepp Alnus glutinosa LpM       Surnud   

57 väga hea sanglepp Alnus glutinosa LpM 10   N2S2E2W2 Noor 8m   

58 põ alles paju Salix sp. Pa           

59 väga hea arukask Betula pendula Ks   182       

60 
mitterah
uldav 

rabe 
remmelgas Salix fragilis ReR           

61 rahuldav 

rabe 
remmelgas 
'Bullata' Salix fragilis ReRk     N4SE8SW5 edela suund tee peale   

62 põ alles tume aroonia Aronia melanocarpa ArT       
liiga niiske, lehed 
klorootilised   

63 väga hea arukask Betula pendula Ks   190 N6S7E3W7     

64 rahuldav arukask Betula pendula Ks   150 N4S4NE4 juurekaelal niitmise vigastus  juurte kaitsmine 

65 rahuldav arukask Betula pendula Ks   108 N2S3E3W2     

66 väga hea arukask Betula pendula Ks   117 N4S2E2W2     

67 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks   120 

N3S3NE4W
1 

kahvelharu 2,5m peal, veel 
7m ja 10m peal kahvelharu   

68 hea arukask Betula pendula Ks   100 S3N2E1W1     



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

69 hea arukask Betula pendula Ks   140 
N1S4E1W4
SW5     

70 väga hea arukask Betula pendula Ks   128 N2S3E1W2     

71 hea arukask Betula pendula Ks   128 
N2S3E44W
1 hark 3m linnupesa   

72 rahuldav arukask Betula pendula Ks   88, 89 
N3S2E3,5W
1 haruneb 80cm peal   

73 rahuldav mägimänd Pinus mugo MäM     N1S6EW 4 haru, 1 pikali midagi võetud   

74 põ alles tatari kuslapuu Lonicera tatarica KpT       lamanduvad   

75 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa           

76 hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä   102 
N4S2,5E5W
3     

77 hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä   111 
N4S5E3W3
SE6 kõver tüvi   

78 hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä   140, 42 N3S5E6W2 haruneb 80cm kõrgusel,   

79 hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä   148 N4S5E4W4 
alumine oks eemaldada ja 
murdunud   

80 hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä 
12,6,
9 142, 142 

N5S5E6W4
SE6     

81 hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä   100 N34SW4E4     

82 hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä   118 N4S3E3W4     

83 hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä   109 N4S3E4W4     

84 hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä   99 
N1,5S3E2W
2     

85 põ alles 
karvane 
viirpuu Crataegus submollis VpK       5m   

86 hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä   93 N4S2W3E3 kuivad tüükad u 6tk  kuivad tüükad eemaldada 

87 raie harilik viirpuu 
Crataegus 
rhipidophylla Vp       4m   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

88 hea 
harilik 
kikkapuu 

Euonymus 
europaeus Kik       

isetekkeline trimmerdamise 
kahjustus   

89 hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä   138 
N3S4E2W4
SW5 mõned kuivad tüükad   

90 hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä   95 N2S2E2W3     

91 hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä   139 N4S5W4E3     

92 hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä   108 
N2S6W3E5
SE6     

93 hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä   130 N4S5W3E4 märk ümber tüve   

94 hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä   103 N4S3W2E3     

95 hea arukask Betula pendula Ks   112 
N5S0W6E0
NE5     

96 hea arukask Betula pendula Ks   138 N2S3W5E2     

97 rahuldav arukask Betula pendula Ks   138 N6S2W3E4     

98 raie arukask Betula pendula Ks   94   

niru, tuletael 1 haru kuiv 
ohtlik haru 2,5m peal ja seest 
õõnes   

99 hea arukask Betula pendula Ks   155 N1S7E4W6     

100 väga hea arukask Betula pendula Ks   129 N3S5E5W3     

101 rahuldav arukask Betula pendula Ks   98 N5S3E3W2     

102 raie arukask Betula pendula Ks       kuiv elustikupuu   

103 hea arukask Betula pendula Ks   110 N5S2E3W3 
kahvelharu 5m kas auk sees, 
sest kontpuu seal kasvab   

104 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks   78, 69 

N2S1W0,5E
4     

105 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks   101, 110 N5S1W3E4 harud maapinnalt   

106 hea arukask Betula pendula Ks   174 N3S6E5W5 uus haru 7m  jäme haru 3m kergendada 



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

107 põ alles 
kanada 
lodjapuu Viburnum lentago LoK           

108 raie 
siberi 
seedermänd Pinus sibirica SmS       kiratseb   

109 
mitterah
uldav 

siberi 
seedermänd Pinus sibirica SmS 8     kiratseb topeltlatv   

110 rahuldav 
siberi 
seedermänd Pinus sibirica SmS   78 N1S2E2W2     

111 raie 
siberi 
seedermänd Pinus sibirica SmS           

112 
mitterah
uldav 

siberi 
seedermänd Pinus sibirica SmS   93 

N1S1,5W2E
1     

113 rahuldav 
siberi 
seedermänd Pinus sibirica SmS   95 

N3S2,5E3W
3 huvitav struktuur 12m kõrge   

114 väga hea arukask Betula pendula Ks   89, 120 
N5S3E2,5W
3,5 maani võra   

115 põ alles 
van Houtte'i 
enelas Spiraea ×vanhouttei EnV           

116 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks   121 N4S1E2w4 

mingi latv murdunud 2 
jämedat oksa 4-5 m struktuur 
halb  võra kergendada 

117 hea arukask Betula pendula Ks   121 N1S4E4W1 jõnks 5m peal   

118 hea arukask Betula pendula Ks   86 N2S2E3W0 tüvi viltu itta   

119 raie 
harilik 
paakspuu Frangula alnus Pk           

120 põ alles 

vitspaju ja 
punaneameerik
a leeder Sambucus racemosa 

PaVi+
Le           

121 põ alles paju Salix sp. Pa           

122 põ alles 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm           



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

123 põ alles 
kurdlehine 
kibuvits Rosa rugosa KbKl           

124 põ alles 
kurdlehine 
kibuvits Rosa rugosa KbKl       tumeda õiega   

125 põ alles vesipaju jt Salix triandra PaVe           

126 
mitterah
uldav õunapuu Malus sp. Õp          mõõdukalt lõigata 

127 
mitterah
uldav õunapuu Malus sp. Õp 

6tk:8
…12   N3S3E3W2    mõõdukalt lõigata 

128 
mitterah
uldav õunapuu Malus sp. Õp          mõõdukalt lõigata 

129 põ alles 
sargenti 
õunapuu Malus sargentii ÕpS          mõõdukalt lõigata 

130 
mitterah
uldav õunapuu Malus sp. Õp     N3S3E3W3 7 tüve hõreharaline  mõõdukalt lõigata 

131 
mitterah
uldav õunapuu Malus sp. Õp 

10…
16   N4S4E4W4    mõõdukalt lõigata 

132 
mitterah
uldav õunapuu Malus sp. Õp     N3S4E4W3 

püramiidne karikas 
diskikahjustused  mõõdukalt lõigata 

133 raie õunapuu Malus sp. Õp       väga hõre  

134 
mitterah
uldav õunapuu Malus sp. Õp     N4S3E3W3 kollased õunad kuni 3cm  mõõdukalt lõigata 

135 raie õunapuu Malus sp. Õp          

136 
mitterah
uldav õunapuu Malus sp. Õp     N2S5E4W4 4 haru  mõõdukalt lõigata 

137 
mitterah
uldav õunapuu Malus sp. Õp     N2S6E3W3    mõõdukalt lõigata 

138 
mitterah
uldav õunapuu Malus sp. Õp 12,14   N3S2E2W3    mõõdukalt lõigata 

139 
mitterah
uldav õunapuu Malus sp. Õp 8, 10   N3S2E2W2 

kollase lehega ja viljad 3-7cm 
seest kollased  mõõdukalt lõigata 



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

140 
mitterah
uldav õunapuu Malus sp. Õp       vähk  mõõdukalt lõigata 

141 raie õunapuu Malus sp. Õp       vähk   

142 
mitterah
uldav õunapuu Malus sp. Õp          mõõdukalt lõigata 

143 raie 
ida-
mariõunapuu Malus baccata ÕpIm       vigastatud ja põeb   

144 hea raagremmelgas Salix caprea ReRa   

75,88,14,
80,80,80,
80,68 

N2,5S2,5E2
,5W2,5 8tüve   

145 
mitterah
uldav 

õunapuu 
paradiis Malus sp. Õp 8, 10   N3S3E2W3    mõõdukalt lõigata 

146 
mitterah
uldav õunapuu Malus sp. Õp     N3S3E3W3 haruneb madalalt  mõõdukalt lõigata 

147 rahuldav verev õunapuu 
Malus 
niedzwetzkyana ÕpN 

palju 
tüvek
esi ca 
8   N2S3W2E3    mõõdukalt lõigata 

148 rahuldav verev õunapuu 
Malus 
niedzwetzkyana ÕpN 

36,32
,38   N4S3E3W2    mõõdukalt lõigata 

149 raie 
ussuuri 
pirnipuu Pyrus ussuriensis Pr        vale kasvukoht   

150 raie 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm           

151 raie õunapuu Malus sp. Õp       haige   

152 
mitterah
uldav 

ida-
mariõunapuu Malus baccata ÕpIm   57 N4S4E4W3 tüvi viltu 45 kraadi  mõõdukalt lõigata 

153 raie 
ussuuri 
pirnipuu Pyrus ussuriensis Pr        vale kasvukoht   

154 raie 
ussuuri 
pirnipuu Pyrus ussuriensis Pr        vale kasvukoht   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

155 põ alles 
karvane 
viirpuu Crataegus submollis VpK           

156 väga hea arukask Betula pendula Ks   160 
N5S6W5E4,
5     

157 rahuldav raagremmelgas Salix caprea ReRa   
184,50,6
5,57,88 N9SW5E5 ebatuletael ja kasvaja   

158 rahuldav 
siberi 
seedermänd Pinus sibirica SmS   100 

N2S2,5W2E
2,5     

159 raie 
siberi 
seedermänd Pinus sibirica SmS        vale kasvukoht   

160 raie 
siberi 
seedermänd Pinus sibirica SmS        vale kasvukoht   

161 
mitterah
uldav 

siberi 
seedermänd Pinus sibirica SmS   58 

N1,5S2,5E2
,5W2     

162 raie 
siberi 
seedermänd Pinus sibirica SmS        vale kasvukoht   

163 raie 
siberi 
seedermänd Pinus sibirica SmS        vale kasvukoht   

164 raie harilik jalakas Ulmus glabra Ja       
Nectria kahjustus peaaegu 
surnud   

165 hea harilik jalakas Ulmus glabra Ja   161,161 
N4SW9NE6
SE5     

166 põ alles siberi kontpuu Cornus alba KpS           

167 hea 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm 

35,41
,15,3
1,20,
30,   N2S3E4W2     

168 rahuldav harilik jalakas Ulmus glabra Ja   102, 83 N8S3E4W3 kuiva palju   

169 rahuldav harilik jalakas Ulmus glabra Ja   127, 155 N6S7E9W7 nõrk ühendus   

170 hea harilik jalakas Ulmus glabra Ja   162 
N5S6,5E6W
3 okste ühendus halb   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

171 põ alles must sõstar Ribes nigrum SõM           

172 väga hea 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm 45         

173 väga hea 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm 3, 5     

juurekava õhus, sest känd 
kõdunenud   

174 raie 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens RePu   118       

175 raie 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens RePu   109       

176 hea harilik saar Fraxinus excelsior Sa   110 N7S43EW6     

177 rahuldav 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm 

20,10
,10,1
0,10         

178 hea harilik vaher Acer platanoides Va 54   N6S1E1W3 isetekkeline   

179 raie harilik jalakas Ulmus glabra Ja u8         

180 väga hea harilik vaher Acer platanoides Va 12     isetekkeline   

181 hea harilik jalakas Ulmus glabra Ja   164 N8S6E3W7 
viltu, võimalik 
äikesekahjustus   

182 raie saarvaher Acer negundo VaS       väga viltu   

183 hea saarvaher Acer negundo VaS   
69, 30, 
33, 44 N4S6E5W4     

184 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens RePu   160 N7S5E5W7 ebatuletaela suured viljakehad   

185 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens RePu   185,142 

N7S11E5W
10     

186 
mitterah
uldav harilik jalakas Ulmus glabra Ja   153 N4S4E3W5 

alt koor lahti 2 haru kuiv, 
Nectria kahjustus   

187 raie 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm   110   ohtlik, suure tüvelõhega   

188 põ alles punane leeder Sambucus racemosa Le           



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

189 rahuldav pappel Populus sp. Pp   317 N4S6E5W5     

190 rahuldav pappel Populus sp. Pp   270 N6S6E3W4 
kõrval soomustorik, kuiva 
väga palju   

