Kuressaare vanalinna haljastus
Liis Schults

Taust
Kuressaare vanalinn võeti 1973. aastal riikliku kaitse alla omapäraste nn Saaremaa klassitsismile omaste
hoonete rohkuse tõttu. Ala hõlmab ajaloolise linnatuumiku ning Kuressaare linnuse ja seda ümbritsenud
muldkindlustuste ala. Vastavalt Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusele on muinsuskaitseala üks
eesmärke muuhulgas maastikuelementide, miljöölise eripära ning muinsuskaitsealale avanevate kaug- ja
sisevaadete säilitamine. Üheks kaitse eesmärgiks, millest juhindutakse, on vanalinnale iseloomuliku haljastusviisi,
väärtuslike loodusobjektide ja traditsiooniliste haljasalade säilitamine.
Alale iseloomulik peamiselt 18-19. sajandil rajatud hoonestus on kivist või puidust, ühe- kuni kahekorruseline ja
paikneb tänavapiiril. Kõrghaljastus asub kinnistute sügavuses või hoonete vahelisel alal, mistõttu tänavaruumis
domineerib hoonestus. Sellest eristub Lossiparki ümbritsevate Pargi ja Allee tänavate 20. sajandist pärinevale
hoonestusele omane tagasiaste tänavapiirilt ning kõrghaljastatud eesaiad, milles puud on lahutamatuks osaks.
Kuressaarele on küll omane haljas- ja puhkealade rohkus (725,5 ha, s.o 48,5% kogu linna pindalast), kuid need
paiknevad enamjaolt väljaspool vanalinna ala. Vanalinnas asub kõrghaljastus valdavalt erakruntidel
üksikelementidena ning puude eluiga ja uute puude järelekasv sõltub paljuski kinnistute omanikest.
Vanalinna puude iga on erinev. Eakam kõrghaljastus on rajatud pea 150 aastat tagasi, kui tegeldi Lossipargiga
ning viidi läbi puude istutamise aktsioone. Vanad ja väärikad peaaegu samal ajal istutatud puud on nüüd korraga
linnapildist kadumas, mõjudes negatiivselt väikelinna miljööle, mistõttu tuleks neid eriliselt hoida. Vanade puude
kõrval on tekkinud noorem kõrghaljastus, mis ei ole miljööväärtuslikult ebaolulisem, moodustades järelekasvu
vanadele linnapildist kaduvatele puudele. Ka kunagine lopsakas madalhaljastus tänavajoonel piirete ääres
põõsaste näol on kadumas, jättes maha tühimikud või asendudes uute mittesobivate liikidega.

Juhend
Vanalinna muinsuskaitsealal on sobilik kasutada vaid vanalinnas levinud ja traditsiooniliseks saanud puude ja
põõsaste liike. Uued liigid või vormi- ja värvimängud traditsiooniliste liikide kasvukujude ja lehestikkudega rikuvad
ajalooliselt välja kujunenud miljööd.
Vanalinna kõrghaljastuses on omane üksikpuude ja väikeste puugruppide esinemine. Ridaistutus esineb vaid
olulisemate teede ääres ja esinduslike hoonete tänavapoolsetel külgedel. Massistutus ei ole traditsiooniline.
Valdavateks on lehtpuud nagu harilik vaher, harilik jalakas, harilik saar, harilik pärn, suurelehine pärn, pooppuu,
harilik hobukastan, harilik tamm, künnapuu.
Lehtpuudele lisandusid 20. sajandi alguses üksikud okaspuud või okaspuude väikesed grupid harilike kuuskede
näol ning üksikud eksootilisemad liigid nagu must mänd, euroopa ja siberi lehis, harilik ebatsuuga, harilik robiinia,
hall pähklipuu, kreeka pähklipuu.
Nõukogude periood ja 2000 a. keskel puhkenud majandus- ja ehitusbuum tõid vanalinna miljöösse sobimatuid
liike ja kujundusvõtteid, mida tuleks vältida.
Põõsastest ja madalatest puudest on traditsioonilised üle piirdeaedade vabakujuliselt laiuvad üksikud, grupiti või
ridadena paiknevad mustad leedrid, harilikud sirelid, harilikud ebajasmiinid, kurd- ja näärelehised kibuvitsad,
harilikud ligustrid, suured läätspuud, kuslapuud ja harilikud jugapuud.
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Sobimatu on puude- ja põõsaste vormi lõikamine v.a. ajalooliselt vormi lõigatud alleepuud ning
nõukogudeaegsete korterelamute hekid.
Lillede kasutamine pole vanalinnale omane. Dekoratiivsust annavad hooned ja piirded oma detailidega. Pargi ja
Allee tänava hoonete ning esinduslikemate hoonete juures levis koos historitsismiperioodiga mõisaparkides
kasutusele tulnud ronitaimedega, lilledega, ürtidega ning toast suveks õue paigutatud toataimedega kujundamine.
Kui on soov kasutada mittetraditsioonilist liiki või kujundusvõtet, siis tuleks pöörduda linnavalitsuse
haljastusspetsialisti, arhitekti või Muinsuskaitseameti kohaliku vaneminspektori poole, kes olukorraga tutvub ja
nõu annab.

