
  PUITTAIMESTIKU  HINDAMISE  TABEL LISA 2

Jrk   

nr
Puittaime liik                                              

Haljastuslik 

objekt

Rinnas-    

läbimõõt        

cm

Väärtus-

klass
Märkused

1
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
üksikpuu 52 II

Haruneb 2,5 m kõrgusel kaheks, laia 

võraga

2
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 50 II tüvel pahad

3
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 54 II tüvel pahad, H 3 m kaheks

4
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 36 II tüvel pahad

5
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 54 II tüvel väikesed pahad

6
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu

1 m 

kõrguselt- 

50

II H 1,5 m kolmeks

7
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 48 II mitmeharuline võra

8
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 52 II mitmeharuline võra

9
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 44 II H 3 m kaheks

10
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 26, 30 III kaks haru kokku kasvanud

11
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 40 II H 1,8 m kaheks

12
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu

0,5 m 

kõrgusel-36
III

pahkliku tüvega, mitmed suured 

oksalõikehaavad

13
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 38 II pahkliku tüvega

14
pärn, lääne-                              

Tilia ×europaea
alleepuu 58 II

H 3 m kaheks, künka otsas, tüve 

allosas kinnikasvanud vigastus

15
pärn, lääne-                              

Tilia ×europaea
alleepuu 49 II

tüvel pahad, H 3 m kaheks, 

kinnikasvanud tüvelõhe

16
pärn, lääne-                              

Tilia ×europaea
alleepuu 63 II kinnikasvanud tüvelõhed

17
pärn, lääne-                              

Tilia ×europaea
alleepuu 60 II mitmeharuline võra

18
pärn, lääne-                              

Tilia ×europaea
alleepuu 58 II mitmeharuline võra

19
vaher, ginnala                    

Acer ginnala
üksikpuu max 14 III

2 mitmeharulist põõsast, ühe 

juurekaelal mädanikutekitaja 

(jänesvaabik) viljakeha

20

ebajasmiin, harilik                    

Philadelphus 

coronarius

põõsad III 3 põõsast, vajalik hoolduslõikus

21
sirel, ungari                                    

Syringa josikaea
põõsad III 2 põõsast, vajalik hoolduslõikus

22
läätspuu, väike                            

Caragana frutex
põõsad III 2 põõsast, vajalik hoolduslõikus

23

tamm, püramiidjas           

Quercus robur var. 

fastigiata

üksikpuu max 30 II
H 1 m, harude vahel lõhe, võras 

peened kuivanud oksad



24

tamm, püramiidjas           

Quercus robur var. 

fastigiata

üksikpuu max 30 II mitmeharuline võra

25
vaher, ginnala                    

Acer ginnala
üksikpuu max 21 III

mitmeharuline, jämedamas mädanik, 

laialivajumise vältimiseks vajalik 

tugivöö

26

tamm, püramiidjas           

Quercus robur var. 

fastigiata

üksikpuu
juurekaelal-

70
I

ühtlase laia võraga, tüves 

kinnikasvanud lõhe

27
vaher, ginnala                    

Acer ginnala
üksikpuu max 20 II

mitmeharuline, juurekaelas ja tüves 

väikesed mädanikukolded, vajalik 

hoolduslõikus

28
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
üksikpuu 28-32 III 4-haruline

29
sirel, harilik                          

Syringa vulgaris
põõsas IV 2 haru

30
jalakas, harilik                   

Ulmus glabra               
üksikpuu 84 II H 2 m kolmeks, laia võraga

31
tuhkpuu, läikiv                 

Cotoneaster lucidus
põõsad III hõredad, noorendamise vajadus

32
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
üksikpuu 72 II

mitmeharuline võra, kinnikasvanud 

tüvelõhe

33
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 45 IV

H 3 m kaheks, ühepoolne, 

kõrvalpuude all, puudub kasvuruum

34
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
üksikpuu 50 II H 3 m kaheks, tüvel pahad, 

35
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 72 III

H 2,5 m viieks, harude laialivajumise 

oht, paigaldada tugivöö

36
tuhkpuu, läikiv                 

Cotoneaster lucidus
põõsad III

lamandunud, noorenduslõikuse 

vajadus

37
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 57 II

H 4 m kaheks, harunemiskoha all 

väikesed õõnsused

38
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 60 III

H 2 m kaheks, harude vahel lõhe, 

paigaldada tugivöö

39
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 60 IV

2 ja 7 m kõrgusel õõnsused, võra 

vähendamise vajadus

40
tuhkpuu, läikiv                 

Cotoneaster lucidus
põõsas III

1 põõsas, lamandunud, 

noorenduslõikuse vajadus

41
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 88 III

H 3,5 m kolmeks, ühe haru allosas 

väike õõnsus, tüves kinnikasvanud 

lõhed, jälgida harude seisundit

42
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 58 II

43
tuhkpuu, läikiv                 

Cotoneaster lucidus
põõsad III 4 põõsast, vajalik noorenduslõikus

44
tuhkpuu, läikiv                 

Cotoneaster lucidus
põõsad III

45
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 72 II H 2 m neljaks

46
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 52 II H 2,5 m kaheks

47
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 62 II mitmeharuline võra