191 rahuldav pappel Populus sp. Pp   300 N6S4W6E4     

192 rahuldav pappel Populus sp. Pp   160, 260 N6S6E8W5     

193 hea harilik jalakas Ulmus glabra Ja       kännuvõsu   

194 väga hea harilik vaher Acer platanoides Va   84 N6S4E3W4 isetekkeline   

195 raie harilik vaher Acer platanoides Va   65       

196 rahuldav harilik jalakas Ulmus glabra Ja   20 W6     

197 raie harilik vaher Acer platanoides Va   66       

198 hea harilik vaher Acer platanoides Va   55 N2S3E4W3 1 kahvelharu   

199 hea harilik vaher Acer platanoides Va   54 N4S3E3W3 üleval kahvel   

200 rahuldav 
rabe 
remmelgas Salix fragilis ReR   200 

N8S0E0W1
2 

varsti paneb end külili, sest 
tüvi viltu   

201 raie harilik vaher Acer platanoides Va   60       

202 väga hea harilik pärn Tilia cordata Pä   64 N2S4E3W4 isetekkel   

203 
mitterah
uldav 

rabe 
remmelgas Salix fragilis ReR   55 

N4S-
1E0W9 alla jäänud   

204 raie harilik saar Fraxinus excelsior Sa       kännuvõsu   

204 hea 
rabe 
remmelgas Salix fragilis ReR 45.47   N4S0E0W4     

205 hea 
rabe 
remmelgas Salix fragilis ReR   75, 70 N5S0E0W4 külili kraavi   

206 rahuldav harilik jalakas Ulmus glabra Ja   101 N5S3E6W6 kuivi oksi palju   

206 rahuldav 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP   294, 98 

N10S5EW1
2     

207 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP   225 N7S9E6W7 

ebatuletael suur, 3 haru 3m 
peal   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

208 põ alles 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm           

209 põ alles siberi kontpuu Cornus alba KpS           

210 rahuldav 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP   98.174 N8S7E6W5 linnupesa   

211 raie paju Salix sp. Pa           

212 raie sanglepp Alnus glutinosa LpM           

213 väga hea sanglepp Alnus glutinosa LpM   88, 62 N4S3E3W5     

214 väga hea sanglepp Alnus glutinosa LpM   80,83,8 N4S4E3W3     

215 väga hea sanglepp Alnus glutinosa LpM   98 N5S2E3W2 platvormi kohal   

216 väga hea sanglepp Alnus glutinosa LpM   110 N5S4E2W3     

217 hea sanglepp Alnus glutinosa LpM   50 N1S3E3W1 
1tüvi maapinnalt murdunud 
stress   

218 väga hea sanglepp Alnus glutinosa LpM   70.63 N3S4E4W5     

219 väga hea sanglepp Alnus glutinosa LpM   93 N3S5E4W2     

220 väga hea sanglepp Alnus glutinosa LpM   90 N4S6E2W2     

221 väga hea sanglepp Alnus glutinosa LpM   77 N5S5E3W2     

222 väga hea sanglepp Alnus glutinosa LpM   114 N5S4E5W4     

223 raie harilik kuusk Picea abies Ku       surnud   

224 rahuldav 
harilik kuusk 
puistu Picea abies Ku     N3S3E3W3 

ühel väga suur vaigujooks 
osaliselt ketastest osaliselt 
juurepessu võimalus 15m   

225 rahuldav pappel Populus sp. Pp   250 N4S4E5W5     

226 rahuldav 
hõberemmelga
s Salix alba ReH   408 N7S4E3W2 vääveltorik   

227 raie 
hõberemmelga
s Salix alba ReH   480   

vääveltorik, rebenenud vana 
vesivõsu   

228 
mitterah
uldav 

hõberemmelga
s Salix alba ReH   

183,188,
171 

N10S7E4W
12 pesad ja jälgida, surub paplit   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

229 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   248 N4S3E4W3 

äikesekahjustus, kasvab kinni, 
bakter   

230 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   284 N4S5E5W3 palju kuiva   

231 rahuldav õunapuu Malus sp. Õp       ilmselt isetekkeline   

232 põ alles 
kahevärvine 
paju Salix phylicifolia PaKv       

sees hall lepp, ees siberi 
kontpuu   

234 põ alles 
kahevärvine 
paju Salix phylicifolia PaKv           

235 väga hea sanglepp Alnus glutinosa LpM   94.47 N5S4E4W4     

236 rahuldav arukask Betula pendula Ks   60 N1S1E1W1 diskide kahjustused   

237 väga hea arukask Betula pendula Ks   72.71 
N1,5S1,5E1
,5W1,5     

238 väga hea harilik kuusk Picea abies Ku 20     grupp 12-15m kõrged   

239 maha 
karvane 
viirpuu Crataegus submollis VpK       

põeb, juured niiskes ja 
nekrootiline  juurte kaitsmine 

240 põ alles 
kahevärvine 
paju Salix phylicifolia PaKv           

241 maha 
harilik 
paakspuu Frangula alnus Pk       viltu vajunud   

242 põ alles 
kahevärvine 
paju Salix phylicifolia PaKv           

243 põ alles 
kahevärvine 
paju Salix phylicifolia PaKv           

244 maha 
harilik 
paakspuu Frangula alnus Pk           

245 rahuldav arukask Betula pendula Ks   97.82 N5S3E4W2 
tüvi veidi viltu tee poole 
ühendus väga halb   

246 hea arukask Betula pendula Ks   82.96 N5S3E4W5     

247 hea arukask Betula pendula Ks   90 N2S2E2W5 tüvi veidi viltu   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

248 hea arukask Betula pendula Ks   71, 70 N2S4E4W4     

249 põ alles 
kahevärvine 
paju Salix phylicifolia PaKv           

250 põ alles 
harilik 
paakspuu Frangula alnus Pk           

251 väga hea arukask Betula pendula Ks       3tk grupis   

252 põ alles siberi kontpuu Cornus alba KpS           

253 põ alles 
harilik 
paakspuu Frangula alnus Pk           

254 maha 
kahevärvine 
paju Salix phylicifolia PaKv           

255 hea arukask Betula pendula Ks   104, 110 N4S3E4W4 
alt kokku kasvanud ja 
trügivad   

256 hea arukask Betula pendula Ks   201 N5S6E5W6     

257 hea arukask Betula pendula Ks   84 N0S4E1W4     

258 rahuldav arukask Betula pendula Ks   162 N5S6E6W4 
4m pealt paindes tüvi, 8m peal 
3haru   

259 väga hea arukask Betula pendula Ks   64 N2S3E2W3 all prügimägi   

260 väga hea arukask Betula pendula Ks   100, 90 N2S2E2W2 5m jõest eemal   

261 põ alles paju Salix sp. Pa           

262 hea arukask Betula pendula Ks   158 N4S3E4W4     

263 põ alles 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm           

264 väga hea arukask Betula pendula Ks   150 N4S5E4W4 pahk   

265 põ alles 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm           

266 hea arukask Betula pendula Ks   153 N5S6E4W5 pahad   

267 väga hea arukask Betula pendula Ks   152 N5S6E5W6     

268 väga hea arukask Betula pendula Ks   154 N5S4E5W6 ülisuur pahk   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

269 rahuldav arukask Betula pendula Ks   112 N3S3E3W3 
kettavigastused, all 
niidukivigastus   

270 põ alles vesipaju Salix triandra PaVe       pajumailase kahjustus   

271 põ alles paju Salix sp. Pa       suur grupp   

272 põ alles 
harilik 
paakspuu Frangula alnus Pk       väga ilus   

273 hea arukask Betula pendula Ks   173 N5S4E4W4 2.50 pealt oks üles keeranud   

274 põ alles 
harilik 
paakspuu Frangula alnus Pk           

275 maha 
harilik 
paakspuu Frangula alnus Pk           

276 maha 
harilik 
paakspuu Frangula alnus Pk           

277 põ alles raagremmelgas Salix caprea ReRa           

278 põ alles vitspaju Salix viminalis PaVi           

279 hea arukask Betula pendula Ks   108 N3S2E3W2 7m pealt kahvelharu   

280 hea arukask Betula pendula Ks   114 
N6S3E4W3
NE5 jõnksuga tüvi   

281 hea arukask Betula pendula Ks   127 N3SE4W3 palju tuuleluudasid   

282 hea arukask Betula pendula Ks   115 N3S3E3W3 
6m peal kahvelharu, alumised 
kuivad oksad   

283 hea arukask Betula pendula Ks   99 N2S3E3W3     

284 rahuldav arukask Betula pendula Ks   68 
N2S4E4W2
NE4     

285 hea arukask Betula pendula Ks   103 
N2S2,5E3W
3     

286 hea arukask Betula pendula Ks   87 N4S3E3W2     

287 rahuldav arukask Betula pendula Ks   121 N3S4E3W3 2.40 pealt kahvelharu   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

288 hea arukask Betula pendula Ks   114 
N4S4E3W4
NE6 alumised kuivad oksad   

289 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks   95 N3S2E1W2 

diskivigastused, kuni 4m palju 
kuiva, tüvevigastus   

290 hea arukask Betula pendula Ks   80 
N2S2,5E2W
2,5     

291 hea arukask Betula pendula Ks   134 N4S4E4W4 mõned diskikahjustused   

292 raie must kuusk Picea mariana KuM       üliäbarik   

293 rahuldav arukask Betula pendula Ks   120 N3S4E4W2 6m peal kahvelharu   

294 rahuldav arukask Betula pendula Ks   127 N3S3E3W4 7m peal terav kahvelharu   

295 hea arukask Betula pendula Ks   87 N3S1E3W3 
tüvel pikk lõhe, 
kettakahjustused   

296 rahuldav arukask Betula pendula Ks   66 
N2S1E2W2
NW4 tüvi vibusse, võra olematu   

297 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks   105, 160 N3S3E3W3 mustpässik tüvel   

298 hea arukask Betula pendula Ks   126 N4S3E4W4     

299 hea arukask Betula pendula Ks   106 
N4S2E3W3
SW4     

300 hea arukask Betula pendula Ks   88 NSEW2 8m peal kahvelharu   

301 rahuldav arukask Betula pendula Ks   179 N4S5E3W7 
2.50 peal kahvelharu 
kinnikasvanud lõhed   

302 hea arukask Betula pendula Ks   113 N4S3E3W4 jõnksuga tüvi   

303 hea arukask Betula pendula Ks   146 N5S4EW7     

304 rahuldav arukask Betula pendula Ks   96, 95 
N7S3E4W2
NE5 

ühendus 50 cm kõrgel ja väga 
halb   

305 rahuldav arukask Betula pendula Ks   110, 107 N2S7E4W5     

306 väga hea arukask Betula pendula Ks 44   
N2S5,5E4W
5     



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

307 hea 
harilik 
ebatsuuga 

Pseudotsuga 
menziesii Et 26   

N2S3E1,5W
3     

308 hea arukask Betula pendula Ks 37   
N3S3E3,5W
4 

juurekaelal niiduki vigastus, 
pisike pahk 1m kõrgusel tüvel  juurte kaitsmine 

309 rahuldav arukask Betula pendula Ks 42   N5S3E4W3 võras palju kuiva  juurte kaitsmine 

310 rahuldav arukask Betula pendula Ks 42   N4S3E4W2     

311 hea arukask Betula pendula Ks 47   
N6S4E5W6
SW7 

rippes oks, juurekaelal niiduki 
vigastus  juurte kaitsmine 

312 rahuldav arukask Betula pendula Ks 42   
N4S2E2,5W
2 

võra väga kõrgel, juurekaelal 
auk juured vigast niidukiga  juurte kaitsmine 

313 rahuldav arukask Betula pendula Ks 45   
N5S4,5E3W
5NE6 

7m kahvlisse tüükad ja kuivad 
oksad, niidukiga juurte 
vigastus  juurte kaitsmine 

314 hea arukask Betula pendula Ks 48   N4S5E4W4 
kinnikasvanud lõhe, puust 
kaugemal juured vigast  juurte kaitsmine 

315 hea arukask Betula pendula Ks 39   N2S5E3W5 juured jälle  juurte kaitsmine 

316 hea arukask Betula pendula Ks 46   N3S6E3W5 

mööda tüve peaaegu kinni 
kasvanud 2m lõhe ja 
kahvelharu 5m peal juurekaela 
vigastus  juurte kaitsmine 

317 rahuldav arukask Betula pendula Ks 
41, 
34   

N5,5S6E5W
5 

haru peaaegu maapinnalt, võra 
mass tee kohal, juured  juurte kaitsmine 

318 hea arukask Betula pendula Ks 50   
N5S5E3W5
NE6 kinnikasvanud peenike lõhe   

319 hea arukask Betula pendula Ks 39   N3S4E3W3 oksamass tee kohal, juured  viimane hetk eemaldada 