Vanalinna muinsuskaitseala
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Märkused:
X1 – kevadised hiliskülmad
X2 – külgvari
X3 – v.a. karmimad talved
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Vanalinna traditsiooniliste puude ja põõsaste lühitutvustus
Lehtpuud (täiskasvu saavutanult on laius keskmiselt 6-10 m)
Harilik vaher
Kõrgus: kuni 30 m
Vanus: 150...200 (300) aastat.
Kasvutingimused: Külmakindel, hea varjutaluvusega, eriti
noores eas. Mullastiku suhtes nõudlik, eelistab viljakaid
huumusrikkaid niiskemaid liivsavimuldi.
Juurestik on pigem maapinnalähedane, tugev ja hästi
harunenud.

Fotod 2, 3. Lehestik suvel tuhmroheline või nõrgalt läikiv,
sügisel varieeruv kollane, oranž ja punane. Õitseb mais enne
lehtede puhkemist. Õied kollakasrohelised püstistes
harunenud õisikutes.
Foto 1. Võra on tihe, laimunajas või ümar.
Harilik jalakas
Kõrgus: 25-30 (harva 40) m.
Vanus: 150...200 (300) aastat.
Kasvutingimused: Täiesti külmakindel. Varjutaluv. Mullastiku
suhtes nõudlik, vajab viljakat huumusrikast värsket
liivsavimulda. Talub hästi linnatingimusi.
Juurestik areneb hästi.

Fotod 5, 6. Lehestik pealt tumeroheline ja karedakarvaline,
alt heledam, vähemkarvane. Õitseb aprillis ennem lehtede
puhkemist. Õied pruunikad ja asetsevad kimbuna.
Foto 4. Võra on tihe, lai, silinderjas või laiuv.
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Harilik saar
Kõrgus: 25-30 m.
Vanus: 150-200 (300) aastat.
Kasvutingimused:
Mullaviljakuse
suhtes
nõudlik.
Soojalembene, eriti tundlik kevadiste hiliskülmade suhtes.
Valgusnõudlik, kuid noorena võib kasvada ka teiste liikide
varjus.
Juurestik on pigem maapinnalähedane, hästi harunenud.

Fotod 8, 9. Liitlehed kuni 40 cm pikad 9-15 lehekesega.
Lehestik pealt tume- ja alt heleroheline. Õitseb mais enne
lehtede puhkemist. Õied tumepruunid või violetsed,
paiknevad kimpudes või pööristes.
Foto 7. Võra on noorelt kitsas, vanemas eas laiuv.
Harilik pärn
Kõrgus: kuni 30 (35) m.
Vanus: harilikult kuni 300-400, sageli ka kuni 600 a.
Kasvutingimused: Mullastiku suhtes küllaltki nõudlik, vajab
viljakat mulda, soostunud muldi ei talu, põuda kannatab aga
hästi. Meie lehtpuudest parima varjutaluvusega. Täiesti
külmakindel.
Juurestik areneb nii sügavale kui ka maapinnalähedale. Vaid
savimuldadel ei arene juurestik korralikult. Väga tormikindel.

Foto 11. Lehestik pealt tumeroheline, mõnikord veidi läikiv,
alt valkjasroheline. Õitseb juulis. Õied on kollakasvalged,
lõhnavad, meerikkad.
Foto 10. Võra lai, munajas, rohkesti hargnev. Alumised oksad vahel rippuvad.
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Suurelehine pärn
Kõrgus: kuni 40 m.
Vanus: harilikult kuni 300-400, sageli ka kuni 600 a.
Kasvutingimused: Külmakindel. Mullastiku suhtes nõudlik.
Varjutaluv.
Juurestik areneb sügavale. Väga tormikindel.

