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TAIMMATERJAL MAJA EES:

1. HARILIK PIHLAKAS (Sorbus aucuparia) vm pihlaka sort, tüvivorm (tüvi 2-3 m kõrguselt okstest vaba), 1 tk
2. MADAL HEKK (max h=60 cm), kokku 13.5 jm

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

3. TARBEMURU, 55 m2

MUUD MATERJALID MAJA EES:

4. GRANIITSÕELMETEGA KÕNNITEE 40 m2

5. KÕNNITEE ÄÄREKIVI, 28 jm
6. POLLARVALGUSTID, 2 tk

TAIMMATERJAL MAJA TAGA:

1. VILJAPUU (õun, pirn, kirss vm), 1 tk
2. ÕITSEVAD LEHTPÕÕSAD, 2 tk.

valikus:  AED-HORTENSIA “GRANDIFLORA” (Hydrangea paniculata “Grandiflora”)
3. 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)

4. VABAKUJULINE HEKK (kõrgemad tagareas, madalamad põõsad ees grupiti. Grupi suurus min 3 taime), ca 10 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 
AED-HORTENSIA sordid (Hydrangea paniculata) H=1-1,5m 
TUHKURENELAS “GREFSHEIM” (Spirea cinerea “Grefsheim”) H=1-1.5m 
HARILIK MÄGIMÄND (Pinus mugo), H= 2-3m

5. PÜSIKUD JA PINNAKATTETAIMED:
PÄEVALIILIA (Hemerocallis) 1 sort, tähis plaanil He., kokku 3 tk
VÄIKE IGIHALI “GERTRUDE JEKYLL” või “ALBA” (Vinca minor “Gertrude Jekyll”), tähis plaanil V.m. , kokku 5 tk
HARULINE LURSSLILL “BRUNETTE” (Cimicifuga ramosa “Brunette”),tähis plaanil C.r. , kokku 1 tk
HARILIK PÄRLJALG (Onoclea sensibilis), tähis plaanil O.s., sõnajalg 5 tk
BERGEENIA “BRESSINGHAM WHITE” (Bergenia “Bressingham White”), tähis plaanil Be, kokku 5 tk
MAIKELLUKE (Convallaria majalis), tähis plaanil C.m., 9 tk

6. TARBEMURU, ca 30 m2

MUUD MATERJALID MAJA TAGA:

7. PUITTERRASS 6.3 x 2.6 m
8. SÜVISTATUD VALGUSTID TERRASSIL, 2 tk
9. GRANIITSÕELMETEST KÕNNITEE, 7.5 m2

10. METALLÄÄR 4 x 100 mm, kokku 25 jm
11. DEKORATIIVKILLUSTIK MAJA SERVAS (maja ja istutusala vahel), 1.2 m2 JA TERRASSI ÄÄRES, 1.6 m2

TAIMMATERJAL SUURES HOOVIS:

1. VILJAPUU (õun, pirn, kirss vm), 2 tk
2. HARILIK PIHLAKAS (Sorbus aucuparia) vm pihlaka sort, tüvivorm (tüvi 2-3m kõrguselt okstest vaba), 1 tk
3. HARILIK MÄND (Pinus sylvestris), tüvivorm (tüvi 2-3 m kõrguselt okstest vaba), 4 tk
4. HARILIK TAMM (Quercus robur), tüvivorm (tüvi 2-3 m kõrguselt okstest vaba), 1 tk
5. ÕITSEVAD LEHTPÕÕSAD, 7 tk.

valikus:  AED-HORTENSIA “GRANDIFLORA” (Hydrangea paniculata “Grandiflora”), 
TUHKURENELAS “GREFSHEIM” (Spirea cinerea “Grefsheim”)

