
 

  

 

 
Tartu 2020 

 

Kanuti aia ja sellega seotud alade puistu 
haljastusliku väärtuse hinnang 

Kanuti aed, Kesklinna linnaosa, Tallinn 
 

Kanuti aia park, KKR nr KLO1200204 

Kultuurimälestis reg nr 3015;  All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, 

muldkindlustused 

Kultuurimälestis reg nr 2589; Tallinna vanalinn, I - II a- tuh – muinsuskaitseala 

 

 

Töö nr: 20036HI2 
 

 

 

 

 



20036HI2 Kanuti aia ja sellega seotud alade puistu haljastusliku väärtuse hinnang  

 

 Artes Terrae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanuti aia ja sellega seotud alade puistu haljastusliku väärtuse hinnang 

 

Aadress: Kanuti aed, Kesklinna linnaosa, Tallinn 

Tellija:  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 

Koostajad:  Sulev Nurme, Janika Lill 

Vastutav spetsialist: Sulev Nurme 

 

 

 

 

Kaanepilt. Vaade uuringuala kirdeosast Mere puiestee poole. Sulev Nurme foto 

©AB Artes Terrae OÜ 2020



Kanuti aia ja sellega seotud alade puistu haljastusliku väärtuse hinnang 20036HI2 

 

AB Artes Terrae 
3 

 

Sisukord 

 

SELETUSKIRI ............................................................................................................................................. 4 

1. Sissejuhatus ..................................................................................................................................... 4 

1.1. Töö koostamise alus ................................................................................................................ 4 

1.2. Objekti lühikirjeldus, inventeerimise eesmärk ........................................................................ 5 

1.3. Kaitserežiim .............................................................................................................................. 5 

2. Ajalooline lühiülevaade ................................................................................................................... 6 

3. Hindamise metoodika ..................................................................................................................... 8 

4. Puistu kirjeldus, seisukord ja haljastuslik väärtus ........................................................................... 9 

4.1. Rohttaimestik, muru ................................................................................................................ 9 

4.2. Puistu ..................................................................................................................................... 11 

4.3. Soovitused puistu hoolduseks ............................................................................................... 17 

5. Kokkuvõte ...................................................................................................................................... 17 

 

LISAD 

Lisa 1 Teenuse osutamise tehniline kirjeldus 

Lisa 2. Puistu koondtabel 

 

 

JOONISED 

Joonis 1. Puistu plaan         M 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20036HI2 Kanuti aia ja sellega seotud alade puistu haljastusliku väärtuse hinnang  

 

4 
AB Artes Terrae 

 

 

 

 

 

SELETUSKIRI 

1. Sissejuhatus 

1.1. Töö koostamise alus 

Käesolev töö on koostatud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel maa-ala Kanuti aed, 

Kesklinna linnaosa, Tallinn (Skeem 1) dendroloogilise inventeerimise ja hindamise kohta. Uuringuala 

hõlmab Kanuti aia ja sellega seotud alade (Aia tänav, Inseneri tänav, Kanuti tänav, Uus tänav, Vana-

Viru tänav, Kanuti tn 5, Kanuti tn 3, Aia tn 12, Rannamäe tee 16 ja Väike Rannavärava 6) kinnistute 

puittaimestiku tellija poolt esitatud alusplaani piires (vt ka Lisa 1 – „Teenuse osutamise tehniline 

kirjeldus“). Välitööd teostasid Sulev Nurme ja Janika Lill 28.04.2020.  

Töö on koostatud tellija poolt esitatud digitaalsele alusplaanile (Infrada OÜ, töö nr G20-014. Maa-ala 

plaan tehnovõrkudega, väljastatud 14.04.2020). Andmed sisestas Janika Lill, plaani digitaliseeris ja 

aruande vormistas Sulev Nurme (volitatud maastikuarhitekt 8). 

Töös kasutatud fotode autor on Sulev Nurme (pildistatud 28.04.2020). 

 

Skeem 1. Inventeeritava ala orienteeruv asendiskeem – ala skeemil näidatud punasega (allikas: Maa-amet). 
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1.2. Objekti lühikirjeldus, inventeerimise eesmärk 

Inventeeritav ala on Tallinna Kesklinna linnaosa avalik haljasala. Inventeeritava ala suurus on 

ligikaudu 2,6 ha. Uuringuala piirneb idast Mere puiesteega, kirdest Rannamäe teega, põhjast Väike-

Rannavärava tänavaga, ja teistest suundadest naaberkruntidega (Skeem 1). Uuringuala on 

ansambliliselt seotud endise Tallinna Ohvitseride Maja hoonega. 