Foto 13. Lehestik pealt tumeroheline, alt heledam ja
pehmekarvane. Õitseb juuli alguses. Õied on kollakasvalged,
lõhnavad, meerikkad.
Foto 12. Võra on noorelt kitsasmunajas, vanemas
eas laiuv.
Pooppuu
Kõrgus: 10-15 m.
Vanus: kuni 300 aastat.
Kasvutingimused: Külmakindel. Noorelt varjutaluv, hiljem
küllaltki valgusnõudlik. Mullastiku suhtes küllaltki
vähenõudlik.
Juurestik maapinnalähedane.

Fotod 15, 16. Lehestik pealt läikiv tumeroheline, alt hallviltjas.
Õitseb juunis. Õied valged suurtes tihedates õisikutes. Viljad
on oranžid, jäävad kauaks puule, valmivad oktoobrisseptembris. Viljad on söödavad.
Foto 14. Võra lai, sammasjas kuni ümar.
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Harilik hobukastan
Kõrgus: kuni 25 (30) m.
Vanus: 200-300 aastat.
Kasvutingimused: Eelistab liivsavimulda. Võrdlemisi
külmakindel. Võib kasvada suhteliselt lämmastikuvaestel
muldadel. Poolvarjutaluv.
Juurestik areneb tugevasti nii sügavale kui ka
maapinnalähedale.

Fotod 18, 19. Lehestik pealt tumeroheline, alt heledam.
Õitseb mai lõpus - juuni alguses. Õied valged püstistes
pööristes. Õitseb peale lehtimist. Vili on kerajas, ogaline
kupar. Viljakest on mürgine.
Foto 17. Võra on kerajas või laimunajas.
Harilik tamm
Kõrgus: 30-40 m.
Vanus: kuni 1000 a.
Kasvutingimused: Eelistab huumusrikkaid liivsavimuldi, ei talu
liigniiskust. Tundlik ülavarju suhtes. Hiliskülmaõrn.
Juurestik tungib tugevasti nii sügavale kui ka
maapinnalähedale.

Fotod 21, 22. Lehestik muutub suvel nahkseks ja läikivaks.
Osadel puudel jäävad lehed külge kogu talveks. Lehed
kõdunevad aeglaselt parkainete suure sisalduse tõttu. Õitseb
lehtimise ajal mai lõpus – juuni alguses. Õied
kollakasrohelised. Viljadeks on tõrud.
Foto 20. Võra on laiuv kuhikjas.
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Künnapuu
Kõrgus: 25-30 (35) m.
Vanus: tavaliselt 150, mõnikord 300-400 aastat.
Kasvutingimused: Külmakindel. Keskmise varjutaluvusega.
Võrdlemisi nõudlik mullaviljakuse suhtes, eelistab
huumusrikkaid muldi.
Juurestik hästi arenenud.

Fotod 24, 25. Lehestik pealt tumeroheline, alt heledam,
pehmekarvane. Sügisel muutub kollaseks või punaseks.
Õitseb enne lehtimist aprillis-mais. Õied punakasvioletsed,
kimbuna.
Foto 23. Võra on laiuv, ovaalne.
Harilik robiinia
Kõrgus: kuni 20 m.
Vanus: 100-200 aastat.
Kasvutingimused: Suhteliselt kiire kasvuga, valgusnõudlik,
talub hästi kuivust ja linnatingimusi ega ole nõudlik
pinnase suhtes.

Fotod 25, 26. Lehestik pealt tuhmroheline, alt
hallikasroheline. Õitseb juunis. Õied valged pikkades
rippuvates kobarates. Kõik taime osad on inimesele
mürgised. Viljaks on kaun.
Foto 24. Võra on sammasjas või ovaalne.
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Hall pähklipuu / Kreeka pähklipuu
Kõrgus: kuni 25 m.
Vanus: kuni 200 aastat.
Kasvutingimused:
peaaegu
külmakindel,
kuid
hiliskülmakartlik. Noorelt varjutaluv, hiljem valgusnõudlik.
Mullastiku suhtes küllaltki vähenõudlik. Eelistab niiskemat
mulda.

Fotod 28, 29. Liitlehed kuni 70 cm pikad 11-19 lehekesega.
Lehed helerohelised, karvased. Õitseb lehtede puhkemise
ajal. Õied kollakasrohelistes rippuvates urbades. Viljadeks on
pähklid.
Foto 27. Võra on laiuv, püstine.