320 hea arukask Betula pendula Ks 43   N3S8E5W6 juurekaelal vigastus  juurte kaitsmine 

321 hea arukask Betula pendula Ks 50   
N3S7E7W3
NE8     

322 hea arukask Betula pendula Ks 35   N2S3E4W4 5m peal kahvlisse tuuleluud   

323 hea arukask Betula pendula Ks 39   N5S4E5W4 suured juurevigastused  juurte kaitsmine 



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

324 hea arukask Betula pendula Ks 33   
N5S2,5E7W
0 juured väljas  juurte kaitsmine, õhustada 

325 rahuldav harilik kuusk Picea abies Ku 47   N4S5E5W4 
palju diskivigastusi, 
juurevigastus  juurte kaitsmine 

326 rahuldav harilik kuusk Picea abies Ku 39   
N2S3E3,5W
2 

juured, diskivigastused, humal 
jätta kasvama  juurte kaitsmine 

327 rahuldav harilik kuusk Picea abies Ku 36   N3S4E4W2 
tohutu diskivigastus tüvel, 
juured  juurte kaitsmine 

328 hea arukask Betula pendula Ks 47   N3S6E7W3 
juured tüvi viltu, alumistel 
okstel diskivigastused  juurte kaitsmine 

329 raie harilik kuusk Picea abies Ku 20     isetekkeline   

330 hea arukask Betula pendula Ks   175 N4S7E6W5 diskivigastustega juured  juurte kaitsmine 

331 hea arukask Betula pendula Ks 45   N2S5E5W4 

juured ja juurekael, tüvi viltu 
itta, miski suur vigastus idas, 
armkude tugev, juured kõik 
suurelt väljas  juurte kaitsmine 

332 rahuldav arukask Betula pendula Ks 37   N3S3E3W3 

4m peal kahvelharu 
juurekaelalt kinnikasvanud 
lõhe, juured, üksikud 
diskivigastused  juurte kaitsmine 

333 hea arukask Betula pendula Ks 40   N3S4E4W3 juured väljas  juurte kaitsmine 

334 raie arukask Betula pendula Ks 22     
teine tüvi murdunud ja väga 
viltu kagusse   

335 hea arukask Betula pendula Ks 41   N3S5E6W3 juurekaelal vigastus  juurte kaitsmine 

336 hea arukask Betula pendula Ks 35   
N3S4,5E7,5
W4 

teine tüvi ammu murdunud 
vigastus juurekaelal tüvel ja 
alumistel okstel 
diskivigastused  juurte kaitsmine 

337 hea arukask Betula pendula Ks   167 
N4S6,5E9W
4 

kahvelharu 3m peal kaldu ida 
suunas juured väljas 
juurekaelal vigastus  juurte kaitsmine 



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

338 hea arukask Betula pendula Ks 46   N5S6E5W3 

juured väljas ja väga 
vigastatud, paranenud lõhe 
maast kuni 2m, tuuleluuad  juurte kaitsmine 

339 hea arukask Betula pendula Ks 47   
N2S3E5W4
NE5 juured, all kuivad oksad 

 kuivad eemaldada, juurte 
kaitsmine 

340 hea arukask Betula pendula Ks 25   N3S2E5W2 juured ja juurekael  juurte kaitsmine 

341 maha paju Salix sp. Pa       mitmeharuline ja murdunud   

342 põ alles 
punakas 
remmelgas Salix x rubens PaP           

343 põ alles siberi kontpuu Cornus alba KpS           

344 põ alles paju Salix sp. Pa           

345 põ alles paju Salix sp. Pa           

346 raie arukask Betula pendula Ks 14     isetekkeline   

347 raie 
hõberemmelga
s Salix alba ReH   

180,167,
81   oks väljub 1m peal   

348 raie 
hõberemmelga
s Salix alba ReH 

28,37
,10,2
3,11         

349 väga hea harilik jalakas   Ja 5,5,6       1 tüvi jätta 

350 raie 
hõberemmelga
s Salix alba ReH 

44, 
40         

351 põ alles siberi kontpuu Cornus alba KpS           

352 raie 
hõberemmelga
s Salix alba ReH 

26,11
,9 

151, 226, 
169   

väikesed kasvavad 1.51 ja 
2.26 vahel harunemine 1.10 
peal ja jämedam veel1.69 peal    

353 väga hea harilik elupuu Thuja occidentalis Ep 

20,20
,15,1
5   

N1,5S1,5E1
,5W1,5 ’Aureospicata’   

354 hea harilik elupuu Thuja occidentalis Ep       
’Globosa’ 4 või 5 tk või on 
laiali vajunud   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

355 rahuldav harilik elupuu Thuja occidentalis Ep       ’Wareana’ grupp   

356 hea harilik elupuu Thuja occidentalis Ep       
’Fastigiata’ 4 suurt ja1 väike 
7-8m   

357 hea arukask Betula pendula Ks 48   N1S9E4W1     

358 väga hea arukask Betula pendula Ks 43   N5S4E1W6 
juurekaekal pahad, all tähk-
toompihlakas   

359 hea arukask Betula pendula Ks 43  230 N2S9E8W3 kahvelharud   

360 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks 42  N2S2E2W2 

2.50 pealt kahvlisse võra väga 
kõrgel 30m kõrge   

361 hea arukask Betula pendula Ks 38   
N1S4,5E3W
1 sirge ilus tüvi   

362 hea arukask Betula pendula Ks 32   N2S3E3W2 

alumised kuivad oksad 
pihlakad all ära&nbsp; verev 
kontpuu tihti noorendada   

363 hea arukask Betula pendula Ks 26   N2S1E1W2 võra väga kõrgel   

364 hea arukask Betula pendula Ks 44   N5S2E2W4     

365 hea arukask Betula pendula Ks 42   N5S2E2W1     

366 raie harilik saar Fraxinus excelsior Sa       saaresurm   

367 hea arukask Betula pendula Ks 35   N5S1E2W2     

368 hea arukask Betula pendula Ks 33   N2S5E4W2 tüvi jõnksuga võra kõrgel   

369 hea arukask Betula pendula Ks 37   NSEW ja edasi puistu idasse   

370 raie harilik elupuu Thuja occidentalis Ep       
Argenteomarginata 5-6m 
kõrge kungi 3tk istutatud   

371 
mitterah
uldav 

harilik 
toomingas Prunus padus Tm           

372 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 52         

373 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 50         



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

374 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP   

185,160,
200       

375 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 40         

376 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 49         

377 väga hea arukask Betula pendula Ks 9         

378 väga hea kanada kuusk Picea glauca KuK   180 N4S6E3W3     

379 väga hea harilik kuusk Picea abies Ku 
41,15
,29   N3S3E3W3     

380 raie Lehised Larix sp. Lhsp       surnud ja poolsurnud 4 tk   

381 maha 
harilik 
paakspuu Frangula alnus Pk           

382 põ alles Laukapuu? Prunus spinosa Lk          

383 põ alles pikalehine paju Salix dasyclados PaPi           

384 põ alles 
harilik 
kikkapuu 

Euonymus 
europaeus Kik           

385 hea arukase grupp Betula pendula Ks       7-8 tk   

386 väga hea arukask Betula pendula Ks       3tk keskealised   

387 hea arukask Betula pendula Ks 24   N3S3E3W3 juurekael vigastatud  juurte kaitsmine 

388 hea arukased Betula pendula Ks           

389 hea arukased Betula pendula Ks       grupp   

390 rahuldav 
Ussuuri 
pirnipuu Pyrus ussuriensis PrU       2tk   

391 hea kivikask Betula ermanii KsKi 
19.de

ts   N1S9E1W1     

392 hea paju Salix sp. Pa 10   N0S4E3W4 ebajahukaste, all vaarikas   

393 raie dauuria kask Betula davurica KsD           

394 hea dauuria kask Betula davurica KsD 26.18   N1S4E7W1 haruneb 1m peal   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

395 hea dauuria kask Betula davurica KsD 14   N2S5E3W1 üleval 3ks   

396 väga hea kivikask Betula ermanii KsKi 5, 7   
N0,5S0,5E0
,5W0,5 noor 2 tüve 12m   

397 raie 
raag 
remmelgas Salix caprea ReRa           

398 hea 
Arukask grupp 
6tk Betula pendula Ks           

399 raie arukask Betula pendula Ks       viltu tee peale   

400 maha 
kahevärvine 
paju Salix phylicifolia PaKv       maha   

401 väga hea arukask Betula pendula Ks   183 N6S7E6W5     

402 põ alles Pajud ja kased Salix sp.+Betula 
Pa+K
s           

403 hea arukask Betula pendula Ks   175, 160 N5S7E7W4     

404 põ alles paju Salix sp. Pa           

405 põ alles paju Salix sp. Pa           

406 rahuldav vesipaju Salix triandra PaVe           

407 hea 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 35.28   N4S5E5W5     

408 põ alles vesipaju Salix triandra PaVe           

409 raie sanglepp Alnus glutinosa LpM       isetekkeline   

410 väga hea sanglepp Alnus glutinosa LpM 
10.ju

uli         

411 põ alles paju Salix sp. Pa           

412 põ alles vesipaju Salix triandra PaVe           

413 rahuldav sanglepp Alnus glutinosa LpM 

15,21
,18,1
1kuiv   

N1,5S1,5E1
,5W1,5     

414 põ alles vesipaju Salix triandra PaVe           



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

415 põ alles 
harilik 
paakspuu Frangula alnus Pk           

416 väga hea hall lepp Alnus incana LpH 
okt.2

5   N4S3E3W4 kaldu jõe poole   

417 rahuldav 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 

50,30
,31,3
1   N8S8E8W8 

teisel jõepool ära murdunud 
ammu   

418 väga hea hall lepp Alnus incana LpH 
07.au

g   N1S2E2W3     

419 põ alles Pikalehine Salix ×dasyclados PaPi           

420 raie Kuivanud               

421 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 

41,30
,19,2
9,42   N9S2E7W4 viimase küljest haru lõigatud   

422 raie 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 

40,51
,49,3
4     ohtlik   

423 hea 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 42   N0S6E5W5 kõrgus isegi 30 m   

424 rahuldav 

rabe 
remmelgas 
'Bullata' Salix fragilis ReRk   299 

N6S12E9W
8 

põhjas kunagi 1 tüvi 
murdunud, lõunas 1 oks vastu 
maad   las sureb väärikalt 

425 raie arukask Betula pendula Ks 25.17     vandaalid tulega   

426 rahuldav arukask Betula pendula Ks 21.22   N4S2E3W3 lõket all tehtud   

427 rahuldav 

rabe 
remmelgas 
'Bullata' Salix fragilis ReRk   270 

N6S7W10E
8     

428 väga hea 

lepad vesipaju 
harilik 
paakspuu verev 
kontpuu 

Alnus+Salix 
triandra+Frangula 
alnus 

L+Pa
Ve+P
k       kaldas grupp noori   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

429 rahuldav 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP   210 N5S5E3W6 5m peal haruneb 4ks   

430 rahuldav arukask Betula pendula Ks 22   NS1E2W3 vandaalid   

431 raie 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP   162.178   elustikupuu   

432 raie 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 47     väga viltu   

433 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP   277 N7S7E5W6 

harunemisel tüükad 2-4m 
kõrgusel   

434 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 46   N6S7E6W0 

tugevad harud väljumisnurk 
üle 65   

435 hea 
Grupp 10 
kaske+paju 

Betula 
pendula+Salix sp. 