Inventeerimise eesmärgiks on määrata kinnistul kasvavate puittaimede haljastuslik väärtus. 

Kuna ala rohttaimestiku moodustab intensiivselt hooldatav murutaimestik, kus suure tõenäosusega 

puuduvad väärtuslikud, haruldased või kaitsealused liigid, siis käesoleva uuringu raames 

rohttaimestiku ei inventeeritud. 

1.3. Kaitserežiim 

Uuringuala on kaitsealuse pargina looduskaitse all: Kanuti aia park, KKR nr KLO1200204 (Skeem 2)1. 

 

Skeem 2. Looduskaitsealuse pargiosa piir (allikas: Maa-amet). 

 

Uuringuala jääb tervikuna ehitismälestise „All-linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, 

muldkindlustused“ alale; kultuurimälestise reg nr 3015 ja Tallinna vanalinna, I - II a- tuh – 

muinsuskaitsealale, kultuurimälestise reg nr 2589 (Skeem 3). Uuringualal paikneb kunstimälestisena 

muinsuskaitse all olev purskkaev – „Poisid vihmavarjuga“, kultuurimälestise reg nr 2242 (Skeem 3). 

Uuringuala piirneb ehitismälestisena kaitse all olevate endise Tallinna Ohvitseride maja (Mere pst 5), 

kultuurimälestise reg nr 8171  (Skeem 3) ja ehitismälestisena kaitse all oleva Klubihoonega (Aia tn 12) 

kultuurimälestise reg nr 8129 (Skeem 3). 

 

1 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200204&mount=view 
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Skeem 3. Kultuurimälestised (allikas: Maa-amet). 

2. Ajalooline lühiülevaade 
Kanuti aed kavandati 1867. a suveaiana linnalt aasta varem Kanuti gildile renditud krundile (Skeem 4) 

Aia tänava äärde täidetud vallikraavi kohale, endise Karjala bastioni kõrvale. Algne 1867. a plaan oli 

geomeetrilise, regulaarsust taotleva kujundusega (Skeem 5). Aed muutus linnarahva seas tuntud 

lõbustuskohaks: 19. sajandi lõpul peatusid seal mitmed rändtsirkused. Eesti Vabariigi  ajal tegutses 

Kanuti aias lõbustuspark. Kanuti aia kõrvale ehitati 1913. aastal omaaegse Tsaarivenemaa suurim 

kino - "Grand Marina. Teises ilmasõjas hävinud kino asemele ehitati 1952-1953. a Tallinna Laevastiku 

ohvitseride maja, millega koos ehitati pseudoklassitsistlikus stiilis regulaarne park, mille põhjaosa 

moodustas endine Kanuti aed. 1950-te lahenduses kontrasteerusid püramiidpaplid keskse avatud osa 

leinavormidega. 2002. aasta rekonstrueerimistöödega ohtlikuks muutunud paplid eemaldati. 

Park rekonstrueeriti 2002. a. Samal aasta paigaldati parki ka Valeri Jevdokimov tehtud Fjodor 

Dostojevski mälestusmärk. 2008. a. 2008. aastal rajati parki purskkaev Mare Mikofi 1985. a tehtud 

skulptuur „Poisid vihmavarjuga”. 

Pargi põhjaosa vanad puud pärinevad ajaloolise Kanuti aia perioodist (ca 1880-1915), uuemad 

istutused lõunaosas pärinevad osaliselt 1953. a, osaliselt 2002. a istutustest. 

 

Kultuurimälestis, reg nr 3015;  All-

linna kindlustused - linnamüür, 

tornid, väravaehitised, 

muldkindlustused 

Kultuurimälestis, reg nr 2589; 

Tallinna vanalinn, I - II a- tuh – 

muinsuskaitseala 

Kunstimälestis, reg nr 2242; 

Purskkaev «Poisid vihmavarjuga», 

M. Mikof, 1985 (graniit, pronks) 

8171 

8129 

3015 
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Skeem 4. Kanuti aed 1879. a (TLA 149. 5.2180.1). 

