
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: maastikuehitaja 2. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: Statsionaarne 

 

Moodul nr 3  Istutusalade rajamine ja hooldamine mooduli maht 10 EKAPit 

Mooduli vastutaja: 
 

Maria Jürisson 

Mooduli õpetajad: Maria Jürisson, Evelin Saarva, Ülle Käärik 

Mooduli eesmärk: 
 

õpetusega valmistatakse õpilane ette tegema abitöid istutusalade rajamisel ja hooldama eritüüpi istutusalasid ning kasutama selleks vajalikke materjale, tööriistu ning seadmeid. 
 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 
 

puuduvad 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 
 

Moodul hinnatakse mitteeristavalt.  

Kõik õpitud teemad peavad olema omandatud lävendi tasemel, kõik praktilised tööd peavad olema sooritatud. 

Õpiväljundid (ÕV) 
 
 

1. Kirjeldab istutusalade rajamise ja hooldamise protsessi kasutades 
erialast oskussõnavara; 

 Tunneb ära ja kirjeldab aias ja haljasalal kasvavaid taimi perekonna tasemel, nimetab neid eesti keeles; 

 Selgitab taime kasvutingimusi (kasvukoha-, ilmastiku- ja mullastikutingimusi ja kasvualuseid);  

 Kirjeldab kasvupinnaste omadusi ja määrab mulla lõimise ja happesuse käepäraste vahenditega; 

 Kirjeldab taimede paljundamist, paljundusmaterjali liigitust, omadusi ja kvaliteedinõudeid ning paljundab juhendamisel roht- ja 
puittaimi. 

2. Valmistab juhendamisel ette istutusala pinnase;  Teeb abitöid istutusalade mahamärkimisel; 

 Valmistab juhendamisel ette kasvualuse käsitsi ja masinatega (mullafrees). 

3. Paigaldab juhendamisel istutusalade servad ja geosünteesid;  Kirjeldab geosünteetide, multšide, ja erinevate servamaterjalide liigitust ja omadusi; 

 Paigaldab juhendamisel istutusala servad, geosünteedid. 

4. Külvab juhendamisel seemned;  Külvab juhendamisel aiakultuuride seemned;  

 Kastab aiakultuure lähtuvalt mulla niiskusest ja ilmast. 

5. Istutab juhendamisel taimed, kastab, multšib ja toestab neid;   Istutab, kastab ja toestab juhendamisel taimed, kasutades ergonoomilisi töövõtteid;  

 Multšib juhendamisel kasutades ergonoomilisi töövõtteid;  

 Istutab ja toestab juhendamisel suured puud kasutades ergonoomilisi töövõtteid. 

6. Hooldab juhendamisel istutusalasid kasutades ohutuid ja 
ergonoomilisi töövõtteid ning järgides head tava ning 
keskkonnanõudeid; 

 Eristab umbrohtusid ja aiakultuure pärislehe faasis; 

 Teeb abitöid hekkide lõikamise juures; 

 Teeb abitöid ilupuude ja -põõsaste, viljapuude ning marjapõõsaste hooldus-, kujundus- ja noorenduslõikuse juures; 

 Hooldab juhendamisel (lõikab, kastab, multšib, kobestab, rohib, toestab, valmistab talveks ette jm) ilutaimi; 

 Väetab juhendamisel taimi; 

7. Hindab nõustamisel oma töö tulemusi ja kasutab probleemide 
lahendamisel nõu, abi ja tuge ning etteantud infomaterjale. 

 Leiab etteantud infomaterjalidest oma tööks vajalikud juhendid; 

 Hindab nõustamisel oma töö tulemusi. 

Mooduli maht kokku 10 EKAPit ehk 260 tundi: sellest 196 tundi on kontaktõpe, 64 tundi on iseseisev töö.  
 

