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Tänapäeval on aina suurem ühiskondlik vajadus luua lastele mitmekülgsem ja tervislikum 

koolikeskkond. Üheks lahenduseks on kooliaedade (taas)rajamine. Magistritöö eesmärk 

on selgitada Eesti kooliaianduse olemust ja funktsioonide muutumist ajas ning 

kooliaedade arenguvõimalusi nüüdisajal. Töö koosneb kirjanduse ülevaatest ning 

originaaluuringust. Esimeses osas on kirjeldatud  Eesti kooliaedade arengulugu, 

analüüsitud kooliaedade funktsioonide ja ideaale erinevatel ajaperioodidel ning 

kooliaedade hääbumise põhjusi. Teises osas on esitatud kolmeosaline originaaluuring 

Tartu kooliaedade kohta:  1) intervjuud, mis avavad Tartu kooliaedade funktsioone ja 

olemust aastatel 1950- 1970; 2) endiste Tartu kooliaedade asukohtade vaatlus, mis näitab 

nende taasloomise potentsiaali; 3) ankeetküsitlus, mis näitab tänapäeva kooliaia 

vajalikkust ning võimalikke funktsioone. Saadud tulemused kinnitasid kooliaedade 

olemasolu vajalikkust ka tänapäeval, samuti on enamikus vaadeldud koolides võimalik 

kooliaed taastada vanale alale, kuna selle kasutusotstarve ei ole muutunud. Töös on 

koostatud ka praeguse aja vajadustele vastav kooliaia näidisplaan, lähtudes kolmest 

tänapäeva funktsioonist: 1) pakkuda väliklassi võimalust; 2) viia läbi praktilist 

loodusainete õpet; 3) võimaldada vahetundidel lõõgastuda ja vaba aega veeta.  
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Today, there is a growing societal need to create inspiring and healthy school environment 

for children. One solution is to (re)establish school gardens. The aim of the master's thesis 

is to explain the nature of Estonian school gardening, the dynamics of gardens’ functions 

over time and perspectives of (re)establishment of school gardens in modern times. The 

work consists of literature overview and original study. The first part of the thesis explores 

the history of Estonian school gardens, analyses the functions and ideals of school gardens 

in different time periods and the reasons for the disappearance of school gardens. The 

second part of the thesis presents a three-part original study of Tartu school gardens: 1) 

interviews that reveal the functions and nature of Tartu school gardens in 1950-1970; 2) 

an observation of the locations of the former Tartu school gardens, which shows the 

potential for their re-creation; 3) survey that shows the necessity and possible functions of 

a modern school garden. The results confirmed the need for the school gardens.  In most 

of the observed Tartu schools it is possible to restore the school garden to the old area. 

The example plan of the modern school garden is provided, based on three modern 

functions: 1) possibility for outdoor lessons; 2) conduct practical studies in natural 

sciences; 3) place for outdoor recess, relaxation and spending free time. 

Keywords: school garden, school garden functions, Tartu, healthy school environment 
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SISSEJUHATUS 
 
Kooliaiad on põnev nähtus (linna)looduse, kultuuri ning hariduse ristteel. Kooliaiad 

mängisid meie kultuuriloos olulist rolli ning hääbusid vahepeal, kuid täna on hakatud 

taastama vanu aedu ning rajama uusi. Kooliaedade loomiseks võiks praegusajal olla mitmeid 

üldisemaid põhjusi: kooliaiad aitaks leevendada linnastunud eluviisiga kaasnevaid tervise- 

ja ilmastikuriske, olla täienduseks kogukondlikele linnaaedadele, aidata säilitada elurikkust 

linnas jm. Seega on põhjust uurida, millised on kooliaedade taasloomise perspektiivid Eestis 

ning kuidas seda teha nii, et see omanäoline maastikuvorm taas ei hääbuks. 

Eesti kooliaedade arengulugu ulatub 19. sajandisse. Aastakümnete jooksul on koolide juurde 

rajatud aedade ülesanne, planeering ja kujundus ning taimmaterjal muutunud. Olen 

kirjanduse analüüsi põhjal koostanud Eesti kooliaedade arenguloo, peamise fookusega 

nende funktsioonidel. Läbi ajalooliste kooliaedade ideaalmudelite näitan, millist kultuurilist 

ja hariduslikku tähendust neile omistati. Analüüsin ka põhjuseid, miks kooliaiad Eestis 

vahepeal hääbusid. Et mõista kooliaedade arengulugu, muutuste põhjuseid ning 

1990.aastatest peale levinud uusi seisukohti kooliaianduse kohta, käsitlen Tartu kooliaedu 

kitsamal ajalõigul – alates Teise maailmasõja järgsetest aastatest kuni tänaseni.  

Käesoleva magistritöö eesmärk on selgitada Eesti kooliaianduse olemust ja funktsioonide 

muutumist ajas ning kooliaedade arenguvõimalusi nüüdisajal. Eesmärgi saavutamiseks olen 

püsitatnud järgmised uurimisküsimused:  

1. Miks ja millal hakati Eestis rajama kooliaedu? 

2. Millised on olnud kooliaedade funktsioonid Eestis 19.sajandi lõpust 1990ndate 

keskpaigani? 

3. Millised olid kooliaia ideaalmudelid erinevatel ajalooperioodidel? 

4. Miks ja millal hakkasid kooliaiad Eestis hääbuma? 

5. Milline on kooliaedade tänane seisund ja arenguperspektiivid? 

6.  Millised on võimalused kooliaedu uuel kujul taasluua Tartu linnas? 

 

6.1. Millised peaks olema Tartu koolide õpetajate arvates tänase kooliaia 

funktsioonid ? 
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6.2. Kuidas peaks Tartu koolide  õpetajate arvates tänase kooliaia loomine 

ja hooldamine korraldatud olema? 

7. Kuidas võiks olla planeeritud tänapäevastele vajadustele vastav kooliaed? 

 

Käesolev magistritöö jaguneb kaheks põhiosaks – kirjanduse ja arhiivimaterjalide ülevaade 

ning teisene analüüs ning originaaluurimuse osa. Töö on jaotatud neljaks peatükiks. 

Esimeses peatükis on esitatud ülevaade Eesti kooliaedade arenguloost, aegade jooksul 

olevatest kooliaedade funktsioonidest ja ideaalmudelitest ning analüüsitud kooliaedade 

hääbumise põhjusi. Teises peatükis kirjeldatakse originaaluurimuse metoodikat. Kolmas 

peatükk esitab originaaluurimuse tulemused, analüüsi ning arutelu. Neljas peatükk sisaldab 

kogu uurimustöö järeldusi ja ettepanekuid tänastele vajadustele vastava kooliaia loomiseks 

koos tänapäevase kooliaia näidisplaaniga. 

Tänan kõiki, kes panustasid selle töö valmimisse: töö juhendaja Mari Nõmmela, kõik 

küsitlusele vastanud Tartu õpetajad. Tänan toetuse eest oma perekonda.  
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1. KOOLIAEDADE ARENGULUGU: KIRJANDUSE 
ÜLEVAADE  

 

1.1. Kooliaedade tärkamine 19. sajandi II poolel 

 
19. sajandi II poole kooliaedadest leidus kirjandust väga vähe. Kõige põhjalikumalt on selle 

aja kooliaedadest kirjutanud Anneli Banner Eesti Vabaõhumuuseumi kogumikus 

„Suitsutare“ ilmunud artiklis „Püsivus viib sihile – kooliaiad Eestis ärkamisaja ja II 

maailmasõja vahel“. Banner järeldab oma analüüsis, et Eesti kooliaedade teke oli seotud 

suuremate kultuuriliste ja majanduslike muutustega 19.sajandi II poolel, mil Eestis toimus 

talude päriseksostmine, mis tõi kaasa põllumajandusliku tootmise ümberkorraldused ning 

talumajapidamiste ning maaelu edenemise (Banner 2012, 1). Kooliaedade loomisel mängis 

olulist rolli kogukonna eestvedajate soov taluaiandust edendada ning järjest laialdasemalt 

levivas aiandusalases kirjanduses kõlavad soovitused kooliaedu rajada (Sealsamas). 

Koolmeistrid järgisid neid soovitusi niihästi enda huvist aianduse vastu kui ka hariduslikel 

eesmärkidel. Nimelt oldi veendunud, et kui tahta taluinimesi rohkem aedu rajama panna, siis 

tuleb alustada laste harimisest, kes viivad õpitud teadmised endaga koju kaasa (Sealsamas). 

Kooliaiad olid tihti ka esimesed aiad oma piirkonnas ja eeskujuks ümberkaudsetele 

majapidamistele, kes alles katsetasid taluaia loomist (Sealsamas). 

Kooliaedadel rajamisel oli hariduslik funktsioon – nimelt oldi 19. sajandi II poolel 

arvamusel, et kui tahta taluinimesi rohkem aedu rajama panna, siis tuleb alustada laste 

harimisest, kes viivad õpitud teadmised endaga koju kaasa. Koolmeistrid olid tol ajal üldiselt 

haritud inimesed, kellel oli ka aianduse vastu huvi (A. Banner, 2012, 1). 

19.sajandi II poole kooliaedade arengulugu puudutab põgusalt oma artiklis ka Hanno 

Talving oma analüüsis Eesti ministeeriumikoolidest. Talvingu andmetel rajati 1888-

1917ndatel ministeeriumikoolide juurde enamasti ka kooliaed, mis sarnanes oma uhke 

välimuse poolest rohkem mõisaaedadele (Talving 2012). Kuna ministeeriumikoolides oli 

lastel võimalus tegeleda aianduse, mesinduse ja põllumajandusega, järeldab Talving, et 

ministeeriumikoolide aiad pidid olema väga mitmekülgsed ja suure pindalaga (Sealsamas). 

Kooliaedadele eraldati spetsiaalselt maad ja nende rajamise kohustus pandi õpetajatele: 

Näiteks 4. juunil 1875 väljaantud ministeeriumikoolide asutamise juhendis oli välja toodud 
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eraldi paragrahv, kus koolide õpetajad peavad võimalusel rajama kooliaia ja vahendite 

olemasolu korral looma ka mesila (Sealsamas). Samas olid õpetajad kooliaiaga tegelemiseks 

hästi motiveeritud, sest kogu aiasaak oli õpetajale endile kasutada (Sealsamas). Kooliaedade 

üks funktsioone oli õpilaste töökasvatus ning nende aianduslik harimine, sest õpetajatel oli 

kohustus õpetada õppevälisel  ajal õpilastele aiatööd (Sealsamas).  

 

 

1.1.1. Ministeeriumikooli aia plaan (1905) 
 

Ühe tollase minsiteeriumikooli aia funktsioonidest ja kontseptsioonist annab ülevaate ühe 

Iisaku valla ministeeriumikooli aia plaan 1905.aastast (joonis 1 ja joonis 2).  

 

 

Joonis 1. Iisaku valla Porskovo 2-klassilise ministeeriumikooli aia üldplaan 1905. aastast 

Allikas: Talving, 2012.  
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Kooliaed paiknes hekiga  piiratud eraldi ruudukujulisel alal (joonis 2). Hekist seespool asus 

vöönd sõstrapõõsaste, vaarikate ja viljapuudega. Aia seesmise vöödi moodustasid neli 

väiksemat ruudukujulist ala, kus kasvatati dekoratiivtaimi (akaatsiad), marju (maasikad, 

sõstrad) ning aedvilju (oad ja herned). Ühes aianurgas paiknes ala komposti ja 

veereservuaariga. Aia keskel oli lilleklump. Aias kasvatati erinevaid viljapuid: õunad, pirnid, 

ploomid, kirsid. Marjadest olid esindatud maasikad, vaarikad ning sõstrad. Samuti oli aial  

dekoratiivne lilleklump otse ruudukujulise ala keskel.  Aia haljastus on seega segu 

praktilisest aianduse ja esteetilistest funktsioonidest.   

