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Kaasaegses kliimakriisiga maailmas on koolides antaval loodusharidusel järjest olulisem roll 

jätkusuutlike mõtteviisidega põlvkondade kasvatamisel. Üheks oluliseks õppevahendiks selle 

juures on praktiliste loodusteadmiste edasi andmist võimaldav kooliaed. Tänaseks päevaks on 

kunagisest Kõpu Põhikooli kooliaiast säilinud vaid mõned viljapuud ning kooliaedade 

hääbumine ja vähesus on probleemiks ka mujal Eestis. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks 

on kujundada Kõpu Põhikoolile õppetöös kasutust leidev tarbetaimedega kooliaed, mis lisaks 

kooli õuealale väärtust ning sobituks ajaloolisesse mõisakompleksi, arvestades ja säilitades 

olemasolevat maastikku ning selle elemente. Kujunduslahendus põhineb teemakohase 

kirjanduse ja projektide analüüsil, kujundusala ruumilisel analüüsil ning hüpoteetilise kliendi 

ehk Kõpu Põhikooli koolipere soovidel. Kujundusprojektiga rikastati olemasoleva viljapuuaia 

taimekooslust, loodi parem ühendus kooli ja projekti fookusala vahel ning loodi eri 

niitmissagedustega lahendus kujundusala murualadele. Fookusalale ehk tarbetaimedega 

kooliaeda projekteeriti erinevate taimede ja konstruktsioonidega istutusalad, tööriistakuuriga 

väliklass, lõkkeplats, erinevad istumisalad ning neid ühendav jalgtee. Antud tööga kujundatud 

esmavajalike elementidega kooliaeda on tulevikus võimalik laiendada ja täiendada näiteks 

läheduses asuvate veekogude kasutuselevõtuga tarbeaia osana võimaldamaks seeläbi õpetada 

kooliaias vee ja maismaa elustike omavahelisi seoseid. 
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In the modern world amid climate crisis, the environmental education given in schools has an 

increasing role in raising generations with a sustainable mindset. One important tool for 

achieving that is a school garden, which allows to pass on practical environmental knowledge. 

Nowadays, only some fruit trees remain from the former Kõpu Primary School’s garden and 

the vanishing and rarity of school gardens is a problem in other parts of Estonia as well. The 

aim of this bachelor’s thesis is to design an edible school garden for Kõpu Primary School 

that finds usage in the curriculum, adds value to the school grounds and fits into the manor 

complex while taking into consideration and preserving the existing landscape and its 

elements. The design solution is based on the analysis of relevant literature and projects, 

area’s spatial analysis and the wishes of the hypothetical client, the people connected to the 

school. With the design area’s project, the existing fruit garden’s vegetation was enriched, a 

better connection was established between the school and the project’s focus area and a 

solution with different mowing frequencies was created to the design area. To the focus area, 

i.e. the edible school garden, planting areas with different plants and constructions, outdoor

classroom with a tool shed, campfire place, different seating areas and a walk path to connect 

these elements were planned. It is possible to expand and complete the school garden with 

primary elements that was designed in this thesis by for example taking into use the nearby 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev bakalaureusetöö on sümboolseks jätkuks töö autori poolt 2014. aastal tehtud 

loovtööle “Kõpu Põhikooli kooliaed”, mille raames uuriti kunagise Kõpu Põhikooli kooliaia 

ajaloo kohta kooli kroonikatest ja vilistlaste mälestustest. Tänaseks päevaks on kunagisest 

Kõpu Põhikooli kooliaiast säilinud vaid mõned viljapuud ning kooliaedade hääbumine ja 

vähesus on probleemiks ka mujal Eestis. Kaasaegses kliimakriisiga maailmas on koolides 

antaval loodusharidusel järjest olulisem roll jätkusuutlike mõtteviisidega põlvkondade 

kasvatamisel. Üheks oluliseks õppevahendiks selle juures on praktiliste loodusteadmiste edasi 

andmist võimaldav kooliaed. Endises Suure-Kõpu mõisa peahoones tegutseva Kõpu Põhikooli 

õuealal on olemas esteetilist looduskeskkonda pakkuvad vana mõisapark ja rododendroniaed, 

kuid sealt puudub haridusliku funktsiooniga roheala.  

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on kujundada Kõpu Põhikoolile õppetöös kasutust leidev 

tarbetaimedega kooliaed, mis lisaks kooli õuealale väärtust ning sobituks ajaloolisesse 

mõisakompleksi, arvestades ja säilitades olemasolevat maastikku ning selle elemente.  

Kujunduslahendus töötatakse välja tuginedes teemakohase kirjanduse ja projektide analüüsile, 

kujundusala ruumilisele analüüsile ning hüpoteetilise kliendi ehk Kõpu Põhikooli koolipere 

soovidele. Kirjanduse analüüsis saadakse antud kujunduslahenduse välja töötamiseks vajalikke 

teadmisi Eesti kooliaedade ajaloost, aianduspõhisest õppest ja selle mõjust õpilastele ning 

tarbeaiandusest. Projektide analüüsis annavad Kõpu Põhikooli kooliaia kujunduslahendusele 

eeskuju kaks välismaist kooli- ja tarbeaia projekti ning kaks kooliaeda Eestist: üks pika ajalooga 

ja teine kaasaegselt rajatud. 

Kõpu Põhikooli õuealal leidub tarbetaimedega kooliaiale sobiv kujundusprojekti fookusalaks 

valitud koht krundi praegu kasutuseta idaosas viljapuuaia kõrvalisel varemete ja kraaviga 

ümbritsetud rohumaal. Analüüsil põhinevale kontseptsioonile tuginedes kujundatakse sinna 

minimaalse hooldusvajaduse, lihtsate elementide, turvalise kohavaimu ning keskkonda sobiva 

disainiga kooliaed, kus on võimalik nii õppida kui ka puhata. 
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INTRODUCTION 

 

This bachelor’s thesis is a symbolic continuation to the author’s research paper “The school 

garden of Kõpu Primary School” made in 2014, in which the history of Kõpu Primary School’s 

former school garden was studied based on school’s chronicles and the memories of alumni. 

Nowadays, only some fruit trees remain from the former Kõpu Primary School’s garden and 

the vanishing and rarity of school gardens is a problem in other parts of Estonia as well. In the 

modern world amid climate crisis, the environmental education given in schools has an 

increasing role in raising generations with a sustainable mindset. One important tool for 

achieving that is a school garden, which allows to pass on practical environmental knowledge. 

The grounds of Kõpu Primary School, which operates in the former manors main building, have 

an old manor park and rhododendron garden, which offer an aesthetically pleasing natural 

environment, but there is no green area with educational function. 

The aim of this bachelor’s thesis is to design an edible school garden for Kõpu Primary School 

that finds usage in the curriculum, adds value to the school grounds and fits into the manor 

complex while taking into consideration and preserving the existing landscape and its elements. 

The design solution is based on the analysis of relevant literature and projects, area’s spatial 

analysis and the wishes of the hypothetical client, the people connected to the school. The 

analysis of literature gives necessary knowledge about the history of Estonia’s school gardens, 

garden-based learning and its effect on students and about edible gardening. Two foreign 

school- and edible garden projects and two Estonian school gardens (one with long history and 

other newly established) are used as an example to the design of Kõpu Primary School’s garden 

in the projects’ analysis. 

The suitable area chosen for the edible school garden as the project’s focus area is situated in 

the currently unused eastern part of the Kõpu Primary School’s grounds. It is a grassland next 

to the fruit garden that is  surrounded by stone wall ruins and a ditch. Relying on the concept 

that is based on the analysis, a school garden with simple elements, safe genius loci and design 

fitting into the environment that needs minimal care is designed there, creating a space for 

studying and resting.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Kooliaedade ajalugu Eestis 

 

Eestis võeti kooliaiad õppetöös kasutusele 19. sajandi esimesel poolel. Tol ajal kuulusid koolide 

juures olevad aiad enamasti koolijuhatajatele või köstritele, kes kasutasid aiatöödel õpilaste abi. 

19. sajandi teises pooles hakati kooliaedade olulisust tunnustama riiklikul tasemel. Eesti aladel 

kirjeldati esmakordselt aiatööde õpetamist 1874. aasta Liivimaa maakoolide seaduses. (Banner 

2012a) Kooliaedade algusaastatel oli nende põhjal antav haridus tulunduslike eesmärkidega, 

sest loodushariduse andmise asemel sooviti õpetada välja uus põlvkond töökaid põlluharijaid 

ning kasvatada kultuurtaimi. Kooliõpetajate meelest oleks aga kooliaed pidanud pakkuma 

eelkõige loodusõpetuslikku haridust. (Käis 1927) Loodushariduse ja kooliaia olulisuse avara 

silmaringiga ühiskonnaliikmete kasvatamisel, millele tuginetakse ka antud töö koostamisel, 

sõnastas osavalt Eesti kooliuuendusliikumise eestvedaja Johannes Käis: “Kes jälgib taime 

elukäiku seemnest kuni küpse viljani, kes toetab taimede elu paremate elutingimuste loomisega, 

see omandab ka mõistmise looduse imejõust ja ligineb temale seesmiselt.” (1927: 226). 20. 

sajandi algul takistasid kooliaedade laialdasemat levikut kahtlused kooliaia kasulikkusesse, 

õpetajate aiandusalase väljaõppe puudumine ja kooliaia jaoks vajamineva maa puudumine 

(Banner 2012a). 1920. aastal vastu võetud “Awalikkude algkoolide seaduse” paragrahviga 29 

määrati esimest korda maakoolide juurde kooliaia jaoks vajaliku maa tagamise kohustus 

(Koolide seadused ja määrused 1924). Johannes Käis esitas oma 1927. aasta raamatus 

kooliaiale järgmised nõuded: “1. Kooliaed peab olema kõigepealt koolimaja ja ta lähema 

ümbruse kaunistuseks. --- 2. Ka ei või unustada kooliaia korraldamisel looduseõpetuse 

eesmärke: kooliaed olgu õpilasele armsaks ja huvitavaks vaatluskohaks. --- 3. Kooliaed peab 

teenima ka aedvilja ja viljapuude kasvatamise edendamiseks rahva keskel.” (lk 225-227) ning 

leidis, et nendele nõuetele tuginedes peaks kooliaed sisaldama ilutaimi, vabast loodusest toodud 

taimi ja viljapuid ning -põõsaid. 1928. aastal võeti kasutusele uus algkoolide õppekava, millesse 

oli tänu Johannes Käisi eestvedamisele kaasatud ka aiatöö ja kus rõhutati kooliaia olulisust 

linnakoolides (Algkooli õppekavad 1928). 1931. aastast hakkas Haridus- ja 

Sotsiaalministeerium korraldama algkoolide õpetajatele suviseid kooliaianduse kursuseid, mis 

muutusid aastatega järjest populaarsemaks. Olenemata kooliaedade olulisuse teadvustamisest 
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ja populariseerimisest, edenes nende rajamine 1920-ndate lõpus ja 1930-ndate alguses pigem 

vaevaliselt, sest teadmised kooliaia elluviimiseks ei olnud piisavad, tekkisid lahkhelid 

kooliaiaga seotud kulude eest vastutamise ja saagi kasutamise osas ning puudusid inimesed, 

kes ka suvekuudel aia eest hoolitseks. Mõnes ettevõtlikuma koolijuhatajaga koolis suudeti aga 

valdade, organisatsioonide ja lapsevanemate abiga kooliaiad rajada. (Banner 2012a) 

Kooliaianduse varasema aeglase arengu murdepunktiks sai 1934. aasta Haridusministeeriumi 

Kooliosakonna ringkiri nr. 31870 koolimajade ümbruse korraldamise ja kooliaedade rajamise 

asjas. See nägi ette koolimajade ümbruse korrastamist ja kooliaedade rajamist kolmeaastase 

perioodi jooksul, mil tuli koostada koolikrundile omavalitsusega kooskõlastatav plaan ja tööde 

teostamise kava koos vajaminevate taimede nimekirjaga ning teha kahe aasta jooksul haljastus- 

ja rajamistöid, et 1937. aasta sügiseks oleksid koolimajade ümbrused eeskujulikud. (Kurvits 

1938) Antud kolmaastakut asus täitma ka senimaani endist mõisa viljapuuaeda kooliaiana 

kasutanud Suure-Kõpu 6-klassiline algkool ehk tänane Kõpu Põhikool, mille 1936/1937. 

õppeaasta kroonika sissekandest võib lugeda, et 2. aprillil saadi kooliaia plaanile 

Maakoolivalitsuselt kinnitus ning kevadel hakati kohe aeda korrastama, kuid õpilaskatseaed 

pandi veel umbrohust vabanemiseks vilja alla. (Suure-Kõpu 6. kl… 1937). Järgmisel õppeaastal 

vahetati Kõpu kooliaias välja 15 vana õunapuud noorte istikute vastu ning lisati 30 

sõstrapõõsast (Suure-Kõpu 6. kl… 1939). Kõpu kooli kroonika sissekannetest on näha, et 

kolmeaastane kooliaedade rajamise plaan ei kulgenud ettenähtud tempos. Selle põhjusteks on 

koolide oskamatus koostada aiaplaani, viivitused plaani kooskõlastamisel vallavalitsuse ja 

maavalitsusega, rajamistöödeks ebasobivad ilmastikuolud, rahapuudus, probleemid kooliaia 

jaoks vajaliku maaga, tööjõu ja -aja puudus ning istutusmaterjali puudus (Banner 2012a). Väga 

paljudes koolides lükkus kooliaia rajamine edasi kuni teise maailmasõjani, mis viis inimeste 

fookuse sellelt teemalt ligi kümneks aastaks eemale.  

Tänu 1930-ndate teises pooles alustatud kooliaia rajamise töödele oli nõukogude aja alguses 

1950-ndatel koolidel lihtsam pooleli jäänud tööd jätkata. Eesti kooliaedade olukorda ENSV ajal 

saab iseloomustada Kõpu Põhikooli kunagise õppe-katseaia näitel, millel oli tänu 

bioloogiaõpetajale ja hilisemale direktorile Arnold Varesele 20. sajandi teises pooles eriti 

viljakas periood. 1952/1953. õppeaastal tehti Kõpu 7-kl koolis ära suur töö õppe-katseaia 

rajamisega kui puhastati aia ala prahist ja kividest ning istutati aeda üle 30 viljapuu, 

marjapõõsaid ja maasikaid (Suure-Kõpu 6. kl… 1953). 1950-ndate aastate teises pooles ehitati 

koolipere ja lapsevanemate ühistööna 1957/1958. õppeaasta talvel koolile kasvuhoone ning 

osteti juurde aiatööriistu, et aiatöid saaks teha mitu klassi korraga. Lisaks istutati juurde 17 uut 
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õunapuud ja 20 marjapõõsast, võeti õppe-katseaia saadustega edukalt osa 

põllumajandusnäitustest ja saadi koolile aukiri heade saavutuste eest küülikute kasvatamisel. 