 

 



Teemad, alateemad K  
 

IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindami-
ne 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

 Lävend  

1. Taimmaterjal 
(dekoratiiv- ja 
tarbetaimed sh 
puittaimed) 

1.1. Ühe-, kahe- ja 
mitmeaastased 
dekoratiivtaimed 

1.2. Turbaaiataimed, 
kõrrelised, 
veelembesed 
taimed.  

1.3. Looduslikud 
dekoratiivtaimed 

45 10   1,6  Esitlus 
 

 Õuesõpe 
 

 Praktiline 
taimemäära-
mine 

 

Mitte-
eristav 
 

 Taimede vastamine 
konkreetsel istutusalal, 
puukoolis või aiandis (sh 
puittaimed). 

 
 

 Tunneb ära taime liigi tasandil ja nimetab eesti keeles, etteantud nimekirja piires  

 kirjeldab morfoloogilisi tunnuseid 
 
 

 dekoratiivtaimede 
herbaarium 

 Koostab etteantud liikide piires nõuetekohaselt herbaariumi (juhend lisas).  

 Kasutab määramisel õpetaja abi.  

 Individuaalne herbaarlehtede vastamine (nimetab nõutud taimed eesti keeles). 
 
 

1.4. Umbrohud  
 

 Esitlus 
 

 Õuesõpe 
 

 Praktiline 
taimemäära-
mine 

 

Mitte-
eristav 
 

 Taimede praktiline 
määramine 

 
 

 Määrab umbrohtusid (20 liigi hulgast) vastavalt etteantud nimekirjale  

 Nimetab liigid eesti keeles 
 
 

 Umbrohtude herbaarium 
(muru teema 
herbaariumiga kokku ) 

 Koostab etteantud liikide piires nõuetekohaselt herbaariumi (juhend lisas).  

 Kasutab määramisel õpetaja abi.  

 Individuaalne herbaarlehtede vastamine (nimetab nõutud taimed eesti keeles). 
 
 

1.5. Puittaimed 
 

1.5.1. Okaspuud ja 
põõsad 

1.5.2. Lehtpuud ja 
põõsad 

 

30 10   1 Iseseisev 
õppimine 
Õuesõpe 
Praktiline 
taimemäära-
mine. 

 

Mitte-
eristav 

 Lehtede herbaarium 
 

 Tunneb nimekirjas toodud perekonnad lehtedega faasis ja nimetab neid eesti keeles 

 Koostab etteantud liikide piires nõuetekohaselt herbaariumi (juhend lisas).  

 Kasutab määramisel õpetaja abi.  
 

 
 

2. Taimekaitse, 
kahjustajad ja 
haigused.  

 

12 6   1  loeng, 

 esitlus,  

 praktiline 
määramine,  

 iseseisev töö 
kirjandusallik
atega 
 

Mitte-
eristav 

 Praktiline määramine 
 

 Tunneb ära etteantud nimekirja (vt lisas loetelu) alusel kahjustajad ja haigused;  

 kirjeldab nende kahjustuspilti ja arengubioloogiat.  

 Kirjeldab sobilikku tõrjemeetodit ja vahendit lähtuvalt taimeliigist ning kahjustajast. 
 

Mitte-
eristav 

 Kirjeldustega pildi- ja 
fotokogu haigustest, 
kahjuritest ja kasuritest,  

 

 Koostab etteantud liikide piires nõuetekohase foto- ja näidiste kogu (juhend lisas).  

 Kasutab määramisel õpetaja abi.  

 Individuaalne kogu vastamine. 
 
 

Mitte-
eristav 

 Kirjalik töö kultuuride 
vahelduse ja 
loodussõbraliku 
taimekaitse kohta 

 töö ettekanne 

 Kirjeldab kultuuride vahelduse ja loodussõbraliku taimekaitse olulisust, meetodeid ja rakendumisvõimalusi.   
 

3. Kasvupinnased  
(mullastikutingimused, 
kasvualused,  

6 6   1  Selgitus Mitte-
eristav 

 Praktiline tööülesanne - 
erinevate 
kasvusubstraatide 

 Määrab kasvusubstraadi happesuse, lõimise ja vajadusel muudab kasvupinnase omadusi olemasolevate 
vahenditega.  