 

 

Joonis 2. Iisaku valla Porskovo 2- klassikalise ministeeriumikooli aia plaani suurendus koos  

autori eestikeelsete selgitavate viidetega.  

 

Kooliaiad on osa Eesti ärkamisaja kultuusilis-majanduslikust arenguloost. Nende rajamisel 

olid eestvedajateks toonased keskklassi haritlased – koolmeistrid. Kooliaedade rajamine oli 

riiklikult soositud – ministeeriumikoolidele eraldati selleks maad.  Kooliaiad täitsid 

hariduslikku, töökasvatuslikku ning naturaalmajanduslikku funktsiooni (õpetajad said 

aiasaadused endale). Kooliaedades kasvatati parasvöötmele tüüpilisi viljapuid ja põõsaid 

ning aedvilju. Dekoratiivtaimedena kasvatati ka eksootilisemaid taimi, nt akaatsiad. 

 

 

 

 

Maasikapeenrad ja õunapuud

Veereservuaar

Kompost

Ploomi- ja pirnipuud
Oa- ja hernepeenrad

Lilleklump

Akaatsiad

Vaarika- ja sõstrapõõsad

Õunapuud
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1.2 Kooliaiad I ja II Maailmasõja vahelisel perioodil 

 

I ja II Maailmasõja vaheline periood oli kooliaedade arengule soodne. Pärast vabadussõda 

tehtud maareformi käigus tekkis palju uusi talumajapidamisi ning märkimisväärne osa 

elanikkonnast tegeles põllumajandusega. Osa inimesi kolis linnadesse ning moodustas seega 

tänuväärse turu põllumajandussaaduste kasvatajatele. Hoogu sai näiteks puuviljade 

kasvatamine ning nende müük linnades (Banner 2012, 1). Talumajandus mõjutas kaudselt 

ka kooliaedade arengut: kooliaiad täitsid jätkuvalt praktiliste aiandusalaste teadmiste 

saamise ning töökasvatuse funktsiooni. Kooliaedade rajamine oli riiklikult toetatud. Eesti 

Asutava Kogu poolt 1920.aastal vastuvõetud “Avalikkude algkoolide seaduses” on kirjas, et 

igal maa-algkoolil juures peab olema maad kooliaia jaoks  1/6 kuni 1/3 tiinu (st 1820 m2 

kuni 3641 m2) ning linna- ja alevikoolidele tuleb selleks otstarbeks maad muretseda vastavalt 

võimalustele (Avalikkude….1920). Samas seaduses on ka määratletud, et koolaia eest 

hoolitsemine on kogu koolipere ülesanne, kooliaia rajamise kulud tuleb kanda koolil endal 

ning kasvatatud aiasaadusi saavad kasutada koolipere liikmed (Sealsamas). Vaatamata seda 

reguleerivale seadusele ei jõudnud sugugi mitte kõik Eesti toonased algkoolid oma aia 

rajamiseni. Osadel  valdadel ei olnud raha maa eraldamiseks, samuti puudusid selged ja 

terviklikud tööplaanid, ringlesid vaid üksikud  näpunäited (Banner 2012, 1). Vaatamata 

takistustele hakkas kooliaedade arv Eestis kasvama, kohalik kogukond  armastas neid ning 

õpetajad pidasid oluliseks kooliaia ning taimede eest hoolitsemise tunde- ja töökasvatuslikku 

aspekti - lapsed õpivad, et kooliaia korrashoidmine nõuab järjepidevust ja vaeva 

(Sealsamas). Hakkas ka ilmuma kooliaia rajamist süstemaatiliselt käsitlevat kirjandus – 

näiteks ilmus Märt Meose kirjutatud raamat „Kooliaed“. Raamatu sisu kohta annab aimu 

ajalehes „Kaja“ ilmunud reklaam (1928). Raamatus oli peatükk kooliaedade ajaloost ning 

juhised, kuidas kasutada kooliaeda õppe- ja kasvatustöös, lisatud ka kooliaia näidisplaan 

(autoriks aednik A.Lange); kooliaeda sobivate viljapuude ja marjapõõsaste nimekiri ning  

kooliaiandusliku kirjanduse nimekiri (Kaja 1928). Lisaks kirjandusele hakata korraldama ka 

süstemaatilisi koolitusi.  1930ndatel hakkas Haridus- ja Sotsiaalministeerium korraldama 

kooliaia alaseid kursusi algkooliõpetajatele – õpetati kooliaeda sobilike taimede valimist, 

kooliaedade ümbruse kaunistamise võtteid ja mänguplatsi kujundamist (Banner 2012, 1).  
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18. oktoober ilmus Haridusministeeriumi Kooliosakonna ringkiri nr 31870, mis kohustas 

kooliaed rajada kõikidele kooliõele. (Haridusministeerium, 1934). Ette olid kirjutatud ka 

kooliaia põhielemendid: siseõu, mängumuru, puiestee, lilleaed, ilumuru, õppeaed, õpetajate 

isiklik tarbeaed (Sealsamas). Kirjeldab üksikasjalikult Haridus- ja Sotsiaalministeeriumi 

Kooliosakonna ringkirjas avaldatud kolmeaastast plaani: 1) esimesel aastal tuli luua 

kokkulepe kooli ülalpidajaga, luua koostöös asjatundjatega kooliaia plaan ning esitada 

heakskiitmiseks kooli ülalpidajale ja koolide inspektorile; järgmiseks tuli koolikrunt piirata 

taraga ja läbi viia tarvilikud eeltööd; 2) talvel koostada taimede varumise kava; 3) kevadel 

istutada põõsastara, ilupuud ja põõsad, alustada maa-ala ettevalmistamist aiakultuuride 

jaoks; 4) teise aasta sügisel jätkata põõsastara, ilupuude ja põõsaste istutamist, õppeaia ja 

õpetajate tarbeaia korraldamist; 5) teise aasta kevadel lõpetada koolimaja ümbruse 

kaunistamine ja külvata ilumuru, jätkata õppeaia ja õpetajate tarbeaia edasiarendamist ja 

tagavara- ja paranduspeenarde täiendamist; 6) kolmanda aasta sügisel tuli õppeaed lõplikult 

planeerida ja õpetajate tarbeaia rajamine lõpetada; 7) neljanda aasta sügisel tuli parandada 

kolme aasta jooksul ilmunud vead, istutada kuivanud puude ja põõsaste asemele uued ja viia 

lõpule koolikrundi planeerimine heakskiidetud kavandi alusel (Haridusministeerium, 1934).  

Kuna kooliaia plaan tuli luua koos asjatundjatega ning esitada kinnitamiseks koolide 

inspektorile, pöördusid mitme koolid plaani loomisel abi saamiseks Tartu Ülikooli 

Botaanikaaia aedniku Jaan Port’i poole, kellest kujunes tolle aja Eesti kooliaianduse 

eestvedaja (Banner 2012, 1). Port`i kooliaia pedagoogilisest kontseptsioonist ning tema 

loodud kooliaia näidisplaanist on lähemalt juttu järgmises alapeatükis.  

 

Anneli Banner (2012, 1) väidab, et kooliaedade riiklik kampaania käivitati eesmärgiga 

juhtida inimeste tähelepanu kõrvale 1934.aasta riigipöördelt: kooliaiad olid ühelt poolt 

ilusad ja kasulikud, aga töömahukad ning   riigipoolse kontrolliga seotud ettevõtmised.  

Kooliaedade esteetiline funktsioon sai hoogu juurde, kui 1936. aastal lükati Maanaiste 

Keskseltsi ettevõtmisel käima kodukaunistamise riiklik kampaania, kus nähti just 

kooliaedadel suurt rolli (Sealsamas). Kampaania oli edukas ja kooliaiad näitasid tõepoolest 

eeskuju ümberkaudsetele elanikele oma koduaedade rajamiseks ning kogukonnale 

ilutaimede istutamise kaudu linnade ja alevike väljanägemise parandamiseks (Sealsamas).  

Osa koolidele ei olnud riigipoolsete ettekirjutuste täitmine maa, raha- ja tööjõupuudusel 

jõukohane ning nad jäid kooliaia rajamise kolmaastaku täitmisega hiljaks (Banner 2012, 1).   

Kooliaedade funktsioonide, taimmaterjali valiku ja hooldamise korralduses oli probleeme 

ning eriarvamusi. Tõenduseks selle kohta on 1940.aasta märsti „Õpetajate Lehes“ ilmunud 
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pikem kriitiline analüüs kooliaedade rajamisel, hooldamisel ja finantseerimisel tekkinud 

probleemide kohta. Ise koolis töötav autor M. Ambos väidab, et kuigi Haridusministeeriumi 

määruste kohaselt saab rakendada tööle õpilasi ja kooliteenijat, lasub tegelikult siiski suurem 

töö koolijuhataja õlul, eriti suvel (Ambos 1940). Samuti on revidendilt saanud kriitilisi 

hinnaguid koolid, kel on tulnud 2-3 aastaga rajada kooliaed raba või võsa aladele 

(Sealsamas). M. Ambos on ka kriitiline kooliaia panuse suhtes botaanikaõppesse, kuna 

kunstlikult peenral kasvatatavate taimede asemel võiks õpilased neid tundma õppida 

looduslikes kasvukeskkondades (Sealsamas). Sellest artiklist on näha, et kooliaiad olid toona 

aktiivse arutelu aluseks ning aiandusspetsialistide ning õpetajate arvamused olid kohati 

omavahel vastuolus.  

 

 

 1.2.1. Jaan Porti kooliaia näidisplaan (1930) 
 

Eesti Vabariigi aegse kooliaedade üheks peaideoloogiks ning ka praktiliseks eestvedajaks 

oli Tartu Ülikooli Botaanikaaia aednik Jaan Port, kes 1930.aastal avaldas oma kooliaia 

kontseptsiooni koos näidisplaaniga ning koostas riigipoolseid kooliaedade juhendeid ning 

aitas seejärel mitmetel koolidel ka oma aiad praktiliselt luua. Porti ideaalis oli kooliaed 

eeskätt erinevate ainevaldkondade lõimitud kogemuslik õppe vahend, kus näiteks koduloo 

tundides saab aia kaudu materjalidega vahetut kogemust omandada ning selle kaudu meelde 

jätta mõisteid; loodusloo tundides on võimalik tundma õppida loodusobjekte nagu näiteks 

muld ja kivid ning muutusi  neis välisjõudude -  näiteks hapniku, niiskuse, vee, tuule, 

taimede, loomade ja inimese tegevuse – tagajärjel; jälgida taimi ja loomi aias (Port 1930). 

Port (1930) kirjeldas kooliaia elemente ning funktsioone ja koostas kooliaia näidisplaani. 