(Kooli kroonika raamat 1960) 1960-ndatel tegid Kõpu 8-klassilise kooli õpilased suvel aiatöid 

nii õppe-katseaias kui ka kohalikus kolhoosis ning valmistasid aiasaadustest hoidiseid ja keedist 

internaadi toitlustamiseks. Lisaks ehitati kooliaeda kiviktaimlaga ümbritsetud betoonist 

bassein, istutati parki ja kooliaeda juurde 70 ilupõõsast ja puud ning 40 karusmarjapõõsast ja 

rajati rosaarium. (Kooli kroonika raamat 1960-1968) 1970-ndatel on kooli kroonikates mainitud 

apteegile andmiseks kummeli kasvatamist ning õppeaeda uue külmkasvuhoone ja 

süstemaatikaosakonna rajamist (Kooli kroonika raamat 1970-1976). 1981/1982. õppeaastal 

muutus õppe-katseaia juhataja, kes võttis ette kooliaia rekonstrueerimise, sest seal puudusid 

mõned nõutud osakonnad ja olemasolevad olid liiga suure maa-ala peal laiali, muru oli võilille 

täis kasvanud ning tarastus lagunenud. Järgmisel kahel õppeaastal ehitati hoogtöö laupäevakul 

lastevanemate ja kolhoosi abiga kooliaeda uus aiatööriistade kuur ning osteti väike aiatraktor 

koos haakeinventariga. (Kooli kroonika raamat 1980-1984) 1980-ndate aastate lõpust hakkas 

õppetöö Eesti kooliaedades järjest kahanema.  

1990-ndatel oli enamikes koolides kooliaia suurus vähenenud ja neid kasutati raskete 

majandusolude tõttu eelkõige köögi- ja juurviljade kasvatamiseks, mida kasutati kooli 

toitlustamisel. Endiste kolhooside najal õitsenud maakohad jäid inimestest järjest tühjemaks, 

misõttu vähenes koolides ka õpilaste arv ja koos sellega ka kooliaia ülalpidamise võimalus ja 

vajadus. Taasiseseisvunud Eesti kooliaedade hääbumise põhjusteks on ka seadustikust 

kooliaedade õppetöös kasutamise nõude puudumine, koolis aiasaadustest valmistatud hoidiste 

kasutamist pärssivad tervisekaitsenõuded, südamega kooliaiale pühendunud õpetajate 

põlvkonna kadumine ja koolihoonete ümber- ja juurdeehitused. (Banner 2012b) Samamoodi on 

tänaseks hääbunud ka Kõpu Põhikooli 1950-ndatel rajatud kooliaed. 

 

 

1.2. Aianduspõhine õpe ja selle mõju õpilastele 

 

Kooliaia üks põhilisi eesmärke on pakkuda õppekeskkonda. Pedagoogilisest vaatepunktist saab 

kooliaias läbi viia kaht tüüpi õpet: kogemuslikku ja/või keskkonnahariduslikku. Kogemuslik 

õpe kooliaias põhineb õppija loomuomasel motivatsioonil ja vahetul interaktsioonil õppija ja 

õpitava vahel ning seda saab rakendada vaheldusena klassiruumis õppimisele nii loodusainetes 

kui ka mitmetes teistes õppeainetes. (Desmond jt 2002) Keskkonnaharidust defineerib 
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Keskkonnaamet järgnevalt:  “...teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem, mis 

teadvustab loodus-, majandus-, sotsiaal- ja kultuurikeskkonna seoseid lähtudes säästva arengu 

kontseptsioonist.” (Keskkonnaamet 2021) ning see seostub tugevamalt looduskeskkonda 

käsitlevate õppeainetega. Olenemata selle tüübist, on kooliaias antaval haridusel potentsiaali 

panustada põhiharidusse iga arengustaadiumiga riigis, kuid selle efektiivsuse tagamiseks tuleb 

aianduspõhine õpe integreerida kohalike haridusstandarditega ning viia seda läbi erinevate 

haridusastmete ulatuses (Desmond jt 2002). Ülemaailmsed kooliaedade hüved loetles üles 

endine California osariigi koolide inspektor Delaine Eastin, kes propageeris 1990-ndate teises 

pooles igasse kooli kooliaia rajamist. Eastini sõnul aitavad kooliaiad teha lastel tervislikumaid 

ja värskemaid toiduvalikuid, pakuvad dünaamilist keskkonda erinevate õppeainete õpetamiseks 

ning ühendavad kogukonda, pakkudes võimalust koostööks kooli, perede, kohalike ettevõtete 

ja organisatsioonide vahel (Eastin 1995 ref Desmond jt 2002: 14-15). New Mexico 

hariduskonsultant Priscilla Logan on toonud kooliaedade positiivsete teguritena välja tegevuste 

kaudu õppimisel teadmiste parema kinnistumise, aiatöödest saadava saavutus- ja 

motivatsioonitunde ning viljaka kooliaia nimel tehtava meeskonnatöö (Logan s.a ref Desmond 

jt 2002: 21-22). Tänapäeval on üheks eeskujulikuks aianduspõhise õppe populariseerijaks 

Ühendkuningriikide heategevuslik organisatsioon Learning through Landscapes (LTL), mis 

teeb maastikuarhitektide ja teiste partneritega ülemaailmset koostööd toetamaks õues õppimist 

ja koolide ümbruste edendamist (Learning through Landscapes s.a). 

Kooliaia rajamise ja selle eduka kasutusele võtmise aluseks on planeerimine. Cornelli Ülikooli 

Põllumajanduskolledži aianduspõhise õppe osakond on koostöös Ameerika Aiandusseltsiga 

välja töötanud juhendi aiandusprojekti organisatoorseks planeerimiseks. Juhendi sõnul on 

parim viis teha projekti koos kogukonnaga, tehes koostööd igas etapis, sest see tagab projektile 

pikaaegse pühendumise. Oluline on ka leida partnereid, jagada ära projektis osalejate rollid ning 

määratleda nende projektist saadav kasu. (Sowing the Seeds… 2016) Peale toimiva meeskonna 

loomist tuleb koostada detailne pikaajalisele koha ja õppekava jätkusuutlikkusele suunatud 

plaan, mille olemust kirjeldatakse ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ja 

UNESCO Rahvusvahelise Hariduse Planeerimise Instituudi (IIEP) ülemaailmsetel projektidel 

põhinevas uuringus. Detailsel plaanil peaks olema nii lühiajaline (kolm kuni viis aastat) kui ka 

pikaajaline (viis kuni kümme aastat) osa, kus näidatakse ära aianduspõhise õppe kooli üldise 

õppeplaaniga sidumise visioon, missioon, põhiväärtused ja strateegiline kavand. Lisaks on vaja 

realistlikku aastate kaupa jaotatud tööde kava koos eelarve ja realistlike eesmärkidega 

akadeemilise plaani, õpilaste suhtumise, projekti juhtimise ja kogukonna kaasamise osas. 
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Järgmiseks etapiks on kooliaia õppekavasse kaasamine, mida tehes tuleb otsustada, kas 

aianduspõhine õpe integreeritakse teiste õppeainetega või saab sellest eraldi õppeaine näiteks 

keskkonnahariduse näol. Lisaks on vaja mõelda kogemusliku õppe kasutamisele näiteks 

kaasates õpilasi toidutsükli õpetamisel seemne mulda panekust toidujäätmete 

komposteerimiseni. On väga oluline, et kooliaias õppimine ei oleks sunnitud kohustus, mida 

tehakse harva või hooajaliselt, vaid läbimõeldud protsess, mis on kasutusel igapäevaselt. 

(Desmond jt 2002) Eestis toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse 

tegevustesse ülemaailmne programm “Roheline kool”, mis aitab lastel ja noortel kujuneda 

keskkonnateadlikeks inimesteks ja edendada seeläbi jätkusuutlikku arengut. Eestis on Rohelise 

kooli programmiga liitunud üle 150 kooli, nende hulgas ka Kõpu Põhikooli lasteaed. (Tartu 

Loodusmaja s.a) Kooliaia füüsilist planeerimist tehes tuleb arvestada, et selle suurus oleks 

õppekava või õppeesmärkidega kohane. Aia kasvupinnas võiks olla maapinnaga ühenduses, 

ning seal võiks kasvada kohalikud taimed, viljapuud, juur- ja köögiviljad, traditsioonilised 

ravimtaimed ja kiudkultuurid. Lisaks tuleb otsustada, kas kooliaeda haritakse orgaaniliselt, 

integreeritud kahjuritõrjega või traditsiooniliselt. Kui aia suurus on selleks sobiv, tuleks seal ka 

õppeeesmärkidel komposteerida ja viljavaheldust teha. Hariduslik kogemus on parim siis, kui 

õpilased saavad olla kooliaia kaas-aednikud, kes planeerivad, istutavad, koristavad saaki ja 

kasutavad aiasaadusi. FAO ja UNESCO-IIEP poolt koostatud uurimuse kohaselt pole 

aianduspõhise õppe läbiviimiseks ja planeerimiseks olemas universaalselt mudelit, mida saaks 

rakendada kõigi kogukondade puhul ning iga kool peab koostama plaani, mis vastab just selle 

kooli õpilaste ja õpetajate vajadustele. Kooliaia kasutamine õppetöös võimaldab harida lapsi 

läbi tegevuste ja näha iga lapse unikaalset potentsiaali ning suurendab nende ökoloogilist 

teadlikkust. (Desmond jt 2002) 

Kooliaiad ja nende abil rakendatav aianduspõhine õpe parandavad ka õpilaste 

toitumisharjumusi ja vaimset tervist. Lõuna-Koreas Seouli piirkonna põhikoolides läbi viidud 

uuring aianduspõhise õppe mõjudest laste köögi- ja juurviljade söömise harjumustele tõestas, 

et kooliaedade, toitumisõpetuse ja kokanduse kaasamine õppetöösse suurendas oluliselt laste 

hulgas köögiviljade tarbimist ja nende eelistamist ning vähendas toidu neofoobiat (Kim, Park 

2020). Kuuenda klassi õpilaste abiga tehtud uuringu tulemused näitasid, et kooliaias läbi 

viidavates tundides on sotsiaalsete oskuste omandamiseks soodsam keskkond kui klassiruumis 

ning ka õpilaste emotsioonid on kooliaias tegutsedes positiivsemad (Pollin, Retzlaff-Fürst 

2021). 
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Kooliaed on kasulik ka viimastel aastatel aktuaalses COVID-19 pandeemia olukorras, milles 

esineva isolatsiooni ja etteaimamatuse tõttu kogevad õpilased suurenenud stressi. Pandeemia 

algul läbi viidud uuringus osalenud noorukite hulgas, kes veetsid aega looduskeskkonnas, 

täheldati väiksemat subjektiivse heaolu langust, kui nende seas, kes looduses toimunud 

tegevustes ei osalenud (Jackson jt 2021). On tõestatud, et isegi rahvarohketes kohtades on 

välistingimustes piisknakkuste levimise risk palju väiksem kui siseruumides (Rowe jt 2021). 

Seetõttu võimaldab kooliaia õppetöös kasutamine säilitada koolidel pandeemia olukorras 

võimalikult tavapärast elurütmi, kus õpilased saavad välitingimustes kontaktõppest osa saada. 

 

 

1.3. Tarbeaiandus 

 

Tarbetaimedega maastikujunduses kasutatakse ilutaimede asemel taimi, mis on täielikult või 

osaliselt söödavad. Tarbeaiandus võimaldab luua multifunktsionaalset maastikku, mis tasub 

sinna panustatud vee, väetise ja aja aiast korjatava saagiga. Tarbeaia hüvedeks on näiteks 

teadmine toiduainete päritolust, toidukulude vähenemine ja kohaliku toodangu tarbimisest 

tulenev jätkusuutlikkus. (Brown 2020) 

Tarbeaia kujundamisel tuleks kasutada toestavaid elemente, mis aitavad taimedel õigesti 

kasvada ja on ka eraldi ilu pakkuvaks kujunduselemendiks. Sama eesmärgiga on soovitatav 

kasutada ka istutuskaste, mis hoiavad aia välimuse korras, võimaldavad taimedele paremat 

ligipääsu ja kasvupinnast, kaitsevad taimi roomavate kahjurite eest ning täiendavad erilise kuju 

või värviga aia väljanägemist. Tarbeaia organiseeritust aitavad tagada ka erinevad 

peenraäärised, äärekivid ja vaheseinad, mida saab teha nii uutest kui ka taaskasutatud 

materjalidest. Istutusalade eraldamiseks ja taimedele mugava ligipääsu tagamiseks on hea 

kasutada teeradasid, mille katendi alla tuleks panna vett läbi laskev geotekstiil, mis takistab 

umbrohu kasvamist. Tarbeaia peenarde visuaalselt kauni väljanägemise loomisel võib kasutada 

samu printsiipe, mida kasutatakse iluaia puhul, võttes arvesse taimede värvi, tekstuuri, kuju ja 

suurust. (Hansen 2019) Tarbetaimedega kooliaia kujundusidee peaks olema lihtne ja mugav 

koolile hallata, kuid eelkõige praktiline, aidates täita kõigi osaliste hariduslikke eesmärke. 

