
 
 

RAJAMIS- JA HOOLDUSPRAKTIKA  

Mittestatsionaarse õppe iseseisev praktiline töö   

Teema; Istutusala rajamine ja hooldamine, hoolduskava koostamine    

Juhendajad: Reti Randoja-Muts, Jaana Vaino, Andres Vaasa, Anu Torim 

Maht: miinimum 180 tundi (lävend) 

Töö eesmärk: 

 Mõistab istutusalade kujundamise ja  rajamise põhimõtteid. 

 Koostab istutusala/de istutusskeemi/d mille maht proportsionaalselt suhestub  

kujundatava aiaruumiga 

 Märgib maha ja rajab istutusala, kasutades vajalikke tööriistu ja töövõtteid, vastavalt 

skeemile.  

 Kasutab istutusala  hooldamisel erinevaid tööriistu ja töövõtteid.  

 Analüüsib oma tegevust, teeb järeldusi oma töö kohta. 
 

Aruande hindamiskriteeriumid: arvestatud (lävend)/mittearvestatud 

Hinne “3“ 

(lävend) 
Hinne “4“ Hinne “5“ 

1. Esitatud tähtaegselt. 

2. Aruande koostamisel ja vormistamisel on lähtutud üldistest nõuetest. 

3. Aruanne sisaldab töö läbiviimise kirjeldust. 

4. Aruanne sisaldab fotosid istutusala rajamisetappide kohta  

5. Kasutatud kirjandusallikad on viidatud. 

 6. Esitatud tähtaegselt. 

7. Aruande koostamisel ja vormistamisel on lähtutud üldistest nõuetest. 

8. Aruanne sisaldab töö läbiviimise kirjeldust, teemakohaseid istutusskeeme 

ja nummerdatud ning allkirjastatud fotosid istutusala rajamisetappide 

kohta, milledele on tekstis viidatud.  

9. Kasutatud kirjandusallikad on viidatud. 

  10. Esitatud tähtaegselt. 

11. Aruande koostamisel ja vormistamisel on lähtutud üldistest 

nõuetest. 

12. Aruanne sisaldab töö läbiviimise analüüsivat kirjeldust, 

teemakohaseid istutusskeeme ja nummerdatud ja 

allkirjastatud fotosid istutusala rajamisetappide kohta, 

milledele on tekstis viidatud.  

13. Kasutatud kirjandusallikad on viidatud. 

14. Töö autor on põhjendanud  kasutatava istutusskeemi 

valikut. 

 

 

 



 
Töö kirjeldus:  

Praktika iseseisva töö läbimiseks tuleb planeerida istutsuala (min pindala 30m²), kus on lubatud 

kasutada nii püsikuid kui puittaimi (lävend). Asukoha valikul lähtuda konkreetse aia vajadustest. 

kujundusprotsessi käigus koostada antud istutsuala kohta istutusskeem mõõtkavas 1:100 või 

1:50. Istutusskeemil tuua välja  liikide eestikeelsed ladinakeelsed nimed koos sordinimedega ja 

taimede tükiarvud. Koostatud istutusskeemi  alusel tuleb rajada istutsuala ja hooldada seda ühe 

vegatatsiooniperioodi vältel. Istutusala rajamise etapid peavad olema pildistatud (enne rajamist, 

rajamise erinevad etapid, istutamine, hooldustööd) ja esitatud iseseisva töö aruande lisana 

Aruande osad:  

1. Sissejuhatus (lävend). 

2. Planeeritava istutusala asukoht ning seal valitsevad looduslikud tingimused (lävend). 
3. Planeeritava istutusala istutusskeem (lävend). 

4. Planeeritud istutusskeemi valiku analüüs (lävend). 
5. Planeeritavate taksonite kirjeldused (esitada tabelina, vt Tabel 1) (lävend). 

6. Planeeritud istutusala rajamise metoodika ja fotod istutusala rajamisetappide kohta  
 (lävend). 

7. Praktiliste tööde tabel (kuupäevaliselt kajastuvad üksikasjaliselt tehtud rajamis- ja 

hooldustööd vt Tabel 2) (lävend). 
8. Kokkuvõte (lävend). 

9. Kasutatud kirjanduse loetelu (lävend). 
10. Lisad (plaanid, joonised, fotod jm). 

*Vormistamise juhend Räpina Aianduskooli koduleheküljel 
Tabel 1. Planeeritavate taksonite näidistabel.  

ladinakeelne nimi  

 

eestikeelne nimi  

 

h 

 

tk/m²  Dekoratiivs
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(rooma nr) 
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sh valgus-

tingimused 

      

 

Tabel 2. Näide praktiliste tööde kajastamise tabelist. 

Kuupäev  Tehtud töö kirjeldus koos kasutatud materjali ja 

tööriistade nimetamisega 

Kulunud 

aeg 

Ilm+t C° 

    

 