 

Skeem 5. 1867 Kanuti aia plaan  (TLA 149.4.156.1). 
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Foto 1. Vaade Laevastiku Ohvitseride Maja aiale 1954 a (foto: S. Rosenfeldt; TLM F 2776). 

3. Hindamise metoodika 
Puistu hindamisel on kasutatud Tallinnas kehtivat metoodilist juhendit "Puittaimestiku ja haljastuse 

inventeerimise kord"2. Puistu on hinnatud üksikpuudena. 

Puittaimede haljastuslik väärtus  (hindamiskriteeriumid vt tabel 1) on dendroloogilisel plaanil ära 

toodud haljastusliku väärtuse korras etteantud värvustega (I klass – punane; II klass – sinine; III klass 

– roheline; IV klass – kollane; V klass – pruun)3. 

Iga haljastusliku objekti andmed kanti numereeritud haljastuslike objektide nimekirja (puistu 

koondtabel) eesti keeles, liigilühenditega. Tabelisse on iga inventeeritud puittaime kohta kantud 

nimetus; haljastusliku väärtuse hinnang; puu diameeter 1,3 m kõrgusel sentimeetrites, ligikaudne 

kõrgus, võra ligikaudne läbimõõt, soovitused hoolduseks ja märkused.  

Töö käigus mõõdeti alusplaanil (M 1:500) toodud üksikpuud, põõsad ja grupid ning alusplaanile kanti 

puittaime number ja võra või võrastiku projektsiooni orienteeruv kontuur. Puud, mis alusplaanil ei 

kajastu, kanti joonisele silmamõõduliselt. Gruppidena on mõõdetud üksteise naabruses kasvavad 

samaliigilised ja samas seisukorras/väärtusklassis puud.  

Hindamistulemused kajastuvad joonisel 1 ja lisas 2 Seletuskiri ja tabelid on kehtivad/loetavad koos 

joonisega ning vastupidi, joonis koos seletuskirjaga.  

Käesolev töö ei sisalda dendropatoloogilisi täpseid hinnanguid. Märkustena on ilmnemisel kirjeldatud 
silmaga nähtavaid olulisi vigastusi ja kahjustusi, mis on märgitud tabelite märkuste veergu. 
Tabel 1. Hindamiskriteeriumid 

 

2 RT IV, 07.08.2013, 54; https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=104228 

3 RT IV, 07.08.2013, 54; https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=104228 
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PUUD 

Väärtusklass Kriteeriumid Juhis Märkimine 
plaanil 

I väärtusklass 
Eriti väärtuslik 
puu  

Dekoratiivsete ja/või pikaealiste ning haigustele ja 
kahjuritele vastupidavate puuliikide eriti suured ja 
elujõulised eksemplarid. Puud, mis on 
dendroloogilised haruldused või mis omavad 
ajaloolist või kultuuriloolist väärtust. Looduskaitse 
all olevad puud. 

Kindlasti säilitada. Punase 
joonega 

II väärtusklass 
Väärtuslik puu 

Dekoratiivne, pikaealine ning mehhaanilistest 
vigastustest, haigustest või kahjuritest 
kahjustamata (või väikeste kahjustustega) puu. Juba 
kahjustatud eriti väärtuslik puu. Dekoratiivsete, 
haigus- ning kahjurikindlate ja pikaealiste puuliikide 
noored elujõulised eksemplarid. Haljastusplaani 
(istutusskeemi) järgi istutatud puu. Omab olulist 
maastikulist ja ökoloogilist tähtsust. 

Säilitada.  Sinise 
joonega. 

III väärtusklass 
Oluline puu 

Dekoratiivne või pikaealine ning väheste 
mehhaanilistest vigastustest, haiguste- või kahjurite 
tunnustega, kuid veel elujõuline (juurdekasvu 
omav) puu. Puu, mis on osa ökoloogiliselt 
efektiivsest haljastusega kohast 

Võimalusel 
säilitada. 