Kooliaia elemendid ja nende funktsioonid tema loodud kontseptsioonis:  

 

1. Katsepeenar, kus õpilased saavad katsetada mitmesuguste taimede kasvatusega, ning 
saada vastuseid arenemise ja kohanemise küsimustele; 

2. Tööaed, kus õpilased saavad töötada klasside kaupa, hoides oma klassile määratud 
maa-ala korras ja proovides seal erinevaid aedvilju kasvatada; 

3. Botaaniline õppeaed, kus on süsteemsed peenrad taimede morfoloogiliste tunnuste; 
ökoloogilis- bioloogiliste elutingimuste; õie ja vilja morfo-bioloogiliste tunnuste 
põhjal: teatud hulk kultuurtaimi, ravimtaimi ning kodumaa ja kodukoha 
tüüpilisemaid ja/või haruldasemaid taimi; 

4. Loomariigi tundmaõppimise ala, kus võiks olla näiteks mesila, tiik kaladega ja 
muude vee-elukatega, akvaariumid, terraarium, insektaarium, lindude pesitsuskastid;  

5. Arvuteaduse ala, kus saab lahendada mitmekülgseid arvutusülesandeid, näiteks 
peenarde suurustega ja seemete hulgaga mängimine;  



 13 

6. Ilupuistu, mis lisaks esteetilisele eesmärgile kaitseb kooli hooneid tuule eest ja loob 
privaatsust;  

7. Puudega piiratud suur mängumuru ala päikeselises asukohas, kus lapsed saavad 
mängida ja võimelda; 

8. Lilleaed asukohale sobilike püsikute ja põõsastega, mis arendab laste ilumeelt ja 
õpetab taimeliike tundma; 

9. Viljapuu- ja juurviljaaed, kus lapsed saavad ühiselt tööd teha ja omandada 
algteadmisi aiatööst, eri sortide saagikusest jm praktilisest aiandusest. 

10. Tulunduslik aed, kus asuvad erinevad lavad (soojad ja poolsoojad), et juurvilju ja 
lilletaimi enne istutamist ette valmistada. 

 

 
 

Joonis 3. Jaan Porti loodud kooliaia näidisplaan. Allikas: Port, 1930 

 

Võrreldes ministeeriumikooli aia plaaniga 25 aastat tagasi (vt joonis 1 ja joonis 2) on Porti 

loodud kooliaed sopilisem ja hubasem. Lisandunud on rekreatiivne ala õpilastele (puistu ja 

mängumuru) ning õppeotstarbeline botaaniline aed. 

 

Kokkuvõtlikult saab öelda, et I ja II Maailmasõja vahelisel perioodil muutus kooliaia 

tähendus märgatavalt. Algsest kooliõpetaja või köstri tarbeaiast sai õpilastele mitmeti 

kasutatav ja õppimist soodustav aed. Lisaks köögiviljapeenardele ja viljapuudele tekkisid ka 

õppe- ja katseaiad, mis aitasid omandada uusi teadmisi ja samas aitasid õpetada lastele 

distsipliini ning järjepidevust. 
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1.3 Kooliaiad Nõukogude Eestis  

 

Peale II Maailmasõda oli Eesti annekteeritud Nõukogude Liidu koosseisu, kooliaedadega 

varem tugevasti seotud talukultuur oli nüüdseks sundkollektiviseerimisega olulises osas 

hävitatud. Valitses sõjajärgne vaesus. Algas põllumajanduslik-industriaalne masstootmine, 

käibele tuli polütehniline haridus, mis hakkas õpetama põllumajandust ja masinaõpetust, mis 

andsid tootmiseks vajalikud teadmised (Banner 2012, 1). Need arengud mõjutasid omakorda 

ka kooliaedade arengut.  

1940ndate lõpul võeti vahepeal hooletusse jäetud kooliaiad uuesti kasutusele, varem 

domineerinud hariduslik-kasvatuslik eesmärk asendus aga majanduslik-ideoloogilise 

eesmärgiga. Kooliaiad pidid sarnaselt ühismajanditele hakkama tegelema intensiivse 

tulundusliku aiandusega. Taaskord tehti kooliaedade rajamine kooliperele kohustuslikuks 

1952. aastal, eesrindliku bioloogiateaduste aluste omandamise ja polütehnilise hariduste 

põhimõtete tutvustamise eesmärgil (Banner 2012, 1). Kooliaias nähti võimalust toetada 

rahvamajandust ning katsetada sordiaretust (Sealsamas). Iga kool sai plaanimajandusele 

kohaselt enda plaani, milliseid taimekultuure tuleb kasvatama ja aretama hakata. Enam ei 

järgitud enam taime kasvukoha tingimusi vaid toodi sisse võõrpäritolu taimi (kenaff, 

kenadõr, ramjee, sojauba), mis oleks tegelikult vajanud soojemat või niiskemat kasvukohta 

(Sealsamas).  

Toonase ajakirjanduse analüüs näitab, et osad õpetajad oli kehvadele oludele vaatamata 

innukad kooliaedu arendama ning püüdsid saavutada paremaid tulemusi. Nii näiteks kirjutab 

Räpina Aiandustehnikumi õpetaja Adof Vaigla 1956 aastal artikli „Missuguseid katseid 

korraldada kooliaias?“. Vaigla (1956) soovitab aianduslike katsete plaan läbi mõelda ning 

aidata kolhoosirahvast loomasööda varumisel, proovides kasvatatud võõrpäritolu maisisorte 

„Pervenets“, „Bezentsuki“ ja „Punderis“ aga ka kohalikke, Räpina aiandustehnikumis 

aretatud sorte nagu „Räpina valge“, „Räpina kollane“ ja „Räpina hübriid“ (Sealsamas). 

Lisaks maisile soovitab Vaigla katsetada maapirni, salati „Mai“ ja sojaoa kasvatamist;  

varajase kartuli mugulate jaroviseerimist ehk eelhindamist; tomati, füüsali, punapipra, 

meloni, arbuusi ja kõrvitsataimede lõikamist ja võrdlemist lõikamata taimedega 
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(Sealsamas). Nendest soovitustest on näha, et katsetuste ampluaa oli nii taimmaterjali kui 

meetodite poolest mitmekesine, kuigi enamasti kasvukohale mitte sobiv.  

Kooliaedade töökasvatuslik osa oli oluline alates kooliaedade tärkamisest 19.sajandi II 

poolele, aga õpilaste töökohustus tõusis kõige tugevamalt Nõukogude ajal. 1960. aastal tehti 

õpilastelele kohustuslikuks suvine tööpraktika, mida suur osa õpilasi sooritas kooliaias 

(Banner 2012, 1). Selline tööjõu lisa viis kooliaedade suurema tootlikkuseni; paljud aiad 

muutusid katsejaamadeks koos meteoroloogiaalade ning kodulindude ja väiksemate 

loomade kasvukohtadega (Sealsamas). Laste motiveerimiseks korraldati koolidevahelisi 

konkursse ja võistlusi, auhinnaks pääse Moskvasse (Sealsamas).  

1963.  aastal tegi Eesti NSV Haridusminsteeriumi koolide maa- alade ja katseaedade 

ülevaatuse komisjon, pedagoogilises ajakirjas „Nõukogude kool“, kokkuvõtliku artikli, kus 

kirjutasid, et ülevaatus näitas, et varasema umbmäärane katsetamine erinevate taimede ja 

meetoditega on taandunud – katsepeenraid kasutatakse otstarbekalt, arvestatakse nende 

loomulikku kasvukohta ning aedade ja kooliümbruse kujundus on muutunud 

omanäolisemaks ja esteetilisemaks (Annilo jt. 1964). Samas kooli ümbruses asuvad teed ja 

pargid olid korrastamata (Sealsamas), mis viitab asjaolule, et koolipere pingutused olid 

suunatud suure tootmismahuga aiale ja kooli ümbruse esteetiline ilme ei olnud toona oluline. 

Samuti viitavad ülevaatuse tulemused, et kooliaia botaanikateadmiste edasiandev funktsioon 

oli jäänud unarusse – taimed olid etiketistamata. Toonaste autorite soovitused taimi 

etiketistada ei ole kantud hariduslikust funktsioonist, vaid praktilisest – kui õpilane näeb, 

mis taimega ta parasjagu tegeleb, saab ta omapäi hakkama taime hooldusega (Annilo jt 

1964). 

1960ndate lõpus hakkas lastevanemate ja õpetajate suhtumine kooliaeda kriitiliseks 

muutuma – levis arvamus, et õpilased on muudetud tootmisüksusteks ja kooliaia funktsioon 

ei ole laste haridusteekonna toetamine. Kooliaedade kui väikeste katsemajandite ja 

töölaagrite roll hakkas maha käima: nendes tehtavate tööde maht vähenes ning paljud aiad 

jäid hooldamata (Banner 2012, 1).  

1970ndatel hakkasid valdkonna spetsialistid taas kooliaia hariduslikku ja esteetilist 

funktsiooni esile tooma – seda esindab järgnevas alapeatükis kirjeldatud Linda Patune-Mitti 

kooliaia kontseptsioon. Paraku selleks ajaks olid kooliaiad juba hääbumas ning haritlaste 

uued teoreetilised kontseptsioonid praktilist rakendamist eriti ei leidnud. Kooliaiaga 
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seonduva mõtteloo seisukohast on Linda Patune-Mitti kooliaia kontseptsioon huvipakkuv 

ning tutvustamist vääriv. 

 
 
1.3.1. Linda Patune-Mitti kooliaia näidisplaan (1971) 
 
Maastikuarhitekt Linda Patune-Mitt koostas kooliaia näidisplaani oma 1971. aastal 

publitseeritud raamatu „Ajakujundus“ ühe peatükina (vt joonis 4-6). Autor toonitab vajadust 

koolimaja ümbruse terviklikuks kujunduseks ja hoolduseks õpilastele meeldiva keskkonna 

loomise, nende ilumeele, teadmisjanu ning looduskeskkonnast hoolimise kujundamise 

eesmärgil. Patune-Mitt kirjutab: “Kui lapsed on ise taimi istutanud, ei hävita nad 

kergemeelselt teiste istutatud puid ega rüüsta mõtlematult puude ja põõsaste oksi” (1971: 

64). 

Kooliaia elemendid ja nende funktsioonid (Patune-Mitt 1971): 

1. Spordi- ja mänguväljak, kus õpilased saavad liikuda vahetundidel, hommikul enne 
koolitöö algust ja ka koolipäeva lõpus. Mänguväljaku puhul on soovitav vältida 
hoone esist ja teede lähedust. Staadion paigutada kõige kaugemasse ossa hoonest; 

2. Dekoratiivtaimede peenar/ala mitmesuguse taimkattega: puud, põõsad, püsililled, 
üheaastased taimed;  

3. Õppe-katseaed, soovitav rajada peahoonest eemale ja piirata kõrgemate põõsastega; 
4. Geograafiaväljak; 
5. Puuviljaaed või suurem haljasala etiketitud ilupuude ja- põõsastega. 
6. Muruala või kruusa-, plaat või asfaltkattega ala istekohtadega;  
7. Veesilm – väike bassein või veetaimese kasvukohana õhuke betoonpõhjaga kanal, 

mille sees on mõne kivid kanalist üleastumiseks; võimalusel purskkaev; 
8. Huvi korral kohalikul kivil põhinev kiviktaimla;  
9. Varjutaimede peenar (vt joonis 6); 
10. Niidu- ja metsataimede ala hoonest eemal puude all ja põõsarühma kõrval;  
11. Sibullillede peenar, madalate (igihaljaste) püsikute vahel või laikudena muru servas 

või põõsaste kõrval;  
12. Üheaastaste lillede peenar, mis võiks asuda tee lähedal murus (vt joonis 5);  
13. Dendroloogiaaed, jalutusteede ja istumiskohtade ning etiketitud puudega   
14. Vabaõhuklass, mida võib kujundada lillede, veekogu, skulptuuriga või muu 

motiiviga. Vabaõhuklassi paigutada pingid ja lihtsad lauad;  
15. Lõkkeplats istekohtadega, hoonest vähemalt 15m kaugusel;  
16. Jalgrattahoidla ja sõidukite parkimisplats; 
17. Konteinerite ala, kuhu veokiga ligi pääseb;  
18. Kompostikastid konteinerite ligidal. 
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Joonis 4. Puhkenurk kooliaias . Allikas: Patune- Mitt 1971 
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Joonis 5. Põõsaste ees üheaastaste lillede peenar. Allikas: Patune-Mitt 1971. 