Kooliaeda rajatud peenrad ei tohiks õpilaste mõlemalt küljelt mugavalt peenra keskosasse 

ulatumiseks olla rohkem kui 45 sentimeetri laiused. Mugavamat õuesõppekeskkonda aitab luua 

varjuline pinkide ja lauaga väliklass. Aiajäätmete käitlemise õpetamiseks tuleks tarbetaimedega 

kooliaeda lisada ka kompostikastid. Oluline on kooliaia lähedusse paigutada ka kvaliteetsest 
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materjalist tööriistakuur arvestades selle varguskindlust. Soovi korral kooliaia võimaluste ja 

kasutusaja suurendamiseks on heaks vahendiks kasvuhoone. (Creating and Growing… s.a) 

Kooliaeda planeeritud kasvuhoone suurendab aga aia hooldusvajadust. Liiga kõrge 

temperatuuri vältimiseks tuleb kasvuhoonet õhutada. Kasvuhoones on ka suurem 

kastmisvajadus, mida saab automatiseerida ainult kasvupinnast niisutavate 

kastmissüsteemidega, mille seisukorda tuleb vahetevahel kontrollida. Lisaks tuleb erinevalt 

avamaal kasvavatest taimedest kasvuhoone taimi vajadusel tolmeldada. (Luigas 2018) 

Tarbetaimedega kooliaia hooldusvajadust saab vähendada erinevate võtetega. Üheks 

ennetavaks tarbeaia hooldusvajaduse vähendamise tegevuseks on taimede teadlikult sobivasse 

kasvukohta istutamine (Brown 2020). Umbrohu kasvamise takistamiseks on mõistlik 

peenrapind multšida. Kastmise tõhususe suurendamiseks tuleks kuumal ajal kastmine ajastada 

õhtule, kui vee aurumine pinnasest on väiksem. Kastmisvesi peab jõudma sügavale mulda ja 

seda kõige paremini väikese survega aga pidevalt voolates. Vihmutite kasutamisel tuleks 

eelistada aquazoom-tüüpi vihmuteid, mis töötavad päris vihmale sarnaselt lastes ühel 

veesahmakal enne teist pinnasesse imbuda. Taimede kasvuajal lisaväetamise vajaduse 

vältimiseks saab kasutada pikaajalisi väetisi. (Luigas 2018) 

Tarbeaias kahjuritõrjet tehes on oluline jälgida, et tõrjevahendid ei muudaks taimi 

söömiskõlbmatuks  (Brown 2020). Parimaks taimekaitsevahendiks on ennetustöö luues 

taimedele sobivad kasvutingimused, kasutades õigeid töövõtteid, kasvatades haiguskindlaid 

sorte ning tagades piisavalt kastmist ja hooldustöid (Luigas 2018).  Tarbetaimedega kooliaia 

puhul saab kasutada samu kujundus- ja hooldusprintsiipe nagu tavalise tarbeaia puhul, kuid 

eelkõige tuleks rõhku panna võimalikult vähese hooldusvajaduse tagamisele. 
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2. PROJEKTIDE ÜLEVAADE 

 

2.1. Edible Schoolyard NYC at P.S. 216 

 

Arhitektuuribüroo WORKac-i tarbetaimedega kooliaia kujunduslahendus haarab materjali ja 

vormi kaudu laste uudishimu ja suunab neid mõtlema hoone, selle süsteemide ja ümbritseva aia 

koostöösse, mis omakorda mõtestab ümber laste enda suhte keskkonnaga. (WORKac s.a) New 

Yorki linna esimese tarbetaimedega kooliaia asukohaks valiti Gravesendi naabruskond, mis on 

üks protsentuaalselt vähima avatud rohealadega kohtadest Brooklynis. Sealse P.S. 216 ehk 

Arturo Toscanini Kooli ligi 2000 ruutmeetri suurusele parkimisplatsile rajati orgaaniline aed, 

mille põhiehitis koosneb kolmest eri materjalidega ehitatud komponendist: kihtplastist ja 

alumiiniumist kasvuhoone, katuselaastudega mustriliselt kaetud terasraamiga köök-klassiruum 

ja sinise kummikattega “süsteemide sein” (joonis 1). Köök-klassiruumi osa mahutab endas 

tegutsema kuni 30 õpilast ja kontoriruumi töötajatele. “Süsteemide seinas” asuvad tööriistade 

kuur, tualett, konditsioneer ja ehitiselt aia kastmiseks kasutatava vihmavee kogumise süsteem, 

mille sinise katte ja artikuleeritud vormidega fassaad äratab õpilastes huvi seal asuvate ehitist 

ja aeda toetavate jätkusuutlike süsteemide vastu (joonis 2). (Architect 2017) 2010. aastal rajatud 

aia keskel asub ka ligi 4,5 ruutmeetri suurune avatud paviljon, kuhu lapsed kogunevad tunni 

alustamiseks (Mirviss 2013). Olenemata sellest, et kooliaed on väike, kulus selle kujundamisele 

palju aega, sest New Yorki Koolide Ehitamise Institutsioon nõuab väga kõrget ehituskvaliteeti, 

mille tõttu pidid arhitektid hoone kujunduse heakskiidu nimel palju parandusi tegema (Lange 

2014). 
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Joonis 1. New Yorki P.S. 216 ehk Arturo Toscanini Kooli orgaaniline kooliaed ja kasvuhoonet, köök-klassiruumi 

ja abiruume hõlmav õppehoone. (WORKac s.a). 

 

 

Joonis 2. P.S. 216 kooliaia õppehoone tööriistade kuuri, tualetti, konditsioneeri ja vihmavee kogumise süsteemi 

hõlmav huviäratava fassaadiga osa. (WORKac s.a). 

 

P.S. 216 linnakeskkonnas asuv kompaktne tarbetaimedega kooliaed toetub jätkustuutlike 

taaskasutussüsteemide kasutamisele ja õpetamisele. Projekti põhirõhk on suunatud 

disainielemendina linnakeskkonda rikastavale kasvuhoonet, köök-klassiruumi ja 

taaskasutussüsteeme hõlmavale ehitisele, mis on rajatud just kooliaia tarbeks. Antud töös 

kujundatav ala asub aga maakohas suurtest hoonetest ja asfaldiplatsidest eemal, mistõttu saab 
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kooliaeda jätkusuutlike võtetega harida ilma spetsiaalseid tehnilisi taaskasutussüsteeme 

rakendamata. Maapiirkonda sobitamiseks tuleks kooliaia abihooned ja ehitised kujundada palju 

tagasihoidlikuma fassaadiga, kui on P.S. 216 kooliaia hoone. Lisaks pole Kõpu Põhikooli 

kooliaiale vaja rajada eraldi õppekööki, sest selleks vajalikud ruumid on koolimajas olemas. 

WORKac poolt kujundatud tarbeaia jätkusuutlikkuse ja aiasaaduste hariduslikel eesmärkidel 

kasutamise põhimõtted on heaks eeskujuks teistele sarnastele projektidele. Lisaks pakuvad 

inspiratsiooni aia keskpunktiks olev väliklassina kasutatav paviljon ja istutusalade mustriline 

paigutus, mis võimaldab enamjaolt praktilise funktisooniga tarbeaeda kasutada ka koolihoonete 

kompleksis silmailu pakkuva kujunduselemendina. 

 

 

2.2. The White House Kitchen Garden   

 

Valge Maja esimese komposteerimissüsteemiga köögiaia rajamist alustas 2009. aastal endine 

Ameerika Ühendriikide esileedi Michelle Obama. Ligi 260 ruutmeetri suuruse aia saadusi 

kasutatakse presidendi pere ja külaliste toitlustamisel ning selle eesmärgiks on olla inimestele 

kodus toidu kasvatamise eeskujuks (joonis 3). Köögiaia eest kannab igapäevaselt hoolt 

Rahvuspargi Teenistus koos Valge Maja köögi töötajatega, kuid aeda on oodatud külvama, 

istutama ja muid aiatöid tegema ka lapsed, kes saavad seal omandada teadmisi toidu 

kasvatamise kohta. Aias kasvatatakse puuvilju, köögivilju ja maitsetaimi ning saadused, mida 

Valges Majas ei kasutata, annetatakse Washingtoni abivajajatele. (National Park Service 2022. 

 



18 

 

 

Joonis 3. Valge Maja köögiaia esialgne plaan. (The New York Times 2009). 

 

Valge Maja köögiaed on olnud rajamisest saadik pidevas arengus. Algusaastal loodi ligi 100 

ruutmeetri suurusesse aeda Jeffersoni peenrad endise presidendi ja innuka aedniku lemmikute 

puu- ja köögiviljadega ning aia lähedusse paigaldati esimene mesitaru. Neljajalgsete kahjurite 

tõrjeks ääristati köögiaed aiaga, ning mulla kõnniteedele erodeerumise takistamiseks istutati 

kõrgendatud ääristamata köögiviljalappide serva lilled. 2011. aastal rajasid Ameerika 

indiaanlaste ja Alaska pärismaalaste noored köögiaeda Kolme Õe Istutuse, mis koosnes 

Cherokee White Eagle maisist, Rattlesnake aedubadest ja Seminole suvikõrvitsast. Esimesel 

aastal rajatud äärteta kõrgpeenrad ääristati aasta hiljem puitlaudadega, et vältida erosiooni ja 

tagada toitainete püsimine kasvumullas. 2014. aastal lisandus köögiaeda tolmeldajate aed ning 

kaks aastat hiljem külvati köögiaeda punase rooma salati ‘Outredgeous’ taimed mida 

kasvatatakse ka rahvusvahelises kosmosejaamas. (The White House… s.a) Valge Maja 

köögiaed läbis 2016. aastal laste ja külaliste vastuvõtuks paremate tingimuste loomise 

eesmärgil uuenduskuuri Virginia Ülikooli Arhitektuurikooli maastikuarhitektuuri õppejõudude 

ja tudengite poolt, kes lisasid aeda puidust arboriga sissepääsu, laiemad kivist kõnniteed ning 

erinevate puuliikide puidust meisterdatud laua ja pinkidega kogunemisala (joonised 4 ja 5) 

(Newman 2016). 
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Joonis 4. Valge Maja köögiaia puidust arboriga sissepääs. (King 2017). 

 

 

Joonis 5. Valge Maja köögiaia erinevate puuliikide puidust meisterdatud laua ja pinkidega kogunemisala. 

(Frutchey s.a). 

 

Michelle Obama eestvedamisel rajatud Valge Maja köögiaed on väga hea eeskuju nii Ameerika 

kui ka kogu maailma lastele ja riigiasutustele. Ka mõne Eesti riigiasutuse juures võiks olla 

sarnane eeskujulik tarbeaed, mille tegemistes eri koolide õpilased saaksid kaasa lüüa. Obama 

administratsiooni ajal käisid Valge Maja köögiaias abis ligi 60 kooli õpilased (The White 

House… 2016). Tänapäevases kliimamuutustega maailmas on oluline selle köögiaia näitel 

lisaks taimede istutamisele ja aia hooldamisele õppida ka jätkusuutlike süsteemide, näiteks 
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komposteerimise, ja tarbeaiast väljaspool asuvate kuid seda mõjutavate koosluste kohta, 

milleks on näiteks mesilased ja teised tolmeldajad ning neid tarbeaeda meelitavad taimeliigid. 

Kõpu Põhikooli kooliaia kujundust inspireerib Valge Maja köögiaed eelkõige oma tugeva 

kohavaimuga, mida tekitavad ajaloolis-temaatilised istutusalad (Jeffersoni peenrad ja Kolme 

Õe Istutus). Temaatiliste peenarde kasutamine muudab aia ja selles toimuvad õppeprotsessid 

mängulisemaks ja huvitavamaks ning lihtsustab lastel aias orienteerumist. Selle projekti 

eeskujuna kasutamise puuduseks on see, et Valge Maja köögiaial on olemas professionaalne 

hooldajaskond, kuid paljude kooliaedade kujundamise puhul igapäevase oskusliku 

aiahooldusega arvestada ei saa.  

 

 

2.3. Vändra Gümnaasiumi kooliaed 

 

Vändra Gümnaasiumi kooliaed sai alguse aastal 1924, kui koolis hakati õpetama 

põllumajanduslikke erialasid mille jaoks loodi koolihoone ette dendropark ja esindusväljak. 

Kaks aastat hiljem alustati köögiviljaaia rajamisega ning piirati selle ala tara ja hekkidega. 

1930-ndate esimesel poolel ehitati Vändra koolile 120 ruutmeetri suurune kasvuhoone ja 

abihooned nagu näiteks laut, kelder ja kuur ning laiendati dendroparki. Peale teist maailmasõda 

istutati 120 istikuga õunapuuaed. Nõukogude ajal osaleti aiasaadustega edukalt mitmetel 

näitustel ning rajati püsilillede kollektsioon. 1990-ndate alguses hakati Vändra kooliaeda 

kaunistama mustriliste suvelilledest vaippeenardega (joonis 6). (Arumäe 2014) 2004. aastal 

lisandus 80-aastasesse üle 1,3 hektarilise kasvupinnaga kooliaeda purskkaev, mille soetamiseks 

saadi suurem osa rahast kooliaia kasvuhoones kasvatatud taimede müügist. Traditsioonilises 

kooliaednikuga aias tegeleti siis aiasaaduste kasvatamisega, taimede ettekasvatamisega ning 

kooliümbruse kujundamise ja hooldamisega. (Paluoja 2004)  
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Joonis 6. Vändra Gümnaasiumi kooliaedniku kujundatud suvelilledest vaippeenar. (Tõnisoja 2016a). 

 

2017. aasta kevadel likvideeriti kunstmuruväljaku rajamiseks õunapuuaed ning suvel osaleti 

Eesti Vabariik 100 raames toimunud üritusel “100 teraviljapeenart”, mille raames külvasid 

algklasside õpilased kaera, suvinisu, otra, põldhernest ja põlduba ning teravilja ja liblikõieliste 

kasvatamisega jätkati ka järgmisel suvel. 2018. aastal oli Vändra kooliaed 1,1 hektari suurune, 

koosnes kiviktaimlast, suve- ja püsilillede näidispeenardest, algklasside aedviljapeenardest, 

viljapuudest, marjapõõsastest ja kasvuhoonest. Kooliaia juurde kuulub ka 2004. aastal 

valminud väliõppeklass. (Rahuoja, Tamm 2018) Kooliaia tänapäevast suurust ja iseloomu 

ilmestab hästi 2016. aasta augustis tehtud foto (joonis 7). 

 

 

Joonis 7. Vändra Gümnaasiumi kooliaed 2016. aasta augustis. (Tõnisoja 2016b). 
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Vändra Gümnaasiumi 11. klassi õpilaste Rasmus Rahuoja ja Kristofer Tamme 2018. aastal 

koostatud uurimistööst “Vändra Gümnaasiumi kooliaed läbi aegade” selgub, et antud kooliaeda 

peetakse tänapäevalgi enamike õpilaste ja koolitöötajate poolt vajalikuks aiandusalaste oskuste 

omandamise õppevahendiks. Samas leitakse, et praegusel kujul kooliaias tuleks teha muudatusi. 

Näiteks soovitakse taastada kooliaia endine väljanägemine ning likvideerida õunapuuaia 

asemel ehitatud kunstmuruväljak. Uuringus osalejad leiavad, et Vändra kooliaial on oluline roll 

taimede tundmaõppimises, aiatöövõtete omandamises ning distsiplineeritud töötamise, looduse 

märkamise ja keskkonna suhtes hoolivuse arendamises. Uurimistöö koostajate arvates peaks 

kooliaed olema kooli õppekavaga rohkem integreeritud kasvõi selleks, et õpilased saaksid 

vahelduseks klassiruumist väljaspool õppida. (Rahuoja, Tamm 2018: 19-26) 

Vändra Gümnaasiumi kooliaed on Kõpu Põhikoolile kujundatavale kooliaiale eeskujuks 

näitena sellest, et kooliaed on kasulik tervele kogukonnale pakkudes puhkepaika ja 

taimmaterjali ka kooliga mitte seotud inimestele, mistõttu võib kindlam olla, et seal ei esine 

vandaalitsemist, kuna kooliaed on paljudele oluline paik. Vändras on osatud hästi 

nõukogudeaegne õppe-katseaed mugandada kaasaegsetesse oludesse nii, et lisaks hariduslikule 

rollile rikastab kooliaed õppehoone ümbrust ka esteetiliselt. 