Ks+P
a           

436 väga hea harilik tamm Quercus robur Ta 44   N3S3E3W3 oksakoorik   

437 raie 
harilik ja 
läänepärn 

Tilia cordata+Tilia 
platyphyllos 

Pä+Pä
L       

ilmselt poogitud variant 
mitmetüveline   

438 raie harilik pärn Tilia cordata Pä       mitmetüveline   

439 
mitterah
uldav harilik pärn Tilia cordata Pä 

35,25
,10   N3S3E3W5 vähk   

440 rahuldav harilik pärn Tilia cordata Pä 
31, 
20   N5S3E5W murdunud oks   

441 
mitterah
uldav harilik pärn Tilia cordata Pä 

24,10
,14,1
2,5   

N3S3,5E3W
4 vähk   

442 väga hea harilik pärn Tilia cordata Pä 31   N3S5E3W5 3x kahvlisse   

443 hea 
suurelehine 
pärn Tilia platyphyllos PäS       

14 tk, osadel vähk bakternõre 
kahvlid   

444 väga hea 
suurelehine 
pärn Tilia platyphyllos PäS       kännuvõsu   

445 
mitterah
uldav 

ameerika pärn 
4tk Tilia americana PäA       4tk, midagi ei sobi   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

446 raie saar Fraxinus sp. Sasp 

10,13
,8,21,
24,12         

447 rahuldav saar Fraxinus sp. Sasp       

2 tk ühetüvelised 2-2tüvelist, 
1-7tüve saaresurm akuutne 
leheroodudel   

448 rahuldav 
pensilvaania 
saar 

Fraxinus 
pennsyvanica SaP       3tk 3tüve, 4tüve, 2tüve   

449 
mitterah
uldav saar Fraxinus sp. Sasp       

grupis kuiv ära saaresurma 
praktiliselt pole 1 murdunud 
tüvega   

450 
mitterah
uldav saar Fraxinus sp. Sasp 13   N1S1E3W1 viljunud, kaldu kirdesse   

451 
mitterah
uldav saar Fraxinus sp. Sasp 27   N4S3E3W1     

452 
mitterah
uldav saar Fraxinus sp. Sasp 32.13   N3S3E3W7 murdunud   

453 
mitterah
uldav saar Fraxinus sp. Sasp 

28,16
,15         

454 raie saar Fraxinus sp. Sasp 

22,25
,17,2
5,22,
14,,1
3,16,
15,,2
4     

7 tk maha saaresurm pm kõik 
surnud   

455 rahuldav harilik saar Fraxinus excelsior Sa 
27,9,
5   N2S56E6 veidi surma   

456 rahuldav harilik saar Fraxinus excelsior Sa 28   
N3S6E2W3,
5 tindikukene   

457 raie harilik saar Fraxinus excelsior Sa 14.16     peaaegu surnud   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

458 
mitterah
uldav harilik saar Fraxinus excelsior Sa 30   N4S3E3W1     

459 
mitterah
uldav saar Fraxinus sp. Sasp       7tk alumised kuivad   

460 raie saar Fraxinus sp. Sasp 23,26     
vajub laiali saaresurm ja 
tindik ja külmaseen   

461 
mitterah
uldav saar Fraxinus sp. Sasp 

20,27
,24   N5S5E1W4     

462 rahuldav ginnala vaher Acer ginnala VaG           

463 
mitterah
uldav saar Fraxinus sp. Sasp 30.14   N4S3E2W6 

1 haru murdunud aga elus 
teine osa surnud peenem haru   

464 põ alles ginnala vaher Acer ginnala VaG       diskivigastused   

465 põ alles ginnala vaher Acer ginnala VaG           

466 põ alles tatari vaher Acer tataricum VaT           

467 
mitterah
uldav hõbevaher Acer saccharinum VaHõ 

28,18
,18,2
7   N9SEW1 

pikad oksad, mis omakorda 
harunevad   

468 
mitterah
uldav hõbevaher Acer saccharinum VaHõ 

43,23
,15,3
3,12,
12,13   

N9S9E3W1
3 

kopsservik, toetub laternale 
resistograafiga tasuks veel 
uurida   

469 rahuldav hõbevaher Acer saccharinum VaHõ 
8,9,1
0   N0SE3W5     

470 
mitterah
uldav hõbevaher Acer saccharinum VaHõ 

47,27
,11,1
1,10,
2pika
li 
43,48   

N4SE8,'11
W7 2 pikali, juured  juurte kaitsmine 

471 põ alles 
Jaapani 
ligustriin Syringa reticulata LiJ       trimmeri vigastus   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

472 põ alles 
kahevärvine 
paju Salix phylicifolia PaKv           

473 väga hea 
amuuri 
toomingas Prunus maackii TmA       isetekkeline   

474 
mitterah
uldav raagremmelgas Salix caprea ReRa 

43,33
,20,1
8,20,
15,15
,11,1
7,23   N5S5E5W4     

475 hea 
amuuri 
toomingas Prunus maackii TmA 

31,25
,18,7,
10,32 195 N3S5E5W5 harunemine 1m kõrguselt   

476 hea arukask puistu Betula pendula Ks           

477 hea 

Arukase 
enamus 2 
kuldkaske 

Betula 
pendula+Betula 
×aurata 

Ks+K
sK       

kõige jämedamal mustpässik, 
tüügas, kuldvitsa pärast alt 
niita   

478 väga hea harilik kuusk Picea abies Ku 22   N2S2E2W2 eriliselt väike okas võra 2m   

479 raie arukask Betula pendula Ks 40         

480 raie Hübriidhaab   HbHy 43         

481 hea Arukase puistu Betula pendula Ks       7 raagremmelgat alles   

482 
mitterah
uldav raagremmelgas Salix caprea ReRa 24         

483 hea Arukased Betula pendula Ks           

484 raie arukask Betula pendula Ks 27     kahtlaselt viltu   

485 väga hea Hübriidlehis Larix sp. LhHy 23   N3S2E3W3 sinakad okkad rõhtsad oksad   

486 väga hea Hübriidlehis Larix sp. LhHy 43   N7S7E5W5     

487 väga hea Hübriidlehis Larix sp. LhHy 34   N3S6E4W2     

488 hea Lehis Larix sp. Lh 30   N4S5E2W4     



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

489 väga hea Lehis euroopa Larix decidua LhE 35   N4S5E5W4     

490 hea Lehis Larix sp. Lh 
18,44
,32     

võrsevähk, 3tk lehist kõhna 
käbiga   

491 hea euroopa lehis Larix decidua LhE 36   N3S3E2W4     

492 raie kanada kuusk Picea glauca KuK 9     latv puudu   

493 raie kanada kuusk Picea glauca KuK 20     kuivanud   

494 rahuldav kanada kuusk Picea glauca KuK 15   N1S2E1W2     

495 raie arukask Betula pendula Ks 48     lehiste pärast   

496 raie arukask Betula pendula Ks 48     lehiste pärast   

497 maha 

siberi kontpuu, 
raagremmelgas 
h. paakspuu+ 
h. toomingas+ 
h. pihlakas 

Cornus alba+Salix 
caprea+Frangula 
alnus+Prunus 
padus+Sorbus 
aucuparia 

KpS+
ReRa
+Pk+
Tm+P
i       seemikud   

498 raie arukask Betula pendula Ks 33     lehiste pärast   

499 raie kanada kuusk Picea glauca KuK 11         

500 
mitterah
uldav kanada kuusk Picea glauca KuK 

11,14
,8   N2S1E2W1 2x ladvad jõulupuuks viidud   

501 rahuldav kuriili lehis 
Larix gmelinii var. 
japonica LhKu 22   N1S3E3W3     

502 raie arukask Betula pendula Ks 34     lehiste pärast   

503 rahuldav kuriili lehis 
Larix gmelinii var. 
japonica LhKu 28   

N6S3E5W1,
5 ühel ladval võrsevähk   

504 rahuldav kuriili lehis 
Larix gmelinii var. 
japonica LhKu 12     itta kaldu   

505 põ alles 
paju+siberi 
kontpuu 

Salix sp.+Cornus 
alba 

Pa+K
pS           

506 põ alles paju Salix sp. Pa           

507 põ alles paju Salix sp. Pa       Servas idas üliilus paju   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

508 väga hea kuriili lehis 
Larix gmelinii var. 
japonica LhKu 46   N4S5E4W6 prügi latv pööratud lõunasse   

509 hea kuriili lehis 
Larix gmelinii var. 
japonica LhKu 28   

N3S1,5E4W
2     

510 hea kuriili lehis 
Larix gmelinii var. 
japonica LhKu 45   N4S7E3W2 tüvi viltu lõunasse   

511 väga hea kuriili lehis 
Larix gmelinii var. 
japonica LhKu 41   N3S4E4W4 latv lõunasse   

512 väga hea serbia kuusk Picea omorica KuSb 28   
N1,5S1,5E1
,5W1,5 20m kõrge   

513 väga hea harilik kuusk Picea abies Ku 44   N2S3E3W3     

514 raie harilik kuusk Picea abies Ku       kuivanud   

515 rahuldav harilik kuusk Picea abies Ku 27   N3S2E1W2 tüvel vaigujooks   

516 hea harilik kuusk Picea abies Ku 29   
N2,5S3E2W
2     

517 raie 
harilik kuusk 
kuiv Picea abies Ku           

518 hea Lehis Larix sp. Lh 49   
N2S33E4W
3 4m pealt kahvelharu   

519 väga hea Lehis Larix sp. Lh 50   N8S7E5W8     

520 raie 

Tundmatud 
surnud kuused 
7 tk Picea   14-16         

521 hea Lehis Larix sp. Lh           

522 hea Lehis hübr Larix sp. LhHy 26   N3S5E3W4     

523 hea Lehis hübr Larix sp. LhHy 27   N4S4E5W3     

524 hea Lehis hübr Larix sp. LhHy     N1S1E1W1 võra kõrgel   

525 raie Lehis Larix sp. Lh           

526 põ alles siberi kontpuu Cornus alba KpS           



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

527 rahuldav Lehis Larix sp. Lh       3tk ladvad käändes   

528 raie arukask Betula pendula Ks 35     kontpuu jääb alles   

529 hea Lehis Larix sp. Lh 31   N4S3E3W3     

530 väga hea Lehis Larix sp. Lh 

26, 
39,51
,46,4
9         

531 põ alles siberi kontpuu Cornus alba KpS           

532 väga hea euroopa lehis Larix decidua LhE       3tk   

533 raie must kuusk Picea mariana KuM 25     kuiv   

534 hea must kuusk Picea mariana KuM 23   N1S2E1W2 all h kikkapuu   

535 raie Kuiv kuusk Picea   
12,10
,2,5,5     sest kunagi latv läinud   

536 rahuldav arukask Betula pendula Ks 42   N4S5E5W5 3 ja 7 peal kahvlisse   

537 hea Lehis Larix sp. Lh 27   
N2S4E4W3
SE6     

538 väga hea 
harilik kuusk 
viminalis Picea abies Ku 

41, 
41     sisemisel vaigujooks   

539 väga hea harilik kuusk Picea abies Ku 8   N1S1E1W1 

isetekkeline, jõulukuuseks 
võetud ja 2 latva linnupesa 1m 
maapinnast   

540 väga hea arukask Betula pendula Ks 
kõik 
u 42     7tk grupis   

541 väga hea 
Arukased 
puistus Betula pendula Ks           

542 rahuldav Lehis Larix sp. Lh     N1S2E1W3 alumine osa võrast kuiv   

543 hea arukask Betula pendula Ks 51   N5S5E3W4 ilus puu aga ahistab lehist   

544 hea läänepärn Tilia ×europaea PäL 21   N3S4E1W4 latv loodesse aga kas ahistab   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

545 hea kuriili lehis 
Larix gmelinii var. 
japonica LhKu 17   N1S3E5W2 

uinuvatest uuesti tüvel vähk? 
Latv itta ja siis kirdesse   

546 hea arukask Betula pendula Ks       6 tk, kahvelharusid   

547 rahuldav Lehis Larix sp. Lh 27   
N1S5E-
1W3     

548 
mitterah
uldav Lehis Larix sp. Lh 

7 
võra 
kokk
u 50 
cm     all vähk tüvel   

549 rahuldav Lehis Larix sp. Lh 21   N3S3E3W3     

550 põ alles paju Salix sp. Pa           

551 põ alles paju Salix sp. Pa           

552 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa 
22, 
30     2 tk, ohtlikud ebatuletael   

553 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa 
22 
4tüve     ohtlik vähk elustik kännupess   

554 
mitterah
uldav raagremmelgas Salix caprea ReRa 

1.10 
pealt 
harun
eb 
10ja 
enam 
tüve         

555 
mitterah
uldav 

rabe 
remmelgas 
'Bullata' Salix fragilis ReRk 

25,17
,34,3
0,40,
50   

N7S11E11
W3     

556 
mitterah
uldav 

rabe 
remmelgas 
'Bullata' Salix fragilis ReRk 

20,30
,22-
28     

8 tüve 2 neist pikali, 
ebatuletael ja tundmatu   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

kübaraga ülejäänud 22-28 4tk 
võivad jääda 

557 
mitterah
uldav 

rabe 
remmelgas 
'Bullata' Salix fragilis ReRk 

12-22 
tüves
id11   N5S9E9W6     

558 põ alles paju Salix sp. Pa           

559 hea Arukased 3tk Betula pendula Ks 
51,33
,33         

560 väga hea 
Arukase grupp 
u 13tk Betula pendula Ks           

561 põ alles paju Salix sp. Pa           

562 põ alles paju Salix sp. Pa           

563 raie paju Salix sp. Pa 15         

564 
mitterah
uldav 

rabe 
remmelgas 
'Bullata' Salix fragilis ReRk       palju-palju tüvesid   

565 
mitterah
uldav raagremmelgas Salix caprea ReRa 

22,25
,28,1
0,5     vigastusega välimine tüvi   

566 rahuldav 
hõberemmelga
s Salix alba ReH       

pikali üle kraavi, vääveltorik, 
kohal hall lepp   

567 põ alles vitspaju Salix viminalis PaVi       pikalt mööda randa   

568 hea pappel Populus sp. Pp 35   N4S4E4W4     

569 hea pappel Populus sp. Pp 49   N4S4E4W4     

570 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa 

2tüve 
maas 
26,26
,28,1
4,15     

palju kuiva, ohtlik, all 
vesipaju   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