 

 

Joonis 6. Varjutaimede peenar tee kõrval. Allikas: Patune-Mitt 1971. 
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Linda Patune-Mitti kontseptsioon on suurejooneline ja mitmekesine. Võrreldes Jaan Poorti 

kooliaia kontseptsiooniga on sarnane rekreatsioonifunktsioon (spordi-, mängu- ja jalutamise 

ala) ning esteetiline funktsioon (ilutaimed) ning erinevate distsipliinide õpetamiseks 

sobilikud peenrad/alad. Samas on praktilise aianduse funktsioon kadunud – plaani ei kulu 

aedviljapeenraid, vähe on viljapuid. Taimkatte peamine funktsioon on hariduslik (etiketitud 

puud jt taimed), esteetiline ning rekreatiivne (lilled, ilupuud ja -põõsad). Haridusliku 

komponendina on kadunud kodundus, säilinud on botaanika, lisandunud on 

geograafiaväljak. Linda Patune-Mitti kontseptsioon on risti vastupidine 1950-60ndate 

aastate tulundusliku kooliaia kontseptsioonile ning ka varasematele perioodidele 

iseloomulikku praktilise aianduse õppele keskendunud kooliaedade kontseptsioonidele.  

Paraku ei ole teada, et seda kontseptsiooni oleks rakendatud. Nõukogude aja lõpus enamik 

kooliaedu hääbus, muutudes tasapisi rohealadeks või jäädes uue hoonestuse alla.  

 

 

 1.4. Kooliaiad taasisesisvunud Eestis  

 

Peale Eesti taasiseseisvumist sai kooliaiandus, eriti maakohades,  taas hoogu sisse. Seda 

põhjusel, et riik ja koolid olid majanduslikult raskes seisus. Kooliaias nähti võimalust toitu 

ise kasvatada, mida lõunal lastele pakkuda (Banner 2012, 2). 1995.aastal alustati Arno Tali 

Sihtkapitali poolt konkurssi “Tootsi peenar`95”. Rapla maakonna lehes on kirjutatud, et 

konkursi eesmärk oli välja selgitada parimad kooliaiad ja sellega innustada rajama ja 

taastama koolide õppekatseaedu (Sealsamas). Konkurss oli (osaliselt) rahastatud UNICEFì 

projekti “Õpilaste koolitoit” kaudu, auhindu oli välja pannud mitme kohalikud ettevõtted. 

Konkursist osalejaid lubati abistada seemnete, istikute, aiatööriistade ja teiste abivahendite 

hankimisel või soetada need koolile tasuta. Konkursi hindamisel lähtututi eelkõige kavandi 

realiseerimisest, aiapäeviku pidamisest, õpilaste tööpanusest ja ka aia visuaalset ilmest. 

Konkursi peavõiduks oli olnud reis ühele Skandinaaviamaale parimale juhendajale ja kahele 

õpilasele ning muusikakeskuse komplekt parimale koolile (Taastagem kooliaiad….1995). 

Lehes on kutsutud taastama kooliaedu, kuna need  võimaldavad õpilastele pakkuda 

omakasvatatud tervislikku toitu koolilõunatel; arendavad praktilisi oskusi ja töövõtteid 

aiakultuuride kasvatamiseks;  soodustavad loodusteaduslike ainete õpetamist ning loovad 
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kaunima õpikeskkonna (Sealsamas). Seega on kooliaia varasemad majandusliku, 

hariduslikud ja esteetilised funktsioonid taas kasutusel. 

Kahjuks aga oli „Tootsi peenra“ konkursi mõju lühiajaline ja viie aasta pärast oli konkurss 

iganenud (Banner 2012, 2). Juba Nõukogude aja lõpus alanud kooliaedade hääbumine 

jätkus.   

’ 

 

1.5. Kooliaiad tänapäeval 

 

Viimase veerandsajandi jooksul on kooliaedade kultuur Eestis praktiliselt katkenud. Enamus 

kooliaedu on muutunud muruplatsiks, parklaks või hoonestatud. On ka neid aedu, mis on 

muutnud oma otstarvet, muutudes näiteks iluaiaks (Banner 2012, 2). Siiski oli umbes 

kolmkümmend (maakooli) kooliaeda 2015. aastaks alles jäänud  (Aavik 2015). Eeskujulikud 

kooliaiad on Rakke Gümnaasiumil, Vändra Gümnaasiumil ja Märjamaa Gümnaasiumil. 

Need kooliaiad on jäänud püsima tänu kooli töökale aednikule või perenaisele, toetavale 

juhtkonnale ja kohaliku kogukonna ja lastevanemate poolehoiu tõttu (Sealsamas). 

Kooliaedade praktilise aianduse funktsioon on pea täielikult hääbunud ning ka hariduslik 

funktsioon on kitsenenud, võimaldades jälgida looduses toimuvaid muutusi ja olla abi-

õppematerjal loodustundide tarbeks (Banner 2012, 2). 

 

Viimaste aastate arengud on aga kooliaedade võimalikku kasutusotstarvet ja sotsio-

kultuurilist vajalikkust taas esile toonud.  Esile tõuseb tervisekasvatuse ja keskkonnahoiu 

propageerimine funktsioon, mida ilmestab näiteks juhend „Kooliaed kestliku toitumisalase 

õpetuse eesmärgil“ (s.a.). Ruumikujunduse spetsialistid soovitavad planeerida koolaedu uute 

planeeritavate koolide juurde tagamaks rohelisemat linnamaastikku, ergutamaks laste 

liikuvust ning mängude-loomingulisust (Merilo 2020).  

COVID-19 epideemia tõi teravalt esile õues tegutsemise võimaluste vähesuse linnades ning 

õuesõppe vajaduse koolides. Epideemiaga kaasnevad piirangud ja hirm on inimeste 

stressitaset märkimisväärselt tõstnud ning selle maandamiseks toonud paljud õue liikuma 

(Põlendik 2021). Populaarsust hakkasid koguma erinevad vabaõhu tegevused, matkaradadel 

tekkis esmakordselt ülerahvastus (Rammo 2020).  Pandeemia ning sellega kaasnenud 

distantsõpe koolides tõi ka koolide juhtkonnad jt eestvedajad taas kooliaia (taas)loome mõtte 

juurde.  
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Veel enne pandeemia algust alustas Randvere kool Rakke kooliaia eeskujul oma aia rajamist 

ning see valmis 2020.aastal (Kurist 2020). Randvere kooliaia üks eestvedajatest Kristi Kurist 

tõi välja, et kooliaed pakub võimalusi viia läbi põnevaid ja kaasahaaravaid tunde erinevaid 

õppeaineid integreerides, samuti saavad õpilased kooliaias tegutsedes õppida rohkem 

meeskonnana tegutsemist ja selliselt ka üksteisega õppida rohkem arvestama (Sealsamas). 

Samuti taastas oma kooliaia Ristiku kool Tallinnas (Viires 2020). Kooliaia taastamiseks või 

rajamiseks pakub rahalist toetust Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametist eesmärgiga 

edendada asutustes keskkonnateadlikkust ja populariseerida tervislikku ja aktiivset eluviisi 

(Sealsamas). Kooliaedade toetuse meetme loomine on märk kooliaedade populaarsuse 

tõusust just linnas, kus neid hetkel ka kõige rohkem vajatakse, sest puhas loodus on lastele 

kättesaamatum kui maapiirkondades. Õpilastele on näidatud  filmifestivali raames filmi 

„Kooliaed“, mis räägib Hollandi koolaedadest. Hollandis on kooliaiad olnud seal koolielu 

osaks juba üle saja aasta: „Algkoolilapsed alustavad seal igal kevadel aastast seiklust, 

varustatuna kummikute, ämbri ja labidaga ning õppides toitu külvama, kasvatama ja 

valmistama. Filmitegijad jälgivad aasta jooksul Amsterdami koolide viit algklassi, näidates 

laste uudishimu, avastusi, edu ja altminekuid“ (Raud 2021).  

Kuid 2020. aasta polnud mitte ainult Harjumaale ja Tallinna linnale kooliaedu soosiv aasta. 

Vastse- Kuutse kool taastas oma kunagise kooliaia. Vastse- Kuutse kooli õpetaja Enna Prükk 

leiab, et kooliaed on väärtuslik ja lihtsasti kättesaadav õppevahend õpetamaks lastele säästva 

arengu ja taaskasutuse olulisust, mis võimaldab nii kogemusõpet kui uurimisõpet (Prükk 

2020). Ka Lääne- Vigula  valla kõige väiksem kool teatas, et neil on soov taastada oma 

kunagine kooliaed (Künnap, 2021). 

Juba enne pandeemiat taastatud kooliaiad on viimasel kahel aastal tõenäoliselt kasutust 

leidnud ka õuesõppe otstarbel. Uusi õuesõppelasid avati mitme kooli juures: näiteks Uhtna 

kooliaeda tehti väliklass (Viru..., 2021), õuesõppepaviljoni tegi Ridala põhikool (Freivald, 

2021).  

Kooliaedadel nähakse uusi funktsioone just õpilaste tervise- ja keskkonnalase kasvatuse ning 

õppekeskkonna mitmekesistamise seisukohast.  
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1.6. Vahekokkuvõte 

 

Eesti kooliaedade areng on olnud tihedasti seotud vastava ajastu üldisema majanduslik-

poliitilise ja kultuurilise olukorraga. Selgesti eristuvad peamised funktsioonid ning märgata  

on teatavaid korduvaid mustreid. Kõikidel ajaperioodidel on kooliaedadel olnud kanda 

hariduslik-kasvatuslik funktsioon. Kõige selgemini on see väljendunud kahe maailmasõja 

vahelisel perioodil, Eesti vabariigi kooliaedade puhul ja kõige nõrgemini varasel Nõukogude 

perioodil 1950-60ndatel, mil kooliaiad muutusid katsetootmisüksusteks. Kooliaia 

majanduslik ja praktilise aiasaaduste kasvatamisega seotud funktsioonid on olnud olulised 

nii alates 19.sajandi teisest poolest kuni 1960ndate aastateni ja tugevnesid korraks ka 

1990ndate alguses. Kooliaia rekreatiivsed-esteetilised funktsioonid kontseptualiseeriti Eesti 

vabariigis 1930ndatel, kuid on kõige külluslikumalt avaldunud Linda Patune-Mitti poolt 

1970ndatel alguses loodud kooliaia kontseptsioonis. See moodustas tugeva sümboolse 

vastukaalu stalinistliku ajastu industriaalsele, töökohustusel põhinevale kooliaiale. 

Kooliaedade haljastuses on kõikidel perioodidel kasutusel (vilja)puud ja põõsad, hekid ja 

ilulilled. Hooldus ja rajamine on olnud koolipere teha. Ülevaatliku iseloomustuse Eesti 

kooliaedadest eri ajaperioodidel annab tabel 1.   

Tabel 1. Eesti kooliaedade funktsioonid, elemendid, haljastus, planeerimine ja hooldus eri 
ajaperioodidel. Koostatud töö autori poolt. 