 

 

2.4. Randvere Kooli kooliaed 

 

Nii tava- kui ka erivajadustega õpilasi hariva Randvere Kooli kooliaed on heaks näiteks sellest, 

kuidas rajada kaasaegsele koolile täiesti uus kooliaed. Randvere kooliaia projekt sai alguse, kui 

loodi õpetajatest ja lapsevanematest koosnev kooliaia meeskond, kes seadsid kooliaia 

eesmärgiks õuesõppe, jätkusuutliku aianduse ja kooli taluturu elluviimise (Randvere kool s.a.a). 

2018. aastal liituti programmiga Roheline Kool, mille eesmärk kujundada lastest 

keskkonnateadlikke inimesi haakub hästi ka kooliaias läbiviidava õppega (Randvere kool s.a.c). 

Koolipere unistas projekti algul õuesõppeklassist, kiviktaimlast, komposteerimisvõimalustest 

ning peenardest püsilillede, varjutaimede, eostaimede, igihaljaste taimede, teraviljade, maitse- 

ja ravimtaimede, sibullillede, permakultuuride ja risoomtaimede kasvatamiseks. Esimesel 

talvel korraldas meeskond kooliaia idee tutvustamiseks töötubadega kogukonnapäeva ning 

kooliaia rajamiseks koguti raha jõululaadal, mille eest osteti mulda, aiatööriistu, ehitusmaterjale 

ning marja- ja ilupõõsaid. Ideid koguti ka Rakke kooliaeda külastades, kus selgus, et kooliaiaga 



23 

 

on võimalik siduda mitmeid erinevaid õppeaineid. (Kurist 2020) Kooliaia meeskonna esimesel 

talgupäeval alustati peenrakastide ehitamise ja kiviktaimla rajamisega ning istutati ilu- ja 

marjapõõsaid (joonis 8). Järgmisteks töödeks jäi kompostikastide ehitus ja sibullillede peenra 

rajamine. (Randvere kool s.a.b) Randvere kooli kooliaia Facebookis peetavast blogist on näha, 

et õpilased ehitasid kooliaeda ka putukahotellid, katsetatakse kuhikpeenraid ning suur osa 

taimmaterjali saadakse õpilaste peredelt ja teistelt toetajatelt näiteks rohevahetuse kaudu (joonis 

9). Randvere kooliaias on saanud näpud mulda pista ka Viimsi Invaühingu lapsed, kes külvasid 

vilja ja täitsid mullaga istutuskaste. 2020/2021. õppeaasta algul jaotati eri tüüpi peenarde 

rajamine klasside vahel ära ning talveperioodil tuli õpilastel oma peenraid planeerida ja 

tegevused dokumenteerida ning kevadel ja suvel tuli oma peenraid ka klasside kaupa rajada ja 

graafiku alusel hooldada (joonis 10). 2021. aasta suvel saadi kooliaiale ka kastmiseks vihmavee 

kogumise süsteem. (Facebook 2021) 

 

 

Joonis 8. Randvere kooliaia kiviktaimla. (Kurist 2021a). 
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Joonis 9. Randvere kooliaia putukahotellid. (Kurist 2021b). 

 

 

Joonis 10. Randvere kooliaia ühe klassi poolt rajatud varjutaimede peenar. (Kurist 2021c). 
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Randvere kooliaia projekti põhjal on näha, et kooliaeda saab edukalt rajada ka tiheasustusalas 

asuva väikese kooli juurde. Kõige olulisem selle ettevõtmise juures on läbimõeldud 

planeerimine ja meeskond koos toetajatega, kes aia rajamise eest hoolt kannaks. Randvere 

kooliaed koosneb vaid mõnest istutusalast, kuid see on heaks eeskujuks teistele planeeritavatele 

kooliaedadele, sest kooliaeda planeerides on oluline alustada väikeste sammudega vastavalt 

kooli võimalustele. Lisaks annab Randvere kool head eeskuju tehes koostööd teiste 

õppeasutuste õpilastega. Kõpu Põhikooli puhul saaksid olla sealses kooliaias 

koostööpartneriteks näiteks põhikooliks lapsi ette valmistav Kõpu Põhikooli lasteaed või 

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, kuhu on suundunud edasi õppima mitmed Kõpu 

Põhikooli lõpetajad.  
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3. METOODIKA JA ANDMETE KOGUMINE 

 

3.1. Kirjanduse ülevaade ja projektide ülevaade 

 

Kirjanduse ja projektide ülevaadete jaoks koguti teemakohast materjali valdavalt 

veebiotsingute Google ja Google Scholar abil. Otsingumootorisse sisestati erinevaid Eesti 

kooliaedade ajaloo, aianduspõhise õppe, tarbeaianduse ja olemasolevate kooli- või 

tarbeaedadega seonduvaid märksõnu nii eesti kui ka inglise keeles. Google Scholari kaudu leiti 

kirjanduse ülevaate jaoks mõningaid sobivaid ingliskeelseid teadusartikleid, kuid suurem osa 

kooliaedadega seonduvat antud tööks vajalikku taustainfot ja olemasolevate projektide 

materjale leidub ajakirjade ja ajalehtede artiklites, veebilehtedel, juhendmaterjalides, 

uurimistöödes ja blogides, mille leidmisel osutus tulemuslikumaks tavaline Google 

otsingumootor. Kuna Eesti kooliaedade ajaloo ülevaates kasutatud kirjandusmaterjal on 

arusaadavatel põhjustel valdavalt eestikeelne, otsiti aianduspõhise õppe ülevaate kirjutamiseks 

rohkem inglisekeelseid allikaid. Kirjanduse ülevaate peatüki allikate üldise tasakaalu 

tagamiseks kasutati tarbeaiandusest kirjutades nii inglise kui ka eestikeelseid allikaid. Eesti 

kooliaedade ajalugu tutvustavas peatükis kirjeldatud Kõpu Põhikooli kunagise kooliaia kohta 

info saamiseks töötati läbi koolis säilitatavad käsikirjalised kroonikaraamatud, kust otsiti välja 

kõik kooliaiaga seonduvad sissekanded. Eesti Maaülikooli raamatukogust laenutati 

tarbeaiandusega seonduvat kirjandust.  

Projektide analüüsi peatükki valiti olemasolevad kooli- ja tarbeaiad eelkõige selle järgi, et neil 

oleks seos hariduse andmisega ning nende haljastuses oleks kasutatud vähemalt osaliselt 

tarbetaimi. Tasakaaluka ülevaate saamiseks valiti kaks projekti välismaalt ja kaks Eestist. 

Välismaiste projektide puhul leidus rohkem arhitektuurilist planeerimisalast infot kui Eesti 

kooliaedade puhul, mille kohta sai lugeda rohkem aia kujunemise ajaloost. 

Internetist leitud allikate puhul, kus viidati omakorda teistele algallikatele, otsiti välja ja 

kontrolliti algallikas ja selle kättesaadavus ning koht allikas, millele oli viidatud. Inglisekeelsete 

allikate puhul kasutati teksti eesti keelde tõlkimisel erinevaid veebisõnastikke. 
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3.2. Kujundusala analüüs 

 

Kujundusprojekti väljatöötamiseks vajalik analüüs sai alguse õppeaine PK.1635 Uurimistöö 

alused ja linnaruumi analüüs raames, kus uuriti kujundusala ja selle ümbrust ning nende 

omavahelisi seoseid. Esimese etapina käidi Kõpu Põhikooli ümbritsevat ala vaatlemas ja 

tunnetamas. Suur osa analüüsist põhineb ka autori aastatepikkusel kogemusel ala kasutajana nii 

Kõpu Põhikooli õpilase rollis kui ka kohaliku elanikuna. Ruumianalüüsiks vajalik info 

rohevõrgustiku, teede, asustuse ajaloolise kujunemise ning kitsendusobjektide ja -alade kohta 

pärineb Maa-ameti kaardirakendustest. Mõisa peahoone kaitsevööndis kehtivate kitsendustega 

arvestamiseks vajalik teave leiti Muinsuskaitseseadusest. Kooli ümbruse praeguste 

kasutusharjumuste analüüsile sisendi saamiseks viidi läbi intervjuu Kõpu Põhikooli õpetaja ja 

5. klassi õpilasega, mille tulemusena valmis tegevusi ja nende asukohti illustreeriv kaart (joonis 

17). Kujundusala ümbruse külastuste käigus määrati erialaste õpingutega omandatud teadmiste 

abil kujundusalal ja selle läheduses asuvate puittaimede liigid. Analüüsikaartide 

illustreerimiseks kasutati programmi Adobe Photoshop. Vältimaks vigasid mõõtkavadega, 

otsustati teksti sisse lisada analüüsiskeemid ning plakatitele mõõtkavas analüüsikaardid. 

 

 

3.3. Kujunduslahendus 

 

Analüüsi järgselt oli kujunduslahenduse välja töötamise esimeseks etapiks kontseptsiooni paika 

panemine, mis tehti vastavalt kirjanduse, projektide ja ruumi analüüsile. Järgmisena selgitati 

välja koolipere soovid projekteeritavale kooliaiale. Nende teada saamiseks koostati kaks 

veebiküsitlust: 14 küsimusega õpilastele ja lapsevanematele ning 16 küsimusega õpetajatele 

(lisa 1). Küsitlusega püüti saada võimalikult täpset sisendit kujundusala lahenduse välja 

töötamiseks ning uuriti koolipere valmidust kooliaia eest hoolitseda. Õpetajatelt küsiti 

lisaküsimustega kooliaia kasutamise kohta nende õpetatavas õppeaines. Seejärel loodi 

koolipere soovide põhjal nimekiri kooliaeda planeeritavatest elementidest, mis paigutati 

bakalaureusetöö tegemise jaoks selgeks õpitud Vectorworks programmis kujundusala plaanile 

vastavalt analüüsist selgunud printsiipidele. Kujunduslahenduse tehnilise disaini välja 

töötamisel kasutati internetis leiduvaid juhendmaterjale ja tootekatalooge erinevate 

konstruktsioonide ehitamise ja nende jaoks vajalike ehitusmaterjalide ja mõõtmete kohta. 

Konstruktsioonide joonised tehti programmis AutoCAD. Taimmaterjali üldine valik tehti Eesti 
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Maaülikooli raamatukogust laenutatud tarbeaiandusega seonduva kirjanduse põhjal, ning liigi 

ja sordi tasandil tehti valik internetikataloogides leiduvate taimekirjelduste põhjal. Erinevat liiki 

ja sorti taimmaterjali rohkuse tõttu otsustati antud töös vormistada eraldi taimmaterjali 

kasutatud allikate loetelu, mis on lisatud taimmaterjali tabeli järele (lisa 3). Taimmaterjali 

ladinakeelsed nimetused määrati eestikeelsete taimenimede andmebaasi (taimenimed.ut.ee) 

abiga. Kujunduslahenduse välja töötamisel saadi tuge ka iganädalastest õppeaine PK.1612 

Bakalaureusetöö loengutest ja konsultatsioonidest, kus avanes võimalus saada ideedele 

tagasisidet nii õppejõududelt kui ka kaasõpilastelt. Töö graafiline osa ehk plakatid kujundati ja 

pandi kokku programmis Adobe Photoshop (lisad 4, 5 ja 6). Antud töö graafiliste osade 

visuaalne kujundus loodi eesmärgiga anda kujunduslahenduse sisu edasi võimalikult lihtsalt ja 

loogiliselt, muutes plakatid atraktiivseks ka lastele, kes on üheks kujundusprojekti 

hüpoteetiliseks kliendiks. 
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

4.1. Analüüsid 

 

4.1.1. Kirjanduse ja projektide analüüs 

 

Eesti kooliaedade umbes paarisaja aasta pikkusest ajaloost saab teha järeldusi kooliaedade 

edukaks rajamiseks ja kasutamiseks vajalike põhimõtete kohta. Kooliaedade laialdasele 

rajamisele panid alguse riiklikud regulatsioonid kooli juurde kooliaia jaoks vajaliku maa 

tagamiseks, mis tänasel päeval seadustest puuduvad. Paljude kooliaedadega nõukogude 

perioodil oli aiahooldus tagatud õpilaste ja õpetajate poolt, kelle igapäevaelu ja suvine aeg olid 

palju rohkem kooliga seotud, kui on see tänapäevaste õpetajate ja õpilaste puhul. Kuigi 

tänapäeval on keerulisem leida kooliaedade rajamiseks ja kasutamiseks vajalikku motivatsiooni 

ja aia hooldajaid, on praegusel ajal nõukogude ajast positiivsem see, et kaasaegses kooliaias on 

põhirõhk loodusharidusel ja kooli ümbruse rikastamisel, mitte õpilaste töökasvatusel või nende 

toitlustamiseks vajalike saaduste kasvatamisel. Eesti kooliaedade ajaloo ülevaatest tulenevalt 

on antud töös tehtava kujundusprojekti üheks eesmärgiks luua kooliaed, mis oleks kasutatav 

eelkõige õpilaste harimisel ja ei nõuaks koolilt suuri lisakulutusi aiahooldusele ning oleks 

eeskujuks teistele Eesti koolidele kooliaia rajamisel. 

Aianduspõhise õppe põhimõtete kohaselt peab Kõpu Põhikooli kooliaia kujunduslahendus 

toetama kooliaia integreerimist kooli haridusstandarditega, võimaldama saada õpilastel osa 

kooliaedades läbiviidava õppe hüvedest ja toetama õpilaste vaimset ja füüsilist tervist. 

Teemakohase kirjanduse sõnul on kooliaedade rajamise ja planeerimise puhul oluline teha 

koostööd kogukonnaga. See teadmine andis idee viia Kõpu Põhikooli õpetajate, õpilaste ja 

lapsevanemate seas läbi küsitlus, mis annaks võimaluse töötada kooliaia kujunduslahendus 

välja vastavalt kogukonna soovidele, vajadustele ja võimalustele (lisa 1). 

Tarbetaimedega kooliaeda kujundades tuleb arvestada sellega, et varakevadel, hilissügisel ja 

talvel võib aias esineda tühjasid peenraid, mille atraktiivsust taimedevabal ajal saab tõsta 

kujunduslike toestusraamide, istutuskastide ja peenraääristega. Selliste kujunduselementide 

valikul ei saa aga unustada antud kujundatava kooliaia kuulumist ajaloolisesse mõisakompleksi, 
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kuhu silmatorkavalt kaasaegne disain ei sobi. Tarbeaia organiseeritust ja korrastatud 

väljanägemist aitavad tagada peenraäärised ja teerajad, mille kasutamine aitab luua mõisa 

juurde sobiva sümmeetrilise või regulaarse kujundusega aeda. Tarbeaianduse kirjandusest saab 

kasulikke näpunäiteid ka kooliaia võimalikult hooldusvabaks kujundamiseks. 