Okaspuud (täiskasvu saavutanult on laius keskmiselt 4-6 m)
Harilik kuusk
Kõrgus: kuni 30 m.
Vanus: kuni 250 aastat.
Kasvutingimused:
Nõudlik
mullaviljakuse
suhtes.
Külmakindel. Põuatundlik. Varjutaluv.
Juurestik maapinnalähedane, seetõttu esineb sageli
tuulemurdu.

Foto 31. Okkad tumerohelised, ühekaupa.
Foto 30. Võra koonusjas või sammasjas. Oksad
noorelt teravnurga all, hiljem rippuvad.
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Harilik ebatsuuga
Kõrgus: 15-20 m.
Vanus: kuni 400 a.
Kasvutingimused: Eelistab viljakaid muldi. Sobivad
parasniisked mullad, ning päike ja poolvari. Külmakindel.
Juurestik plastiline, kuid küllaltki pindmine.

Foto 33. Okkad on pikemad ja pehmemad kui kuusel.
Foto 32. Võra on sarnane kuusega.

Põõsad ja madalad puud (täiskasvu saavutanult on laius keskmiselt 2-4 m)
Must leeder
Kõrgus: kuni 4 (7) m.
Kasvutingimused: Külmakindel ja mullastiku suhtes üsna
vähenõudlik. Linnatingimusi talub hästi.
Juurestik areneb sügavamale.
Kevadel on üks esimesena lehte puhkevaid puittaimi.

Foto 35, 36. Õitseb juunis. Õied valged. Mustad viljad
valmivad augustis.
Foto 34. Võra on püstiselt laiuv.
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Harilik sirel
Kõrgus: 5-8 m.
Kasvutingimused: Külmakindel. Kasvab ka varjus, kuid
õitsemiseks vajab täisvalgust. Mullastiku suhtes vähenõudlik,
kuid eelistab lubjarikast mulda.
Annab rikkalikult juurevõsu.

Foto 38. Lehed varisevad tavaliselt rohelistena. Õitseb maisjuunis. Õied lõhnavad, värvuselt valged, roosad, lillad,
sinised.
Foto 37. Võra on püstine.
Harilik ebajasmiin
Kõrgus: 1,5-3 m.
Kasvutingimused:
Külmakindel.
vähenõudlik. Küllaltki valgusnõudlik.
Paljuneb hästi juurestiku kaudu.

Mullastiku

suhtes

Foto 40. Lehed pealt tumerohelised, alt heledamad. Õitseb
juunis. Õied kreemikasvalged, suured umbes 3 cm
läbimõõdus, lõhnavad, püstistes kobarates.
Foto 39. Võra on püstiselt laiuv.
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Kurdlehine kibuvits
Kõrgus: kuni 2 m.
Kasvutingimused: Küllaltki külmakindel, vähenõudlik
mullastiku suhtes. Valgusnõudlik.
Paljuneb hästi juurestiku kaudu, võib moodustada suuri
põõsastikke.

Foto 42. Lehed tugevasti kortsus, pealt tumerohelised, alt
hallikad, karvased. Õitseb juunist septembrini. Õied roosad.
Viljad ere- või oranžpunased, valmivad augustist oktoobrini.
Foto 41. Võra on laiuv, kerajas.
Näärelehine kibuvits
Kõrgus: 1-1,5 m.
Kasvutingimused: Küllaltki külmakindel, vähenõudlik
mullastiku suhtes. Väga valgusnõudlik. Talub saastunud
õhku.
Paljuneb hästi juurestiku kaudu, võib moodustada suuri
põõsastikke.

Foto 44. Lehed pealt tumerohelised, alt heledamad. Õitseb
juunis. Õied valged või kollakad. Viljad mustad, valmivad
augustis.
Foto 43. Võra on püstine, kerajas.
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Harilik liguster
Kõrgus: 2-4 m.
Kasvutingimused: Peaaegu külmakindel. Karmimatel talvedel
esineb külmakahjustusi, kuid taastub kiiresti. Mullastiku
suhtes
vähenõudlik,
põuakindel.
Valgusnõudlik.
Kiirekasvuline. Annab juure- ja kännuvõsu.

Fotod 46, 47. Lehed pealt tumerohelised, nahkjad, alt
helerohelised. Varisevad sageli rohelistena. Õitseb peale
täielikku lehtimist juunis-juulis. Õied väikesed, valged,
lõhnavad, püstistes pööristes. Viljad on mustad, valmivad
septembris-oktoobris ja püsivad kaua põõsa küljes
Foto 45. Võra on püstine, sammasjas.
Suur läätspuu
Kõrgus: 6-8 m.
Kasvutingimused: Külmakindel, küllaltki varjutaluv. Mullastiku
suhtes vähenõudlik, põuakindel. Talub hästi linnatingimusi.
Juurestik hästi arenenud, plastiline.