Rohelise 
joonega 

IV väärtusklass 
Väheväärtuslik 
puu 

Puu, mis kahjustab või tulevikus hakkab kahjustama 
liigiliselt või asukohalt ala väärtuslikumat puud. Puu, 
mis on oma eluea lõpul kas vanuse või kahjustuste 
tõttu. Puu, mis on allasurutud seisundis. 
Linnahaljastuse seisukohalt väheväärtuslik puu, 
mida võib säilitada kui biomassi, kuid mis on 
soovitav likvideerida või asendada väärtuslikumate 
puuliikidega. 

Võib likvideerida. Kollase 
joonega 

V väärtusklass 
Likvideeritav 
(raiutav) puu 

Haige elujõuetu, ohtlik puu, ning millel on antud 
kohal väike ökoloogiline tähtsus. Puu, mis on 
kuivanud, tugevasti kahjustunud varju, 
linnatingimuste, põlemise, mehaaniliste vigastuste 
jms. tõttu. Puu, mis varjab ja kahjustab I ja II 
väärtusklassi puid või muud haljastust. 

Kuulub 
väljaraiumisele. 

Pruuni 
joonega 

  

4. Puistu kirjeldus, seisukord ja haljastuslik väärtus 

4.1. Rohttaimestik, muru 

Alustaimestiku moodustab tihedasti ja madalalt niidetav muru, mistõttu on vähetõenäoline, et alal 

esineks haruldasi või kaitsealuseid liike. Hindamise momendil täheldati lisaks kõrrelistele kirikakraid, 

lumikellukesi, kanakoolet, kollast kuldtähte. Lõunaosa lillepeenras õitsesid nartsissid. Muru katvus 

põhjaosas on kohati vaid ca 60…70%, puude all (sh Mere pst poolse puuderea all) esineb kehvadest 

valgusoludest tingitud taimestikuta laike. Spaa kõrvale puude alla on istutatud ilutaimi, muuhulgas 

leidub peenras dekoratiivpaju, mahhooniat ja tiivulist kikkapuud. Peenarde katvus aprilli lõpu seisuga 

oli väga väike, istutatud põõsad paiknevad hõredalt ja juhuslikult, mistõttu tervikuna ei ole tegemist 

eriti väärtusliku koosluse ega lahendusega. Võimalik on, et peenardes ei olnud inventeerimishetkel 

veel dekoratiivsed rohttaimed tärganud. 
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Foto 2. Muru Mere pst ääres. Esiplaanil valguse puudusest tingitud hõreda katvusega ala. Teise puu (hobukastan) juurestik 

on paljandunud ja mehaaniliselt vigastatud oletatavasti pargihooldustööde käigus. 

 

Foto 3. Murupind pargi põhjaosas. Esiplaanil valguse puudusest hõreda katvusega muruala suurte puude all. 
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Foto 4. Peenrad Kalev SPA kõrval. 

4.2. Puistu 

Puistu dendroloogiline liigirikkus on pigem väike, esineb 28 liiki ja vormi puittaimi. Kuna hindamine 

toimus lehtimise perioodil, määrati kolm liiki perekonna tasandil. Kunagisest Kanuti Gildi aiast on 

säilinud mitmed märkimisväärsed puud, sh harilik pöök (puu nr 48), mitu suuremõõdulist harilikku 

hobukastanit Kanuti tn ääres (puud nr 19-21, samuti puud nr 53-54), mitu harilikku tamme, harilikku 

ja  läänepärna ning harilikku jalakat. Uuringuala põhjaosas kasvab kolmeharuline põldvaher (puu nr 

55). Hinnanguliselt võib ligikaudu 30% puistu puudest olla vanemad kui 100 aastat ja kuuluda 

seepärast 1880-te istutuste hulka. 

Huvipakkuvad 1950-te istutusest on hariliku jalaka leinavormid ’Camperdownii’, mis on istutatud 

parteriosade segmentidesse ning kaks sümmeetriliselt paiknevat hariliku saare vormi ’Pendula’.  

Okaspuid pargis praktiliselt ei ole, endise ohvitseride maja poolses osas kasvab üksik elupuu. 

Põõsarinne pargi kesk- ja põhjaosas praktiliselt puudub, keskossa on 2000-te algul rekonstrueeritud 

läikiva tuhkpuu hekid, pargi lõunaosas kasvavad ebajasmiini, kibuvitsa ja sireli grupid. Uuringuala 

loodenurka, skate-pargi kõrvale, on istutatud pärgenela ja enela gruppe. 