Olemasolevate kooli- ja tarbeaia projektide uurimisest selgus, et olemasolevasse hoonete 

kompleksi aia projekteerimisel tuleb aias luua sinna keskkonda sobiv kohavaim, mida saab 

saavutada näiteks P.S. 216 kooliaia näitel materjalide ja värvidega, Valge Maja köögiaia näitel 

temaatiliste istutusaladega või Vändra kooliaia näitel kunstipäraste vaippeenardega. Oluliseks 

kooliaia elemendiks on kogunemiskoht ehk pinkide ja lauaga eelistatavalt varjualune paik, kus 

saab õuesõppe puhul läbi viia loenguid või koondada õpilased tunni alguseks kokku. Randvere 

kooliaia näitel on näha, et nullist uue kooliaia rajamisel on väga tähtis kogukonna koostöö ning 

aia rajamiseks tuleb teha pikaajaline plaan, mida väikeste sammude kaupa täitma hakatakse. 

 

 

4.1.2. Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate seas läbi viidud küsitluse analüüs 

 

Teoreetilise kliendi soovidega arvestamiseks viidi Kõpu Põhikooli õpilaste, õpetajate ja 

lastevanemate seas läbi 14-16 küsimusest koosnevad veebiküsitlused, kus uuriti vastajatelt 

kooliaia vajaduse, kujunduslahenduste ja hoolduse kohta (lisa 1). Google Formsis vormistatud 

küsitlused saadeti Kõpu kooli Stuudiumi kaudu 14 õpetajale, 37 õpilasele ja 83 lapsevanemale. 

Küsitlused olid avatud 17.03. - 26.03.2022 ning õpilastele ja lapsevanematele saadetud 

küsitlusele laekus vastuseid 24 ning õpetajate küsitlusele 5 vastust. 

90% küsitlusele vastanutest leiab, et Kõpu Põhikoolile oleks vaja tarbetaimedega kooliaeda. 

Vajadust põhjendati kõige enam sellega, et tarbeaia saadusi saaks kasutada õpilaste 

toitlustamisel ning kooliaed parandaks õuesõppe võimalusi ja omaks hariduslikku tähtsust. 

Kooliaia kujunduse puhul peeti olulisimaks kohavaimu, mis looks sinna turvalise, teraapilise ja 

esteetilise paiga õppimiseks ja puhkamiseks. Vastajate arvates võiksid kooliaia tarbetaimed olla 

erikujulistesse peenardesse jaotatud eelkõige tarbitavuse järgi ning kõige rohkem võiks saada 

tarbida taimede vilju. Taimevalikust eelistati kooliaeda marjapõõsaid, viljapuid, viinamarju, 

maitsetaimi, köögivilju, teetaimi ja pitsataimedega peenart. Aiaelementidena soovitakse 

kooliaeda kompostikaste, pinkide, laua ja tahvliga varjualust, tööriistakuuri, lõkkeplatsi ja 

kasvuhoonet. Ligi 70% vastanutest on nõus ka kooliaiale koduaias maitsetaimi, marjapõõsaid 

ja köögiviljataimi kasvatama või ära andma. Enamik kooliperest on nõus ka kevadel, suvel ja 
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sügisel osalema kooliaias talgupäevadel ning jälgima kooliaia hooldusvajadust ja seda kastma. 

Küsitlusele vastanud viiest õpetajast kolm kasutaksid kooliaeda ka õppetöös kompositsiooni, 

värviõpetuse, kirjutamise, sõnaliikide, taimede kasutamise, elukoosluste, taimede määramise, 

herbaariumi koostamise, seemnete kogumise ja külvamise õpetamiseks. 

 

 

4.1.3. Kaardianalüüs 

 

4.1.3.1. Asukoht ja fookusala 

 

Antud kujundusprojektiga luuakse tarbetaimedega kooliaed Viljandimaal Põhja-Sakala vallas 

Kõpu alevikus asuvale Suure-Kõpu mõisas tegutsevale Kõpu Põhikoolile. Kujundusala asub 

kooli krundi idaservas spordihoone taga sepikoja varemete ja tiikide kõrval (joonis 11). Ala 

suuruseks on ligikaudu 11000 ruutmeetrit ning see hõlmab endas ligipääsuteed, viljapuuaeda ja 

kujundatavat tarbeaeda. Kujundusprojekti fookusalaks valiti müüri, kraavi ja varemetega 

piiratud ligi 6000 ruutmeetri suurune kujundatava tarbeaia ala, sest viljapuuaed on suuremas 

osas juba rajatud ning parema ligipääsutee tagamine ei ole antud töö puhul kõige olulisemaks 

osaks. 

 

 

Joonis 11. Kujundusala ja fookusala asukohaskeem. Aluskaart: Maa-amet 2022. 
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4.1.3.2. Rohevõrgustik 

 

Rohevõrgustiku analüüsi kaart näitab kujundusala ja selle ümbruskonna rohealasid, nende 

tüpoloogiat ja rohealade omavahelist ühendust (joonis 12). Fookusala paikneb rohumaal, mida 

niidetakse paar korda aastas, ning seal puuduvad põõsa- ja puhmarinne. Kõrghaljastusest on 

fookusalal kaks suurt harilikku pärna (Tilia cordata) ja üheksa noort aed-õunapuud (Malus 

domestica), väikeste varemete sees kasvab Tatari kuslapuu (Lonicera tatarica) ning rohu sees 

võib peituda ka samblarinne. Viljapuuaias kasvab seitse vana aed-õunapuud (Malus domestica) 

ja üks vana harilik pirnipuu (Pyrus communis). Uute istikutena on viljapuuaeda lisatud 32 aed-

õunapuud (Malus domestica), kaheksa harilikku pirnipuud (Pyrus communis), viis harilikku 

ploomipuud (Prunus domestica), kaks hapu kirsipuud (Prunus cerasus) ja mõned punased 

(Ribes rubrum) ja mustad sõstrad (Ribes nigrum). Kujundusala lähiümbruses on arukase 

(Betula pendula) ja hariliku kuuse (Picea abies) noorendikud ja rabeda remmelga (Salix 

fragilis) salu. Veidi kaugemal asuvad väiksemad metsad ja kaitsealune vana mõisapark, mis 

koosneb peamiselt lehtpuudest nagu kask (Betula), pärn (Tilia), vaher (Acer) ja tamm 

(Quercus). Kujundusala ümbruses leidub niidetavaid alasid, rohumaad ja privaatseid aedasid 

ning mõisaparki ümbritsevad suured põllud ja karjamaad. 11. veebruaril 2022 tehtud 

kujundusala külastuse ajal nähtud jäneste ja metskitsede tekitatud kahjustused noortel 

viljapuudel näitavad, et ala on ühenduses looduslike elupaikadega. Maa-ameti mullastiku 

kaardirakenduselt on näha, et projekti fookusala ja viljapuuaia all on maa harimiseks sobilik 

leetjas gleimuld (Maa-amet 2022b). Kokkuvõttes on kujundusala liigilise mitmekesisuse tase 

hetkel madal.  

 



33 

 

 

Joonis 12. Kujundusala ja selle ümbruse rohevõrgustiku analüüsiskeem. (Originaalmõõtkavas 1:10 000 

analüüsikaarti vt lisa 4). 

 

 

4.1.3.3. Vaated ja nähtavus 

 

Fookusalalt avanevad vaated eelkõige koolihoonete suunas (joonis 13). Punktid, kust fookusala 

on märgatav, asuvad samuti kooli pool ning kaugeim neist on ligi 200 meetri kaugusel 

mõisahoone kõrval (joonis 14). Kujundusalast ida pool on vaated ja nähtavus haljastuse tõttu 

piiratud. Kuna olemasolevad vaated ja nähtavus on avatud kujundusala ja kooli vahel, mis 

suurendab kujundatava kooliaia privaatsust ja turvalisust, pole kujundusprojektiga vaja 

nähtavust suurendada ega uusi vaateid avada. Kooli ja kujundusala vaheline visuaalne ühendus 

on mõjutatud ida suunas langeva reljeefiga, mis peidab kujundusala osaliselt kivimüüri taha. 

Fookusala kuulub Suure-Kõpu mõisa peahoone kinnismälestise kaitsevööndisse, mille üheks 

eesmärgiks on muinsuskaitseseaduse kohaselt tagada mälestiselt avanevate vaadete algupärane 

säilimine (Muinsuskaitseseadus 2020, § 14 lg 2). Selle tõttu ei tohi kujundusprojekt 

mõisahoonest avanevasse vaatevälja silmatorkavaid ehitisi planeerida. 
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Joonis 13. Kujundusalalt avanevate vaadete analüüsiskeem. 

 

 

Joonis 14. Kujundusala nähtavuse analüüsiskeem. (Originaalmõõtkavas 1:5000 analüüsikaarti vt lisa 4). 

 

 

4.1.3.4. Ligipääsetavus 

 

Kõige rohkem kasutust leidev tee kujundusala läheduses on mõisakompleksi läbiv 

kruusakattega sõidutee, mida kasutavad igapäevaselt Kõpu Põhikooli õpetajad ja õpilasi kooli 

toovad lapsevanemad (joonis 15). Kõik kujundusala ümbritsevad sõiduteed on kruusakattega, 
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mistõttu võib kujundatavasse kooliaeda kuival ajal kruusatolmu lennelda. Projekteeritavasse 

tarbeaeda on kaks peamist sissepääsu, mis asuvad kooli pool ning on läbitavad nii jalgsi kui ka 

sõidukitega, kuid korralik kattega jalgtee kooli juurest projekti fookusalale puudub. 

Viljapuuaeda pääseb kooli poole avatud lääneküljest. Kujundusala füüsilisteks barjäärideks on 

idapiiriks olev kraav ning ala liigendav mõisaaegne osaliselt lagunev kivimüür. 

 

 

Joonis 15. Kujundusala ligipääsetavuse analüüsiskeem.(Originaalmõõtkavas 1:5000 analüüsikaarti vt lisa 4). 

 

 

4.1.3.5. Ajalugu 

 

Kujundusala kuulub ajaloolisse Suure-Kõpu mõisa kompleksi. Tänase päevani on 19. sajandil 

rajatud mõisast kultuurimälestistena alles mõisa peahoone, valitsejamaja, pargisild ja park ning 

kuivati, mille külge on liidetud spordihoone (joonis 16) (Maa-amet 2022a). Pärandkultuuri 

objektidena kuuluvad mõisa juurde ka varemetes hobusetall ja fookusala kõrval asuvad 

konserveeritud sepikoja varemed (Maa-amet 2022c). Oma eripärase arhitektuuri tõttu võib neist 

maamärkideks lugeda mõisa klassitsistlikus stiilis peahoonet, kivist pargisilda, spordihoonet, 

hobusetalli ja sepikoja varemeid. Mõisakompleksi ümbruses laiuvatel põldudel ja karjamaadel 

on peale 1919. aasta maareformi ehitatud endised asundustalud, nõukogude ajast on pärit 

mõisast lõunapool endise kolhoosi kompleks ning lääne pool paar kortermaja ja väike 

eramajade rajoon. Peale nõukogude aega on mõisa ja selle ümbruse maastikul toimunud vähe 

muutusi, millest olulisemaiks võib pidada spordihoone ehitamist 2002. aastal. 
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Joonis 16. Kujundusala ümbruse ajaloolise kujunemise analüüsiskeem. 

 

 

4.1.3.6. Kujundusala ümbruse kasutajate tegevusharjumused 

 

Kujundusala ümbruse kasutajate tegevusharjumused kaardistati Kõpu Põhikooli õpetaja ja 5. 

klassi õpilasega tehtud intervjuu käigus. Valdav osa tegevustest on eri viisidel liikumine teedel 

(joonis 17). Kooli lähiümbruses on paiksemateks tegevusteks istumine, vahetunnis mängimine 

ja kehalise kasvatuse tunni tegevused. Kujundatava kooliaia territoorium on praegu kasutuseta, 

mistõttu aitab antud kujundusprojekt suuremat osa kooli õuealast kasutusele võtta ja muuta seda 

hariduslikult tõhusamaks. 
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Joonis 17. Kujundusala ümbruse kasutajate tegevusharjumuste analüüsiskeem. (Originaalmõõtkavas 1:10 000 

analüüsikaarti vt lisa 4). 

 

 

4.2. Kontseptsioon 

 

Antud töös loodava kujundusprojekti kontseptsioon tuleneb tehtud analüüsist ja on aluseks 

kujunduslahendusele (joonis 18). Kuna Kõpu Põhikooli ümbruses on juba olemas esteetilise 

funktsiooniga mõisapark ja rododendroniaed, kasutatakse kooliaia kujundamisel ainult selliseid 

taimi, mida on võimalik vähemalt osaliselt tarbida. Lisaks kirjanduse, projektide ja ruumi 

analüüsile arvestatakse kujunduslahenduse väljatöötamisel osaliselt ka Kõpu Põhikooli 

õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate seas läbi viidud küsitluste tulemustega. Küsitlusest selgus 

ka, et ligi pooled vastanutest soovivad kujundatavasse kooliaeda kasvuhoonet, kuid seda antud 

töös kooliaeda aia hooldusvajaduse minimaliseerimise eesmärgil ei planeerita. Ruumi 

analüüsist selgus, et fookusalale tekitavad turvalise õppe- ja puhkekeskkonna kohavaimu 

olemasoleva reljeefi ja ümberkaudse haljastuse koosmõjul kujunevad vaated ja nähtavus, mida 

tuleb antud kujundusprojektiga säilitada. Lisaks tuleb arvestada algupärase mõisa peahoonest 

avaneva vaate säilitamisega. Kirjanduse ülevaates välja toodud kooliaia planeerimise ja 

rajamise põhimõtete kohaselt projekteeritakse antud tööga Kõpu Põhikoolile esmaste vajalike 

ja võimalikult vähe hooldust nõudvate elementidega kooliaed, mille jõukohane rajamine ja 

hooldamine säilitaks kooliaia pidamise motivatsiooni. 
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Joonis 18. Kujunduslahenduse kontseptsiooniskeem. 