6. SÕSTRAPÕÕSAD (punane-, must-, valgesõstar või tikker vm), kokku 4 tk
7. VABAKUJULINE HEKK (kõrgemad tagareas, madalamad põõsad ees grupiti. Grupi suurus min 3 taime), ca 60 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 
AED-HORTENSIA sordid (Hydrangea paniculata) H=1-1,5m 
TUHKURENELAS “GREFSHEIM” (Spirea cinerea “Grefsheim”) H=1-1.5m 
HARILIK MÄGIMÄND (Pinus mugo), H= 2-3m

8. TARBEMURU, ca 350 m2

MUUD MATERJALID SUURES HOOVIS:

9. LIIVAKAST 2 x 2 m, 1tk
10. PESAKIIK, 1 tk
11. GRANIITSÕELMETEST KÄIGUTEED PEENRAMAAL, 48.5 m2

12. METALLÄÄR 4 x 100 mm , kokku 44 jm
13. TÕSTETUD PEENRAD 1 x 1.5 m, H= 30 cm, kokku 6 tk
14. METALL-PIIRDEAED (KEEVISVÕRK), H=1,2 m, 12 jm
15. VÄRAV, 90 cm, 1 tk

Asendiplaan
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Taimmaterjali spetsifikatsioon

Puud ja põõsad
Ladinakeelne 

nimetus
Lühend 
joonisel

Kirjeldus Maht Pilt

MAJAESINE (kuni maja nurgani)

Harilik pihalakas 
tüvivorm

Sorbus aucuparia -
Alleepuuks koolitatud (tüvi okstest vaba 
2,5–3 m kõrguseni) ilusa kompaktse võ-
raga.

1 tk

Madal hekk (max h=60cm), kokku 13.5 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.

55 m2

MAJATAGUNE

Viljapuu (valikus: õun, 
pirn, ploom vm)

-
Reeglina päikeseline kasvukoht ning pa-
rasniiske viljakas muld. 

1 tk

Õitsevad lehtpõõsad, kokku 2 tk

Aed-hortensia 
“Grandiflora”

Hydrangea 
paniculata 
“Grandiflora”

-

Kasvukujult laiuv põõsas (kuni 2 m), 
kõrgus kuni 2 m. Lehed rohelied, õied 
valged juulist septembri lõpuni suurtes 
laipüramiidjates õisikutes. Eelistab vilja-
kat parasniisket mulda. Talub varju. Igal 
kevadel põõsas tugevasti tagasi lõigata.

2 tk
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Taimmaterjali spetsifikatsioon

Puud ja põõsad
Ladinakeelne 

nimetus
Lühend 
joonisel

Kirjeldus Maht Pilt

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

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 55 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. 
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Taimmaterjali spetsifikatsioon

Puud ja põõsad
Ladinakeelne 

nimetus
Lühend 
joonisel

Kirjeldus Maht Pilt

Aed-hortensia 
“Grandiflora”

Hydrangea 
paniculata 
“Grandiflora”

-

Kasvukujult laiuv põõsas (kuni 2 m), 
kõrgus kuni 2 m. Lehed rohelied, õied 
valged juulist septembri lõpuni suurtes 
laipüramiidjates õisikutes. Eelistab vilja-
kat parasniisket mulda. Talub varju. Igal 
kevadel põõsas tugevasti tagasi lõigata.

Tuhkur enelas 
“Grefsheim”

Spirea x cinerea 
“Grefsheim”

-

Laiuv kaarjate okstega kuni 1.5 m kõr-
gune põõsas. Lehed väikesed hallikad. 
Õied valged katavad kogu põõsa keva-
del (V–VI). Peale õitsemist tagasi lõigata. 
Väga leplik mullastiku suhtes. 

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

Kurdlehise roosi 
hübriid “Snow 
Pavement”

Rosa x rugosa 
“Snow pavement”

-

Kõrgus 0,8–1 m. 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.

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.

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

Puud ja põõsad
Ladinakeelne 

nimetus
Lühend 
joonisel

Kirjeldus Maht Pilt

Püsikud ja pinnakattetaimed

Päevaliilia (1 sort) Hemerocallis He.