Puistu seisund on rahuldav, vanadel puudel esineb tavapäraselt tüvemädanike tunnuseid – kokku 

tuvastati otseseid või kaudseid seenhaiguste tunnuseid kokku 83 puul, mis on kokku 56% hinnatud 

takseerühikutest. Samas jalal kuivanud ega kuivavaid puid ei tuvastatud. Tüvemädanikest tingituna 

peaks jälgima üksikuid vanu viltuseid puid (nt puud nr 13, 23, 53, 54, 67, 98, 100, 111), mis kasvukuju 

tõttu võivad ebasoodsate ilmastikuolude korral murduda. Osadel puudel on muruhooldusega 

kahjustatud pealt juuri. Pargis kasvavad jalakad on suhteliselt heas seisus. Vanemad hobukastanid on 

seenhaigustest üsna tugevasti nõrgestatud. Samuti on mädanikuga saare leinavormid 

Tänu märkimisväärsete mõõtmetega puudele on puistu põhjaosas tegemist väga väärtusliku 

puittaimestikuga ning märkimisväärse faktiga Tallinna bastionaalvööndi ajaloos, mida tuleb hoida 

ning säilitada. Samuti on oluline säilitada dendroloogiliselt haruldane põldvaher ning oma mõõtmete 

tõttu tähelepanuväärseks muutunud jalaka ja saare leinavormid. Kahjuks viimase juurestiku peal 

tallatakse, pindmised juured on vigastatud ja nende vahelt pinnas välja kantud. Külmakahjustuste ja 
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juurekahjustuste tõttu on puu nõrgestatud ja puule on tekkinud tüvemädanik. Samuti on kõrvalasuva 

lõbustusasutuse (Kalev SPA) ehitusega lõhutud hoone seina läheduses kasvavate puude juuri, 

mistõttu nt puude nr 26 ja 51-54 on nõrgestatud. Väärtuslikuks tuleb pidada ka Mere pst pool pargi 

servas asuvat puuderida, mis koosneb fragmentide kaupa hobukastanitest, pärnadest ja tammedest. 

Kuigi rida ei ole terviklik, toetab puuderida pargi üldkujundust ja seob selle pargi serval tervikuks. 

Rannamäe tee äärne puuderivi on ebaühtlane ja puud on suhteliselt tugevasti seenhaigustest ja 

mehhaanilistest vigastustest kahjustatud. Mere pst äärde on istutatud noored pärnad, mis on heas 

seisukorras. 

Puistu on suhteliselt hästi hooldatud, vanadele puudele iseloomulikult leidub võrades kuivanud oksi. 

Tihedast liitusest tulenevalt on mõne puu võrad ühekülgsed. Oluline on jätkata järjepidevat hooldust. 

Täpsemalt vt puistu koondtabel lisas 2. 

 

 
Foto 5. Vaade uuringuala keskosale. Esiplaanil purskkaev Mare Mikofi skulptuuriga „Poiss vihmavarjuga“. 
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Foto 6. Vaade parteri kagupoolsele segmendile, taamal ilusa võraga pärn. 

 

 

Foto 7. Vanad hobukastanid Kanuti tn ääres. 
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Foto 8. Vanad vahtrad ja pärnad pargi põhjaosas, vaade Kanuti tänavalt. 

 

 

Foto 9. Pargi põhjaosa vanad puud, vaade pargi keskelt Kanuti tänava poole. 

 



Kanuti aia ja sellega seotud alade puistu haljastusliku väärtuse hinnang 20036HI2 

 

AB Artes Terrae 
15 

 

 

Foto 10. Harilik jalakas ’Camperdownii’ parteri kirdepoolses segmendis. 

 

 

Foto 11. Saare leinavormid 'Pendula' endise Ohvitseride maja ees pargi lõunaosas. Taamal pargi ainuke okaspuu – 

sammasja kujuga elupuu. 
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Foto 12. Harilike tammede ja hobukastanite rida Mere pst ääres. 

 

  

Foto 13, foto 14. Vasakul harilik pöök pargi keskosas. Paremal põldvaher pargi loodeosas. 
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Foto 15. Saarvaher Rannamäe tee ääres. 