 

Tarbetaimedega kooliaia sobitamisel mõisahoone ja kandiliste varemetega on märksõnadeks 

sümmeetrilisus ja nurgelisus. Fookusala sümmeetriline planeering töötatakse välja tuginedes 

varemete paigutusest kujunevatele telgedele, liikuvusele ja aiaelementide loogilisele 

paigutusele. Kujunduslahendusega võetakse kasutusse sealseid olemasolevaid nurgelisi ja 

sirgjoonelisi maastikuobjekte ning arvestatakse nende vormiga ka uute elementide ruumi 

sobitamisel. 

 

 

4.3. Kõpu Põhikooli tarbetaimedega kooliaia kujundus 

 

4.3.1. Kujundusala disain 

 

Käesoleva töö kujundusala disaini eesmärgiks on Kõpu Põhikoolile planeeritava 

tarbetaimedega kooliaia sobitamine kooli õuealasse. Kujundusala disaini illustreerib 

kujundusplaan mõõtkavas 1:1000, kus on näha kujundusprojekti fookusala üldine 

disainilahendus ja seda ümbritseval kooli õuealal tehtavad täiendused ja uuendused (joonis 19). 



39 

 

 

 

Joonis 19. Vähendatud mõõtkavas kujundusplaan. (Originaalmõõtkavas 1:1000 kujundusplaan vt lisa 4). 

 

Kujundusala disainiga täiendatakse marjapõõsastega fookusalast põhjasuunda jäävat 

viljapuuaeda. Olemasolevat hõredat musta (Ribes nigrum) ja punase sõstra (Ribes rubrum) 

põõsaste rida täiendatakse sortidega ‘Varmas’ (4 tk) ja ‘Viksnes’ (4 tk) (lisa 3). Sõstrapõõsaste 

rea kõrvale lisatakse kooliaia marjasaagi mitmekesisuse suurendamiseks rida aed-karusmarja 

(Ribes uva-crispa) punaste viljadega sordi ‘Pax’ (6 tk) ja kollakas-roheliste viljadega sordi 

‘Invicta’ (6 tk) põõsaid (lisa 3). 

Koolimaja ja kujundatava tarbeaia ühendust muudetakse konkreetsemaks ja kvaliteetsemaks 

uue graniitkillustiku kattega jalgteega, mis planeeritakse tiigi kõrvale ühendamaks kooli ja 

spordihoone vahelt minevat kruusateed ja tarbeaia sissepääsu. 

Kujundusprojektiga määratakse elurikkuse suurendamiseks viljapuuaia ja fookusala 

murupinnale erineva niitmistihedusega alad. Viljapuuaed kuulub umbes korra kuus niidetava 

muruga alale, mille sisse niidetakse tihedama regulaarse sagedusega umbes 1.5 meetri laiused 

rajad, mis tagavad mugava ligipääsu kõigi viljapuude ja marjapõõsaste juurde ning loovad 

viljapuuaeda mängulise labürinti meenutava radade võrgustiku. Fookusala keskosa niidetakse 

regulaarselt ning kõrgema muruga aladeks on fookusala ida- ja läänepoolsed otsad ning 

lõunaküljes asuv õunapuude (Malus domestica) allee ümbrus, mille vahele niidetakse rajad 

sarnaselt viljapuuaiale. 
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4.3.2. Fookusala disain 

 

Fookusalale kujundatavasse tarbetaimedega kooliaeda on planeeritud erinevad istutusalad, 

müüripink, kompostikastid, lõkkeplats, tööriistakuuriga varjualune, kiikpinkidega puhkepaik ja 

neid ühendav jalgtee. Suurem osa kooliaia maapinnast on kaetud niidetava muruga. Fookusala 

disain on kujutatud disainiplaanil mõõtkavas 1:200 (joonis 20). 

 

 

Joonis 20. Vähendatud mõõtkavas fookusala disainiplaan. (Originaalmõõtkavas 1:200 disainiplaan vt lisa 5). 

 

Kooliaia läänepoolsema osa keskel on fookusala disaini kohavaimu kandvaks elemendiks iga-

aastase Kõpu mõisa juures korraldatava pitsafestivali ja mõisa söögisaali Pompei stiilis 

seinamaalingutega seonduv kolmnurksete kõrgendatud istutusaladega pitsapeenar, mille 

kõrvale on sümmeetriliselt planeeritud kaarjad maitse- ja teetaimede peenrad. Pitsapeenra 

istutusalades kasvatatakse pitsale sobivaid köögivilju ja maitsetaimi ning peenraid ümbritsev 

maapind on korrektsema väljanägemise ja hooldusvajaduse vähendamise eesmärgil kaetud 

multšiga. Kõrgendatud peenarde kuju planeerimisel peeti kinni kontseptsioonis esitatud 

nurgelisuse põhimõttest, püüdes samas jäljendada pitsale omast ringi kuju. Maitse- ja teetaimed 

on jaotatud kahte erinevat sorti peenardesse arvestades müntide (Mentha) laiuvat kasvuviisi.  
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Aia keskosas asuvate varemete sisse on planeeritud ligi 30 m2 suurune istutusala kõrvitsatele 

(Cucurbita), kuhu on kevadise haljastusena lisatud ka karulauk (Allium ursinum). Varemete 

lääne- ja lõunaseina ääres on kurdlehise rabarberi (Rheum rhabarbarum) ja aed-mädarõika 

(Armoracia rusticana) taimed ning idaseina kõrval kolm mitmejärgulise komposteerimise 

õpetamist võimaldavad puitlaudadest kompostikastid. 

Kooliaia jaotab vertikaalselt kaheks osaks madal müür, mis võetakse kujunduslahenduses 

kasutusele pingina. Kompostikastide poolses müüri otsas on renoveerimist vajav väike 

maakividest trepp, mis hõlbustab liikumist kahe aiapoole vahel. Müüripingi kõrval on 

pitsapeenraga samale horisontaalteljele paigutatud telliskividest lõkkease, mida ümbritseb 

mõisakividega sillutatud tasane pind. Lõkkeplatsil on võimalik nii aiajäätmete põletamine kui 

ka grillimine ning sellel on jalgtee kaudu mugav ühendus varjualuse ja tööriistakuuriga. 

Õuesõppeklassi ja aiatööriistade hoiustamise ruumi koondab endas Averto SIA puidust garaaž 

ABLE, mille autode parkimiskohana mõeldud varikatuse alla saab panna kooliaia väliklassi 

jaoks vajalikud pingid, lauad, tahvli ja prügikastid (joonis 21) (Averto 2022). Toode 

paigutatakse kooliaeda selliselt, et varikatusega avatud osa jääb lõkkeplatsi poole ning 

tööriistakuuri osa lõuna poole ning võimalusel paikneb tööriistakuuri külgmine uks kuuri 

lääneseinas, et tagada sinna mugav ligipääs kooliaiast mööduvalt kruusateelt. 

 

 

Joonis 21. Kujunduslahenduses varjualuse ja tööriistakuurina kasutatav Averto SIA puidust garaaž ABLE. 

(Averto 2022). 
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Kooliaia idapoolsemasse osasse olemasoleva väikese õunapuuaia kõrvale on planeeritud 

köögiviljaaed, mis koosneb 15 meetri pikkustest maapealsetest peenradest ja nende vahel 

paiknevast põhupakiaiast. Köögiviljaaia kõrvale kivimüüri äärde on paigutatud kasvama 

vaarikad (Rubus) ja müüri kõrgemale osale toetuvad tumedad ja heledad viinamarjad (Vitis). 

Ida-lääne suunalise jalgtee idapoolses otsas on Tommi Play OÜ kiikpinkidega puhkepaik 

(joonis 22) (Tommi mänguväljakud s.a). Kooliaia sümmeetrilise planeeringu rõhutamiseks 

imiteerib puhkepaiga kuju pitsapeenra kõrval olevate maitse- ja teetaimede peenarde kuju. 

Pingid on planeeritud ühe meetri laiusele multšialale vaheldumisi jaapani ebaküdoonia 

(Chaenomeles japonica) põõsastega. Puhkepaiga juurde on paigutatud ka looduskeskkonda 

sobiv Dambis Eesti OÜ puiduviimistlusega prügikast Dambis Pine 60 (joonis 23) (Dambis s.a). 

Puhkepaiga turvatunde ja privaatsuse loomiseks on kiikpinkide taha kooliaia perimeetri poole 

planeeritud kuus tumeda aroonia (Aronia melanocarpa) põõsast. 

 

 

Joonis 22. Tommy Play OÜ kiikpink puhkepaika. (Tommi mänguväljakud s.a). 

 

 

Joonis 23. Dambis Eesti OÜ prügikast Dambis Pine 60 puhkepaika. (Dambis s.a). 
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Kooliaia erinevaid osasid ühendab kontseptsioonis välja toodud telgedele planeeritud 

graniitkillustikuga kahe meetri laiune jalgtee, mida mööda saab vajadusel sõita ka väiksemate 

sõidukitega. Nurgelisuse põhimõttele tuginedes on teed planeeritud sirgjoonelised ja omavahel 

täisnurkselt ristuvana. 

Kõpu Põhikooli tarbetaimedega kooliaia planeering võimaldab seal mitmeid erinevaid 

hariduslikke ja vaba aja veetmise tegevusi (joonis 24). Tarbetaimedega istutusalade juures on 

võimalik õppida ja tegeleda aiandusega. Niidutaimede õppimist võimaldavad harvemini 

niidetavad murualad. Aias on ka mitmeid õppetöös kasutust leidvaid puittaimi ja nende vilju. 

Kõiki aiasaadusi on võimalik kasutada ka kooli toitlustamisel või meenete valmistamisel. 

Regulaarselt niidetavatel murualadel saab mängida ja pikniku pidada. Istumisvõimalusi 

pakuvad aias kiikpingid, müüripink ja varjualuse pingid. Lõkkeplatsil saab põletada aiajäätmeid 

ning teha lõket ka meelelahutuslikel eesmärkidel. Kooliaias on võimalik teha jalutuskäik, mis 

liigub mööda kõigist aia elementidest. 

 

 

Joonis 24. Fookusala funktsioonide skeem. 
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4.3.3. Tehniline disain 

 

Kõpu Põhikooli tarbetaimedega kooliaia kujunduslahenduse vertikaalplaneering muudab 

fookusala olemasolevat reljeefi võimalikult minimaalselt (joonis 25). Ainukesed muudatused 

tehakse eesmärgiga tagada tasane pind lõkkeplatsile ja varjualuse alla, mis on 2% kalde all 

vältimaks tasapinnale seisva vee kogunemist, ning selleks, et tagada jalgteele pikikalle, mis 

oleks vähem kui 6%. Lõkkeplatsi ümbritseva mõisakividest ala läänepoolseim ots peab olema 

vihmavee äravooluks kõrgusel 59 m ning idapoolseim ots kõrgusel 58.9 m. Varjualuse alla 

planeeritakse ristkülikukujuline betoonist vundament, mille läänepoolsed nurgad on kõrgusel 

59.5 m ja idapoolsed nurgad kõrgusel 59.4 m. Varjualune planeeritakse olemasoleva künka 

peale, mistõttu jääb varjualuse idapoolse külje alla nõlv, kuid jalgtee kaudu on sinna tagatud ka 

mugav lauge ligipääs. Fookusalasse on planeeritud graniitkillustikust katte ja puitlaudadest 

äärtega jalgtee, millele seisva vee kogunemine on välditud olemasoleva reljeefi ja pikikalde 

korrigeerimisega (joonis 26). 

 

 

Joonis 25. Vähendatud mõõtkavas fookusala vertikaalplaan. (Originaalmõõtkavas 1:500 vertikaalplaan vt lisa 2). 
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Joonis 26. Jalgtee konstruktsiooni joonis. 

 

Kooliaia kujunduslahendus hõlmab endas mitut erilahendusega konstruktsiooni. Aia keskosas 

asuva madala maakividest müüri kasutusele võtmiseks istepingina on müüri pealmiste kivide 

sisse tehtavatesse aukudesse planeeritud betooniga kinnitada 20 mm läbimõõduga terastorudest 

raam, mille peale pannakse kogu müüri ulatuses hööveldatud ja immutatud puitlauad ristlõikega 

145*28 mm (joonis 27). Pingi istumiskõrguseks on 450 mm ja pealmise laudadest osa laiuseks 

589 mm. 

 

 

Joonis 27. Vähendatud mõõtkavas müüripingi konstruktsiooni joonis. (Originaalmõõtkavas 1:25 

konstruktsioonijoonis vt lisa 5). 

 

Müüripingi kõrvale on konstrueeritud lõkkeplats, mille 2 meetri laiune lõkkease on ääristatud 

370 mm kõrguse punastest tellistest äärega (joonis 28). Lõkkeaseme ümber on mõisakividest 

ringikujuline ala, mille all on 350 mm paksuselt eri fraktsioonidega paekivisõelmete kihid. 

Mõisakivide vahel on vuugitäiteks liiv. Kivipinna äärmised muruga kõrvuti paiknevad kivid on 

äärekivide kasutamise asemel laotud 50 mm poolkuiva betoonisegu sisse. 

 

 

Joonis 28. Vähendatud mõõtkavas lõkkeplatsi konstruktsiooni lõige. (Originaalmõõtkavas 1:25 

konstruktsioonijoonis vt lisa 5). 
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Fookusala lääneosasse on konstrueeritud puitpalissaadist 200 mm kõrguse äärega peenrad 

pitsataimedele ning maitse- ja teetaimedele (joonis 29). Peenraid ääristav 300 mm sügavusele 

maa sisse süvendatud palissaad peab olema ääre väljapoole vajumise takistamiseks paigaldatud 

5 kraadise kalde all peenra suunas. Palissaad paigutatakse 50 mm liivakihiga voderdatud 

süvendisse. Ringjalt paigutatud pitsapeenrad on 3,5 meetrise küljepikkusega võrdkülgse 

kolmnurga kujulised. Maitse- ja teetaimede peenrad on 1 meetri laiused ning nende kaarjas kuju 

jäljendab pitsapeenarde perimeetrit. Kolmnurjakujuliste peenarde vahel on 1 meetri laiused 50 

mm paksuse multšikihiga kaetud rajad, mille all on umbrohutõkkeks geotekstiil. Pitsapeenarde 

muruga piirnev äär ning maitse- ja teetaimede peenarde äär on niitmise hõlbustamiseks 

eraldatud murualast 300 mm laiuse multširibaga, mille all on samuti geotekstiil. 

 

 

Joonis 29. Vähendatud mõõtkavas kõrgendatud peenarde konstruktsiooni lõige. (Originaalmõõtkavas 1:25 

konstruktsioonijoonis vt lisa 5). 

