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hariliku kuuse massiiv 20-26 tk

siberi lehis 5

harilik hobukastan 1

euroopa lehis 4-5

magus kirsipuu või hilistoomingas 3

euroopa lehis 4-5

harilik tamm 2

sargentii õunapuu või iluõunapuu 'August Vaga' 4

hõberemmelgas 'Sericea' 3

harilik tamm 3-7 tk

harilik vaher
'Schwedleri' 
(punaselehine)
2-3

siberi lehis 4-5

harilik kuusk 3-5

marjapõõsad 10-20

õuealal kadakate gruppidesse istutada asemele
väljaminevate puude asemele harilikku kadakat,
aia serva kohtadesse, kus on kasvuruum, võib 
istutada ka harilikku mändi, kuuske

harilik kuusk 2-5

harilik kuusk 2-5

metsaserva liigendamiseks istutada
vabakujuliselt hariliku ebatsuuga, palsaminulu
või hariliku kuuse grupid (võib ka grupi kaupa
erinevatest liikidest) kokku 12-17

paadikuuri kõrval väljaminevaid kadakaid ei
asenda; säilitada vahtrad (kuni 6 tk) millel on 
kasvuruum

tatari kuslapuu 5-10

näärlehine kibuvits 5-7

harilik ebajasmiin 8-15

näärlehine roos 5-7

kurdlehine roos 10-18

siberi kontpuu 10-12

harilik lumimari 8-12
villane lodjapuu 6-8

harilik lumimari 10-15

harilik sarapuu 6-8

harilik ebajasmiin 8-15

pennsylvaania toomingas 3-5

kurdlehine roos 15-25

punapaju 10-15

harilik tamm 6

hariliku haava või 
musta lepa 
püramiidvorm 6-8

must mänd või rumeelia mänd 3-5
harilik mänd 5-6

punane tamm 4-6

sinihall ebatsuuga 5-7

keskmise kasvuga rodeodendronite  grupid (3), igas grupis 5-7;
grupeerida liigi, õitsemise aja või õievärvuse järgi

keskmise kasvuga rodeodendronite  grupid (3), igas grupis 5-7;
grupeerida liigi, õitsemise aja või õievärvuse järgi

Mä+Ku

läänepärn 4-6

harilik tamm 9-11

rabe remmelgas 'Bullata'
(kõrgemakasvuline variant)

hõberemmelgas

siberi lehis 5

euroopa lehis 4-5

harilik kuusk või
palsami nulg 15-17

rabe remmelgas 'Bullata'
(kõrgemakasvuline variant)

ebatsuuga 3-5

allee: hariliku tamme püramiidvorm
või musta papli vorm 'Italica' 34

korea seedermänd 3

harilik tamm 'Fastigiata' (püramiid)

siberi lehis 4-6

euroopa lehis 3

õunapuu punaselehine vorm 1

harilik  mänd 10-15
hall pähklipuu

magus kirsipuu, kõrgekasvuline sort 3
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