571 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks 33   N5S2E3W3 

juurekaelal bakternõre tüvi 
viltu   

572 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa 

10 
tüve, 
29     

10 tüve ja palju vigastusi, 
kõige jämedam 29, bakter, 
koor eemaldub seened  elustik 

573 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa 

5tk 
22,16 
jne     vähk, vigastused, ohtlik   

574 põ alles 

Raberemmelga
s+harilik 
paakspuu+suur
elehine pärn 

Salix 
caprea+Frangula 
alnus+Tilia 
platyphylla 

ReRa
+Pk+
PäS       lindude paradiis   

575 hea sanglepp Alnus glutinosa LpM 
6tüve 
22,15   N4S3E4W4     

576 rahuldav 
hõberemmelga
s Salix alba ReH   200.45       

577 hea hall lepp Alnus incana LpH           

578 raie 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP   90   

tüved vajuvad laiali üsna 
varsti   

579 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 55.41   N6S8E7W6 

1 tüvi juba kunagi murdunud, 
ebatuletael suur   

580 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP       laiali vajunud ja pikali kaldas   

581 põ alles Pikalehine Salix ×dasyclados PaPi           

582 väga hea harilik tamm Quercus robur Ta 
18 
võra4         

583 väga hea harilik tamm Quercus robur Ta       
võistlemiseks eelmisega alles 
jätta   

584 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 70   N5S7E6W7 

murdunud oks lõunas vesipaju 
jõe poole   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

585 põ alles 

Pajud keskel h 
pärn harilik 
paakspuu 

Salix sp.+Tilia 
cordata+Frangula 
alnus 

Pa+Pä
+Pk           

586 raie 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP       peaaegu surnud   

587 väga hea sanglepp Alnus glutinosa LpM 18   N2S3E3W3 las paju all olla   

588 rahuldav 
hõberemmelga
s Salix alba ReH 

70,70
,45,4
0   N4S6E6W5     

589 raie 
rabe 
remmelgas Salix fragilis ReR       pikali juba   

590 rahuldav hall lepp Alnus incana LpH 

3 
suure
mat 
22,12
,25         

591 maha paju Salix sp. Pa       

Pajud kraavi ääres maha ja 
vitspaju asemele järgneval 
aastal tee ääres, mis läheb 
tiigini ja sinna ka    

592 väga hea Kaskede grupp Betula Ks           

593 hea Kaskede grupp Betula pendula Ks       
vigastusega kasel mustpässik 
kunagi eemaldatud   

594 rahuldav arukask Betula pendula Ks 39   
N2,5S4E4W
4 juured vigastatud  juurte kaitsmine 

595 hea arukask Betula pendula Ks 
24,24
,24     3tk   

596 hea arukask Betula pendula Ks 

18,13
,15,1
0   N2S3E3W3     



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

597 rahuldav arukask Betula pendula Ks 

13, 
18, 
18         

598 raie arukask Betula pendula Ks 23     juurekael maetud   

599 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks 

6tk 
30cm 
ja 
enam     juurekaelad maetud   

600 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks 24.22     juurekael   

601 raie arukask Betula pendula Ks 18     

vigastusi palju juurekael 
kolmandikus võras lehed 
väikesed   

602 
mitterah
uldav arukask grupp Betula pendula Ks           

603 väga hea Arukask rida Betula pendula Ks           

604 raie arukask Betula pendula Ks 41     
ümbertringi pinnas tõstetud ja 
surnud väga märg   

605 
mitterah
uldav arukased Betula pendula Ks 

34,24
,34,2
3,42     kõigil juurekaelad maetud   

606 
mitterah
uldav arukased Betula pendula Ks 

35,27
,23,2
1     juurekaelad   

607 rahuldav arukask Betula pendula Ks 40   N3S5E5W3 juurekael   

608 väga hea arukased Betula pendula Ks 
28,35
,16....     kus 5tk reas sealt   

609 hea arukased Betula pendula Ks 39.46   

N2,5S5E5W
5 ja 
kirdesse5 2tk   

610 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa 31     ahistab kaske   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

611 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa 25         

612 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa 23         

613 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks 34   N3S3E3W3 juured osaliselt vigastatud  juurte kaitsmine 

614 hea arukask Betula pendula Ks 19   N1S2E2W1     

615 rahuldav arukask Betula pendula Ks 13.18   N3S2E2W2     

616 rahuldav arukask Betula pendula Ks 51   N5S6E6W5 
veidi pinnas tõstetud võra 
näitab   

617 hea arukask allee Betula pendula Ks           

618 hea arukask Betula pendula Ks       Kraaviäärsed   

619 maha paju Salix sp. Pa           

620 raie arukask Betula pendula Ks 50         

621 raie 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 47         

622 raie 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 22.14         

623 hea arukask Betula pendula Ks           

624 hea siberi kuusk Picea obovata KuSi 

12,43
,20,2
7:29,
26     all türnpuu, kikkapuu   

625 põ alles ungari sirel Syringa josikaea SiU       Vt eelmine kirje, kontpuu   

626 hea arukask Betula pendula Ks       30 m u kõik   

627 põ alles ungari sirel Syringa josikaea SiU           

628 rahuldav harilik pärn Tilia cordata Pä   243 
N10S11E6
W6     

629 rahuldav 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP   220,165 N7S6E8W4     

630 põ alles paju Salix sp. Pa           



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

631 rahuldav läänepärn Tilia ×europaea PäL   235 N5S7E4W5     

632 rahuldav läänepärn Tilia ×europaea PäL   178 N5S7E5W7     

633 rahuldav läänepärn Tilia ×europaea PäL   213 N4S7E5W7 äike aga paraneb jõudsalt   

634 rahuldav läänepärn Tilia ×europaea PäL   165 N7S7E5W5     

635 rahuldav läänepärn Tilia ×europaea PäL   218 N5S5E5W5 
praod ja augud pesaks kahvel 
3m peal   

636 rahuldav läänepärn Tilia ×europaea PäL   183 N5S5E4W8 
tüükad küll aga pole midagi 
teha   

637 rahuldav läänepärn Tilia ×europaea PäL   172 N4S5E5W7 
üks tüvi kunagi murdunud 
suured lõikehaavad   

638 rahuldav 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP   197, 128 N8S3E5W4     

639 rahuldav 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 43   N4S1E7W0 

viltu idasse suur oks 
murdunud all kännuvõõsu   

640 rahuldav 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 28,47   N3S3E7W3 "pingiga" juurest   

641 rahuldav 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP   293 N8S1E7W7 juured kaldas vigast   

642 hea torkav kuusk Picea pungens KuTo   185 N5S4E5W5 kõrgus u 25m   

643 hea 
suurelehine 
pärn Tilia platyphyllos PäS 

18,14
,9   N4S3E3W3 kaisutavad isetekkel   

644 hea 
suurelehine 
pärn Tilia platyphyllos PäS 22   N3S3E3W3     

645 rahuldav raagremmelgas Salix caprea ReRa 34,27   N2S8E4W2 
2erinevat seent, midagi 
murdunud, rähnid   

646 rahuldav raagremmelgas Salix caprea ReRa 50   N2S7E2W7 
tüvi teine ammu murdunud, 
rähnid   

647a rahuldav harilik pärn Tilia cordata Pä 27   N6S7E5W8 3liiki vana müüri peal   

647b rahuldav raagremmelgas Salix caprea ReRa 
28,34
,23         



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

647c rahuldav 
suurelehine 
pärn Tilia platyphyllos PäS 9         

648 rahuldav harilik pärn Tilia cordata Pä 25   N3S4E2W4 iset   

649 rahuldav 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm 

18,18
,18     üks hetk pikali   

650 rahuldav harilik pärn Tilia cordata Pä       3tk toomingas ka   

651 
mitterah
uldav õunapuu Malus Õp 12   N1S1E2W3 las siis olla   

652 rahuldav läänepärn Tilia ×europaea PäL 34,35   N3S3E3W3     

653 rahuldav harilik pärn Tilia cordata Pä 
üle 
50     Alleeks   

654 hea 

Korea pappel, 
h pärn 
pikalehine,hõb
e punakas   ReP           

655 rahuldav pappel Populus sp. Pp   370 N1S2,5EW     

656 rahuldav pappel Populus sp. Pp   177 N3S3E3W3 juurekaela vigastus   

657 raie 
hõberemmelga
s Salix alba ReH   433   

vääveltorik ja oks murd ja 
suured lõikehaavad   

658 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   380 N4S4E4W4 all mänguväljak   

659 hea harilik pärn Tilia cordata Pä 46   N3S3E3W3     

660 raie 
rabe 
remmelgas Salix fragilis ReR 

15,15
,17,1
3     kännuvõsu ja toomingas   

661 
mitterah
uldav 

rabe 
remmelgas Salix fragilis ReR 28,32     kännuvõsu   

662 
mitterah
uldav 

rabe 
remmelgas Salix fragilis ReR 

23,14
,24 
4tk 8     kännuvõsu kännul ebatuletael   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

üks 
lange
nud 
kraav
i 

663 rahuldav 
rabe 
remmelgas Salix fragilis ReR 29,19   N4S1E1W5 kännuvõsu   

664 
mitterah
uldav 

rabe 
remmelgas Salix fragilis ReR 

19,17
,19     kännul ebatuletael   

665 
mitterah
uldav 

rabe 
remmelgas Salix fragilis ReR 

22'22
,30'9,
18'22   N4S1E1W5     

666 raie 
rabe 
remmelgas Salix fragilis ReR 

18-22 
8 tk     kännuvõsu palju ebatuletaela   

667 
mitterah
uldav 

rabe 
remmelgas Salix fragilis ReR 

6 
tüve 
24'22
,24'2
2,22'
26,29         

668 raie 
rabe 
remmelgas Salix fragilis ReR 

8 
tüve 
15,22
,18,2
8,24,
16,21
,18     kännuvõsu   

669 põ alles harilik türnpuu Rhamnus cathartica Tü           

670 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 

35,32
,27   

N8S2E1W1
0     

671 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   255 N5S3E3W5 bakternõre   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

672 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   257 N6S3E2W4 palju kuivi tee kohal   

673 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   250 N5S3E3W2  palju kuiva ladvas   

674 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   250 N4S2E2W5  palju kuiva ladvas   

675 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   280 

N6S6E5W4
&nbsp; palju kuiva ladvas   

676 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   330 N7S7E5W6 

lõikehaavad suured, 
bakternõre   

677 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   350 N2S5E4W3  palju kuiva ladvas   

678 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   

165,165,
199 N4S6E7W3  palju kuiva ladvas   

679 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   265 N5S4E6W4 

kunagi 1 tüvi murd ja ka 
mehhaaniline vigastus 
juurekaelal   

680 raie pappel Populus sp. Pp     N4S6E7W6  palju kuiva ladvas   

681 väga hea pappel Populus sp. Pp       Pappel isetekkel 12m   

682 
mitterah
uldav raagremmelgas Salix caprea ReRa 

33,22
,19,1
2,12,
21,17
,19   

N4,5S4,5E4
,5W4,5 Raag 7 tüve midagi murdunud   

683a 
mitterah
uldav raagremmelgas Salix caprea ReRa 

28,20
,20     - vajub varsti künka otsas   

683b rahuldav raagremmelgas Salix caprea ReRa 

20,22
,18,1
3         

683c rahuldav arukask Betula pendula Ks 27         

684 väga hea harilik tamm Quercus robur Ta 22   N3S4E4W4     



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

685 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa       elustik vaablased ja ragisev   

686 
mitterah
uldav raagremmelgas Salix caprea ReRa 

9tk 
7-33   N5S5E5W5 vaablased   

687 raie 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP 

30,14
,11     kännuvõsu ja väga haige   

688 põ alles tuhkur paju Salix cinerea PaT           

689 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   355 N8S6E6W5 äsja murdunud oks palju kuiva   

690 raie saarvaher Acer negundo VaS 10         

691 põ alles pikalehine paju Salix dasyclados PaPi           

692 hea saarvaher Acer negundo VaS 
43,21
,22,6   N5S7E6W7     

693 raie saarvaher Acer negundo VaS           

694 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   260 N5S4E4W4     

695 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   265 N3S8E7W3     

696 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   335 N5S7E7W4 juurekaelal bakternõre   

697 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   250,283 

N7S10E6W
8     

698 raie 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens RePu 

26,18
,14     ebatuletael   

699 põ alles punane leeder Sambucus racemosa Le       ülivana   

700 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   380,21 N6S4E7W6 suuremal bakter   

701 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   310 N3S5EW5     

702 raie 
rabe 
remmelgas Salix fragilis ReR   36,14   palju seeni suur oks murdunud   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