 Segab substraadi käsitsi või mullafreesiga lähtuvalt pinna suurusest.  

                                                           
1 K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika 



Teemad, alateemad K  
 

IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindami-
ne 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

 Lävend  

kasvupinnaste 
omadused, mulla 
lõimis ja happesus) 

3.1. Kasvupinnaste 
parandamine. 

3.2. Tehispinnased, 
tehnogeensed 
mullad.  

3.3. Väetamine. 

 praktiline 
töövõtete 
ettenäitamine 

 väetistega 
tutvumine 
näidiste 
põhjal 

segamine ja 
kasvusubstraadi 
parandamine istutusalal. 
 

 

Mitte-
eristav 

 Kirjalik test või vestlus 
 

 Selgitab taimede väetamise üldiseid põhimõtteid ja taimetoiteelementide tähtsust. 

 Võrdleb erinevaid väetisi kasutusaja ja otstarbe alusel.  

 Tunneb ära peamised taimetoitelementide puudusnähud ja valib sobiva väetise ja väetamisaja 
 

Mitte-
eristav 

 Praktiline tööülesanne 
 

 Väetab juhendamisel 

 Kobestab väetise mulda ja põuasel ajal kastab väetatud ala. 

4. Taimede 
paljundamine 

4.1. Paljundusviisid (sh 
aiakultuuride külv) 
erinevaid 
paljundusviise 
(pistikud, 
pistoksad, 
pookimine, 
silmastamine, 
külvab seemned).  

 

30 
 

4   4,5  Esitlus  

 Demonstratsi
oon 

 Harjutusprakti
ka puukoolis 
 

Mitte-
eristav  

 Töövõtete 
demonstreerimine 

 Külvab juhendamisel seemned kas kasti või avamaale.  

 Valmistab juhendamisel ette kas külvikasti või külvipeenra.  

 Katab ja piserdab külvi eesmärgipäraselt. 

 Valmistab juhendamisel ette pistikukastid või –kassetid (avamaale tehtavate talipistikute jaoks peenra).  

 Istutab juhendamisel pistikud õigele sügavusele ning piserdab neid, kui see on asjakohane. 

 Kaevab juhendamisel paljundatava taime välja. 

 Eraldab juhendamisel taimed  ning istutab need kasvatuspeenrale või potti. 
 
 

5. Istutusalade 
mahamärkimine 

21 8   2  Selgitus,  

 töö 
ettenäitamine 

Mitte-
eristav 

 Töövõtete 
demonstreerimine 

 Teeb abitöid istutusala mahamärkimisel 
 
  

6. Materjalid 6 2   3  Selgitus,  

 Näidis-
materjalidega 
tutvumine 

Mitte-
eristav 

 

 Materjalide kirjeldamine 
 Kirjeldab geosünteetide, multšide, ja erinevate servamaterjalide liigitust ja omadusi,  

 

7. Istutusala 
rajamistööd  

7.1. Pinnase 
ettevalmistus 

20 
 

8   2,3,
5,6 

 Esitlus,  

 Selgitus ja  

 Töö praktiline 
ettenäitamine 

 Materjalide 
tutvustamine 

Mitte-
eristav 

 Praktiline töö 
 

 Teeb abitöid istutusala mahamärkimisel 

 Valmistab juhendamisel kasvupinnase ette käsitsi või mullafreesiga 

 Töövõtted on ergonoomilised 
 
 

7.2. Istutusala rajamine   
 

Mitte-
eristav 

Praktiline kompleksülesanne  paigaldab juhendamisel istutusala servad ja geosünteedid 

 Istutab, kastab ja toestab juhendamisel taimed 

 Istutab ja toestab juhendamisel suured puud 

 Multšib juhendamisel istutusala 

 Järgib töötades tööohutuse nõudeid ja kasutab ergonoomilisi töövõtteid. 
 
