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TAIMMATERJAL MAJA EES:

1. HARILIK MÄND (Pinus sylvestris), tüvivorm (tüvi 2-3 m kõrguselt okstest vaba), 1 tk
2. MADAL HEKK (max h=60 cm), kokku 7 jm

valikus:  HARILIK LIGUSTER “ATROVIRENS” (Ligstrum vulgare “Atrovirens”), 3-4 tk/jm 
LÄIKIV TUHKPUU (Cotoneaster lucidus), 3-4 tk/jm

3. TARBEMURU 20 m2

MUUD MATERJALID MAJA EES:

4. GRANIITSÕELMETEGA KÕNNITEE 13 m2

5. KÕNNITEE ÄÄREKIVI, 17 jm
6. POLLARVALGUSTID, 2 tk
7. PUITSÕRESTIK H=1,2m, 1,2 jm

TAIMMATERJAL MAJA TAGA:

1. VILJAPUU (õun, pirn, kirss vm), 1 tk
2. KÕRGE HEKK (max h=150cm), 7 jm

valikus:  MAGESÕSTAR (Ribes alpinum), 3-4 tk/jm 
LÄIKIV TUHKPUU (Cotoneaster lucidus), 3-4 tk/jm 
PUNAPAJU sordid (Salix purpurea) või VITSPAJU sordid (Salix viminalis) punutud “elav” piire niiskemasse kasvukohta (võtab vähe ruumi)

3. VABAKUJULINE HEKK (kõrgemad tagareas, madalamad põõsad ees grupiti. Grupi suurus min 3 taime), 5 jm
valikus:  TÖMBILEHINE VIIRPUU “PLENA” (Crataegus laevigata “Plena”), H= 2-3m 

PAJUD (Salix purpurea ja Salix viminalis), H= 1-2m 
AROONIA (Aronia melanocarpa), H=1,5-2m 
VAARIKAS (Rubus idaeus), H =1,5m 
KURDLEHISE ROOSI HÜBRIID “SNOW PAVEMENT” (Rosa “Snow pavement”), H= 1-1,2m 
HARILIK MÄGIMÄND (Pinus mugo), H= 2-3m

4. TARBEMURU, ca 45 m2

MUUD MATERJALID MAJA TAGA:

5. LIIVAKAST 1,2 x 1,2 m
6. PUITTERRASS 4,2 x1,8 m
9. PUITSÕRESTIK H = 1,80 m, 2 jm
8. DEKORATIIVKILLUSTIK (terrassi servas), 0.9 m2

9. METALLÄÄR 4 x 100 mm, 4.2 jm

Asendiplaan
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Taimmaterjali spetsifikatsioon

Puud ja põõsad
Ladinakeelne 

nimetus
Lühend 
joonisel

Kirjeldus Maht Pilt

MAJAESINE (kuni maja nurgani)

Harilik mänd 
tüvivorm

Pinus sylvestris -

Kõrgekasvuline okaspuu. Tüvivorm – 
tüvi okstest vaba 2,5–3 m kõrguseni. 
Üksikuna kasvades moodustab laia võra 
ja jääb madalamaks. Mullastiku suhtes 
leplik. 

1 tk

Madal hekk (max h=60 cm), kokku 7 jm
Valikus:

Harilik liguster 
“Atrovirens”
(madala pügatava 
heki jaoks)

Ligustrum vulgare 
“Atrovirens”

-

Püstise kujuga tihe põõsas, põhiliigist 
väiksemate lehtedega. Õied purpurpu-
nased (VII–VIII), vähemärgatavad. Leplik 
mullastiku suhtes. Kevadel tagasi lõigata. 
Väga hea hekitaim. Hekis taimi 3–4 tk/jm

Läikiv tuhkpuu 
(madala pügatava 
heki jaoks)

Cotoneaster 
lucidus

-

Püstise kasvuga tihe põõsas. Lehestik 
tumeroheline nahkjas, sügisel punane. 
Õied roosakas-valged (VI), viljad väike-
sed mustad marjad. Sobivad kõik mullad. 
Väga hea taim pügatava heki jaoks. Taimi 
3–4 tk/jm.

Muru

Tarbemuru 
‘Playground’

 -

Tarbemuru “Palyground” on spetsiaalne 
universaalne haljastussegu loodud Ees-
ti kliimat silmas pidades. Kiire algareng, 
kiire kamara moodustumine, talub talla-
mis-koormust.

20 m2

MAJATAGUNE

Viljapuu (valikus: õun, 
pirn, ploom vm)

-
Reeglina päikeseline kasvukoht ning pa-
rasniiske viljakas muld. 

1 tk

Kõrge hekk (max h=150 cm), kokku 7 jm
Valikus:

Magesõstar Ribes alpinum -

Püstise kujuga tihe põõsas. Õied pur-
purpunased (VII-VIII), vähemärgatavad. 
Leplik mullastiku suhtes. Kevadel tagasi 
lõigata. Väga hea hekitaim. Hekis taimi 
3-4 tk/jm
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Taimmaterjali spetsifikatsioon

Puud ja põõsad
Ladinakeelne 

nimetus
Lühend 
joonisel

Kirjeldus Maht Pilt

Läikiv tuhkpuu 
(madala pügatava 
heki jaoks)

Cotoneaster 
lucidus

-

Püstise kasvuga tihe põõsas. Lehestik 
tumeroheline, lehtib väga vara. Õied 
kollakasrohelised (IV-V), viljad punased 
söödavad marjad. Eelistab hea drenaaži-
ga viljakat mulda. Väga hea taim pügatava 
heki jaoks. Taimi 3-4 tk jm.