48
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 55 II

H 2,5 m neljaks, tüves kinnikasvanud 

lõhe



49
tuhkpuu, läikiv                 

Cotoneaster lucidus
põõsad III 4 põõsast

50
sirel, harilik                          

Syringa vulgaris
põõsad III 2 põõsast, vajalik hoolduslõikus

51
sirel, ungari                                    

Syringa josikaea
põõsad III 2 põõsast, vajalik hoolduslõikus

52
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 48 III

H 3,5 m kaheks, harude rebenemise 

oht, tugivöö vajadus

53
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 52 III

H 3,5 m kaheks, harude rebenemise 

oht, tugivöö vajadus

54
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
üksikpuu 36 III tüvel väikesd pahad, võra ühepoolne

55
seedemänd, alpi               

Pinus cembra
üksikpuu 11 II 3-haruline võra

56
seedemänd, alpi               

Pinus cembra
üksikpuu 13 II latv 2-haruline

57
seedemänd, alpi               

Pinus cembra
üksikpuu 18 II 2-haruline võra

58
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 45 II

59
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 50 II mitmeharuline võra

60
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 61 II H 3 m neljaks

61
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 40 II

62
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 54 II

tüvel väikesed pahad ja 

kinnikasvanud lõhe

63
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 34 III H 3 m kaheks, juurekaelal õõnsus

64
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 46 III

H 2,5 m kaheks, jämepeajuur 

maapinnal, tüves lõhe, tugivöö 

vajadus

65
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 62 III

H 3 m neljaks, 2 m kõrgusel väike 

õõnsus, tüvel mädanikutekitaja 

(vahtratarjak) viljakeha

66
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 54 II H 3 m kolmeks, tüvel pahad

67
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 42 II

68
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 47 II

H 3 m kolmeks, tüves kinnikasvanud 

lõhe

69
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 36 II

70
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 64 II

H 3 m kolmeks, tõves kinnikasvanud 

lõhe

71
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 54 II tüves kinnikasvanud lõhe

72
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 50 II

H 4,5 m kaheks, tüves kinnikasvanud 

lõhe

73
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 63 III

H 3,5 m neljaks, harude vahel väike 

lõhe, tüvel väikesed pahad

74
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 44 II H 3 m neljaks, tüvel väikesed pahad

75
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 67 III

H 4 m kolmeks, harude all väike 

õõnsus



76
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 46 II H 4 m kaheks

77
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 40 II

78
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 37 II tüvel väikesed pahad

79
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 52 II

H 4 m kaheks, natuke kaldus, tüves 

kinnikasvanud lõhe

80
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 43 II tüvel pahad

81
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 50 II H 3 m kaheks, peajuur maapinnal

82
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 39 II H 3 m kaheks

83
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 36 II tüvel pahad

84
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 50 II H 3 m kolmeks

85
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 35, 35 II 2 tüve, ühes väike õõnsus

86
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 48 II

H 4 m kolmeks, tüves kinnikasvanud 

lõhe

87
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
üksikpuu 50 II H 6 m kaheks

88
kuusk, torkav                        

Picea pungens
üksikpuu 45 II natuke kaldus, juured maapinnal

89
sirel, harilik                          

Syringa vulgaris
põõsad 40 III

põõsaste rida, erineva vanuse ja 

kõrgusega, vajalik hoolduslõikus

90
kuusk, torkav                        

Picea pungens
üksikpuu 40 II natuke kaldus

91
sirel, harilik                          

Syringa vulgaris
põõsad III põõsaste rida, vajalik hoolduslõikus

92
sirel, ungari                                    

Syringa josikaea
põõsad III 2 põõsast, vajalik hoolduslõikus

93
kuusk, torkav                        

Picea pungens
üksikpuu 44 II natuke kaldus

94
kuusk, Engelmanni             

Picea engelmannii
üksikpuu 36 II

95
seedemänd, alpi               

Pinus cembra
üksikpuu 30 II

96
tuhkpuu, läikiv                 

Cotoneaster lucidus
hekk II

mitmeosaline pügatud hekk, ca 140 

cm kõrgune

97

lumimari, harilik                  

Symphoricarpos 

albus

põõsad IV pügatud, vajalik noorenduslõikus

98
kuusk, Engelmanni             

Picea engelmannii
üksikpuu 28 II natuke kaldus

99
kuusk, torkav                        

Picea pungens
üksikpuu 46 II

100
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
üksikpuu 70 II H 3 m, lai mitmeharuline võra

101
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
üksikpuu 67 II

H 4 m kaheks, tüves kinnikasvanud 

lõhe

102
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 50 II tüves kinnikasvanud lõhe



103
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 54 II

H 2,5 m kaheks, tüves kinnikasvanud 

lõhe, võra mitmeharuline

104
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 70 II H 3 m kaheks, tüvel pahad