703 väga hea harilik tamm Quercus robur Ta 24   N4S4E4W4 isetekkel   

704 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   186 N6S2E4W2     

705 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   390 N6S6E7W5     

706 raie 
rabe 
remmelgas Salix fragilis ReR 42     servik, kõvasti murdunud oksi   

707 
mitterah
uldav 

hõberemmelga
s Salix alba ReH   665 

N12S10E10
W12 

all vääveltoriku viljakehad 
kukkunud Võra kergendada   

708 raie saarvaher Acer negundo VaS 

27,28
,18,3
0,34   N6S14E3W 

2 oksa pikali maas allee kohal 
ja üle kraavi 15 ja ohtlik ehk 
maha   

709 raie 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm           

710 väga hea arukask Betula pendula Ks 41   N2S2E2W2     

711 r harilik pärn Tilia cordata Pä   112,13 N4S5E4W5     

712 hea 
hõberemmelga
s Salix alba ReH   330       

713 raie pappel Populus sp. Pp   290       

714 rahuldav 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP   158       

715 
mitterah
uldav 

hõberemmelga
s Salix alba ReH   401   2m pealt kaheks, halb ühendus   

716 raie raberemmelgas Salix fragilis ReR   242       

717 hea harilik jalakas   Ja 18   N5S4E5W2 isetekkeline   

718 raie 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP   470 

N5S11E10
W10 

krigiseb vaablasepesa 
harunemiskohas ohtlik   

719 raie 
punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP   340 

N8S2E11W
4 jäme haru lõigatud OHTLIK   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

720 raie pappel Populus sp. Pp   300 N4S8E8W3 
vigastus juurekaelal bakter 
ladvas kuivad   

721 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   310 N2S4E8W3     

722 rahuldav pappel Populus sp. Pp   172 
N1S0E8W0
kagusse 8 tüvi viltu lõunasse oksad   

723 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   300 

N1S8E11W
1 kunagi 1 tüvi murdunud   

724 rahuldav pappel Populus sp. Pp   170 N2S3E7W2     

725 maha saarvaher Acer negundo VaS           

726 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp 32   

N0S0E4W4 
Kirre4 tüvi viltu   

727 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   165 N0S5E7W0 üks tüvi kunagi murdunud   

728 raie pappel Populus sp. Pp   390 N7S7E6W5 juurekaelal vigast   

729 raie harilik vaher Acer platanoides Va 33   N26SE2W 
viltu tee peale isetekkeline 
tüvi pinges ja mõraga   

730 
mitterah
uldav harilik vaher Acer platanoides Va 27   N2S6EW3 isetekkel   

731 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   260 N1S6EW82     

732 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   270 N2SE5W3 

harunemine olnud 6m peal ja 
haru eemaldatud   

733 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   275 N3S8E6W6     

734 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP   425   oksaaugust bakter   

735 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP   420   

harus punane sõstar, pihlakas, 
ja toomingas, pajumailase 
söömajäljed   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

736 
mitterah
uldav pappel Populus sp. Pp   360   bakternõre   

737 
mitterah
uldav 

punakas 
remmelgas Salix ×rubens ReP   335   soomustorik   

738 hea pärna allee Tilia sp. Pä       allee   

739 maha tuhkur paju Salix cinerea PaT           

740 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa 

37,31
,23,2
5, 11         

741 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa 

32,20
,33,2
7         

742 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa 23,43     ebatuletael, rähni jäljed   

743 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa   272   palju kuiva, ebatuletael, rähn   

744 raie raagremmelgas Salix caprea ReRa   236   
ebatuletalad, nahkis, putukate 
käigud   

745 hea harilik saar Fraxinus excelsior Sa 25         

746 raie harilik tamm Quercus robur Ta 8     isetekkel   

747 raie harilik saar Fraxinus excelsior Sa 31     
kõver ja kuivad oksad alt koor 
maas   

748 raie harilik saar Fraxinus excelsior Sa 31     kõver ja konkurent   

749 hea harilik saar Fraxinus excelsior Sa 40         

750 raie 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm 

28,24
,14     Saare seljas   

751 raie 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm 20,29     ohtlikult pikali   

752 
mitterah
uldav 

harilik 
toomingas Prunus padus Tm 40     pikali aga äge   

753 rahuldav harilik vaher Acer platanoides Va 38         



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

754 rahuldav harilik vaher Acer platanoides Va 27   N5S3E6W6 diski vigastused tüvel   

755 

mitterah
uldav+ra
ie harilik vaher Acer platanoides Va 

17,13
,15   N2S4E4W4     

756 põ alles 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm       palju tüvesid, 2tk   

757 hea harilik mänd Pinus sylvestris Mä 18         

758 raie 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm 

12,12
,12     isetekkelelin   

759 hea siberi nulg Abies sibirica NuS 
25,30
,31         

760 raie siberi nulg Abies sibirica NuS 16,2     pahktäi linnupesa 2haru vahel   

761 rahuldav harilik mänd Pinus sylvestris Mä 24     väga varjus   

762 rahuldav harilik kuusk Picea abies Ku 23     vaigujooks   

763 väga hea harilik kuusk Picea abies Ku           

764 hea arukask Betula pendula Ks       
ühel oks liiga jäme aga kui ei 
liiguta, siis ok   

765 hea harilik haab Populus tremula Hb 22         

766 raie harilik haab Populus tremula Hb 27'11     Haige viimane kuiv   

767 raie harilik haab Populus tremula Hb 42         

768 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks 210     struktuur pole kõige parem   

769 rahuldav arukask Betula pendula Ks       7tk alumised oksad kuivad   

770 rahuldav harilik haab Populus tremula Hb 

37,46
,33,3
9         

771 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks   168   mustpässik 1m   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

772 rahuldav arukask Betula pendula Ks 44,47     
palju kuivi tüükaid all punane 
sõstar   

773 rahuldav arukask Betula pendula Ks 49,22         

774 raie harilik vaher Acer platanoides Va 20     Konkurent ja liiga niiske   

775 väga hea roheline saar 

Fraxinus 
pennsylvanica var. 
subintegerrima SaRo 36     

1tüvi kunagi murdunud; all 
seemik kännuvõsu   

776 raie harilik vaher Acer platanoides Va 
11,18
,18     3tk isetekkel   

777 hea harilik vaher Acer platanoides Va 20         

778 hea arukask Betula pendula Ks 41,53         

779 
rahuldav
+raie 

harilik 
ebatsuuga 

Pseudotsuga 
menziesii Et           

780 väga hea 
eurojaapani 
lehis Larix x eurolepis LhEj 20         

781 väga hea euroopa lehis Larix decidua LhE 22         

782 hea keerdmänd 
Pinus contorta var. 
latifolia MäK           

783 
mitterah
uldav 

korea 
seedermänd Pinus koraiensis SmKo 12     Diskikahjustused   

784 rahuldav arukask Betula pendula Ks           

785 raie keerdmänd 
Pinus contorta var. 
latifolia MäK 19     viltu vajunud   

786 väga hea harilik kuusk Picea abies Ku 
21 
2+2     Maa sees auk   

787 raie harilik vaher Acer platanoides Va 32     

Väga kahvlisse ja 1 oks 
murdunud liiga pime kase all 
isetekkel   

788 põ alles 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm       2tk diskikahjustused   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

789 rahuldav arukask Betula pendula Ks 51     laasunud   

790 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks 185     

kas pahad või pässik okstes, 
huvitav lõhe põhjas   

791 rahuldav arukask Betula pendula Ks 
36,25 
40     3tk kõrval allikas võra kõrgel   

792 raie harilik vaher Acer platanoides Va 20     isetekkeline pime diski   

793 rahuldav sookask Betula pubescens KsS 
40, 
30,30     3tk alt   

794 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks 50     

viltu kirdesse mustpässik 10m 
vajunud trampimise pärast   

795 raie arukask Betula pendula Ks 45     

ka elustikuks nagu kõrval tüvi 
soomustorikud imelik punane 
liibukas kännupess   

796 raie harilik vaher Acer platanoides Va 18     
Iset soomusmamplid juurtel 
diskikahjust  juurte kaitsmine 

797 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks 40     juured vigast  juurte kaitsmine 

798 rahuldav sookask Betula pubescens KsS 

48,41
,48,3
0     4tk juured,juured  juurte kaitsmine 

799 rahuldav sookask Betula pubescens KsS 49     
suured oksad eemaldatud ja 
nendest järel augud   

800 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks       Palju 14tk   

801 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks 51         

802 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks   205   juured  juurte kaitsmine 

803 raie nulu hübriid 
Abies sibirica x A. 
balsamea NuHy 14     tohutud diskikahjustused   

804 raie harilik vaher Acer platanoides Va 16     diskikahjustused kuni 4m   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

805 raie harilik vaher Acer platanoides Va 12     
diskikahjust ja all villane 
lodjapuu ka   

806 
mitterah
uldav Kasegrupp Betula pendula Ks       

1 keskel elustik seened allikas 
soo   

807 raie arukask Betula pendula Ks           

808 hea kuldkask Betula ×aurata KsK 43         

809 põ alles siberi kontpuu Cornus alba KpS           

810 põ alles paju hübriid 
Salix myrsinifolia x 
S. caprea PaHy           

811 
mitterah
uldav sookask Betula pubescens KsS 43     Kuivab   

812 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks   210   soomusmampel   

813 põ alles 
kahevärvine 
paju Salix phylicifolia PaKv           

814 hea halilik mänd Pinus sylvestris Mä       grupp   

815 väga hea lehis Larix Lh       grupp   

816 hea harilik tamm Quercus robur Ta           

817 väga hea läänepärn Tilia ×europaea PäL       3tk   

818 rahuldav 
jaapani 
juudapuulehik 

Cercidiphyllum 
japonicum JuJp       3tk   

819 hea 
siberi 
seedermänd Picea sibirica SmS       3tk   

820 väga hea 
makedoonia 
mänd Pinus peuce 

MäM
k       3tk   

821 rahuldav harilik elupuu Thuja occidentalis Ep           

822 raie harilik elupuu Thuja occidentalis Ep           

823 väga hea 
alpi 
seedermänd Pinus cembra SmA       4tk   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

824 rahuldav 
karvane 
viirpuu Crataegus submollis VpK           

825 rahuldav 

harilik 
toomingas 
´Colorata´ 

Prunus padus 
´Colorata´ Tmp           

826 väga hea 
harilik vaher ja 
harilik pihlakas 

Acer 
platanoides+Sorbus 
aucuparia Va+Pi           

827 hea hall nulg Abies concolor NuH       2tk   

828 hea 
keerdmänd 
grupp 

Pinus contorta var. 
latifolia MäK           

829 
mitterah
uldav keerdmänd 

Pinus contorta var. 
latifolia MäK       pikali   

830 hea harilik tamm Quercus robur Ta 37   N3S4E4W4     

831 raie harilik tamm Quercus robur Ta 17     liiga ühekülgne ja konkurent   

832 raie värdnulg 
Abies x 
phanerolepis NuVä 16     peaaegu kuiv   

833 
mitterah
uldav värdnulg 

Abies x 
phanerolepis NuVä       

5tk võrad kohati kõrgel juured 
tallatud  juurte kaitsmine 

834 põ alles 
kaskaadi 
pihlakas Sorbus cascadensis PiK       3tk   

835 väga hea kuldkask Betula ×aurata KsK 28         

836 maha tuhkur paju Salix cinerea PaT           

837 põ alles vitspaju Salix viminalis PaVi           

838 põ alles siberi kontpuu Cornus alba KpS           

839 põ alles 
raagremmelgas 
+ teised pajud Salix caprea ReRa       kopra söödud kohati   

840 põ alles paju hübriid 
Salix myrsinifolia x 
S. caprea PaHy       Kopra söödud   

841 põ alles pikalehine paju Salix dasyclados PaPi           



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

842 põ alles 

2 punast leedrit 
ja siberi 
kontpuu 

Sambucus 
racemosa+Cornus 
alba 

Le+K
pS           

843 raie 

rabe 
remmelgas 
´Bullata´ Salix fragilis ReRk       Enamus pikali 

 Kui otsustataks kogu ala 
jätta loodusrikkusena, siis 
tuleks püsti olevad tüved üle 
vaadata, sest need võivad ka 
varsti kukkuda ja seda 
Metasamaja poole 

844 maha tuhkur paju Salix cinerea PaT       väärtusetu   

845 hea arukask Betula pendula Ks   225 
N9S10E8W
6     

846 rahuldav arukask Betula pendula Ks   195 N4S7E4W7     

847 rahuldav arukask Betula pendula Ks   217       

848 
mitterah
uldav 

hõberemmelga
s Salix alba ReH   307 N3S8E8W6 

üks oks vee kohal mitu 
murdnud suurt oksa aga siis 
lõigatud   

849 rahuldav 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm 17 15   N4S4E4W4 6tüve   