Aja-
periood  

Funktsioon(id) Elemendid ja haljastus Planeerimine ja 
hooldus 

Tüüpiline 
aiaplaan 

19.saj 
II pool 

Hariduslik- 
valgustuslik, 
suunatud laste 
kaudu 
kodudesse. 

Piirdehekk, 
aedviljapeenarde ja 
viljapuude-põõsaste alad, 
ilutaimede ala 
veereservuaar, 
kompostikast 
 
Puud: akaatsia, õun,  kirss,  
ploom, pirn. 
Põõsad: vaarikas, sõstar. 
Peenrad: maasikas, 
juurviljad, oad ja herned 
Ilulilled 
 

Planeerimine: Pole 
teada 
Hooldus: Õpilased ja 
õpetaja  
Saaduste tarvitamine: 
Kogu saak läks 
õpetajale 

Iisaku valla 
Porskovo 2- 
klassilise 
minis-
teeriumi-
kooli 
aiaplaan 
aastast 1905 
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Eesti 
Vabariik 
1918-
1940 

Hariduslik:  
praktiline 
aiandus 
teadus-
ditsipliinidega 
integreeritud 
õpe. 
Töökasvatus. 
Majanduslik. 
Ideoloogiline. 

Botaaniline õppeaed, 
loomariigi tundma 
õppimise ala (mesila, tiik, 
akvaariumid, teeeraarium 
j), arvuteaduse ala, 
ilupuistu,  
mägumuru  
lilleaed,  
viljapuu- ja juurvilja aed, 
tulunduslik aed 

Planeerimine: kooli 
ülalpidajad, aianduse 
asjatundjad ja 
õpetajad, kinnitati 
koolide inspektori 
poolt. 
 
Hooldus: Õpilased, 
õpetajad, kooliteenijad 
 
Saaduste tarvitamine: 
koolipere 

Jaan Porti 
loodud 
kooliaia 
näidisplaan 
aastast 1930 

Nõu-
kogude 
Eesti  
1950-
1970  

Majanduslik. 
Tööstulikud 
katsetused, 
masstootmise 
tarbeks. 
 

Õppekatsepeenrad, 
katsealad 
Meteoroloogiaala 
Kodulindude-loomade ala 
 
Taimed: mais, kenaff, 
kenadõr, ramjee, sojauba, 
maapirn, kartul, salat, 
füüsal, punapipar, melon, 
arbuus, kõrvits. 

Planeerimine: kindlad 
riiklikud plaanid. 
 
Hooldus: Õpilased ja 
õpetajad 
 
Saaduste tarvitamine: 
saak kolhoosile  

 

Nõu-
kogude 
Eesti  
1970-
1989  

Rekreatiivne 
Esteetiline 
Hariduslik 
(botaanika) 
  

Spordi- ja mänguväljak, 
dekoratiivtaimede peenar, 
õppe-katseaed, 
geograafiaväljak, 
puuviljaaed, muruala, 
veesilm, kiviktaimla, 
varjupeenar, niidu- ja 
metsataimede ala, 
sibulillede peenar, 
üheaastaste lillede peenar, 
dendroloogiaaed, 
vabaõhuklass, lõkkeplats, 
jalgrattahoidla, parkla, 
kompostikastid, 
konteinerite ala 
Haljastus: kask, 
rododendron, forsüütia, 
purpurjate lehtedega 
tungberigi kukerpuu, sirel, 
viirpuu, ebajasmiin, 
lodjapuu, kõrgemad 
püsililled, madalamad 
püsililled, pojeng, 
priimula, astilbe, daalia, 
keskpäevalill, ešoltsia, 
valgeõieline kilbirohi, 
lillaõieline 

Planeerimine: Pole 
teada 
 
Hooldus: Pole teada 
 
Saaduste tarvitamine: 
Pole teada 

Linda 
Patune-
Mitti 
näidisplaan 
1971 



 24 

kilbirohi,sõnajalg, 
mailkelluke 

Taasise-
seisvu-
nud Eesti 
1990-
2020 

Majanduslik  
Kasvatuslik 
Esteetiline  

Õppekatsepeenrad 
Aedviljad, viljapuud ja -
põõsad. 
Ilutaimed. 

Planeerimine: Pole 
teada 
Hooldus: Õpilased ja 
õpetajad 
Saaduste tarvitamine: 
Kooliperele lõunateks 

 

2020  Kasvatuslik: 
tervisekasvatus, 
liikumine 
keskkonnahoid 
Esteetiline 
Rekreatiivne 
Hariduslik 

   

 
 
Alates 2020. aastast on kooliaedade temaatika taas tähtsustunud ning mitmed koolid on juba 

oma kooliaeda rajamas, taastamas või täiendamas. Kooliaedade taassünniks on kujunenud 

head eeldused. Järgnev originaaluuring keskendub Tartu kooliaedade minevikule ning nende 

taasloomise võimaluste analüüsile. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

 

2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

Magistritöö esimeses peatükis esitatud kirjanduse ja arhiivimaterjalide teisene analüüs 

võimaldas rekonstrueerida üldpildi Eesti kooliaedade kujunemisest ning anda ka vastus 

kooliaia funktsiooni teisenemisega kaasnenud planeeringumustrite muutumise kohta 20. 

sajandi esimesel ja teisel poolel. Andmebaasidena leidsid kasutust erinevad kirjandusallikad, 

artiklid Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskuse koduleheküljelt, digitaliseeritud 

vanad regulatiivdokumendid, vanade ajalehtede digitaliseeritud kuulutused ja artiklid.  

 

Töö teises etapis viisin läbi kolmeosalise originaaluuringu Tartu kooliaedade kohta 

koolipere liikmete mälestuste (intervjuude), paikvaatluste ning ankeetküsitluse meetodil.  

Kuna Tartu kooliaedade kohta puudub ajalooline kaardimaterjal ja aiaplaanid, siis selgitasin 

intervjuude teel välja, millistel Tartu linna koolidel oli 1950-1970ndatel kooliaed ja millised 

olid antud aedade funktsioonid.  Intervjuud viisin läbi perioodil oktoober 2021 - november 

2021. Valimiks olid õpetajad või õpilased perioodil 1950-1970 igast potentsiaalselt 

kooliaeda omanud koolist. Eesmärk oli igast potentsiaalselt kooliaeda omanud koolist saada 

vähemalt üks intervjuu. Intervjueeritavate kontaktid sain koolidest või juhendaja Mari 

Nõmmela vahendusel. Kuna intervjuude ajaks oli Covid epideemia tugevnenud, siis 

nakkusohutust silmas pidades tuli intervjuude teha kirjalikult e- posti vahendusel. Palusin 

vabas vormis vastata kümnele küsimusele: 

1. Millal te  õppisite või õpetasite selles koolis? 
2. Kas sel koolil oli kooliaed? Mis aastatel? 
3. Kus asus täpsemalt kooliaed? 
4. Kes oli tol ajal bioloogiaõpetaja?  
5. Palun kirjeldage oma mälestusi kooliajast. Kui võimalik, siis palun jagage ka 

pildimaterjali. 
6. Kes hooldasid kooliaeda? 
7. Milleks kasutati kooliaeda? 
8. Kuidas suhtusid õpilased kooliaeda? 
9. Millal kooliaed hääbus/likvideeriti? 
10. Mis on viimane mälestus kooliaiast?  

Kokku vastas intervjuu küsimustele 9 endist õpetajat või õpilast 7 Tartu koolist: Forseliuse 

(1 õpilane); Miina Härma ( 1 õpetaja ja 1 õpilane); Mart Reiniku (1 õpilane); Tamme (1 
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õpetaja ja 1 õpilane); Puškini (1 õpetaja) : Karlova (1 õpetaja) ning Raatuse (1 õpetaja) 

koolidest. Intervjuud olid meie omavahelise kokkuleppe kohaselt anonümiseeritud. 

Intervjuude tulemused kajastuvad magistritöö tulemuste osas (ptk 3.1).  

 

Perioodil oktoober 2021 - november 2021 viisin läbi paikvaatluse eelpool nimetatud 7 Tartu 

kooli võimalike endiste kooliaedade asukohtades selgitamaks, mis asub nendel aladel tänasel 

päeval.  Välitööde andmete dokumenteerimisel kasutasin välimärkmeid ja fotosalvestusi. Et 

märgistada ära kooliaedade asukohad ja selgitada nende kinnistute sihtotstarve tänapäeval, 

kasutasin Adobe Photoshop programmi, NSVL 1977 aasta topokaarti ja Maa-ameti X-GIS 2 

kaardiserverit. Kõigist sügisel vaadeldud aladest tegin fotod 24.03.2022. Vaatluse  

tulemused kajastuvad magistritöö tulemuste osas (ptk 3.2).  

 

Perioodi 31.veebruar – 31.märts 2022 viisin kunagi kooliaedu omanud Tartu koolide tänaste 

õpetajate seas läbi elektroonilise ankeetküsitluse, selgitamaks nende teadmust kunagise 

kooliaia olemasolu ja funktsioonide kohta; nende huvi kooliaeda mingil kujul taasluua ning  

arvamusi tänapäevase kooliaia funktsioonide ning töökorralduse kohta. Valimiks olid  

koolid, kellel intervjuude ja paikvaatluse põhjal oli 1950-1970ndatel olnud kooliaed. 

Ankeetküsitluse saatsin koos kaaskirjaga iga kooli  juhtkonna liikmetele ning loodusteaduste 

õpetajatele. Ankeetküsitluse viisin läbi Google Forms keskkonnas. Saatsin kirja koos 

ankeedi lingiga kokku 70 inimesele. Ankeetküsitlusele vastas kokku 14 õpetajat. Küsitlus 

oli anonüümne. Kuna küsitluses oli oma kooli avaldamine vabatahtlik, siis ei saa välja tuua 

kui palju respondente mingist koolist vastas.  

Ankeetküsitluses küsimused olid järgmised: 

 

1.Kas Teie koolil on olnud varem kooliaed? 
2.Millised olid kunagise kooliaia funktsioonid? 
3.Kas Teie arvateks võiks olla Teie koolil kooliaed tänasel päeval? 
4.Palun põhjendage oma eelnevat vastust! 
5.Mis võiksid olla tänasel päeval kooliaia funktsioonid? 
6.Kes peaksid tegelema kooliaia taimede varumise ja hooldusega? 
7.Mis kasu võiks olla kooliaiast õppe- ja kasvatustöös? 
8.Kuidas võiksid õpilased olla kaasatud kooliaia kujundamisse ja hooldusesse? 
9.Kuidas peaks loodama kooliaia plaan? 
10. Kas oleksite nõus oma aega panustama kooliaia hooldamiseks? 
11. Kas Teie kooli territooriumil oleks tänasel päeval kohta kooliaia rajamiseks? 
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Vastajal tuli valida kas üksik vastusevariant, mitu vastusevarianti või lisada enda poolne 

vastusevariant lahtri „muu“ alla. Samuti võimaldas küsitlus vastuseid põhjendada avatud 

küsimuste näol. Ankeetküsitluse tulemused kajastuvad magistritöö tulemuste osas (ptk 3.3).  
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3.  TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Tartu kooliaiad Nõukogude ajal: intervjuude tulemused 

 

Intervjueeritute isiklikud mälestused kajastavad Tartu kooliaedu 1950ndatest kuni 

1970ndateni; mõned intervjueeritud vahendasid ka teistelt kuuldud mälestusi varasematest 

aegadest.  