4.3. Soovitused puistu hoolduseks 

1. Soovitatav teha võrahooldus 68 puule (vt lisa 2). Eraldi tuleks arboristiga koostöös analüüsida ptk 

4.2. viidatud viltuste puude võrade tasakaalustamise võimalusi, et võimalusel vähendada nende 

murdumisohtu. Arvestada, et tugevalt viltused puud nr 53, 54 ulatuvad ka mänguväljaku kohale. 

2. Leida võimalus põldvahtra juurte katmiseks ja kaitseks. Probleemsete puude tugevuse ja 

seisukindluse täpsemaks uurimiseks on soovitatav teha resistograafi või tomograafi uuring. 

3. Kontrollida, kas ehitatud puitkast ei kahjusta puu nr 26 juurestikku. 

4. Kuna Rannamäe tee äärne puuderida on ebaühtlane ja halvas seisus, tuleks kaaluda selle 

terviklikku asendamist uue puudereaga, mis oleks kooskõlas Mere pst äärde istutatud noore 

puureaga. 

5. Soovitatav on suurendada niitmiskõrgust vanade puude juurte peal, et vähendada vigastuste 

ohtu ja suurendada rohttaimede taastumisvõimet. 

6. Täpsemalt konkreetsete puudega seotud probleemistik ja võimalik hooldusvajadus on esitatud 

Lisas 2 märkuste veerus. 

5. Kokkuvõte 
Kanuti aed on üks Tallinna bastionaalvööndi vanematest parkidest. Kuigi park ei ole säilinud oma 

algupärase paneeringuga, on selle puistu põhjaosas säilinud hulgaliselt puid, millest vanemad võivad 

pärineda 1880-test. Puistu on elujõuline, suuremate probleemideta. Park on hästi hooldatud, samuti 

on puittaimede hooldustase rahuldav. Kuigi park on 1950-tel ümber ehitatud ja rekonstrueeritud 

2000-te algul, on pargis täna välja kujunenud vanale pargile iseloomulik miljöö. 

Oluline on jätkata järjepidevat hooldust, vanu, üle 50 cm läbimõõduga puude võrad tuleks üle 

vaadata igal kevadel. Ühtegi puud hetkeseisus ei ole vaja seisundi või otsese ohtlikkuse tõttu raiuda. 

Küll tuleb järjepidavalt kontrollida ja vajadusel ohutustada kümmekond vana puud, mis eeskätt 

viltuse kasvu ja tüvemädanike tõttu võivad olla halbade ilmastikutingimuste kokkusattumisel 

potentsiaalselt murdumisohtlikud.   
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LISAD 

Lisa 1 Teenuse osutamise tehniline kirjeldus 

(Lepingu lisa) 

 

 

 

 

„Kanuti aed, Aia tänav // Inseneri tänav // Kanuti tänav // Uus tänav // Vana-Viru tänav, Kanuti tn 5, 

Kanuti tn 3, Aia tn 12, Rannamäe tee 16 ja Väike Rannavärava 6 kinnistute puittaimestiku ja 

haljastuse inventeerimise koostamine“ 

 

Teenuse osutamise tehniline kirjeldus  

 

 

 

Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise koostamine: 

 
Teostada projektalal ja sellest 10 m raadiuses Tallinna Linnavalitsuse 03.05.2006 määruse nr 
34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord” kohane puittaimestiku 
(dendroloogilise) ja haljastuse inventeerimine, mis on kohustuslik läbi viia ehitusprojektide 
menetlemisel aladel, millel kasvavad puittaimed. Kanda joonistele inventeerimise tulemused 
koos puude võrade ulatusega.  
 
Inventeerimist võib teostada loodusteadusliku või maastikuarhitektuuri ülikooli- või sellega 
võrdsustatud haridusega spetsialist, kes on eriala omandamisel läbinud dendroloogia 
kursuse. Vajalik on puittaimede tundmine ja eelnev töökogemus.  
 
Puittaimestiku (dendroloogilise) ja haljastuse inventeerimisel tuleb lähtuda:  
Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord, Tallinna Linnavalitsuse 03.05.2006 määruse 
nr 34;  
 
Inventeerimise aruanne tuleb esitada ühes eksemplaris paberkandjal ja digitaalsel kandjal.  
Joonised vormistada DWG kui PDF failidena. 
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Lisa 2. Puistu koondtabel 
 

Digiversioonis esitatud eraldi failina 