Foto 49. Lehed ererohelised, noorelt karvased. Õitseb juunis.
Õied kollased. Vili on pruun kaun, valmib augustis.
Foto 48. Võra on püstine, sammasjas.
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Harilik kuslapuu
Kõrgus: 2-3 (4) m.
Kasvutingimused: Täiesti külmakindel. Hea varjutaluvusega,
kuid kasvavad paremini ning õitsevad rikkalikumalt avatud
kasvukohtadel. Eelistab kuiva pinnast.
Juurestik võrdlemisi maapinnalähedane.

Foto 50. Võra on püstine kergelt laiuv.

Foto 51. Lehed hallikasrohelised, pealt nõrgalt karvased ja alt
pehmekarvased. Õied on kollakasvalkjad, lõhnata. Õitseb
pärast täielikku lehtimist, mai lõpul ja juunis. Marjad on
tumepunased, läikivad, valmivad augustis või septembris,
mürgised.

Harilik jugapuu
Kõrgus: 2-4 m.
Kasvutingimused: Võrdlemisi külmakindel. Eelistab viljakaid
huumusrikkaid muldi. Varjutaluv. Pikaealine.

Foto 53. Okkad pealt tumerohelised alt veidi heledamad
tuhmrohelised. Vili on valminult punane. Viljaliha on söödav,
kuid seemned, võrsed, okkad ja koor on väga mürgised.
Foto 52. Võra on püstiselt laiuv.
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Nõuanded istutusalade valikuks
•

•

•

•

Puude ja põõsaste istutamisel peab arvestama, kui kõrged ja laiad nende võrad täiskasvu saavutades
on. Samuti tuleb arvesse võtta puude ja põõsaste juurestiku võimalikku ulatust. Need mõõtmed
määravad ära selle, kus leidub kinnistul sobiv ruum istutamiseks. Üldjuhul peetakse juurestiku ulatuseks
sama suurt ala, kui katab võra projektsioon maapinnal.
Puu või põõsa kaugus hoonetest ning rajatistest võiks olla selline, et täiskasvu saavutanult ei kahjustaks
tüvi, oksad ja juurestik hoonete ning rajatiste konstruktsioone ega viimistlust. Seega tuleks juba puu ja
põõsa istutamisel või uue hoone rajamisel arvestada puu või põõsa võra ja juurestiku maksimaalse
ulatusega siis kui ta on täiskasvanud ja istutus või ehitis teha täiskasvu saavutanud võra raadiuse
kaugusele või kaugemale.
Puude või põõsaste istutamisel on vajalik arvesse võtta ka tehnovõrkude ja nende kaitsevööndite
paiknemist. Üldjuhul peetakse maa-aluste tehnovõrkude puhul puu/põõsa tüve minimaalseks vajalikuks
kauguseks tehnovõrgust 2m, kuid mida kaugemale on võimalik puud/põõsast tehnovõrgu kaitsevööndist
istutada, seda perspektiivsem on puu/põõsa säilimine tulevikus ka siis, kui teostatakse tehnovõrkude
kaevetöid. Maapealsete tehnovõrkude puhul on mõningad erisused. Puude istutamine maapealsete
tehnovõrkude alla ega kaitsevööndisse pole võimalik, sest puud oma kõrge kasvuga hakkavad õhuliine
ja -kaableid ning vajalikke liinihooldustöid segama. Põõsaste paiknemine aga on võimalik nii
maapealsete tehnovõrkude all kui ka nende kaitsevööndis, sest põõsad ei kasva nii kõrgeks, et
hakkavad liine ja kaableid ning nendega seonduvaid töid segama.
Puude ja põõsaste istutamisel peab arvesse võtma ka nende kaugust teineteisest. Kui soovitakse igast
küljest lopsakat ja vaadeldavat haljaselementi, siis ei tohiks sellesse alasse, kuhu puu/põõsas täiskasvu
saavutades ulatub, istutada ühtegi teist puud/põõsast. Kui aga soovitakse tulemuseks puude/põõsaste
gruppe, siis on sobilik need istutada nii, et võrad hakkavad osaliselt kattuma. Samas peab gruppide
puhul arvestama, et hiljem ei ole enam sobilik puid/põõsaid üksikuna grupist eemaldada, sest
puude/põõsaste võrakujud on vastavalt arenenud ja tekivad visuaalselt häirivad augud.