Punapaju või vitspaju 
sordid

Salix purpurea 
Salix viminalis

-
Punutud paju vitstest piire niiskemasse 
kasvukohta. Võtab vähe ruumi. On kiire-
kasvuline. 

  

Vabakujuline hekk (kõrgemad põõsad tagareas, madalamad ees. Paigutada grupiti. Grupi suurus min 3 taime, kokku ca 5 jm. 
Valikus:

Tömbilehine viirpuu 
“Plena”

Crataegus 
laevigata “Plena”

-

Kuni 4 m kõrgune tihe püstine põõsas 
või väike puu. Lehed tumerohelised. 
Õied valged, täidisõied (VI). Vähenõudlik 
mullastiku suhtes, kena soolotaim

Pajud
Salix viminalis ja 
Salix purpurea

-
Kiirekasvulised põõsad niiskematesse 
kasvukohtadesse. Kõrgus kuni 2 m. Ei 
talu põuda. 

Harilik vaarikas Rubus idaeus -
Päikeselisse parasniiskesse kasvukohta 
sobiv kiirekasvuline vilju kandev põõsas.  
Teiste põõsaste vahele või aia äärde.

Tume aroonia
Aronia 
meanocarpa

-

Laiuv püstiste okstega põõsas. Lehestik 
tumeroheline, sügisel oranžist tumepu-
naseni. Marjad mustad söödavad sep-
tembris. Haiguse- ja külmakindel. Talub 
hästi noorenduslõikust.



Aiakujundus 2

7www.OxfordPark.ee         Info@OxfordPark.ee

Taimmaterjali spetsifikatsioon

Puud ja põõsad
Ladinakeelne 

nimetus
Lühend 
joonisel

Kirjeldus Maht Pilt

Kurdlehise roosi 
hübriid “Snow 

Pavement”

Rosa x rugosa 
“Snow pavement”

-

Kõrgus 0,8–1m. Õitseb pidevalt. Väga 
külmakindel ja terve. Tal on helepuna-
sed viljad, mis ilmuvad üsna vara ja jää-
vad taime külge talveni. Sügisel on tema 
lehtedel ilus kahvatukollane värv. Õied 
on topelt ja valged roosaka varjundiga, 
tugevasti lõhnavad. Vartel on tihedalt 
okkaid. Palju marju.

Mägimänd Pinus mugo -
Laiuv põõsas, kõrgus ja laius kuni 3–4m. 
Valguslembene. Talub põdua ja külma, 
mullastiku suhtes väga vähenõudlik

Muru

Tarbemuru 
“Playground”

 - 

Tarbemuru “Palyground” on spetsiaalne 
universaalne haljastussegu loodud Ees-
ti kliimat silmas pidades. Kiire algareng, 
kiire kamara moodustumine, talub talla-
mis-koormust.   

45 m2



Muude materjalide ja tööde spetsifikatsioonAiakujundus 2

8www.OxfordPark.ee         Info@OxfordPark.ee

Majaesine

graniitsõelmekattega kõnnitee 13 m2

filterkangas Typar SF 37 või analoog (kõnnitee alla) 16 m2

kõnnitee äärekivi (betoon 1000 x 200 x 80 mm) 17 jm

pollarvalgustid (ehk postvalgustid) LED 2 tk

puitsõrestik H=1.8 m 1.2 jm

Majatagune

puitterrass 4.2 x 1.8 m 1 tk

puitsõrestik H=180 cm 2 jm

liivakast 1.2 x 1.2m 1 tk

dekoratiivkillustik terrassi servas (nt Heller Kies frakts. 16–32), kihi paksus 3–5 cm 0.9 m2

metalläär 4 x 100 mm (dek. killusitku ja muru vahel) 4.2 jm
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LÕIGE B-B' MAJATAGUNE TERRASS M 1:20

dekoratiivkillustik
(nt Heller Kies frakts 16-32), 5-6 cm
filterkangas Typar SF37 või sarnane
ol.ol. pinnas

 

+0.15

-0.15

+0.00

Terrassilaud 28x94mm 

0.
9

Betoonvundament PVC torus
diam.20cm

metalläär 4x100 mm

0.2

1

muru

Drenaaž killustik
fr. 8-16 
(kiht 10 cm)  

Killustik
fr. 8-16 
(kiht 10 cm)

ol.ol.pinnas

Immutatud hööveldatud puit
PHL 45 x 100 mm
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puude toestus - 3 posti/ 3
Puu

puude sidumine - 3  paela

puude toestus - 3 posti

muru
kasvumuld 150 mm
olemasolev pinnas

olemasolev pinnas
kasvumuld

puude sidumine - 3  paela  

Märkus
1. Istutsjärgselt moodustada vallid 
puutüve ümber kastmisvee paremaks 
juhtimiseks istutusauku. 
    Puutüve kael jätta vabaks ca d=30 
cm.
2. Puutoed tuleb eemaldada kahe aasta 
möödudes istutusest.  Vallid tasandada.

Istutusaugu maht on 1,0h x 1.5d x 1.5d 
(minimaalselt 0,8x1x1m), kus:
h = juurepalli (mullapalli, sh konteinertaime 
mullapalli) kõrgus
d = juurepalli (mullapalli) läbimõõt. 

 DETAIL 1 - Istutused - suured puud

PEALTVAADE

 