850 
mitterah
uldav 

hõberemmelga
s Salix alba ReH 50,46   N4S4E2W4     

851 
mitterah
uldav 

hõberemmelga
s Salix alba ReH 

48,50
,285   

N4S10E8W
5 

ebatuletael ja veidi ohtlik tee 
peale   

852 
mitterah
uldav 

hõberemmelga
s ´Vitellina´ Salix alba ReH 

46,48
,48,3
3,39, 
60   

N8S10E8W
12     

853 raie 
hõberemmelga
s Salix alba ReH   250   

ebatuletaelad suured palju 
kuiva, koor eendub   

854 raie 
hõberemmelga
s Salix alba ReH 

30,31
,34,3     1tüvi juba murdunud   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

9,31
murd
unud 

855 raie 
hõberemmelga
s Salix alba ReH 

40,19
5     ebatuletaelad palju kuiva   

856 
mitterah
uldav 

hõberemmelga
s Salix alba ReH   175   tiigi peale kaldu   

857 raie kännuvõsu           Maha   

858 raie paju hübriid 
Salix alba x S. 
pentandra PaHy 44,32         

859 
mitterah
uldav 

hõberemmelga
s Salix alba ReH 

39,38
,46,5
5,52   N7S9E6W9     

860 hea arukask Betula pendula Ks           

861 hea arukask Betula pendula Ks           

862 rahuldav 
kääbus-
seedermänd Pinus pumila SmKä       2tk   

863 väga hea siberi kontpuu Cornus alba KpS           

864 väga hea harilik pärn Tilia cordata Pä           

865 rahuldav 
korea 
seedermänd Pinus koraiensis SmKo           

866 rahuldav 
korea 
seedermänd Pinus koraiensis SmKo           

867 
mitterah
uldav sahhalini nulg Abies sachalinensis NuSa       2tk   

868 raie hõbepärn Tilia tomentosa PäHõ       diski kahjustused   

869 hea 
harilik vaher 
´Royal King´ 

Acer platanoides 
´Royal King´ Va           

870 hea 
eurokuriili 
lehis 

Larix x 
eurokurilensis LhEk           



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

871 väga hea karvane sirel Syringa villosa SiK          järk-järguline noorendamine 

872 rahuldav ginnala vaher Acer ginnala VaG          järk-järguline noorendamine 

873 rahuldav Wolfi sirel Syringa wolfii SiW          järk-järguline noorendamine 

874 rahuldav arukask Betula pendula Ks   185 N5S7E5W4     

875 hea harilik tamm Quercus robur Ta   195 NS10EW tanme oksakoorik alumistel   

876 hea 
eurjaapani 
lehis Larix x eurolepis LhEj           

877 väga hea kollane kask 
Betula 
alleghaniensis KsK           

878 rahuldav kivikask Betula ermanii KsKi           

879 rahuldav 
mägimänd, 
grupp Pinus mugo MäM          õppeesmärgil alles jätta 

880 hea arukask Betula pendula Ks   227 
N4S7E8W3
kirre6     

881 raie värdnulg 
Abies x 
phanerolepis NuVä 22     pahktäid   

882 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks 30   N3S2EW toomingas all   

883 rahuldav arukask Betula pendula Ks 46   
N2S10E3W
8     

884 rahuldav arukask Betula pendula Ks   200 N4S7E4W2     

885 
mitterah
uldav sitka kuusk Picea sitchensis KuSc 8   N2S2E2W2 võetud jõulupuuks   

886 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks       alumised kuivad oksad   

887 raie nulu hübriid 
Abies balsamea x A. 
lasiocarpa NuHy 36     Surnud   

888 raie nulu hübriid 
Abies balsamea x A. 
lasiocarpa NuHy 35     all kuslapuu   

889 raie harilik vaher Acer platanoides Va 13     isetekkeline   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

890 raie värdnulg 
Abies x 
phanerolepis NuVä 31     surnud   

891 raie arukask Betula pendula Ks 56     surnud peaaegu   

892 raie palsamnulg Abies balsamea NuPa 33     surnud   

893 
mitterah
uldav palsamnulg Abies balsamea NuPa 33         

894 raie arukask Betula pendula Ks   175   segab sitka kuuske   

895 väga hea sitka kuusk Picea sitchensis KuSc 26         

896 hea ajaani kuusk Picea jezoensis KuAj 15   N1S3E3W3     

897 väga hea 
harilik tamm 
'Fastigiata' Quecus robur Tap           

898 hea Glehni kuusk Picea glehnii KuGl 19   N3S3E2W3     

899 hea Glehni kuusk Picea glehnii KuGl 30   N3S3E2W3 mitu tüve   

900 hea sahhalini nulg Abies sachalinensis NuSa 30   N3S4E4W4 vaigujooks   

901 rahuldav euroopa nulg Abies alba NuE 27   N4S4E4W4 palju pahktäid   

902 raie arukask Betula pendula Ks   176   anda nulgudele võimaluse   

903 raie arukask Betula pendula Ks   192   lõhe tüvel   

904 raie arukask Betula pendula Ks 40,42     vajub laiali   

905 raie arukask Betula pendula Ks 42     all kuslapuu   

906 raie arukask Betula pendula Ks   177       

907 raie mäginulg Abies lasiocarpa NuMä 26     peaagu surnud   

908 raie mäginulg Abies lasiocarpa NuMä 17         

909 rahuldav nulu hübriid 
Abies veitchii x A. 
lasiocarpa NuHy 39   N3S4E4W4 täid tüvel   

910 
mitterah
uldav siberi nulg Abies sibirica NuS 40   N3S4E4W4 all tüükad, vähem täisid   

911 
mitterah
uldav siberi nulg Abies sibirica NuS 30     

maapinnalt 2 tüve kokku 
kasvanud täisid veelgi vähem   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

912 
mitterah
uldav siberi nulg Abies sibirica NuS 33     

võra kolm kehvake latv 
punane   

913 raie siberi nulg Abies sibirica NuS 7         

914 
mitterah
uldav siberi nulg Abies sibirica NuS 20     võral täid   

915 raie siberi nulg Abies sibirica NuS 28         

916 
mitterah
uldav siberi nulg Abies sibirica NuS 19   N2S3E2W2     

917 
mitterah
uldav arukask Betula pendula Ks 46,43   

N5S11E8W
8 varsti vajub laiali   

918 hea 
mandžuuria 
nulg Abies holophylla NuMz 22,23   N2S6E5W4 6tk   

919 hea nikko nulg Abies homolepis NuNi 
18,14
,22     3tk   

920 hea sahhalini nulg Abies sachalinensis NuSa 

20,19
'21,1
4     3tk   

921 hea arukask Betula pendula Ks 
51,65
,70         

922 hea nulu hübriid 
Abies veitchii x A. 
balsamea NuHy 39         

923 rahuldav dauuria kask Betula davurica KsD 
38, 
36,60     3tk   

924 põ alles 
siberi kontpuu 
´Spaethii´ Cornus alba KpS           

925 hea laialehine kask Betula platyphylla KsLa 25         

926 rahuldav dauuria kask Betula davurica KsD 25,35     viltu tüvega   

927 väga hea 
harilik kuusk 
´Cupressina´ 

Picea abies 
´Cupressina´ Ku           

928 rahuldav kanada kuusk Picea glauca KuK       3tk   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

929 rahuldav laialehine kask Betula platyphylla KsLa       9tk   

930 rahuldav jaapani nulg Abies veitchii NuJa 18   N2S4E3W4     

931 rahuldav kivikask Betula ermanii KsKi 25   N6S2E5W0     

932 raie laialehine kask Betula platyphylla KsLa 29     
diskikahjustused viltu võra 
kõrgel   

933 
mitterah
uldav 

siberi 
seedermänd Pinus sibirica SmS 25,17     2tk   

934 raie dauuria kask Betula davurica KsD 10         

935 rahuldav 
suurelehine 
pärn 'Aurea' Tilia platyphyllos PäS       paljutüveline   

936 raie 
võsundkontpuu 
´Flaviramea´ 

Cornus sericea 
´Flaviramea´ KoVF           

937 hea 
villane 
lodjapuu Viburnum lantana LoV           

938 rahuldav 
harilik 
lodjapuu Viburnum opulus Lo           

939 
mitterah
uldav must mänd Pinus nigra 

MäM
u           

940 hea serbia kuusk Picea omorica KuSb 130         

941 raie 
harilik 
paakspuu Frangula alnus Pk       kuuse all   

942 hea hõbehaab Populus alba HbH 18,19   N6S4E4W4     

943 raie hõbehaab Populus alba HbH       Murdunud oksast põõsas   

944 hea tatari kuslapuu Lonicera tatarica KpT 
29,51
,118     29 kaldu tüvi   

945 hea harilik jalakas Ulmus glabra Ja       10tk   

945a hea 
turkestani 
jalakas 3 tk 

Ulmus pumila 
'Pinnatoramosa' JaT           

946 hea sookask Betula pubescens KsS       grupp   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

947 hea 
künnapuu 
puistu Ulmus laevis Kü           

948 hea 

Har ja 
suurelehine 
pärn, puistu 

Tilia cordata+Tilia 
platyphyllos 

Pä+Pä
S           

949 raie harilik saar Fraxinus excelsior Sa           

950 põ alles mage sõstar Ribes alpinum SõM           

951 
mitterah
uldav hõbehaab Populus alba HbH       oks murdunud   

952 
mitterah
uldav tatari vaher Acer tataricum VaT           

953 rahuldav 
alpi 
seedermänd Pinus cembra SmA       5tk   

954 
mitterah
uldav mägivaher 

Acer 
pseudoplatanus VaM           

956 hea arukase puistu Betula pendula Ks           

957 hea 
har.kikkapuu+s
iberi kntpuu 

Euonymus 
europaeus+Cornus 
alba 

Kik+
KpS           

958 hea 
harilik 
kikkapuu 

Euonymus 
europaeus Kik           

959 hea 
suurelehine 
pärn Tilia platyphyllos PäS       3tk   

960 hea harilik sirel Syringa vulgaris Si           

961 rahuldav 
karvane 
viirpuu Crataegus submollis VpK           

962 hea 
villane 
lodjapuu Viburnum lantana LoV           

963 rahuldav ungari sirel Syringa josikea SiU          järk-järguline noorendamine 



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

964 rahuldav 
harilik 
hobukastan 

Aesculus 
hippocastanum Hk       3tk   

965 hea harilik pihlakas  
Sorbus aucuparia 
´Pendula´ja ’Aurea’ Pi        2 tk   

966 rahuldav 
karvane 
viirpuu Crataegus submollis VpK         

järk-järguline noorendamine 

967 rahuldav 
viirpuude 
erinevad liigid   Vp         

järk-järguline noorendamine 

967a   täpiline viirpuu Crataegus punctata VpTä         järk-järguline noorendamine 

967b   
ümaralehine 
viirpuu 

Crataegus 
rotundifolia VpÜ         

järk-järguline noorendamine 

967c   
Ellwangeri 
viirpuu 

Crataegus 
ellwangeriana VpE         

järk-järguline noorendamine 

968 rahuldav 
võsundkontpuu 
´Flaviramea´ 

Cornus sericea 
´Flaviramea´ KoVF         

järk-järguline noorendamine 

968a   
pikaastlaline 
viirpuu 

Crataegus 
macracantha VpPi         

järk-järguline noorendamine 

968b   
ümaralehine 
viirpuu 

Crataegus 
rotundifolia VpÜ         

järk-järguline noorendamine 

968c   
karvane 
viirpuu Crataegus submollis VpK         

järk-järguline noorendamine 

969 väga hea paberikask Betula papyrifera KsPa     N4S7E5W3     

970 hea paberikask Betula papyrifera KsPa   173, 160 N1S7E4W5 kinnikasvanud lõhe   

971 väga hea paberikask Betula papyrifera KsPa 43   N4S3E4W6     

972   hilistoomingas Prunus serotina TmH           

973 raie 
hilistoomingas 
´Cartilaginea´ 

Prunus serotina 
´Cartilaginea´ TmH 10         

974 väga hea kollane kask 
Betula 
alleghaniensis KsK 

28,8,
11,   N5S6E6W5     



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

975 väga hea kollane kask 
Betula 
alleghaniensis KsK 

24,26
,27   N7S3E4W5     

976 väga hea suhkrukask Betula lenta KsSu 
29, 
20   N3S6E4W4     

977 
mitterah
uldav hõbevaher Acer saccharinum VaHõ   165 

N16S0E13
W-2  mõned tüved pikali 

üks neist raiuda, mitte lubada 
ronimist – hoiatavad sildid 

978 
mitterah
uldav hõbevaher Acer saccharinum VaHõ 

43,36
, 187       

979 väga hea hõbevaher Acer saccharinum VaHõ   
200,150,
195 

N12SE63W
15SW16     

980 põ alles Arnoldi viirpuu 
Crataegus 
arnoldiana VpA          järk-järguline noorendamine 