Nõuanded istikutele
Tagamaks taimmaterjali ellujäämise ja esteetiliselt kauni välimuse peaks kasutatav taimmaterjal vastama
järgmistele nõuetele:
• Istikud peaksid olema aretatud ja kasvatatud Eesti puukoolides.
• Taimede võra, tüvi ja juurestik peaksid olema terved, tugevad ja ühtlase kvaliteediga.
• Puude oksad peaksid jaotuma tüve suhtes ühtlaselt igasse suunda ja olema vähemalt 300 mm
pikkused.
• Põõsaste oksad peaksid hargnema kas juurekaelast või sellest kuni 10 cm kõrguselt. 1-2 oksaga istikud
on sobivad hekkideks, 3 ja enama oksaga istikud on sobivad üksiktaimedeks.
• Istik peaks olema taimehaigusteta, kahjuriteta ning kahjustusteta.
• Istik peaks olema igas suunas ühtlase juurestikuga ning ilma keerdunud juurteta.
• Istiku tüvi peaks olema juurestiku suhtes keskel.
• Paljasjuursetele taimedele tuleks eelistada mullapalli või konteineriga istikuid.
• Mullapall peaks olema kompaktne, sellel ei tohiks olla väljaulatuvaid juureotsi. Mullapalli suurus sõltub
istiku suurusest, reeglina on mullapalli läbimõõt sarnane võra laiusega või veidi väiksem.
• Üksikpuude tüvi peaks olema sirge, võra hästi kujundatud, puukoolis vähemalt 2-3 korda ümber
istutatud (istikute ümberistutamisega kujundatakse istikutele tihe juurepall) ja eriti avaras kasvukohas
kasvanud, et tagada ilus, liigile spetsiifiline võra kuju.
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Nõuanded istutamiseks
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Konteineriga ja mullapalliga istikuid võib istutada kogu vegetatsiooniperioodi vältel.
Paljasjuurseid lehtpuuistikuid tuleks istutada sügisel pärast lehtede langetamist kuni külmadeni ning
kevadel enne pungade puhkemist. Paljasjuurseid okaspuuistikuid tuleks istutada septembris või kevadel
enne pungade puhkemist.
Istikute juurestikku tuleks kaitsta valguse ja kuivamise eest.
Istutusauk tuleks teha vastavalt istiku mullapalli/konteineri/paljasjuurse juurestiku suurusele viimase
läbimõõdust ca 1/3 võrra suurem ja sügavam.
Puistata võimalusel augu põhja orgaanilist materjali (tuhk, kõdu, turvas, kompost jne) ja segada see läbi
mullaga, mis august eelnevalt välja kaevatud.
Juurepalli all olev kasvumuld tuleks tihendada, nii et see poleks paakunud ega vajuks pärast istutamist.
Lehtpuude istikud kõrgusega üle 1,2 m tuleks toestada. Toestustarvikud peaksid olema puu
toestamiseks sobivad ja kogu istutusalal ühesugused, samasuunalised ning seotud ja lõigatud
ühekõrguselt. Põõsaste puhul pole tugivaiu vaja.
Tugiteivas tuleks rammida ennem puu istutamist maasse 1/3 ulatuses, maapealse osa pikkus peaks
ulatuma vähemalt poole puu kõrguseni, kuid mitte võrasse. Tugiteibad peaksid asetsema nii, et puu tüve
ja tugiteivaste vahele jääb mõnikümmend sentimeetrit ruumi. Seotis peaks asuma 1/3 puu kõrgusel.
Sidumisnööri ja tüve vahele tuleks paigaldada puukoort kaitsev materjal. Sidumisnöör peaks olema
lintjas ning vaia ja puu vahel jooksva sõlmega, et tüve ümbermõõdu kasvades nööri järele anda.
Seejärel võtta puu/põõsas ja tõsta istutusauku, juured harutada laiali ja istutusauk täita mulla ning
orgaanilise materjali seguga ning kinni suruda, hoides tüvest ning liikudes istutusaugu välissõõrist
puu/põõsa poole spiraalis varbaid puu/põõsa poole hoides.
Istutusaugud tuleks täita viljaka kasvumullaga, keskosa vähemalt 50 mm servadest kõrgemal.
Kasvumulla hulka väetisi üldjuhul ei segata. Kasvumuld ei tohiks sisaldada mitmeaastaste umbrohtude
juuri ega võõraid esemeid. Kasvumulla 6-50 mm terade osatähtsus võib olla kuni 15 massiprotsenti.
Istutamisel tuleks jälgida, et juurekael jääks maapinna suhtes endisele kõrgusele ning juured paigutuks
ühtlaselt ja sirgelt. Tihti on juba istutusnõus juurekael maetud, kuid ankurjuured peaksid olema mullapiiril
ning jääma mullapiirile ka pärast istutamist. Varem ettevalmistamata mullal tuleks istutada taim ca 10 cm
kõrgemale ümbritseva maapinna suhtes, et mulla tihenedes jääks istik samale kõrgusele ülejäänud
pinnaga. Varem ettevalmistatud mullal istutada taim juurekaelaga ca 1-3 cm kõrgemale ümbritseva
maapinna suhtes. Jälgida, et puuistikud oleksid istutusjärgselt vertikaalsuunas otse.
Istutamisel tuleks lõigata ära kuivanud, vigastatud oksad ning juured, vesivõsud ning kui on, siis
kahvelharud. Istutusjärgset hoolduslõikust ei ole soovitatav teha kohe vaid paari aasta möödumisel
istutamisest. Nii jääb lehemass juurdumist toetama. Peale istutamist tuleks rikkalikult kasta.
Põõsaste istutamisel võib olla vajalik teha istutusjärgne hoolduslõikus põõsastele, mis pole
istikukasvataja poolt lõigatud või mis pole piisavalt harunenud. Lõikamisel eemaldatakse ladavast 2/3 või
kärbitakse oksi 10-20 cm eelmisest lõikekohast kõrgemalt. Parim aeg lõikuse teostamiseks on kevadel.
Ka suvise või sügisese istutuse puhul teostatakse istutusjärgne hoolduslõikus alles kevadel.
Istutusaladele võib külvata pärast kastmist kodumaistest seemnetest muru. Istiku ümber jätta ca 1 m
laiune muruvaba ala.