Väga suur valik erineva õie värviga sor-
te. Tublid õitsejad suvel (VI–VIII). Erine-
va kõrgusega kuni 90 cm. Taimed on 
vähenõudlikud kasvutingimuste suhtes, 
pikaealised ja talvekindlad.

3 tk

Väike igihali 
“Gertrude Jekyll”

Vinca minor 
“Gertrude Jekyll”

V.m.

Vastupidav igihaljaste lehtedega pinna-
kattetaim. Õied säravvaged (V–VII). Ta-
lub varjulist kasvukohta. Eelistab paras-
niisket mulda, on põuakartlik.

5 tk

Haruline lursslill 
“Brunette”

Cimicifuga 
ramosa 
“Brunette”

C.r.

Pikaealine väga effektne hiline õitse-
ja. Roosakas-valged pikad õisikud kuni 
1.2 m (VIII–X). Suured pruunikas-lillakad 
liitlehed. Eelistab arasniisket aiamulda.

1 tk

Harilik pärljalg 
(sõnajalg)

Onoclea sensibilis O.s.
Vähenõudlik kuni 60 cm kõrgune ilusate 
heleroheliste lehtedega taim. Sobib nõr-
galt happeline kuni neutraalne muld. 

5 tk

Bergeenia 
“Bressingham 

White”

Bergenia 
“Bressingam 
White”

Be.

Nahkjad tumerohelised igihaljad lehed, 
talvel tumepunased. Õied valged (V–VI). 
Väga vastupidav ja vähenõudlik taim var-
julisse kohta. Kõrgus 30–40 cm.

5 tk
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Taimmaterjali spetsifikatsioon

Puud ja põõsad
Ladinakeelne 

nimetus
Lühend 
joonisel

Kirjeldus Maht Pilt

Maikelluke
Convallaria 
majalis

C.m.

Valgete meeldivalt lõhnavate õitega lill 
metsaäärsesse aeda (V–VI). Talub kuni 
täisvarju. Eelsitab niisket huumusrikast 
mulda. 
Taim on mürgine!

9 tk

Muru

Tarbemuru 
“Playground”

 -

Tarbemuru “Palyground” on spetsiaalne 
universaalne haljastussegu loodud Eesti 
kliimat silmas pidades. Kiire alg-areng, 
kiire kamara moodustumine, talub talla-
mis-koormust.

30 m2

SUUR HOOV

Viljapuu (valikus: õun, 
pirn, ploom vm)

-
Reeglina päikeseline kasvukoht ning pa-
rasniiske viljakas muld. 

2 tk

Harilik pihalakas 
tüvivorm

Sorbus aucuparia -
Alleepuuks koolitatud (tüvi okstest vaba 
2,5–3 m kõrguseni) ilusa kompaktse võ-
raga. 

1 tk

Harilik mänd 
tüvivorm

Pinus sylvestris -

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

4 tk

Harilik tamm 
tüvivorm

Quercus robur -

Suure laia võraga puu. Lehestik roheline, 
sügisel kollakaspunane, lehed püsivad 
kaua puul. Sobib parasniiske muld. Noo-
res eas aeglasekasvuline.

1 tk
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Taimmaterjali spetsifikatsioon

Puud ja põõsad
Ladinakeelne 

nimetus
Lühend 
joonisel

Kirjeldus Maht Pilt

Õitsevad lehtpõõsad, kokku 7 tk
Valikus:

Aed-hortensia 
“Grandiflora”

Hydrangea 
paniculata 
“Grandiflora”

-

Kasvukujult laiuv põõsas (kuni 2 m), 
kõrgus kuni 2 m. Lehed rohelied, õied 
valged juulist septembri lõpuni suurtes 
laipüramiidjates õisikutes. Eelistab vilja-
kat parasniisket mulda. Talub varju. Igal 
kevadel põõsas tugevasti tagasi lõigata.

kuni 
6 tk

Tuhkur enelas 
“Grefsheim”

