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1. ginnala vaher 5
2. Thunbergi kukerpuu 'Atropurpurea' 4
3. lodjap-põisenelas 'Diabolo' 6
4. hiina e kare kuusk 1
5. punapaju 1
6. laanesõnajalg 45
7. jaapani enelas 'Japanese Dwarf' 19
8. harilik elupuu 'Little Gem' 9
10. harilik robiinia 2
11. jaapani enelas 'Flaming Mound' 20
12. jaapani enelas 'Firelight' 20
13. Thunbergi kukerpuu 'Aurea' 9 (...15)
14. taldleht (kilpjas rodgersia) 40
15. looduslik siirdatav sammal või aedliivatee arvestusega 5 taime/m2
16. hõberemmelgas 'Tristis' 1
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lilleaas (joonis 6-6)

tihedalt niidetav muru (muru max kõrgus 50 mm)

kruusa või veerisepinnad

sümboolne jaapani aia kivilatern

sümboolne jaapani aia värav (puit)

orienteeruv suure kivigrupi asukoht

sümboolsed "kuivjõe" sillad (puit)

jaapani stiilis paviljoni võimalik asukoht "kuivjõgi"

samblasaared (pinnakate - sammal)

sümboolne sild 1

sümboolne sild 2

Vaade sümboolsele "kuivjõe" sillale 1

Märkused

asteplaadid, hall betoon 900 x 400 x 50 mm

puitlaudis

pikkus: 2300 mm
laius: 900 mm

1.  Aed on kujundatud jaapani aia stiilis ja jaapani aia elemente kasutades. Aia lahendus ei lähtu ühestki konkreetsest
    jaapani aia ajaloolisest stiilist ega konkreetsest näitest. Aia elementide paigutusel on lähtutud olemasolevast reljeefist
    ja asendist pargis, kujunduses ei ole arvestatud otseselt budistliku filosoofia kohase aia disaini põhimõtetega. Aia lahendusel
    on arvestatud sellega, et aed läheb sujuvalt üle seda lõunast raamistavaks pineetumiks ja põhjast raamistavaks rododendronite
    aiaks.
2. Paviljoni / varjualuse võib asendada ümmargusel platsil pingigrupiga. Paviljoni lahendus anda eraldi projektiga.
3. Kivilaternate stiili ja kujundus teha tellija valikul, kasutada võib valmistoodangut või tellidal latern skulptorilt. 
    Kivilaterna kõrgus peab olema vahemikus 1000...1300 mm, materjal - soovitatavalt looduskivi.  
4. Sümboolsete väravate asukohti võib muuta, väravad  tähistavad nelja formaalset sissepääsu aeda.
5. Värava ja sildade põhimõtteline lahendus vt joonis 19.
6. Nõuded materjalidele, tööde teostamisele, kvaliteedinõuded vt seletuskiri ptk 4.

graniitkiviga markeeritud
tõstetud teepind

eraldiseisvad pinnasesse 
ankurdatud käsipuud

jäme  (d 600 mm)  puutüvi istumiseks

asteplaadid, looduslik kivi D 450...600  mm
Vaade sümboolsele "kuivjõe" sillale 2

kõnnitee äärekivi

Kivilaterna motiiv
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pikkus: 3600 mm
laius: 2000 mm

Sümboolse värava motiiv

pikkus: 1700 mm
laius: 2340 mm
kõrgus: 3505 mm

puitkarkass

1. ginnala vaher 5
2. Thunbergi kukerpuu 'Atropurpurea' 4
3. lodjap-põisenelas 'Diabolo' 6
4. hiina e kare kuusk 1
5. punapaju 1
6. laanesõnajalg 45
7. jaapani enelas 'Japanese Dwarf' 19
8. harilik elupuu 'Little Gem' 9
10. harilik robiinia 2
11. jaapani enelas 'Flaming Mound' 20
12. jaapani enelas 'Firelight' 20
13. Thunbergi kukerpuu 'Aurea' 9 (...15)
14. taldleht (kilpjas rodgersia) 40
15. looduslik siirdatav sammal või aedliivatee arvestusega 5 taime/m2
16. hõberemmelgas 'Tristis' 1
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