Nõuanded hooldamiseks
Puude ja põõsaste säilimiseks pärast istutamist tuleb tähelepanu pöörata järgnevatele hooldustöödele:
• Peale istutamist kasta taimi kaks korda nädalas, okaspuid põuaga ka tihedamini. Taimi kasta
istutusjärgselt regulaarselt kahe aasta jooksul.
• Istutatud puud vaadata üle igal kevadel:
o Kontrollida sidumisnööri sõlme jooksvust ja anda nööri vastavalt tüve ümbermõõdu kasvule
järele.
o Lehtpuudel lõigata ära kõik kuivanud ja vigastatud oksad.
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Okaspuude puhul piirduda lõikamisel vaid kuivanud okste eemaldamisega. Okaspuude
hoolduslõikus teha märtsis.
Tugiteibaid hoida vähemalt 2-3 aastat peale istutamist ja lõigata seejärel maapinnalt ära.
Kasvama hakanud puud tuleks vaadata üle igal aastal, et lõigata ära kuivanud ja vigastatud oksad ning
kujundada liigile iseloomulik ja elujõuline võra. Küsida juhiseid noore puu hooldus- ja kujunduslõikuseks
heakorra- ja haljastuse spetsialistilt Katrin Reinholdilt (tel 4550534).
Täiskasvanud puude puhul ei ole tugev võra kujundamine õige. Eemaldatakse ainult kuivanud ja
murdumisohtlikud oksad; oksad, mis ristuvad, hõõrduvad või kinnituvad valesti; oksad, mis on
nakatunud või kahjustunud ning oksad, mis segavad liiklust või kasvavad õhuliinidesse. Küsida juhiseid
täiskasvanud puu hooldus- ja kujunduslõikuseks heakorra- ja haljastuse spetsialistilt Katrin Reinholdilt
(tel 4550534).
Noore puu hooldus- ja kujunduslõikus ei pruugi tavalisele aiaomanikule ülejõu käiv ning puu tervislikku
seisundit ohustav olla, kuid täiskasvanud puu lõikamine vajaks linnas kindlasti asjatundlikku spetsialisti
kätt. Selleks on olemas koolitatud arboristid ja raietöölised.
o