981 
mitterah
uldav ameerika lehis Larix laricina LhA 

31,26
,30,1
9         

982   hall pähklipuu Juglans cinerea PhH         

 osaliselt pikali – terve ala 
peale tuleks mõni puu ehk 
jätta pikali aga neid on liiga 
palju ja ala pole seetõttu 
kasutatav 

983 raie harilik vaher Acer platanoides Va 20.22     pihlakas8 punane leeder   

984 rahuldav 
lodjap-
põisenelas 

Physocarpus 
opulifolius PenL          järk-järguline noorendamine 

985 põ alles 
harilik 
lumimari 

Symphoricarpos 
albus Lm          järk-järguline noorendamine 

986 rahuldav            

on 4tk, alt mitmetüveline 
omavoliline okste 
eemaldamine 

 Tuleb otsustada, kas need 
üldse jätta, kindlasti tüükad 
eemaldada 

986a rahuldav 
harilik elupuu 
´Wareana´ 

Thuja occidentalis 
´Wareana´ Ep           



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

986b rahuldav 
harilik elupuu 
´Fastigiata´ 

Thuja occidentalis 
´Fastigiata´ Ep           

986c rahuldav harilik elupuu Thuja occidentalis Ep           

986d rahuldav 
harilik elupuu 
´Fastigiata´ 

Thuja occidentalis 
´Fastigiata´ Ep           

986e rahuldav 

harilik elupuu 
´Variegata-
alba´ 

Thuja occidentalis 
´Variegata-alba´ Ep           

987 põ alles 
tähk-
toompihlakas Amelanchier spicata Tp           

988 
mitterah
uldav hilistoomingas Prunus serotina TmH 

32,45
,14,1
3     

kummivoolus suurimal üks 
tüvi ammu murdunud   

989 raie hall mänd Pinus banksiana MäHa 
10,12
,20u         

990 
mitterah
uldav ameerika lehis Larix laricina LhA 

28,16
,32,2
4         

991 raie ameerika haab Populus tremuloides HbA 37         

992 põ alles Arnoldi viirpuu 
Crataegus 
arnoldiana VpA       all igihali haavad   

993 
mitterah
uldav valge mänd Pinus strobus MäV 28     

männi koorpõletiku tekitaja 
viljakehad 1 oks elus valge 
männi koorepõletik ladvaosa 
kuivamas   

994 raie ameerika haab Populus tremuloides HbA 44     lõhe ja põletik   

995 raie mäginulg Abies lasiocarpa NuMä 

6tüve
-
26,20     

6tüve-26,20 ja väiksemad 
2tüve26,28 äkki veel 
alles,2tüve16,8,1tüvi20,1tüvi2
0,2tüve20,15   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

996 põ alles 
Douglase 
viirpuu Crataegus douglasii VpD           

997 hea mäginulg Abies lasiocarpa NuMä 20     alles jätta   

998 raie 
Engelmanni 
kuusk Picea engelmannii KuE 

18,23
,16,1
7     

teised võra kõrgel ilusad 
pääsevad nähtavale   

999 hea 
Engelmanni 
kuusk Picea engelmannii KuE 21         

1000 rahuldav 
Engelmanni 
kuusk Picea engelmannii KuE 22         

1001 rahuldav 
Engelmanni 
kuusk Picea engelmannii KuE 22         

1002 hea 
Engelmanni 
kuusk Picea engelmannii KuE 22     ilus hall   

1003 põ alles 
Menziesi 
enelas Spiraea menziesii EnM           

1004 põ alles 
sulghõlmine 
viirpuu 

Crataegus 
pinnatifida VpSh           

1005 põ alles Arnoldi viirpuu 
Crataegus 
arnoldiana VpA           

1006 
mitterah
uldav läänelehis Larix occidentalis LhLä           

1007 rahuldav torkav kuusk Picea pungens KuTo       praht all   

1008 väga hea hall nulg Abies concolor NuH           

1009 raie hall nulg Abies concolor NuH 34     vaigujooks   

1010 raie hall nulg Abies concolor NuH 
29,27
,22     vaigujooks   

1011 rahuldav hall nulg Abies concolor NuH 38         

1012 hea sitka kuusk Picea sitchensis KuSc 
18, 
20   N2S2E2W2 hiliskülm   



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

1013 põ alles punane leeder Sambucus racemosa Le       kõrgus 5m, võimas   

1014 
mitterah
uldav saarvaher Acer negundo VaS       võsa   

1015 rahuldav alberta kuusk 
Picea engelmannii x 
P. glauca KuAl 28.33     

võra tipus, all kikkapuu ja 
sarapuu ja risu, 
kompostihunnik   

1015
a põ alles 

peitõieline 
kuslapuu 

Lonicera 
involucrata KpPõ       

all vahtra noorendik ees 
sarapuu   

1016 rahuldav 
sinihall harilik 
ebatsuuga 

Pseudotsuga 
menziesii var. 
glauca Ets 36   

N3S5E3W3
SE5 

kõrgele laasunud ida-lääne 
suunas, all toomingas, 28m   

1017 rahuldav keerdmänd 
Pinus contorta var. 
latifolia MäK 

25,25
,21   N2S5 võrad lõunasse   

1018 rahuldav 
sinihall harilik 
ebatsuuga 

Pseudotsuga 
menziesii var. 
glauca Ets 37     3m peal 3 tüve   

1019 hea 
harilik 
ebatsuuga 

Pseudotsuga 
menziesii Et 37   N4S4 all näripuru juurekaelal   

1020 hea alaska kask Betula neoalaskana KsAl 25   

N5S5E5W5 
valguse 
poole6     

1021 rahuldav alaska kask Betula neoalaskana KsAl 42   N4S4E4W4 1.60 ja 2.50 peal kahvelharud   

1022 hea alaska kask Betula neoalaskana KsAl 33   N3S3E3W3 tüvi viltu edelasse   

1023 hea 
karvaseviljalin
e pappel Populus trichocarpa PpKr   207 N3S7E6W8 8m peal kahvlisse kännuvõsu   

1024 rahuldav hiina pappel Populus simonii PpHi 26,27   N7S7E7W7 trügivad üksteist   

1025 põ alles 
sulghõlmine 
viirpuu 

Crataegus 
pinnatifida VpSh           

1026 põ alles sitka lepp 
Alnus viridis ssp. 
sinuata LpSi           



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

1027 raie 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm 22,12     2 tk   

1028 
mitterah
uldav kollane mänd Pinus ponderosa MäKo 29   N2S4E3W3 võra väga kõrgel   

1029 raie kollane mänd Pinus ponderosa MäKo 10         

1030 rahuldav kollane mänd Pinus ponderosa MäKo 36   N3S4E3W2     

1031 rahuldav keerdmänd 
Pinus contorta var. 
latifolia MäK 27   N3SEW2     

1032 rahuldav keerdmänd 
Pinus contorta var. 
latifolia MäK 26   N3S2E3W1     

1033 väga hea hiigelelupuu Thuja plicata EpH       3tk   

1034 rahuldav 
pensilvaania 
kirsipuu Prunus pensylvanica KiP 

8,13,
17,16         

1035 
mitterah
uldav harilik robiinia 

Robinia 
pseudoacacia Ro 

14,23
,33         

1036 raie punane tamm Quercus rubra TaP 46         

1037 hea punane tamm Quercus rubra TaP 

44,35
'27,2
7         

1038 raie punane tamm Quercus rubra TaP 23     ainult vesivõsud   

1039 rahuldav 
harilik 
ebatsuuga 

Pseudotsuga 
menziesii Et       puistu   

1040 raie 
virgiinia 
toomingas Prunus virginiana TmV 

30,30
; 22      

juba murdunud, tüvesid 7, all 
võsundkontpuu ’Flaviramea’, 
viirpuu, vahtrad, sarapuu   

1041 
mitterah
uldav värdnulg 

Abies x 
phanerolepis NuVä 

29,33
,23     laasunud   

1042 väga hea punane vaher Acer rubrum VaP 13         

1043 väga hea punane vaher Acer rubrum VaP 15         



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

1044 
mitterah
uldav pähklipuu Juglans sp. Ph 50   

N12S11E12
W5 harud 2tk pikali maas   

1045 raie kääbuskask 
Betula pumila var. 
glandulifera KsKä       aeg ümber   

1046 hea kanada kuusk Picea glauca KuK           

1047 
mitterah
uldav 

pensilvaania 
saar 

Fraxinus 
pennsylvanica SaP 

39, 
29'39
,178         

1048 raie 
pensilvaania 
saar 

Fraxinus 
pennsylvanica SaP 17     kolm tüve ,2 murdunud   

1049 põ alles 
kanada 
lodjapuu Viburnum lentago LoK           

1050 raie 
paplilehine 
kask Betula populifolia KsPp       kuiv   

1051 
mitterah
uldav 

paplilehine 
kask Betula populifolia KsPp 19         

1052 põ alles 
peitõieline 
kuslapuu 

Lonicera 
involucrata KpPõ           

1053 raie saarvaher Acer negundo VaS 18     juba pikali maas   

1054 raie 
pensilvaania 
kirsipuu Prunus pensylvanica KiP 25     all veel saarvaher   

1055 
mitterah
uldav 

kanada pappel 
´Robusta´ 

Populus canadensis 
´Robusta´ PpK   315 

N5S10E10
W10     

1056 
mitterah
uldav 

kanada pappel 
´Robusta´ 

Populus canadensis 
´Robusta´ PpK   278 N5S6E6W6     

1057 
mitterah
uldav 

kanada pappel 
´Robusta´ 

Populus canadensis 
´Robusta´ PpK   242 

N4S10E4W
11     

1058 
mitterah
uldav 

kanada pappel 
´Robusta´ 

Populus canadensis 
´Robusta´ PpK   325 

N9S2E10W
9     

1059 väga hea 
kanada pappel 
´Robusta´ 

Populus canadensis 
´Robusta´ PpK           



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

1060 raie hall mänd Pinus banksiana MäHa 27         

1061 
mitterah
uldav hall mänd Pinus banksiana MäHa 18.24         

1062 raie sanglepp Alnus glutinosa LpM 
26,13
,13     

elustikupuu kaks haru juba 
elustik   

1063 hea sanglepp Alnus glutinosa LpM 42.11   N5S5E5W5 mõelda, kas peenem maha   

1064 põ alles tume aroonia Aronia melanocarpa ArT           

1065 raie must saar Fraxinus nigra SaM 22         

1066 põ alles 
karvane 
viirpuu Crataegus submollis VpK           

1067 rahuldav harilik vaher Acer platanoides Va           

1068 raie põõsastik               

1069 rahuldav tume aroonia Aronia melanocarpa ArT           

1070 rahuldav 
harilik 
toomingas Prunus padus Tm           

1071 rahuldav 

pikaalastlaline 
ja ümaralehine 
viirpuu 

Crataegus 
macracantha+Cratae
gus rotundifolia 

VpPi
+VpÜ           

1072 rahuldav 
hübriidhaava 
puistu Populus tremuloides HbHy           

1073 rahuldav must kuusk Picea mariana KuM           

1074 põ alles verev kontpuu Cornus sanguinea KpV           

1075 rahuldav siberi kontpuu Cornus alba KpS           

1076 raie 
kääbus-
seedermänd Pinus pumila SmKä           

1077 raie mägimänd Pinus mugo MäM       peaaegu surnud   

1078 hea harilik vaher Acer platanoides Va 23         

1079 raie mägimänd Pinus mugo MäM       surnud   

1080 rahuldav harilik vaher Acer platanoides Va 31         



 Nr hinnang 
eestikeelne 
nimi ladinakeelne nimi 

lühen
d 

läbi-
mõõt, 
cm 

tüve 
ümbermõ
õt, cm võra, m kirjeldus hooldussoovitused 

1081 raie mägimänd Pinus mugo MäM       surnud   

1082 raie harilik vaher Acer platanoides Va       isetekkelised   

1083 väga hea harilik vaher Acer platanoides Va 15   N4SEW     

1084 raie harilik vaher Acer platanoides Va 
5,12,
12         

1085 maha 
kurdlehine 
kibuvits Rosa rugosa KbKl           

1086 põ alles 
sabiina 
kadakas ´Mas´ 

Juniperus sabina 
´Mas´ KdS           

1087 raie harilik jalakas Ulmus glabra Ja       kraavi ääres   

1088 
mitterah
uldav aedõunapuu Malus domestica Õp           

1089 rahuldav harilik mänd Pinus sylvestris Mä 40   N4S4E4W1     

1090 hea siberi lehis Larix sibirica LhS 37         

1091 rahuldav siberi lehis Larix sibirica LhS 43         

1092 rahuldav siberi lehis Larix sibirica LhS 
45, 
30         

 

 

 