 

Kooliaia hooldusvajaduse minimaliseerimise eesmärgil lahendatakse taimede kastmine maa alt 

peenardeni veetavate voolikutega, mille otsa ühendatakse peenra peale paigutatavad 

imbkastmisvoolikud. Kastmisvesi pumbatakse sepikoja varemete kõrval asuvast tiigist ning 

pumpamiseks vajalik elektriühendus tuuakse spordihoonest ja ühendatakse tööriistakuuri, kuhu 

lähevad ka kastmisvoolikute veetaimerid, mis võimaldavad kasta peenraid automaatselt 

vastavalt taimede vajadustele ja ilmastikuoludele. 

 

 

4.3.4. Taimmaterjali valik ja istutusplaan 

 

Kõpu Põhikooli kooliaia projektis kasutatakse ainult tarbetaimi (lisa 3). Taimmaterjali valikut 

tehes eelistati kevadise, varasuvise, hilissuvise või sügisese valmivusega liike ja sorte, et 

maksimeerida tarbetaimede õppetöös kasutamise võimalusi. Taimede arvuline planeering 
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põhineb eesmärgil tagada õppematerjaliks olevate taimede ja aiasaaduste mitmekesine valik. 

Palissaadiga kõrgendatud peenarde pind kaetakse vee aurumise vähendamiseks ja peenral 

kõndimise hõlbustamiseks multšiga. Pitsapeenrad taimed on kolmnurksetesse istutusaladesse 

planeeritud 450 mm laiustesse peenardesse, millle vahele on jäetud 200 mm laiused 

vahekäigud, võimaldamaks ka väikestel lastel kõigile taimedele ligi pääseda (joonis 30). 

Maitse- ja teetaimede ühtsest kaarjast istutusalast on üks osa eraldatud laiuva kasvuviisiga 

müntidele (Mentha), et nad teisi taimi segama ei hakkaks. Sümmeetrilisuse rõhutamiseks on 

üht liiki või sorti taimmaterjal paigutatud pitsapeenardes, maitse- ja teetaimede peenardes ning 

põhupakkides eri istutusaladele korduva mustri alusel.  

 

 

Joonis 30. Vähendatud mõõtkavas istutusplaan. (Originaalmõõtkavas 1:100 istutusplaani vt lisa 6). 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetööga valmis kujunduslahendus Kõpu Põhikooli tarbetaimedega 

kooliaiale. Töö eesmärgiks oli lisada kooli õuealale väärtust andev, õppetöös kasutust leidev ja 

ajaloolisse mõisakompleksi sobituv kooliaed, mille kujunduslahendus arvestaks ja säilitaks 

olemasolevat maastikku ning selle elemente.  

Kujunduslahendusele eelneva analüüsi käigus saadi teemakohasest kirjandusest ja projektidest, 

kujundusala maastikuruumi uurimisest ja koolipere seas läbi viidud küsitlusest sisendit kooliaia 

disaini välja töötamisele. Kujundusala ruumianalüüsi käigus uuriti sealset rohevõrgustikku, 

vaateid, nähtavust, ligipääsetavust, ajalugu ja kujundusala ümbruse kasutajate 

tegevusharjumusi. Kujunduslahendusega võeti kasutusele Kõpu Põhikooli seni kasutuseta 

õueala osa ning loodi projekti fookusalale tarbeaed, mis vastab analüüsi põhjal loodud 

kontseptsiooni põhimõtetele. Kujundusala disainilahendusega rikastati viljapuuaia 

taimekooslust, parandati ühendust kooli ja kujundatava tarbeaia vahel ning loodi eri 

niitmissagedustega lahendus kujundusala murualadele. Fookusala disainiga projekteeriti 

tarbeaeda erinevate taimede ja konstruktsioonidega istutusalad, tööriistakuuriga väliklass, 

lõkkeplats, erinevad istumisalad ning neid ühendav jalgtee.  

Antud tööga kujundati väikesele maakoolile esmavajalike elementidega kooliaed, mida on 

võimalik tulevikus vastavalt kooli soovidele ja võimalustele laiendada. Eelkõige pakuvad aia 

suurendamise võimalust antud töös määratud kõrgema muruga alad, mille saab kasutusele võtta 

näiteks uute istutusalade tarbeks. Soovi korral on tulevikus võimalik kooliaia peenraid 

täiendada harivate infosiltidega, kus on kirjas taimmaterjali omadused või nimed. Järgmise 

antud töös projekteeritud Kõpu Põhikooli kooliaeda täiendava kujunduslahenduse 

põhieesmärgiks võiks olla aia läheduses asuvate tiikide ja kraavi kasutuselevõtt tarbeaia osana, 

mis võimaldaks mugavamalt õpetada vee ja maismaa elustike omavahelisi seoseid. 

Töö autor tänab bakalaureusetöö valmimisele kaasa aitamise eest töö juhendajat ja Kõpu 

Põhikooli koolipere.  
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SUMMARY 

 

With this bachelor’s thesis, a design solution for Kõpu Primary School’s edible school garden 

was created. The aim of this thesis was to design a school garden that adds value to the school’s 

grounds, finds usage in curriculum and fits to the historical manor complex by also taking into 

consideration and preserving the existing landscape and its elements.  

The input for creating the design was derived from the analysis of relevant literature and 

projects, design area’s spatial features and the poll carried out among the people connected to 

the school. During the spatial analysis green infrastructure, views, visual influence, 

accessibility, history and the local’s activity habits around the design area were studied. The 

design solution takes into use an unused part of Kõpu Primary School’s grounds and creates an 

edible garden on the project’s focus area that suits the analysis-based concept’s principles. With 

the design area’s project, the existing fruit garden’s vegetation was enriched, a better connection 

was established between the school and the project’s focus area and a solution with different 

mowing frequencies was created to the design area. To the focus area, i.e. the edible school 

garden, planting areas with different plants and constructions, outdoor classroom with a tool 

shed, campfire place, different seating areas and a walk path to connect these elements were 

planned. 

With this thesis, a school garden that can be expanded according to school’s needs and 

possibilities was designed with basic elements for a countryside school. The primary areas, 

which offer the possibility for expanding the garden, are the areas marked in this project as 

areas with tall grass that can be used for new planting areas. If desired, school garden’s planting 

areas can be completed with educational signs that have the names or properties of the plants 

on them. The main aim for the next design solution completing the design created in this thesis 

could be using the nearby water bodies as a part of the school garden, which would allow to 

teach students the interconnections between water and land biomes in the school garden. 

The author thanks the tutor and the people of Kõpu Primary School for helping with the 

completion of this bachelor’s thesis. 
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LISAD 



Kujundatava tarbetaimedega kooliaia asukoht

Märkige ainult üks ovaal.

Jah

Ei

Tarbetaimedega kooliaia kujundamine Kõpu

Põhikoolile
Olen Kõpu Põhikooli vilistlane Stina Statsenko ja õpin Eesti Maaülikoolis 
Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse erialal. Antud küsitlus on loodud minu 
bakalaureusetöö raames, mille pealkirjaks on “Tarbetaimedega kooliaia kujundamine Kõpu 
Põhikoolile”. Küsitluse eesmärgiks on uurida Kõpu Põhikooli koolipere ja lapsevanemate 
soove tarbetaimedega kooliaiale, et saaksin oma lõputöö kujundusprojektis teoreetilise 
kliendi soovide ja vajadustega arvestada. Kooliaia kujundusprojekti loon spordihoone taga 
endise sepikoja varemete kõrval asuvale kivimüüriga muruplatsile. 
Küsitlus koosneb 16 küsimusest ja sellele vastamine võtab aega ligikaudu 7 minutit. 
Tänan väga, et leiate aega küsimustele vastamiseks ja minu lõputöösse panustamiseks!

* Kohustuslik

1. Kas Kõpu Põhikoolile oleks tarbetaimedega kooliaeda vaja? *

Muu:

Märkige kõik sobivad.

Hariduslikel eesmärkidel

Et kooliaia saadusi saaks kasutada õpilaste toitlustamisel

Koolipargi rikastamiseks

Õuesõppe võimaluste parandamiseks

Muu:

Märkige kõik sobivad.

Piisavalt paljudel õpilastel on olemas koduaed, kus aiandusega tutvuda

Kooliaia ülalpidamiseks puuduvad rahalised ja organisatoorsed ressursid

Koolipargist ja rododendroniaiast piisab nii hariduslikeks tegevusteks kui ka silmailuks

2. Kui vastasite jah, siis miks?

3. Kui vastasite ei, siis miks?

Lisa 1. Kooliperele saadetud küsitlus



Märkige kõik sobivad.

Permakultuurid
(http://permakultuur.ee/)

Viinamarjad

Viljapuud Marjapõõsad

Turbapeenar (mustikas, jõhvikas, pohl,
murakas)

Ravimtaimed/Teetaimed

4. Valige, millised taimed võiksid kohalikus tarbetaimedega kooliaias kasvada:

Ürdid/Maitsetaimed Köögiviljad

Teraviljad Pitsapeenar (ringikujuline, pitsal
kasutatavad taimed istutatud sektoritena)

Ungari taimedega sõpruspeenar
(taimede seemned või sordid pärit
Ungarist)

Muu:



Muu:

Märkige kõik sobivad.

Lõkkeplats

Pinkide, laua ja tahvliga varjualune

Kraanikausiga pesemisnurk

Pargipingid

Kasvuhoone

Tööriistakuur

Kompostikastid

Mesitarud

Märkige ainult üks ovaal.

Muu:

Kunstipärane peenarde kuju ja paigutus

Taimede ja elementide värvid

Funktsionaalsus (et oleks võimalikult mugav õppetööd läbi viia)

Kohavaim (turvaline, teraapiline ja esteetiline paik õppimiseks ja puhkamiseks)

5. Valige, millised elemendid võiksid kohalikus tarbetaimedega kooliaias olla:

6. Mis võiks tarbetaimedega kooliaia kujunduse juures olla kõige olulisem?

Märkige kõik sobivad.

Nelinurksed Kolmnurksed

Hulknurksed Ringikujulised

Amööbjad Eri kujude omavaheline kombinatsioon

7. Millise kujuga tarbetaimede peenrad võiksid kooliaias olla?



Muu:

Märkige kõik sobivad.

Kõrguse (kõrged, keskmised, madalad, pinnakatjad)

Dekoratiivsuse (õisdekoratiivsed, lehtdekoratiivsed, õitsemisaeg)

Tarbitavuse (ürdid, ravimtaimed, köögiviljad, teraviljad)

Märkige ainult üks ovaal.

Õisi

Lehti

Juuri

Vilju

Märkige kõik sobivad.

Jah, olen nõus taimi kasvatama

Jah, olen nõus olemasolevaid taimi ära andma

Ei

Koduaed puudub

Muu:

Märkige kõik sobivad.

Maitsetaimi/Ürte

Ravimtaimi/Teetaimi

Viljapuid

Marjapõõsaid

Köögiviljataimi

8. Mille alusel võiksid kooliaia tarbetaimed olla peenardesse istutatud/jaotatud?

9. Milliseid taimeosi võiks saada kõige rohkem tarbida?

10. Kas oleksite nõus kooliaiale oma koduaias taimi kasvatama või

olemasolevaid ebavajalikke taimi ära andma?

*

11. Kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, siis milliseid tarbetaimi te

tõenäoliselt kooliaiale kasvatada või anda saaks?

Märkige ainult üks ovaal.

Jah

Ei

Märkige ainult üks ovaal.

Jah

Ei

Märkige kõik sobivad.

2-3 korda nädalas

1 korra nädalas

Iga paari nädala tagant

1 korra kuus

Märkige ainult üks ovaal.

Jah

Ei

12. Kas oleksite nõus osalema kevadel, suvel ja sügisel kooliaias talgupäevadel? *

13. Kas oleksite nõus suvisel ajal kooliaia hooldusvajadust jälgima ja seda

kastma?

*

14. Kui jah, siis kui tihti oleksite seda nõus tegema?

15. Kas kasutaksite tarbetaimedega kooliaeda oma õppeaine õppetöös? *

16. Kirjeldage kooliastmete kaupa (1.-3., 4.-6., 7.-9. klass), milliseid tegevu is  saaks

Teie õppeaine raames tarbetaimedega kooliaias lä ib  viia?

Google pole seda sisu loonud ega heaks kiitnud.

Vormid

Lisaküsimused õpetajatele:



Lisa 2. Vertikaalplaan mõõtkavas 1:500



Lisa 3. Taimmaterjal ja kasutatud allikad 

 

Pitsapeenar 

Nimi Kirjeldus Foto 

Põõsastomat 

‘Terma’ 

Solanum 

lycopersicum 

‘Terma’ 

Avamaale sobiv determinantne, 

varajane ja haiguskindel Eestis 

aretatud sort, mis ei vaja toestamist. 

 

Mõõdud: K 35-40 cm / L 30 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, 

parasniiske, nõrgalt happeline muld 

 
(Seemned.ee s.a.d)  

(Eesti Taimekasvatuse Instituut s.a.b) 

Paprika 

‘Trapez’ 

Capsicum 

annuum ‘Trapez’ 

Avamaale sobiv varajane sort. 

 

Mõõdud: K 65 cm / L 40 cm 

 

Kasvutingimused: Päike/poolvari, 

parasniiske 

 
(Seemned.ee s.a.b)  

(Agrofirma Sėklos s.a) 

Söögisibul 

‘Jõgeva 3’ 

Allium cepa 

‘Jõgeva 3’ 

Eestis aretatud suurepesaline sort. 

 

Mõõdud: K 45 cm / L 15 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
 

(Eesti Taimekasvatuse Instituut s.a.a) 

Taliküüslauk 

‘Messidor’ 

Allium sativum 

‘Messidor’ 

Hea saagikusega haiguskindel sort. 

 

Mõõdud: K 60 cm / L 15 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Horticom s.a.b) 

 
(Horticom s.a.a) 



Harilik pune 

‘Aureum’ 

Origanum 

vulgare ‘Aureum’ 

Madala laiuva kasvukujuga 

maitsetaime valgete õitega 

kollaseleheline sort. 

 

Mõõdud: K 15-20 cm / L 30 cm 

 

Kasvutingimused: Päike/poolvari, 

parasniiske 

 

Õitsemisaeg: juuli-september 

 
(Juhani Puukool s.a.e) 

Aed-liivatee 

‘Compactus’ 

Thymus vulgaris 

‘Compactus’ 

Püstine väikeste roheliste lehtede ja 

helelillade õitega maitsetaim. 

 

Mõõdud: K 25 cm / L 20 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, 

kuiv/parasniiske 

 

Õitsemisaeg: juuni-juuli 

 
(Juhani Puukool s.a.b) 

Vürtsbasiilik 

‘Magic Blue’ 

Ocimum 

basilicum ‘Magic 

Blue’ 

Kõrge violetsete lehtede ja õitega 

maitsetaim. 