Intervjuu 1. Tartu Forseliuse Koolis (Nõukogude ajal Tartu 8. keskkool)  1970ndatel 

õppinud naine mäletab, et kooliaias töötasid õpilased aias koolitundide välisel ajal. Õpilaste 

aiatöid juhendas toonane tütarlaste tööõpetuse õpetaja Silvia Krupski. Samuti kasutati aeda 

õppeotstarbel – seal viidi läbi loodusõpetuse tunde bioloogiaõpetaja Ene Järviste 

juhendamisel. Intervjueeritav leiab, et vahetu õppimine looduses – mida toonane kooliaed 

võimaldas- jääb tänases teoreetilises ja internetipõhises õppes tugevalt vajaka.  

Intervjuu 2. Miina Härma Gümnaasiumis (Tartu 2. Keskkool) 1956 – 1965. aastatel käinud 

õpilase mäletamist mööd asus kooliaed Kooli 6 majast järgmisel krundil. Kooli aed oli täis 

peenraid ja marjapõõsaid. Eriliselt mäletab intervjueeritav maasikapeenraid, kuid ilmselt oli 

ka tavalisi köögivilja- ja lillepeenraid. Suvisel ajal tuli õpilastel nädala jooksul paar tundi 

igal hommikul aias tööl käia väikeste gruppide kaupa. Tema mäletamist mööda, tehtigi aias 

rohkem aiatööd ja suurt vastumeelsust sellega seoses ta ei mäleta. Samas märkis ta siiski, et 

õppeotstarbel, näiteks bioloogiatundides taimede tundmaõppimiseks, aeda eriti ei kasutatud, 

kuigi kooli bioloogiaõpetaja Maila Kivisalu elas samas aias olevas majas.  

 

Intervjuu 3. Miina Härma kooliaed toimis veel 1990ndatel algus, kui üks intervjueeritav 

sinna õpetajana tööle läks. Aia funksioon kooliaiana kadus alles 1990ndate lõpus. Praegu 

kasutatakse puudega roheala ainult õuesõppe tundideks ja aiatöid seal enam ei teha.  

 

Intervjuu 4. Tartu Mart Reiniku Kooli (Tartu 10. Keskkool) aed koolimajast üle tee 

Vanemuise teatrimaja kitsa aiakese kõrval kuni Kastani tänavani välja. Oma aiamälestusi 

jagas 1964. aastal kooli lõpetanud õpilane. Tema mälestuste kohasel oli kooliaed 1950ndate 
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II poolel ja 1960ndate I poolel ümbritsetud puidust plankaiaga ja värav oli lukustatud. 

Õpilased ei tegutsenud mitte ainult oma klassi peenraalaga vaid kogu aia hooldamisega. Aia 

teatri poolsel küljel asus lehtla, kus   olid  puust seljatugedeta pingid ja seal sai korralda 

koolitunde. Lehtla juures kasvasid puidust sõrestiku toel metsviinapuud. Aia tagumises osas 

(põhja pool)  oli mälu järgi kiviktaimla, sellest Kastani tänava poole asus aiamaja, kus hoiti 

rehasid, labidaid, kastekanne ja teisi aiatööriistu. Kastani tänava poolsel küljel kasvas aias 

valge mooruspuu. Aias kasvas suur pirnipuu, õunapuu ja marjapõõsad. Samuti kasvas tollel 

ajal eksootiline põõsas  aktiniidia. Aia selles osas oli pisike bassein. Intervjueeritav 

meenutab, et algselt kasvuhoonet aias ei olnud ja  nende asemel oli lavad. Peagi aga hakati 

ehitama korraliku vundamendiga klaasist kasvuhoonet. Aia idapoolses küljes oli 

kompostihunnik, kuhu viidi umbrohtu ja kompostimuld kanti sealt omakorda kanderaamiga 

peenardele. Bioloogiaõpetajaks oli tol ajal Tiiu Kutti, kes põhiliselt aia eest hoolitses ja oli 

aia hing. Kuid ka teised õpetaja aitasid teda, eriti suvel, kui oli vaja õpilasi suvetöödel 

juhendada. Kõigil õpilastel oli vaja suviti 3 päeva käia kooliaias aiatöid tegemas. Igal klassil 

oli omad peenrad, kus kaevati, hariti, külvati köögivilju ja lilli. Kevadeti jagati õpilaste vahel 

aiatööpäevad ära ja valiti ka endale kaaslased. Suvised aiatööd seisnesid peenarde rohimises, 

teede kõplamises ja aia korrastamises. Õpilased tulid suvel aiatööle teatava elevusega, sest 

said kaaslasi näha ja üheskoos tegutseda.  

Kooliaeda kasutati ka näitliku õppevahendina ja sealt sai ka tundideks vajalikku materjali. 

Lehtlas toimusid nii bioloogia kui ka näiteks vene keele tunnid. 

 

Intervjuu 5. Tartu Tamme Kool (5. Keskkool)  asus 1956- 1964. aastatel Näituse tänaval ja 

kooliaed asus teisel pool tänavat, praeguse Iuridicumi õppehoone asukohas. Kooliaias õpiti 

bioloogiat 5. ja 6. klassis ja õpetajaks oli Hans Kõlva. Intervjueerija meenutab kooliaeda kui 

väga meeldiva paigana, mis oli alati korras. Ka suvisest õppepraktikast on mälestused 

meeldivad. Intervjueeritav lisab, et on alles hoidnud L. Pettai raamatu „Lilled vaasis“, mis 

talle pühendati hea töö eest kooliaias aastal 1960. Intervjueeritava vend, kes on temast 5 

aastat vanem meenutab, et veel enne Näituse tänava kooliaeda, asus kooliaed Taara pst 

alguses paremat kätt. Seda kuuldavasti peeti üheks esimeseks kooliaiaks Tartu linnas ja H. 

Kõiva kasvatas seal teistele kooliaedadele istikuid. 

 

Intervjuu 6. Aastal 1964 kolis Tamme kool oma praegusesse asukohta toonases uudses 

aedlinnas. Kooli bioloogiaõpetaja Hans Kõlva (Joonis 8) rajas koos arhitektidega koolihoone 

juurde dendropargi, kust võis leida üle 40 eri liigi puu- ja põõsastaimi. Pargi kõrvale loodi 
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ka kooliaed (Joonis 9). Kooliaeda hooldasid kooli bioloogiaõpetajad. Suvel puhkuste ajal 

juhendasid ja õpetasid kooliaia ka teised õpetajad. Õpilastel tuli suve jooksul käia aias 

rohimas ja korrastamas 1-2 korda. Õppetöö ajal sai aiast materjali näitlikustamiseks. 

Intervjueeritav meenutab, et ka temal kasvas aias mitu liiki ristikuid ja sinepeid. Samuti 

käisid algkooli õpilased aias õpetajaga taimi õppimas. Tiigi elustikku vaadeldi kooli 

loodusringis ja ka teiste koolide loodusringid külastasid just 5. Keskkooli kooliaia tiiki. 

Aastate jooksul aga hakkas kooliaed vaikselt hääbuma ja täpset ära kadumise momenti ei ole 

meeles. Kooliaiast on säilinud küngas, kus paiknes kiviktaimla ja selle ümber peenrad.  

 

 
Joonis 8. Hans Kõlva koos õpilastega kooliaias 1950- 1960. aastatel. Allikas: Erakogu 

 

 
Joonis 9. Foto kooli amanahhist: töötunnid kooli aias 1970-1980ndatel. Allikas: Erakogu. 
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Tartu Aleksandri Puškini Kooli (6. Keskkool) Tartu Karlova Kooli (7. Keskkool) ning 

Raatuse kooli (3.Keskkool)  kooliaedade kohta õnnestus koguda vaid kaudseid mälestusi 

sest intervjueeritavate kooli tööletuleku ajaks olid kooliaiad lakanud toimimast. 

 

Intervjuu 7. Tartu Aleksandri Puškini Koolil pidi olema viljapuuaed, sest mõned õunapuud 

on seal säilinud siiani. 1970ndatel olevat kooli aia eest hoolitsenud bioloogia õpetaja Tatjana 

Zarudnaja.  

 

Intervjuu 8. Tartu Karlova Kooli aed olevat toonase geograafiaõpetaja sõnu asunud 

staadioni kõrval ja kandis pigem iluaia funktsiooni kui klassikalise kooliaia funktsiooni. 

Kooliaiast on tänaseni säilinud mõned sõstrapõõsad ja enelapõõsad.  

 

Intervjuu 9. Tartu Raatuse Kooli aed asus kooli vanas asukoas Puiestee tänaval. Koolis 

1958- 1966. aastatel õppinu mäletab, et kooliaias tuli teha peale tunde ühiskondlikku tööd ja 

kooli aeda juhtis bioloogia õpetaja Lelia Pärn.  

 

Tabel 2 esitab ülevaatlikul kujul inimeste mälestuste põhjal kogunenud info Tartu 

kooliaedade funktsioonide, elementide, haljastuse ja töökorralduse kohta. 

 

Tabel 2.Tartu  kooliaedade funktsioonid 1950- 1970. aasatel õpetajate ja õpilaste 
mälestuste põhjal. Autori koostatud. 

 

Kooli nimetus, 
kellele kooliaed 
kuulub/kuulus Loodusainete 

õpe aias 

Õpilaste 
kohustus 

aias 
töötada 

Aedviljade 
kasvatamine, 

peenrad 

Iluaia osa 
Aia 

õuesõppe ja 
rekreatiivsed 
funktsioonid 

Milliste 
ainete 

õpetajad 
aeda 

kasutasid/ 
hooldasid 

Tartu Tamme 
Kool 

- X - - - 

Tartu Forseliuse 
Kool 

X X - - Tütarlaste 
tööõpetus 
Bioloogia 

Miina Härma 
Gümnaasium 

- - X - - 
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Tartu Raatuse 
Kool 

- X - - Bioloogia 

Tartu Karlova 
Kool 

- - - X - 

Tartu Treffneri 
Gümnaasium 

- - - - - 

Tartu 
Aleksander 
Puškini Kool 

- - - - Bioloogia 

Tartu Mart 
Reiniku Kool 

X X X X Bioloogia 
Vene keel 

 

Kuigi intervjuudest kogunenud teave on lünklik, võib kokkuvõtvalt öelda, et Tartu 

kooliaedasid hooldasid ja kasutasid enim bioloogia ja/või tööõpetuse õpetajad, kellele suviti 

tulid appi ka teised õpetajad. Kõik õpilased töötasid kooliaias ning aedadest mäletataksegi 

sagedamini seal töötamist. See sobib kokku esimeses peatükis koostatud kirjanduse 

ülevaatega, mille kohaselt Nõukogude aja kooliaiad olidki eeskätt tootmisüksused. 

Kirjanduse ülevaatega võrreldes tunduvad Tartu kooliaiad inimeste isiklike mälestuste 

põhjal siiski funktsionaalselt mitmekesisemad kui 1950-70ndate kooliaiad üldiselt.  Osa 

intervjueeritavaid mäletavad, et kooliaiast võeti materjali näitlikustamiseks, kasvatati enda 

huvist erinevaid taimeliike ja toimusid õppetunnid (Tartu Tamme Kool, Tartu Forseliuse 

Kool ja Tartu Mart Reiniku Kool). Nõukogude aja kooliaedade rekreatiivset funktsiooni 

enamikes mälestustes esile ei tule – erandiks Reiniku kool oma lehtla ning õuesõppe 

traditsiooniga. Erandiks tundub olevat ka Karlova kooli iluaed. Mitmed koolid olid välja 

toonud ka kiviktaimla olemasolu, mis võiks tähendada, et oli õpilaste jaoks üks 

silmapaistvamaid aia osasid. Üldiselt olid aga intervjueerijad oma endist kooliaeda 

meenutades pigem positiivselt meelestatud, vaatamata sellele, et aias tuli suviti ja ka muul 

ajal tööd teha. 