Spirea x cinerea 
“Grefsheim”

-

Laiuv kaarjate okstega kuni 1.5 m kõr-
gune põõsas. Lehed väikesed hallikad. 
Õied valged katavad kogu põõsa keva-
del (V–VI). Peale õitsemist tagasi lõigata. 
Väga leplik mullastiku suhtes. 

kuni 
6 tk

Sõstrapõõsad (punane-, must-, valgesõstar, tikker vm), kokku 4 tk. Vabakujuline hekk (kõrgemad põõsad tagareas, madalamad ees. Paigutada 
grupiti. Grupi suurus min 3 taime, kokku ca 60 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 soolota

Aed-hortensia 
“Grandiflora”

Hydrangea 
paniculata 
“Grandiflora”

-

Kasvukujult laiuv põõsas (kuni 2 m), 
kõrgus kuni 2 m. Lehed rohelied, õied 
valged juulist septembri lõpuni suurtes 
laipüramiidjates õisikutes. Eelistab vilja-
kat parasniisket mulda. Talub varju. Igal 
kevadel põõsas tugevasti tagasi lõigata.

Tuhkur enelas 
“Grefsheim”

Spirea x cinerea 
“Grefsheim”

-

Laiuv kaarjate okstega kuni 1.5 m kõr-
gune põõsas. Lehed väikesed hallikad. 
Õied valged katavad kogu põõsa keva-
del (V–VI). Peale õitsemist tagasi lõigata. 
Väga leplik mullastiku suhtes. 



Aiakujundus 3

11www.OxfordPark.ee         Info@OxfordPark.ee

Taimmaterjali spetsifikatsioon

Puud ja põõsad
Ladinakeelne 

nimetus
Lühend 
joonisel

Kirjeldus Maht Pilt

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.

Kurdlehise roosi 
hübriid “Snow 

Pavement”

Rosa x rugosa 
“Snow pavement”

-

Kõrgus 0,8–1 m. 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.

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.

Mägimänd Pinus mugo -
Laiuv põõsas, kõrgus ja laius kuni 3–4 m. 
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.

ca 
350 m2
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Majaesine (kuni maja nurgani)

graniitsõelmekattega (alt.paesõelmete ehk paekivitolmu kattega ) kõnnitee 40 m2

filterkangas Typar SF 37 või analoog (kõnnitee alla) 60 m2

kõnnitee äärekivi (betoon 1000 x 200 x 80 mm) 28 jm

pollarvalgustid (ehk postvalgustid) LED 2 tk

puitsõrestik H=1.8 m 1.2 jm

Majatagune (kuni maja nurgani)

puitterrass 6.3 x 2.6 m 1 tk

süvistatud valgustid terrassil (LED) 2 tk 

graniitsõelmekattega (alt.paesõelmete ehk paekivitolmu kattega) kõnnitee 7.5 m2

filterkangas Typar SF 37 või analoog (kõnnitee alla) 8.5 m2

metalläär 4 x 100 mm (kõnnitee ja istutusala serva) 25 jm

dekoratiivkillustik maja ja istutusala vahel ning terrassi servas (nt Heller Kies frakts. 16–32), kihi paksus 3–5 cm 2.8 m2

filterkangas Typar SF 37 või analoog (dek.killustiku alla) 4 m2

Suur hoov

metall-piirdeaed (keevisvõrk) H=1.2m 12 jm

jalgvärav, 90 cm piirdeaiaga analoogne viimistlus H=1.2 m 1 tk

graniitsõelmekattega (alt.paesõelmete ehk paekivitolmu kattega) käiguteed peenramaal 48.5 m2

filterkangas Typar SF 37 või analoog (käigutee alla) 55 m2

metalläär 4 x 100 mm (peenramaa ümber) 44 jm

liivakast 2 x 2m 1 tk

pesakiik diam 1–1.2m 1 tk

tõstetud peenrad 1 x 1.5 m H=30 cm 6 tk
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