 

Mõõdud: K 60 cm / L 30-40 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Kekkilä s.a.b) 

Vürtsbasiilik 

‘Italiano 

Classico’ 

Ocimum 

basilicum 

‘Italiano 

Classico’ 

Suurte roheliste lehtedega 

maitsetaim. 

 

Mõõdud: K 40 cm / L 30 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Seemned.ee s.a.a) 

 
(Theseedsmaster s.a.a) 



Kähar petersell 

‘Moss Curled 2’ 

Petroselinum 

crispum var. 

crispum ‘Moss 

Curled 2’ 

Käharate tumeroheliste lehtedega 

maitsetaim. 

 

Mõõdud: K 25 cm / L 20 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 

 
(Maarahva Pood s.a) 

 

Tee- ja maitsetaimede peenar 

Rohemünt 

‘Tashkent’ 

Mentha spicata 

‘Tashkent’ 

Roheliste lehtede ja tumedate 

vartega mitmeaastane, laiuv tee- ja 

maitsetaim. 

 

Mõõdud: K 40-50 cm / L 30-40 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Hansu Puukool s.a.b) 

Õunmünt 

'Variegata' 

Mentha 

suaveolens 

‘Variegata’ 

Dekoratiivsete rohelise-valgekirjude 

lehtedega puhmja kujuga tihe tee- ja 

maitsetaim. 

 

Mõõdud: K 50 cm / L 50 cm 

 

Kasvutingimused: Päike/poolvari, 

parasniiske 

 
(Garden.ee s.a.c) 

Piparmünt 

‘Chocolate’ 

Mentha×piperita 

‘Chocolate’ 

Kergelt šokolaadilõhnaline läikiva 

violetjas-tumerohelise lehestiku ja 

heleroosade õitega tee- ja 

maitsetaim.  

 

Mõõdud: K 60 cm / L 60 cm 

 

Kasvutingimused: Päike/poolvari, 

parasniiske 

 
(Garde.ee s.a.d) 



Harilik saialill 

Calendula 

officinalis 

Kollakasoranžide õitega 

raviomadustega suvelill. 

 

Mõõdud: K 20-50 cm / L 20 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 

Õitsemisaeg: juuli-september 

 
(Kekkilä s.a.a) 

Teekummel 

Matricaria 

chamomilla 

Väikeste valgete õite ja roheliste 

peenete lehtedega ravimtaim. 

 

Mõõdud: K 15-40 cm / L 30 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, 

parasniiske/kuiv 

 

Õitsemisaeg: juuni-august  
(Aiasõber s.a.f) 

Sidrunmeliss 

Melissa 

officinalis 

Õrnalt sidrunimaitseline roheliste 

lehtedega tee- ja maitsetaim. 

 

Mõõdud: K 50-70 cm / L 30 cm 

 

Kasvutingimused: Päike/poolvari, 

parasniiske/kuiv 

 
(Garden.ee s.a.b) 

Faasseni 

naistenõges 

‘Walkers Low’ 

Nepeta×faassenii 

‘Walkers Low’ 

Püstise kasvu, hallikasroheliste 

lehtede ja sinakaslillade õitega 

ravimtaim. 

 

Mõõdud: K 45 cm / L 60 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, 

kuiv/parasniiske 

 

Õitsemisaeg: mai-september 

 
(Juhani Puukool s.a.d) 



Aed-piparrohi 

Satureja 

hortensis 

Üheaastane valgete õite ja 

peenikeste roheliste lehtedega 

maitse- ja ravimtaim. 

 

Mõõdud: K 15-30 cm / L 20 cm 

 

Kasvutingimused: Päike/poolvari, 

parasniiske 

 

Õitsemisaeg: juuli-september 

 
(Aiasõber s.a.e) 

Aedsalvei 

'Tricolor' 

Salvia officinalis 

‘Tricolor’ 

Hallikasrohelise-valgekirjude 

lehtede ja purpursete õitega 

maitsetaim. 

 

Mõõdud: K 60 cm / L 20 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, 

kuiv/parasniiske 

 
(Juhani Puukool s.a.c) 

Hapu oblikas 

‘Lyonski’ 

Rumex acetosa 

‘Lyonski’ 

Mitmeaastane munajate lehtede ja 

roosakate pöörisõisikutega hapukas 

lehtköögivili. 

 

Mõõdud: K 30-50 cm / L 30 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Seemnemaailm s.a.a) 

 
(Theseedsmaster s.a.b) 

Verev oblikas 

‘Blood-Veined’ 

Rumex 

sanguineus 

‘Blood-Veined’ 

Mitmeaastane munajate roheliste 

lehtede ja dekoratiivsete punaste 

leheroodudega lehtköögivili. 

 

Mõõdud: K 35 cm / L 20 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Seemnemaailm s.a.b) 



Mets-kassinaeris 

‘Zebrina’ 

Malva sylvestris 

‘Zebrina’ 

Püstise kasvu ja roosa-

valgetriibuliste õitega maitse- ja 

ravimtaim. 

 

Mõõdud: K kuni 100 cm / L 50 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 

Õitsemisaeg: juuli-september  
(Aiasõber s.a.b) 

Monarda 

'Cambridge 

Scarlet' 

Monarda 

‘Cambridge 

Scarlet’ 

Roosakas-punaste lõhnavate õitega 

maitse- ja teetaim. 

 

Mõõdud: K 90 cm / L 50-70 cm 

 

Kasvutingimused: Päike/poolvari, 

parasniiske 

 

Õitsemisaeg: juuli-september 

 
(Järvselja Õppe- ja Katsemetskond 

s.a.b) 

Suur mungalill 

'Troika Orange' 

Tropaeolum 

majus ‘Troika 

Orange’ 

Oranžide õite ja marmorja mustriga 

lehtedega üheaastane ravim- ja 

maitsetaim. 

 

Mõõdud: K 25 cm / L 30 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 

Õitsemisaeg: juuni-september 

 
(Juhani Puukool s.a.i)  

(Select Seeds s.a) 

Murulauk 

‘Curly Mauve’ 

Allium 

schoenoprasum 

‘Curly Mauve’ 

Sinakashalli krussis lehestiku ja 

helelillade õisikutega ilu- ja 

maitsetaim. 

 

Mõõdud: K 25 cm / L 20 cm 

 

Kasvutingimused: Päike-vari, kuiv-

niiske 

 

Õitsemisaeg: juuni 

 
(Aiasõber s.a.c) 

 



Väikeste varemete istutusala 

Karulauk 

Allium ursinum 

Mitmeaastane küüslaugu lõhna ja 

maitse, roheliste lehtede ja valgete 

õitega maitsetaim. 

 

Mõõdud: K 20-50 cm / L 10-20 cm 

 

Kasvutingimused: Päike/poolvari, 

parasniiske 

 

Õitsemisaeg: mai-juuni 

 
(Juhani Puukool s.a.g) 

 
(Järvselja Õppe- ja Katsemetskond 

s.a.a) 

Harilik kõrvits 

‘Flynn’ 

Cucurbita pepo 

‘Flynn’ 

Ümarate oranžikate väikeste 

viljadega sort. 

 

Mõõdud: K 50 cm / L 100 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, 

parasniiske 

 
(Baltic Agro s.a) 

Kõrvits 

‘Hundredweight’ 

Cucurbita 

maxima 

‘Hundredweight’ 

Suurte kollakas-oranžide viljadega 

sort, mille lehti võib kasutada 

sarnaselt spinatiga. 

 

Mõõdud: K 70 cm / L 150 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, 

parasniiske 

 
(Juhani Puukool s.a.h) 

 
(Shoot s.a) 

Muskaatkõrvits 

‘Hercules’ 

Cucurbita 

moschata 

‘Hercules’ 

Oranžikas-kollaste piklike viljadega 

kõrvits. 

 

Mõõdud: K 50 cm / L 100 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, 

parasniiske 

 
(Juhani Puukool s.a.j) 

 
(D.T.Brown s.a) 



Rullkõrvits 

‘Midnight’ 

Cucurbita pepo 

Zucchini 

‘Midnight’ 

Põõsasja kasvukuju ja roheliste 

piklike viljadega kõrvits. 

 

Mõõdud: K 50 cm / L 70 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, 

parasniiske 

 
(Juhani Puukool s.a.l) 

 
(Suttons s.a) 

Aed-mädarõigas 

‘Variegata’ 

Armoracia 

rusticana 

‘Variegata’ 

Pikaealine suurte kreemikas-

rohelisekirjude lehtede, valgete õite 

ja teravamaitselise juurega taim. 

 

Mõõdud: K 45-60 cm / L 60-90 cm 

 

Kasvutingimused: Päike/poolvari, 

parasniiske 

 

Õitsemisaeg: mai-juuni  
(Garden.ee s.a.a) 

Kurdlehine 

rabarber 

‘Timperley 

Early’ 

Rheum 

rhabarbarum 

‘Timperley Early’ 

Erepunaste magusate vartega 

varajane sort. 

 

Mõõdud: K 60-120 cm / L 100 cm 

 

Kasvutingimused: Päike/poolvari, 

parasniiske/niiske 

 
(Garden.ee s.a.e) 

 

 

Maapealsed köögiviljapeenrad 

Kartul ‘Gala’ 

Solanum 

tuberosum ‘Gala’ 

Ümar-ovaalsete keskmise suurusega 

väga hea säilivusega mugulatega 

sort. 

 

Mõõdud: K 50 cm / L 50 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Koorti Kartul s.a) 



Aedporgand 

‘Flyaway’ 

Daucus carota 

‘Flyaway’ 

Porgandikärbse kindel magus sort. 

 

Mõõdud: K 30 cm / L 8 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Gardener’s World s.a.c) 

Kaalikas ‘Kõpu’ 

Brassica napus 

‘Kõpu’ 

Lapikümara kuju ja kollase 

viljalihaga sort. 

 

Mõõdud: K 30 cm / L 25 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Maheseemned s.a) 

Suhkruhernes 

‘Sugar Bon’ 

Pisum sativum 

var. 

macrocarpon 

‘Sugar Bon’ 

Magusa maitsega haiguskindel 

varajane sort. 

 

Mõõdud: K 90 cm / L 25 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Seemned.ee s.a.c) 

 
(The Seed Collection s.a) 

 

 

Põhupakiaed 

Punapeet ‘Bull’s 

Blood’ 

Beta vulgaris 

‘Bull’s Blood’ 

Söödavate punaste lehtede ja 

magusa juurega sort. 

 

Mõõdud: K 25 cm / L 25 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Gardener’s World s.a.a) 



Kähar 

peakapsas 

‘Vertus 2’ 

Brassica 

oleracea var. 

sabauda ‘Vertus 

2’ 

Käharate lehtedega keskhiline sort. 

 

Mõõdud: K 45 cm / L 60 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Aiamaailm s.a) 

Lehtpeet ‘Bright 

Lights’ 

Beta vulgaris 

var. cicla ‘Bright 

Lights’ 

Roheliste lehtede ja kollast, roosat ja 

punast tooni vartega sort. 

 

Mõõdud: K 50 cm / L 40 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Gardener’s World s.a.b) 

 
(Mosquin 2005) 

Aed-moorputk 

‘White Gem’ 

Pastinaca sativa 

‘White Gem’ 

Koonusja kujuga valge juurvili. 

 

Mõõdud: K 30 cm / L 20 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Aiasõber s.a.d) 

Kartul ‘Laura’ 

Solanum 

tuberosum 

‘Laura’ 

Piklik-ovaalsete mugulate ja hea 

säilivusega sort. 

 

Mõõdud: K 50 cm / L 50 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Talukartul s.a) 

Aedmaasikas 

‘Polka’ 

Fragaria×anana

ssa ‘Polka’ 

Lopsakate lehtede ja suurte punaste 

marjadega sort. 

 

Mõõdud: K 15-20 cm / L 30 cm 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 
 

(Aiasõber s.a.a) 



 

Viljapuud ja -põõsad 

Tume aroonia 

‘Autumn 

Magic’ 

Aronia 

melanocarpa 

‘Autumn Magic’ 

Läikivate tumeroheliste elliptiliste 

lehtede, valgete õite ja mustade 

marjadega püstine põõsas. Sügisel 

värvuvad lehed oranžiks. 

 

Mõõdud: K 2 m / L 2 m 

 

Kasvutingimused: Päike/poolvari, 

parasniiske 

 

Õitsemisaeg: aprill-mai 

 
(Juhani Puukool s.a.m) 

Jaapani 

ebaküdoonia 

‘Rondo’ 

Chaenomeles 

japonica 

‘Rondo’ 

Väikeste roheliste lehtede ja 

oranžpunaste õitega suureviljaline 

sort. 

 

Mõõdud: K 1 m / L 1,5 m 

 

Kasvutingimused: Päike/poolvari, 

parasniiske 

 

Õitsemisaeg: mai-juuli 

 
(Hansu Puukool s.a.a) 

Viinapuu 

‘Zilga’ 

Vitis vinifera 

‘Zilga’ 

Tumedate magushapude marjade ja 

dekoratiivset sügisvärvi lehtedega 

külmakindel avamaasort. 

 

Mõõdud: K 3 m / L 1,5 m 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Juhani Puukool s.a.o) 

Viinapuu 

‘Supaga’ 

Vitis vinifera 

‘Supaga’ 

Heledate marjadega avamaale sobiv 

sort. 

 

Mõõdud: K 3 m / L 1,5 m 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Juhani Puukool s.a.n) 



Harilik 

vaarikas 

‘Polka’ 

Rubus idaeus 

‘Polka’ 

Madal tumepunaste marjadega hiline 

sort. 

 

Mõõdud: K 1,5 m / L 1,5 m 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Juhani Puukool s.a.f) 

Punane sõstar 

‘Viksnes’ 

Ribes rubrum 

‘Viksnes’ 

Punaste marjadega varajane ja 

saagikas sort. 

 

Mõõdud: K 1,5 m / L 1,5 m 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Hortes s.a) 

Must sõstar 

‘Varmas’ 

Ribes nigrum 

‘Varmas’ 

Mustade suurte marjadega, varajane, 

külma ja haiguskindel Eesti sort. 

 

Mõõdud: K 1,5 m / L 1,5 m 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Juhani Puukool s.a.k) 

Aed-karusmari 

‘Pax’ 

Ribes uva-crispa 

‘Pax’ 

Punaste magusate viljadega peaaegu 

ilma okasteta külma- ja haiguskindel 

sort. 

 

Mõõdud: K 1,5 m / L 1,5 m 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Neeva Aed s.a) 

Aed-karusmari 

‘Invicta’ 

Ribes uva-crispa 

‘Invicta’ 

Suurte kollakasroheliste marjadega, 

saagikas, külma- ja haiguskindel sort. 

 

Mõõdud: K 1 m / L 1 m 

 

Kasvutingimused: Päike, parasniiske 

 
(Juhani Puukool s.a.a) 
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