 

 

3.2 Tartu kunagiste kooliaedade tänane seis: vaatluse tulemused 

 
Koolid ja nende aiad on paiknenud linna erinevates piikrkondades ning selget ühtset mustrit 

koolimaja ja aia omavahelises paiknemises ei ole. Joonis 11 annab ülevaate kunagi kooliaeda 

omanud koolide paiknemisest Tartu linnaruumis, kooli peamaja ja kooliaia eeldatavast 

alukohast.   
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Joonis 10. Tartu linna  kooliaedade asukohad aastatel 1950- 1970. Autori koostatud. 

Joonisel 12 on Maa-ameti X-GIS 2  kaardiserveri vahendusel ära märgistatud kunagiste 

kooliaedade alade tänane sihtotstarve. Näha on, et Tartu Raatuse Kool ja Tartu Mart Reiniku 

Kooli puhul on pool kunagisest kooliaia alast läinud eraomandisse ja muutnud oma 

sihtotstarbe ühiskondlike ehitiste maast elamumaaks. Ülejäänud vaadeldud kooliaedade 

asukohad on säilitanud sama sihtotstarbe, mis aastatel 1950- 1970.   
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Joonis 11. Tartu linna 1950- 1980 aastate kooliaedade asukohtade sihtotstarve tänapäeval. 
Autori koostatud. 
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Paikvaaluse tulemused on ülevaatlikult esitatud tabelis 3.  

Tabel 3. Tartu  linna 1950- 1980 aasta kooliaedade asukoha funktsioon tänapäeval . 
Koostatud töö autori poolt. Koostatud töö autori poolt. 

 Kooliaia asukoha funktsiooni muutus ajas 
Kooli nimetus, 
kellele kooliaed 
kuulub/kuulus 

Muruga 
kaetud ala 

koos üksikute 
puittaimedega 

Asukoht on 
osaliselt 

hoonestatud 

Asukoht 
on osaliselt 

ehitatud 
parklaks 

Kooliaia 
funktsioon on 

säilinud 
tänapäevani 

Tartu Tamme Kool X - - - 
Tartu Forseliuse 
Kool 

X - - - 

Miina Härma 
Gümnaasium 

X - - - 

Tartu Raatuse Kool - X - - 
Tartu Karlova Kool X - - - 
Tartu Treffneri 
Gümnaasium 

- - - - 

Tartu Aleksandri 
Puškini Kool 

X - - - 

Tartu Mart Reiniku 
Kool 

- X X - 

 
Märkused: Tähis X- tähendab õiget valikut 

Vaatluse käigus selgus, et Tartu Tamme Kooli, Tartu Forseliuse Kooli, Miina Härma 

Gümnaasiumi, Tartu Karlova Kooli ja Tartu Aleksandri Puškini Kooli kooliaia asukoha 

funktsioon on küll kadunud, kuid alad on jäänud munitsipaalomandisse ja erilisi 

ümberkorraldusi pole aladel tehtud. Alad on kaetud enamasti muruga ja leidub üksikuid 

säilinud puittaimi. Miina Härma Kooli (joonis 14.) ja Tartu Forseliuse Kooli (joonis 16)  ja 

Tartu Aleksander Puškini Kooli (joonis 17) kooliaia asukohtades on säilinud teistest mõneti 

rohkem puittaim, suhteliselt selgelt on veel näha istutamise mustreid (näiteks rida õunapuid) 

ja teatud korrapärasust. Tartu Tamme Kooli (joonis 15) ja Tartu Karlova Kooli (joonis 19) 

kooliaia asukohtades on samuti säilinud üksikuid puittaimi, kuid teatud korrapärasus 

istutamisel, mis võiks viidata rohkem kooliaia olemasolule, puudub (v.a Tartu Tamme Kooli 

hoovis olev elupuude hekk, mis eelduste kohaselt jäi koolaia territooriumist välja). Tartu 

Mart Reiniku Kooli (joonis 13) kooliaia asukoht on tänapäeval muutunud osaliselt parklaks 

ja osaliselt piiriks teater Väike Vanemuine ja elamumaa vahel. Alal on säilinud üksikud 

puittaimed. Tartu Raatuse Kooli (1950- 1970. aastatel kasutusel oleva koolihoone) (joonis 

18) kooliaia eeldatav asukoht on jagatud eraomandi ja munitsipaalomandi vahel ära. 
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Osaliselt on asukohale ehitatud elamuhoone (eraomand) ja osaliselt on ala jäänud koolile, 

kus on säilinud vähesel määral kõrghaljastust. 

 

Joonis 12. Tartu Mart Reiniku Kooli kunagise kooliaia ala 2022.aastal. 

 

Joonis 13. Miina Härma Gümnaasiumi kunagise kooliaia ala 2022.aastal. 
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Joonis 14. Tartu Tamme Kooli kunagise kooliaia ala 2022.aastal. 

 

 
 

 

Joonis 15. Tartu Forseliuse Kooli kunagise kooliaia ala 2022.aastal. 

 
 
 



 38 

 

 
 

Joonis 16. Tartu Aleksander Puškini Kooli kunagise kooliaia ala 2022.aastal. 

 

 

Joonis 17. Tartu Raatuse Kooli kunagise kooliaia ala 2022.aastal. 
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Joonis 18. Tartu Karlova Kooli kunagise kooliaia ala 2022.aastal. 

Vaatlusest selgus, et Tartu Tamme Kooli, Tartu Forseliuse Kooli, Miina Härma 

Gümnaasiumi, Tartu Karlova Kooli ja Tartu Aleksandri Puškini Kooli kooliaia asukohale 

oleks võimalik kooliaed taastada kunagisele kooliaia asukohale. Antud alad on enamasti 

ebakorrapärase murukatendiga kaetud ja omavad osaliselt kõrghaljastust, seega puuduvad 

aladel raskendavad tingimused (asfalteeritud alad, hoonestus, liigne kõrghaljastus jne) 

kooliaia loomiseks.  

Tartu Mart Reiniku Kooli endise kooliaia asukohale ei oleks võimalik enam kooliaeda 

taasluua, sest ala ei ole enam munitsipaalomandis. Alale on praeguseks ehitatud 

elamuhoone ja parkla. Tartu Raatuse Kooli endise kooliaia asukoht on praeguseks 

eraomandis ja kooliaeda taasluua ei oleks võimalik. Viimaste mainitud koolide kooliaiad 

tuleks kooliaia taasloomise soovil rajada mujale munitsipaalomandi alale. 
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3.3. Tartu kooliaedade perspektiivid: ankeetküsitluse tulemused 

 
Ankeetküsitluses on uuritud, kuivõrd teavad Tartu koolide tänased juhid ja loodusainete 

õpetajad oma kooli kunagise kooliaia olemasolu ja funktsioone ning milline on nende huvi 

kooliaeda mingil kujul taasluua ning  arvamused tänapäevase kooliaia funktsioonide ning 

töökorralduse kohta. 

Järgnevalt toon küsitluse tulemused ära küsimuste kaupa. Kuna stabiilselt vastas 14 inimest, 

siis ei ole eraldi igal joonisel välja toonud vastanute arvu. Vastanuid on nimetatud 

„koolipere“ liikmeteks, kuna ei ole teada kas ja millised proportsioonis on vastanute seas 

juhtkonna liikmeid ja looduainete õpetajaid.  

Koolipere liikmete teadlikkus oma kooli aiast  varieerus: kolmveerand küsitletutest teadlik, 

koolil on kunagi kooliaed olnud, neljandik ei olnud kindel või eitas aia olemasolu (joonis 

20).   

 

 

Joonis 19.  Koolipere liikmete teadlikkus oma koolide kooliaia kunagisest olemasolust. 

Kunagise kooliaia võimalikest funktsioonidest toodi sagedamini välja praktilise õppe 

läbiviibimist, õpilaste töökasvatust ning õpikeskkonna vaheldusrikkust (joonis 21). Mainiti 

ka kooli ümbruse esteetilist ilmet ning lõõgastumise paika. Nõukogude ajalkooliaia peamisi 

funktsioone: aianduslik katsetamine erinevate taimesortidega ja saaduste kasvatamine 

toiduks, mainiti harva, ükski uuritav ei pidanud kunagise kooliaia funktsiooniks 

koolidevahelisi võistlusi, mida ajaloolistes ülevaadetes mainitakse. Üldiselt võib öelda, et 

koolipere liikmed tajuvad Nõukogude aja kooliaia funktsioone väga mitmekesiste ning 

tänapäevastena (joonis 21). 
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Joonis 20. Kunagise kooliaia funktsioonid koolipere arvates 

 

Küsimusele: „Kas Teie arvates võiks Teie koolil olla kooliaed tänasel päeval?“ vastas kaks 

kolmandikku, et nad kindlalt või pigem sooviks koolile taas aeda; kindlalt kooliaia vastu ei 

olnud keegi (joonis 22).    

 

 
Joonis 21. Kooliaia vajalikkus tänasel päeval – koolipere hinnangud 

 

Vabades vastuses kommenteeriti kooliaia võimalikke funktsioone ja tõstatati mitmeid 

korralduslikke küsimusi. Üsna üksmeelselt olid vastu „agronoomilisel moel“ kooliaia vastu, 

kuna õpilasi ei tohi tööle rakendada. Samuti ei leidnud osa vastajaid head otstarvet õpilastele 

kooliaiast tutvumiseks taimi tuua, kuna autentset pildimaterjali on Internetis saadaval.  
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Uudse probleemina (mida ajaloolised ülevaated ei maini) toodi esile vajadus aia 

territooriumi kaitsta. Näiteks tüüpiline tsitaat ankeetküsitlusest: 

Ilunurgana - miks mitte? Meil on piisavalt näidismaterjali tundideks internetist saada. 
Töökasvatuse teema on sel moel vananenud. Lastel ja lastevanematel on õigus kooliaia 
aastaringsest hooldamisest keelduda. Eriti suvel. Küsimus on - kes peab aeda pidama ? 
Kas aednik, keda ei ole töötajate nimistus. Bioloogiaõpetaja? Kas lisakoormusega? Kes 
kaitseb aeda?  
 
Selgus, et osa vastanuid kasutab kooliaia (rohe)ala ka praegu õuetundide läbiviimiseks.  
Ühe võimalusena näevadki nad väliklasside arendamist. Näiteks: 
 

Meie koolil on aed täiesti olemas, aga see on nö "käest lastud". Eeskätt võiks olla 
väliklassi funktsioon. Mõned toolid-lauad asjade hoidmiseks, kirjutamise aluseks. 
Edaspidi võiks mõelda ka peenarde rajamist erinevate projektide teostamiseks. Osaliselt 
kasutan praegu õppetöö läbiviimiseks. 
 

Kuigi paljud õpetajad olid laste töökasvatuse osas skeptilised, mööndi ometi, et aiatöö 
arendaks loovust ning käeliste tegevuste oskusi, samuti toimiks toiduhariduse edendajana. 
Näiteks:  
 

Lapsed õpivad tööd tegema, vastutama, näevad looduses toimuvat arengut. Kujuneb 
arusaamine toidu jõudmisest meie toidulauale. Tutvuvad aianduse kui ühe võimaliku vaba 
aja veetmise valikuga. 
 

Õpikeskkonna vaheldusrikkust ning õuevahetunni pidamise võimalust nähti samuti tänase 

kooliaia võimaliku kasuna. Näiteks: 

Õpilased saavad värskes õhus puhata, samas kuulda nt koolikella. Lisaks väliklassid on 
kevadel hea viis vahelduseks pikkadel koolipäevadel. 
 

