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1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Puittaimede talvitumiseks ettevalmistamine. 

Õppekavarühm:  Aiandus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid  

Sihtrühma kirjeldus: 

 Haljastustöötajad, kellel puudub erialane kutseharidus ja kompetents.  

 Aegunud oskustega 50+ inimesed. 

 Haljastust pakkuvad väikeettevõtjad. 

  

Koolituse alustamise nõuded 

Kuulumine sihtgruppi 

Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes. 

 

Rühma optimaalne suurus 
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Koolituse õpiväljundid  

Kursuse läbinu: 

 oskab lähtuda puittaime talveks ettevalmistamisel liigi kasvukoha nõuetest 

 hindab puittaime sügisväetamise vajadust ning valib väetamiseks sobilikud väetised 

 lõikab liigi omapärast lähtuvalt puittaime tagasi, et tagada talvitumine ning lihtsustada 

puittaime katmist (näiteks: roosid, elulõngad jt katmist vajavad puittaimed) 

 valib puittaime liigile sobiliku talvekatte materjali  ning teostab katmise.  

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga  

Nooremaednik 3 (tase) kutsestandard 11-09042014-2.1/7k 
B.2.2 aiakultuuride hooldamine. 

Noorem maastikuehitaja 3 (tase) kutsestandard 11-29052012-3.6/1k 

B.2.2 Istutusalade rajamine, taimede, sh sibulate, istutamine ning seemnete 

külvamine. 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas  

Õppekava on välja töötatud haljastusettevõtjate soovitusel, sest haljastusettevõtete juhtide ja 

töötajate andmetel on ettevõtetes töötajaid, kellel puudub aianduslik või maastikuehitaja 
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eriharidus. Erialaste algteadmisteta haljastustöötaja võib puittaimede talvitumisiseärasusi mitte 

teades põhjustada taimedele kasu asemel kahju näiteks: kasvukoha iseärasuste mittetundmine; 

taimede ala- või üleväetamine; valed lõikusvõtted võivad vähendada puittaime dekoratiivsust (n 

rooside ja elulõngade puhul). Puittaime liigile ebasobiva talvekatte valimine võib põhjustada taime 

hukkumise. 

Kursus annab haljastustöötajale osaoskuse puittaimede talviseks ettevalmistuseks, mis annab 
lisaväärtuse tema tööle ja tulemustele.  

Õpiväljundid tulenevad osaoskuses vajalike oskuste omandamisest ning sihtgrupp tööandjate 

koolitussoovist. Tegemist on haljastustöötaja täienduskoolitusega. 

 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 32 

 sh kontaktõppe maht: 24 

  sh auditoorse töö maht: 8 

  sh praktilise töö maht: 16 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö  maht: 8 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus  

Õppetegevuses käsitletavad põhiteemad. 

A: Auditoorne kontaktõpe: 

Eestis talveks eri ettevalmistust vajavate puittaimeliikide tundmaõppimine ja määratlemine. - 4 

tundi (teor.) 

Puittaime liigid, kes vajavad sügisväetamist, et talvitumisel esineks vähem talvekahjustusi. - 2 

tundi (teor.).  

Rooside ja elulõngade talvituseelse lõikamise põhimõtted ja katmisviisid. - 2 tundi (teor.) 

B: Praktilise õppe kirjeldus: 

Talveõrnade puittaime liikide praktiline määramine. - 4 tundi (praktiline). 

Rooside ja elulõngade talvituseelne tagasilõikus. - 4 tundi (praktiline). 

Puittaimede talvituseelne väetamine. - 2 tundi (praktiline). 

Puittaimede kattematerjalid ja talveks katmine. - 6 tundi (praktiline). 

Koostada lõikamisvõtteid ja taime katmismaterjale ning -viise illustreeriv iseseisev töö. - 8 tundi.  

 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Õpe toimub auditoorselt ja välitingimustes Räpina pargis.  

Auditooriumis on 30 õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor. 

Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt kaasatoodud õppekirjandust ning praktiliseks 

tegevuseks vajalikke materjale ja töövahendeid 
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Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud)  

 Koolitaja poolt koostatud konspekt (Power Point esitlus). 

