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VÄÄRTUSHINNANGUD
Eriti väärtuslik puu (I väärtusklass) – dekoratiivsete
ja/või pikaealiste ning haigustele ja kahjuritele
vastupidavate puuliikide eriti suured ja elujõulised
eksemplarid. Puud, mis on dendroloogilised
haruldused või mis omavad ajaloolist või
kultuuriloolist väärtust. Samuti looduskaitse all
olevad puud. Kindlasti säilitada.
Väärtuslik
puu
(II
väärtusklass) – dekoratiivne, pikaealine ning
mehhaanilistest vigastustest, haigustest või
kahjuritest kahjustamata (või väikese kahjustusega)
puu. Dekoratiivsete, haigus- ning kahjurikindlate ja
pikaeaaiste
puuliikide
noored
elujõulised
eksemplarid. Haljastusplaani (istutusskeemi) järgi
istutatud puu. Omab olulist maastikulist ja
Oluline
puutähtsust.
(III väärtusklass)
ökoloogilist
Säilitada. – dekoratiivne või
pikaealine
ning
väheste
mehhaanilistest
vigastustest, haiguste- või kahjuritetunnustega,
kuid veel elujõuline (juurdekasvu omav) puu. Puu,
mis on osa ökoloogiliselt efektiivsest haljastusega
kohast Võimalusel säilitada.
Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass) – puu, mis
kahjustab või tulevikus hakkab kahjustama liigiliselt
või asukohalt ala väärtuslikumat puud. Puu, mis on
oma eluea lõpul kas vanuse või kahjustuste tõttu.
Puu, mis on allasurutud seisundis. Linnahaljastuse
seisukohalt väheväärtuslik puu, mida võib säilitada
kui biomassi, kuid mis on soovitav likvideerida või
asendada väärtuslikumate puuliikidega. Võib
likvideerida.
Likvideeritav puu (V väärtusklass) – haige
elujõuetu, ohtlik puu, ning millel on antud kohal
väike ökoloogiline tähtsus. Puu, mis on kuivanud,
tugevasti kahjustunud varju, linnatingimuste,
põlemise, mehaaniliste vigastuste jms. tõttu. Puu,
mis varjab ja kahjustab I ja II väärtusklassi puid või
muud haljastust. Kuulub väljaraiumisele.
Eriti
väärtuslik
põõsas
(I
väärtusklass) – dekoratiivsete ja/või pikaealiste ning
haigustele ja kahjuritele vastupidavate põõsaliikide
eriti suured (ja elujõulised) eksemplarid.
Looduskaitsealune põõsaliik ja dendroloogiline
haruldus. Kindlasti säilitada.
Väärtuslik põõsas (II väärtusklass) – elujõuline
ja/või
tähelepanuväärsete
dekoratiivsete
iseärasustega
põõsas;
haljastusplaani
(istutusskeemi) järgi istutatud leht- või okaspõõsas.
Omab ökoloogilist ja ruumilist väärtust. Säilitada
samas seisundis. Rühmad säilitada tervikuna või
suurte rühmadena.
Oluline
põõsas
(III
väärtusklass) – haljastusplaani (istutusskeemi) järgi
istutatud või linnatingimustele vastupidav ja
talvekindel ala ilmestavat ja keskkonda parandavat
tähtsust omav leht- või okaspõõsas, mille
dekoratiivsed omadused on vähenenud. Võimalusel
Väheväärtuslik
põõsas (IV väärtusklass) – lühiealine
säilitada
ja noorendada.
isekülvne või võsundiliselt levinud põõsas, mis
kahjustab või tulevikus hakkab kahjustama
liigiliselt/sordiliselt või asukohalt ala väärtuslikumat
haljastust.
Linnahaljastuse
seisukohalt
väheväärtuslik põõsas, mida soovi korral võib
säilitada kui biomassi. Võib likvideerida.
Likvideeritav põõsas (V väärtusklass) – põõsas, mis
on tugevasti kahjustunud varju, kahjurite, põlemise,
mehaaniliste vigastuste jms. tõttu. Samuti põõsas,
mis on haige, elujõuetu ning omab väikest
ökoloogilist tähtsust. Põõsas, mis varjab ja
kahjustab I ja II väärtusklassi põõsaid või muid
haljastust. Võib likvideerida.
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Märkused:
1. Detailplaneeringu joonised ja seletuskiri on lahutamatult seotud planeeringu osad.
2. Planeeringuala piir on joonise loetavuse huvides nihutatud 3 m väljapoole selle tegelikust asukohast.
3. Geodeetilise alusplaani on koostanud Metricus OÜ 09.2017. Töö nr 17G7908.
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