•
•

•

•

Valik puuhooldajaid Saaremaal:
•
AK Getmer (Saaremaa) akgetmer@gmail.com, +372 56 68 4705 Andi Vaha/+372 518 7614 Merle Vaha
•
ArborEst OÜ (Saaremaa) heiki@arborest.ee, +372 517 6969 Heiki Hanso
•
Rassiaru (Saaremaa) info@rassiaru.ee, +372 509 4986 Priit Kuusk/ +372 520 1617 Urmas Kask
Valik puuhooldajaid mandril:
•
Eesti Arboristide Ühing (Jõgevamaa) rein@grune.ee, +372 5142721 Rein Sermat/ puuhooldus@hot.ee,
+372 5526626 Sulev Järve/ heli.otti@torva.ee, +372 5240279 Heli Otti
•
Haljassaare (Tallinn) info@haljassaare.ee, +372 5342 7719, +372 5649 1442
•
Pan Tiit OÜ (Tallinn) pantiit@pantiit.ee, +372 5645 7166 Tiit Kesküla

Taimmaterjali hankimine
Üks võimalus istikuid saada on puukoolidest või aianditest. Seal pakutav sortiment on enamjaolt kodumaine ja
seetõttu meie ilmastikutingimustes vastupidavam ja haiguskindlam kui välismaine kraam. Et aga istikute aretus ei
ole massiline võrreldes mõne teise riigi tootmisega, siis võib kodumaise toodangu hinnaklass olla mõnevõrra
kõrgem.
Teine võimalus istikuid soetada on aianduskeskustest. Seal pakutav sortiment on enamjaolt välismaine, mistõttu
võib see ilmastikutingimustega kohanemisel kiduma jääda või halvimal juhul välja minna. Et aga istikute aretus on
võrreldes kodumaisega suurem, siis võib hinnaklass olla kodumaisest madalam.
Veel on alternatiiv hankida istikuid naabritelt ja tuttavatelt. See käib eriti põõsaste kohta, mis paljunevad edukalt
juurevõsudest ning mullapalli jagamisel saab kenasti ühest suurest taimest mitu väikest, mis kasvades saavad
teha läbi sama ringi ning on isegi kasuks taime uuenemisele. Puude osas ei pruugi selline paljundamine sobida,
sest kõik puud ei moodusta juurevõsusid. Seetõttu saab sellisel moel jagada vaid puid, mille juurestiku
ümbrusesse on tekkinud uus noor taim, mille koos mullapalliga välja kaevates ning ümber istutades saab
kasvatada uueks puuks.
Alternatiiviks on ka rohevahetused, mis võimaldavad vastavale üritusele oma istikutega kohale tulla või neid
kuulutuste teel pakkuda, vahetades need kellegi teise istikute vastu või üldse soovijatele ära anda. Kasu saavad
mõlemad osapooled.
Valik müügipunkte Saaremaal:
•
Bauhof ehitus ja aed (Kaarma vald, Saaremaa) kuressaare@bauhof.ee, +372 453 0600
•
Kloostrimetsa Puukool Saaremaal Kudjape aiand (Kaarma vald, Saaremaa) +372 453 6316
•
K-Rauta (Kaarma vald, Saaremaa)
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•

Naabriaed (Kaarma vald, Saaremaa) naabriaed@hot.ee, +372 529 7726

Valik müügipunkte mandril:
•
Aiasõber (Ilmatsalu vald, Tartumaa) aiasober@aiasober.ee, +372 735 1278/ +372 551 0131
•
Elise aed (Türi) info@eliseaed.ee, +372 5511499
•
Haljassaare (Tallinn) info@haljassaare.ee, +372 5342 7719, +372 5649 1442
•
Hansaplant (Kiili vald, Harjumaa) info@hansaplant.ee, +372 673 5565
•
Hortes (Laagri, Harjumaa) info@hortes.ee, +372 679 9333
•
Juhani Puukool (Luunja vald, Tartumaa) info@plantex.ee
•
Karukäpa Puukool (Palamuse vald, Jõgevamaa) info@karukapa.ee, +372 51 08 159
•
Luua Metsanduskooli Puukool (Palamuse vald, Jõgevamaa) puukool@luua.edu.ee, +372 507 6971
(aednikud), +372 5340 7559 (pargispetsialist)
•
Neeva Aed (Audru vald, Pärnumaa) neevaaed@gmail.com, +372 505 5425
•
Nurga Puukool (Nissi vald, Harjumaa) info@nurgapuukool.ee, +372 50 82 615
•
Pruuli Puukool (Põltsamaa vald, Jõgevamaa) pruuli@hot.ee, +372 775 2746
•
Põltsamaa Roosiaed (Põltsamaa vald, Jõgevamaa) info@eestiroos.ee, +372 77 69 877/ +372 51 76 181
•
Tartu Puukool (Tartu) puukool@rmk.ee, +372 506 4689
•
Viimsi Puukool (Viimsi vald, Harjumaa) toomaskirotar@hot.ee, +372 5564 7029
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