 Puittaimede oksad praktiliseks liigi määramise teostamiseks. 

 Puittaimede kahjustajate kahjustuspildid taimedel.   

 Kompetentside saavutamist toetav kirjandus:  

 Geldreren van M. D., Hoey Smith, P., R., J., 2000. Conifers: The Illustrated Encyclopedia. 

Vol I-II 706 p 

 Farjon, A., 2005. A Monograph of Cupressaceae an Sciadopitys. 634 p 

 Fiala, L. 2008. Lilacs a Gardener Encyclopedia. 416 p 

 Fryer, J., Hylmö, B., 2009. Cotoneasters. 344 p 

 Hillier, J., Coombes, A., 2002. The Hillier Manual of Trees & Shrubs. 511 p  

 Kalva, V., 1988. Sirelid. 177 lk 

 Kondratovičs, R., 2005. Rododendri un to selekcija Latvija.102 lpp 

 Krüssmann, G., 1985. Manual of Cultivated Conifers. 361 p 

 Krüssmann, G., 1985. Manual of Cultivated Broad-leaved Trees & Shrub. Vol.I 448 p 

 Krüssmann, G., 1985. Manual of Cultivated Broad-leaved Trees & Shrub. Vol.II 510 p 

 Krüssmann, G., 1985. Manual of Cultivated Broad-leaved Trees & Shrub. Vol.III 445p 

 Laas, E., 1987 Dendroloogia. 822 lk 

 Laas, E., 2004. Okaspuud. 359 lk 

 Laas, E., 1998. Viirpuud Eestis nende kasvatamine ja kasutamine. 132 lk 

 Lawson-Hall, T., Rothen, B., 2004 Hydrangeas a Gardener Guide. 175 p 

 Mahhov, E, 2010 Elulõngad igasse aeda. 255 lk 

 More, D., White, J., 2003. Cassell’s Trees of Britain and Northern Europe. 799 p  

 Maurinš, A., Zvirgzdz, A., 2006. Dendrologija. 447 lpp  

 Paves, H. 2004. Lehis metsa ja pargipuu.160 lk  

 Reiley. H., E., 2004. Success with Rhododendrons and Azaleas. 284 p 

 Rhillips, R., 1978. Trees in Britain Europe and North America. 224 p 

 Quest- Ritson ,C., Quest- Ritson, B., 2003. The Royal Horticultural Society Encyclopedia 

of Roses. 448 p 

 Warda, H.-D. 2002 Das Grosse Buch der Garten- und Landschaftsgehõlze. 925 s 

 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid  

 Osalemine vähemalt 70% õppetegevusest 

 Arvestuse nõuetekohane ja positiivsete tulemustega sooritamine 

 

Hindamise meetod Hindamise kriteeriumid (mida ja kuidas 

hinnatakse) 

PRAKTILINE ARVESTUS: Õpilane määrab 

morfoloogiliste tunnuste alusel puittaime 

liigi.  

Õpilane teostab talvituseelse tagasilõikuse. 

 

Õpilane tunneb ära 30 puittaime 60 liigist. 

 

Hinnatakse lõikusviisi sobivust antud 

puittaimeliigile ja lõigete korrektsust.  
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Õpilane katab talvituseelselt puittaime.  

Hinnatakse talvekattematerjali valikut ja selle 

õiget paigaldamist ( n õige kattekangas, 

kaitstakse oksi, juuri jne). 

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud. 

 

5.Koolitaja andmed.  

Andres Vaasa  

EPMÜ aianduse eriala 1996 

Põllumajandusteaduste magister aianduse erialal 1998 

Aednik III kutsetase (kutsetunnistus nr 069046)  

Avaldanud üle 50-ne erialase artiklit eesti aiandusajakirjades.  

Eesti ühe suurima puittaimede erakollektsiooni omanik, aias kasvab üle 2000 taimetaksoni 

 

Õppekava koostajate andmed /ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 

Andres Vaasa – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, andres.vaasa@aianduskool.ee  

Eda Gross- Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee  
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