105
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 62 II 4-haruline võra

106
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 44 II

107

ebatsuuga, hall                  

Pseudotsuga 

menziesii var. caesia

üksikpuu 49 III mitmeharuline hõre võra

108
sirel, harilik                          

Syringa vulgaris
põõsad III põõsaste rida, hoolduslõikuse vajadus

109

hobukastan, harilik             

Aesculus 

hippocastanum

alleepuu 60 III H 3 m kaheks, tüves bakternõre

110
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 50 II H 3 m kaheks

111
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 50 II tüvel väikesed pahad

112
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 57 II

mitmeharuline võra, tüvel väikesed 

pahad, jälgida harudevahelist 

ühendust

113
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 56 II H 2,5 m kolmeks

114
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
üksikpuu 52 II

H 3 m kolmeks, tüvel pahad, tüves 

kinnikasvanud lõhe ja väike 

mädanikukolle

115
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 44 II natuke kaldus

116
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 50 II H 2,5 m neljaks, tüvel pahad

117
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 40 II mitmeharuline võra, tüvel pahad

118
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 40 II 2 m kõrgusel väike õõnsus

119
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 38 II tüvel pahad

120
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 40 V

ühepoolne võra, mitu suurt oksa 

saetud, tüvel mädanikutekitaja 

(lõhislehik) viljakehad

121
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 30 II H 3 m kaheks, tüvel pahad

122
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 34 II mitmeharuline võra, tüvel pahad

123
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 30 II H 3,5 m kaheks, natuke kaldus

124
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 36 III suured oksalõikehaavad

125
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 47 III

mitmeharuline võra, ladvaosa 

hõrenenud

126
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 14 II noor puu



127
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 38 III

natuke kaldus, maapinnalähedased 

juured kahjustatud

128
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 9 II noor puu

129
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 14 III

mitmeharuline võra, suured 

oksalõikehaavad

130
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 10 II noor puu

131
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 32 II

132
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 10 II noor puu

133
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 31 II

134
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 11 II noor puu, vajalik kujunduslõikus

135
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 37 III

väike võrsesurma kahjustus, tüve 

allosas kinnikasvav vigastus

136
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 52 II

137
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 36 III

138
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 51 II

139
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 13 III

noor puu, mitmeharuline võra, 

kinnikasvanud tüvevigastus

140
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 38 II väike koorevigastus

141
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 40 II

142
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 44 II H 2 m kaheks, vana tüvevigastus

143
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 41 IV

väike võrsesurma kahjustus, võra 

mitmeharuline, hõrenenud

144
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 40 II

145
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 42 III

väike võrsesurma kahjustus, võra 

mitmeharuline

146
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 36 II

147
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 36 III

väike võrsesurma kahjustus, võra 

ühepoolne

148
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 52 II

149
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 41 III

väike võrsesurma kahjustus, võra 

ühepoolne

150
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 46 II

151
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 39 III

väike võrsesurma kahjustus, tüve 

allosas kinnikasvav vigastus

152
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 10 II

noor puu, allajäänud, puudub 

kasvuruum

153
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 40 IV

võrsesurma kahjustus, ca 3 m 

kõrgusel õõnsus

154
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 50 II



155
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 46 III mitmeharuline võra

156
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 50 II H 3,5 m kaheks

157
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 43 III

H 4 m kaheks, väike võrsesurma 

kahjustus, ühepoolne võra

158
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 83 III

H 2 m kaheks, lõhenenud, seotud 

trossiga, paigaldada tugivöö

159
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 40 III H 4 m kaheks

160
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 37 III

juurekaelal vana vigastus, 

võrsesurma kahjustus

161
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 41 II H 2,5 m kolmeks, tüvel pahad

162
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 8 IV noor puu, puudub kasvuruum

163
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 10 II noor puu

164
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 43 II

165
pärn, läiklehine                

Tilia ×euchlora
alleepuu 29 II tüvel vanad oksalõikehaavad

166
pärn, läiklehine                

Tilia ×euchlora
alleepuu 11 II noor puu, vajalik kujunduslõikus

167
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 18 II

168
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 40 III väike võrsesurma kahjustus

169
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 38 III

suur oksalõikehaav, 2-haruline võra, 

ühepoolne

170
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 46 II väike võrsesurma kahjustus

171
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 70 III

lai mitmeharuline võra, latv 

hõrenenud, 2 m kõrgusel väike 

õõnsus

172
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 9 V noor puu, ladvata

173
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 45 II

tüve allosas vana koorevigastus ja 

kinnikasvanud lõhe

174
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 7 II noor puu, juurekael maetud

175
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 54 II H 4 m kaheks

176
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 20 III H 1,8 m kaheks, ühepoolse võraga

177
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 56 II 3-haruline võra

178
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 50 III H 5 m kaheks

179
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 45 III

H 4 m kaheks, natuke kaldus, jälgida 

harudevahelist ühendust

180
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 17 IV kõver, allajäänud

181
pärn, harilik                             

Tilia cordata
alleepuu 58 III H 4 m kaheks, vajalik tugivöö



182
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 40 II natuke kaldus, tüvel pahad

183
pärn, suurelehine                

Tilia platyphyllos
alleepuu 60 II