 

8. Istutusala 
hooldamine  

8.1. Pinnase 
hooldus.  

8.2. Rohttaimede 
hooldus  

 

20 8   6  Esitlus,  

 praktiline töö  

 demonstreeri
mine  

 õuesõpe,  
 

Mitte-
eristav 

 Praktiline töö, 
kompleksülesanne 

 Väetab juhendamisel taimi 

 Kobestab juhendamisel väetise mulda ja põuasel ajal kastab väetatud ala. 

 Toestab juhendamisel taimed.  

8.3. Puude ja 
põõsaste 

Mitte-
eristav 

 Praktiline töö  Teeb abitöid hekkide lõikamise juures; 

 Teeb abitöid ilupuude ja -põõsaste, viljapuude ning marjapõõsaste hooldus-, kujundus- ja noorenduslõikuse juures; 



Teemad, alateemad K  
 

IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindami-
ne 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

 Lävend  

hooldus (sh 
lõikused) 

 Hooldab juhendamisel (lõikab, kastab, multšib, kobestab, rohib, toestab, valmistab talveks ette jm) ilutaimi; 

9. Tööohutus ja 
keskkonnahoid, 
tööergonoomika. 
Töökultuuri järgmine 
ja õppija 
eneseanalüüs 

6 2   7  Selgitus,  

 Teemakohas
e kirjaliku 
materjali 
läbitöötamine. 

  Vestlus  Leiab etteantud infomaterjalidest oma tööks vajalikud juhendid; 

 Hindab nõustamisel oma töö tulemusi 

Õppekirjanduse 
loetelu: 

 

 Tööohutuse ja töötervishoiu käsiraamat 2009/2010. Tln: Ten-Team, 2009; 

 Loogna, N. Kutsehaigused : riskitegurid ja ennetamine. Tln: Teabekirjanduse OÜ, 2007; 

 Keppart, V. Keskkonnakaitse. Looduskaitse. Tln: Ilo, 2006; 

 Kivistik, J.Taim ja aednik. Puuviljandus I. Tln: Ilo, 2007; 

 Haynes, B., Bird, R. Praktiline aiapidaja käsiraamat. Hiina: Maalehe Raamat, 2005;  

 Bradley, S. Paljundamise alused. Tln: Maalehe Raamat, 2008; 

 Sarapuu, H. Puude ja põõsaste paljundamine. Tln: Valgus, 1969; 

 Kuusk, V. Umbrohud ja prahitaimed. Tln: Valgus,1984;  

 Kask, R., Tõnisson, H. Mullateadus. Tln: Valgus, 1987;.  

 Järve, S., Eskla, V. Puude ja põõsaste lõikamine. Tln: Varrak, 2009; 

  Annist, J. Istutamise kunst: see on jõukohane igaühele. Tln: Ajakirjade Kirjastus, 2008;  

 Saar, M. Kauni muru saladus. Tln: AS Ajakirjade Kirjastus, 2009; 

 Laas, E. Okaspuud. Tartu: Atlex, 2004; 

 Roht, U. Lehtpuud I. Tartu: Atlex, 2007; 

 Henno, O. Puude ja põõsaste välimääraja. Tln: Forest, 1995; 

 Väärsi, H. Kõrreliste lummuses. Tln: Maalehe Raamat, 2007;  

 Windlundh, S. Kaunid kõrrelised. Tln: Maalehe Raamat, 2006; 

 Kukk, Ü. Looduslikke dekoratiivtaimi. Tln: Kirjastus Valgus, 1972; 

 Kähr, A. Kõrgekasvulised püsililled. Tln: AS Ajakirjade Kirjastus, 2000; 

 Kähr, A. Pinnakattetaimed. Tln: AS Ajakirjade Kirjastus, 2000; 

 Rünk, K. Sõnajalad Looduses Aias Toas. Tln: Vagus, Tartu Ülikooli Botaanikaaed, 1999; 

 Laansoo, U. Taimeraamat. Tln: Varrak, 2009; 

 Randoja-Muts, R. Peenar sinu aias mahamärkimine, rajamine, hooldamine. Tln: Menu Kirjastus, 2009. 

 Lisamaterjal  www.ekk.edu.ee/111192 
 


