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Istiku võra ja tüve kvaliteedinõuded  

 

 

 

TÄNAVAPUU 

 Kvaliteedinõuded Lubamatud kõrvalekalded 

Üldine • Istik on ühe läbiva tüvega, st 

tüvepikendus kasvab sirgelt läbi võra. 

• Istik on kõrgetüveline, st puukoolis on 

alumised oksad eemaldatud vähemalt 

2 m kõrguseni. 

 

Tüvi  • Tugev ja sirge hästi arenenud tüvi. • Tüvekõverus üle 5 cm 1,5 m 

kohta. 

Võra • Rohkelt elujõulisi ja leherikkaid oksi, 

põhiokstel on vähemalt kolme aasta 

külgoksad. 

• Viimane võrakujunduslõikus on tehtud 

müümisele eelnenud kasvuperioodil. 

 

 

PARGIPUU 

Ühe läbiva tüvega pargipuu (lehtpuu) 

 Kvaliteedinõuded Lubamatud kõrvalekalded 

Üldine • Istik on ühe läbiva tüvega.   

Tüvi  • Istikul tüveümbermõõduga > 14 cm 

võib oksteta tüveosa kõrgus olla kõige 

rohkem 160 cm, v.a sammasvormidel, 

mille võra alumine oks võib olla kõige 

rohkem 100 cm kõrgusel juurekaelast. 

• Kõverus, mis ületab 10 cm 

150 cm kohta, poogitud leina- 

ja keravormidel üle 5 cm. 

• Sammasvormidel ei tohi 

kasvada ühest kohast samas 

suunas mitut oksa. 

Võra • Oksad on vähemalt 30 cm pikad (v.a 

sammasjal vormil). 

• Leina- ja keravormil on soovitatav 

pookimiskõrgus vähemalt 250 cm. 

• Leinavormil on vähemalt kaks hästi 

arenenud ja oksarikast põhioksa. 

• Poogitud keravormi või leinavormi 

võra on tihe ja ühtlane. 

 

Mitmetüveline pargipuu (lehtpuu) 

 Kvaliteedinõuded Lubamatud kõrvalekalded 

Üldine • Istik on mitmeharulise tüve või mitme 

tüvega. 

 

Tüvi • Mitmetüvelisel istikul on 3-5 hästi 

arenenud ja ühtlase tugevusega 

oksarikast tüve. 

• Üks läbiv tüvi. 

Võra  • Moodustab vähemalt 1/2 taime kogu 

kõrgusest, v.a poogitud puukujulised 

põõsad, kera- ja leinavormid. 
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Vähim põhiokste arv võras sõltuvalt istiku tüve ümbermõõdust 

Tüve ümbermõõt (cm) Vähim põhiokste arv 

12/14 − 14/16 

16/18 − 18/20 

20/25 

25/30 

10 

11 

12 

13 

 

Istiku tüve ümbermõõt mõõdetakse sentimeetrites 1 m kõrgusel juurekaelast, mida väljendatakse 

ümbermõõtude vahemikuna (näiteks 12/14). 

Tänavapuu istiku tüve ümbermõõt peab olema vähemalt 18/20 cm (läbimõõt 6 cm). Erandina on 

lubatud sammasja vormi puhul kasutada istikuid tüveümbermõõduga vähemalt 12/14 cm (võrdub 

läbimõõt 4 cm). 

Pargipuu istiku tüve ümbermõõt peab väikesekasvulisel ja sammasja võraga puul olema vähemalt 

12/14 cm, (võrdub läbimõõt 4 cm); suurekasvulisel puul vähemalt 14/16 cm (võrdub läbimõõt 

5 cm). 

Okaspuuistikutel tüveümbermõõtu ei mõõdeta. Oksapuuistiku tüve läbimõõt juurekaelalt peab 

olema vähemalt 4 cm. 

Okaspuu okkad peavad olema liigi- või vormiomase värvusega. Võra peab olema liigi- või 

vormiomaselt arenenud või tellija soovi kohaselt kujundatud. Tüvi peab olema nii sirge, et seda ei 

oleks vaja pärast istutamist tugede abil koolutada (v.a erikujulised vormipuud). 

Püstise kasvukujuga liikide (v.a vormide) istikud peavad olema selgelt eristatava ladvaga. 

Vormipuu on puu, mille võra pidevalt kärbitakse. Selle võib kujundada nii leht- kui ka okaspuust 

tellimuse ning planeeritud kasvukoha järgi. 
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