Vastades küsimusele: „Mis võiksid olla tänasel päeval kooliaia funktsioonid?“ etteantud 

variantide kaudu (joonis 23), selgus, et kooliaia põhiväärtusena nähaksegi võimalust muuta 

õpikeskkond vaheldusrikkamaks, tuues osa koolitunde õue (joonis 23). Küllaltki 

populaarne oli ka mõte viia kooliaias  läbi praktilist õpet. Kaheksa uuritavat 

neljateistkümnest pidas oluliseks kooliaeda kooli ümbruse esteetilise ilme parandamisel 

ning rekreatsioonialana, kus veeta õuevahetundi ja koolivälist vaba aega (joonis 23). 

Majanduslikud ja töökasvatuslikud aspektid tulid tänapäeva kooliaia funktsoonina esile 

harva. 
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Joonis 22. Kooliaia funktsioon tänapäeval – koolipere arvamused 

 

Ankeedis on küsitud  täpsemalt, mis kasu võiks olla kooliaiast õppe- ja kasvatustöös olla? 

Siin tuli esile harduslik funktsioon, mida eelnevates vastuses eriti ei rõhutatud: teadmiste 

andmine kasvatamisest ja kohastumisest ja praktiliste aiatöö alaste oskuste arendamine 

(joonis 24). Õpikeskkondade mitmekesistamist, lõõgastumiskoha pakkumist ning 

koolirõõmu loomist peeti samuti küllalt sageli oluliseks (joonis 24). Vähem seostatakse 

kooli aiaga liikumisvõimalusi ning  õpilastes kohusetunde kasvatamist. Üks vastanu 

pakkus lisaks kasuna välja tööoskuste arendamise, mille käigus oskab õpilane paremini 

planeerida, läbi viia ja anda hinnang kindlale tööetapile, kuna aianduses on töö tulemused 

silmaga nähtavad ja käega katsutavad, siis see on väga hea tagasiside saamine- tehtud või 

tegemata jäänud. Näiteks taimed jäävad kastmata ja kuivavad ära. 

 

 
Joonis 23. Kooliaia kasu õppe- ja kasvatustöös – koolipere arvamused 
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Kuigi vabades vastustes oldi õpilaste aiatöö kohustuse suhtes skeptilised, arvati siiski 

sagedasti, et kooliaia taimede varumine ja hooldamine võiks õpilaste õppetöö üks osa.  

Neljandik vastanuist arvas, et aia hooldamist peaks tellima palgaliselt spetsialist või 

lisatööna mõnelt õpetajalt (joonis 25).  

 

 
Joonis 24. Kes võiks olla tänapäeva kooliaia taimede varustaja ja hooldaja – koolipere 

arvamused 

 

Õpilaste kaasamine kooliaia kujundamisse ja hooldamisse võiks enamiku küsitletute 

arvates toimuda praktilise õppetöö osana (joonis 25). Populaarne oli ka kevadiste ja 

sügiseste koristustalgute meetod, veidi vähem leidis pooldajaid klassipeenra idee (joonis 

25). Uus võimalus on õpilaste kaasamine taimete uurimise ja kasvatamise teemaliste 

loovtööde ning huvihariduse kaudu (joonis 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palgaline 
spetsialist

22%

Vastutav õpetaja 
lisatasu eest

22%Koolipere liikmed 
vabatahtliku 

tööna
15%

Õpilased õppetöö 
osana
41%
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Joonis 24.  Õpilaste kaasamine kooliaia kujundamisse ja hooldamisse – koolipere 

arvamused  

 

Koolipere liikmed oli ise samuti üsna valmis panustama oma aega kooliaia hooldamiseks 

– kolmveerand vastanutest oleks kindlasti või pigem valmis panustama (joonis 26). 

Neljandik oli äraootaval või kergelt tõrjuval seisukohal.  

 

 

 
Joonis 25. Koolipere valmisolek panustada ise kooliaia hooldamisse 

 

Küsimusele: „Kas Teie kooli territooriumil oleks tänasel päeval kohta kooliaia rajamiseks?“  

vastati optimistlikult – koht kas on või annaks seda nutika planeerimisega tekitada (joonis 

27). Kolm uuritavat ehk kakskümmend üks protsenti uuritavatest oli arvamusel, et kooli 

territooriumile ei oleks kindlalt tänasel päeval kohta kooliaia planeerimiseks. Üks uuritav 

lisas, et nende kooli plaan tulevikus näeb juba muud ette: planeeritud on vaba aja veetmise 

koht õpilastele ja Tammelinna koukonnale.  
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Joonis 26. Koha olemasolu kooliaia rajamiseks – koolipere arvamused 

 

 
Joonis 27. Kuidas luua kooliaia plaani – koolipere arvamused 

 

Küsimusele: „Kuidas peaks loodama kooliaia plaan?“ oli kõige populaarsem kõige laiema 

kaasatuse variant: kooliaed peaks loodama koolipere ja vabatahtlike poolt spetsialisti 

juhendamisel (joonis 28). Pooled vastanud arvasid, et kooliaia peaks tellima spetsialistilt 

tellismustööna ja kaks vastanut leidsid, et kooliaia võiks luua kooliaia eest vastutav õpetaja 

lisatasu eest (joonis 28). Üks uuritav lisaks ka omapoolse vastuse, kus tõi välja, et kooliaed 

peaks loodama kõigi osapoolte koostööl.  
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3.4. Arutelu 

 

Oma kooliaedade omasid perioodil 1950- 1970 üheksa Tartu kooli, kes täna kananvad nime: 

Tartu Tamme Kool, Tartu Forseliuse Kool, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Raatuse Kool, 

Tartu Karlova Kool, Tartu Treffneri Gümnaasium, Tartu Aleksandri Puškini Kool ja Tartu 

Mart Reiniku Kool. Viiel koolil on kunagise kooliaia alal praegu roheala, mõnel pool on 

säilinud viljapuid ja põõsaid. Õpetajate-õpilaste mälestuste põhjal täitsid Tartu kooliaias 

eeskätt töökasvatuslikku funktsiooni. Kooliaias olid peenrad, viljapuud ja-põõsad, osades 

koolides (nt Karlova, Reiniku) oli ka iluaia osa, mille eesmärk oli rekreatiivsus. Enamasti 

olid aia hooldajaks ja peamiseks tööde korraldajaks bioloogiaõpetaja. 

 

Enamik vastandutest olid kunagisest kooliaiast teadlikud ning pidasid kooliaia peamiseks 

eesmärgiks praktilise õppetöö läbiviimist. Sellele funktsioonile järgnes vaba aja veetmine 

kooliaias ja laste töökasvatus. Erinevalt kirjandusest, ei pea tänased õpetajad oluliseks 

kooliaias saaduste kasvatamis toiduks.  Võimalik, et tänased õpetajad seostavad kooliaias 

töö tegemist - mida tõid esile kunagised õpilased ja õpetajad oma mälestustes – just praktilise 

õppetööga. Samuti on tõenäoline, et tänased õpetajad lähtusid vastuste andmisel pigem 

tänapäevasematest ettekujutustest kooliaia rolli kohta, prioritiseerides need minevikku. 

Tundub, et Tartu koolid ei ole oma ajaloo dokumenteerimisel kooliaia osa eriti käsitlenud 

ning seetõttu õpetajad ei tea , mida kooliaias omal ajal tehti. Kooliaia ajaloo uurimine võiks 

olla huvitav teema 8.klassi loovtöö jaoks.  

Enamik vastanud õpetajatest pidas võimalikuks ja vajalikuks kooliaed taasluua. Kooliaia 

võlu tänaste õpetajate jaoks on eeskätt väliklassi võimaluste pakkumine ja vastutustunde 

kasvatamine õpilastes looduse suhtes. Teaduslikes haridusuuringutes on peetud kooliaeda 

sobivaks paigaks, kus õpetada lisaks loodusteadustele ka matemaatikat, visuaal- ja 

etenduskunste, aga ka sotsiaalteadusi, samuti kasutada aeda toitumise ja keelekunsti 

õpetamiseks (Hazzard jt 2021). Veel on leitud, et kooliaedadega seotud programmid 

edendavad jätkusuutlikut eluviisi, õpetades lapsi loodusest rohkem lugu pidama (Gaines jt 

2018). 
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Kooliaiad on paigad, kus lapsed saavad hingata värsket õhku, lõõgastuda, õppida, liikuda 

või mängida. Lapsed, kes veedavad rohkem aega väliruumis, on füüsiliselt aktiivsemad ja 

liikuvamad, avatumad ja positiivsemad (H.Abd-El-Razak Barakat jt 2019). Hästi planeeritud 

aed peaks suutma rahuldada sellised laste vajadusi (Kılıçgün 2014).   

 

Ankeetküsitlusele vastanud Tartu õpetajad väärtustasid kooliaeda kui paika lõõgastumiseks.  

Teadusuuringutes on leitud, et aiad, sh kooliaiad, mõjuvad näiteks autistlike lastele 

teraapiliselt ja lõõgastavalt (Barakat 2018). 

Kooliaia kaudu saab õpilastele tutvustada tervisliku toitumise aluseid. Teaduslikult on välja 

selgitatud, et kooliaedade olemasolul suurenes õpilaste seasköögivilja tarbimine, st 

köögivilju sisaldavate söögikordade osakaal kuni 26% (Schreinemachers jt 2020, Endinjok 

jt 2017). Sama väidet toetab ka Ameerikas tehtud aiandusprogrammi mõju analüüs, mille 

kohaselt aiasaaduste kasvatamises osalemine motiveerib lapsi uusi köögivilju proovima ning 

aitab vähendada ülekaalulisust (Miller jt 2018). Näiteks Michelle Obama algatusel loodud 

Valge Maja aed, mida aitasid rajada kuulsad toiduhariduse aktivistid nagu Alice Waters ja 

Jamie Oliver, on viinud selleni, et ameerika koolilaste õues viibimisele ja toidu 

kasvatamisele pööratakse üha suuremat tähelepanu (Smith jt 2017). Kokkuvõtvalt saab väita, 

et kooliaed suurendab õpilaste tahet köögivilju maitsta ning soodustab nende vastuvõtlikust 

lisada rohkem köögivilju nende igapäevamenüüsse (Morgan jt 2010). Ülal öeldu põhjal võib 

eeldada, et kooliaia rajamise ja hooldamise kulud tasuvad end õpilaste vaimse ja füüsilise 

tervise säilitamisel ära.  

Kooliaia taasrajamisel peavad õpetajad suurimaks takistuseks hooldustööde mahtu ja ala 

kaitsmist korrarikkujate eest. Aedniku palkamine või õpetajatele lisatasu maksmine, 

samuti valveteenused toovad koolidele lisakulutusi. Samas võiks tänapäevastele 

vajadustele vastav kooliaed aidata luua kooli kuvandit, suurendada kooliga seotud rahulolu  

õpilastes kooliga rahulolu, maandada stressi ja suurendada rekreatiivse keskkonna 

pakkumisega üldist heaolutunnet. 

Kuigi ankeetküsitlusele vastanud Tartu õpetajad tõid vabades vastustes välja, et tänapäeva 

õpilased ei taha ega ole kohustatud kooliaias tööd tegema ja seda hooldama, pooldas enamik 

neist mõtet, et  kooliaia taimede varumise ja hooldusega peaks üheskoos teistega tegelema 

ka õpilased – lisaks palgalisele spetsialistile või vastutavale õpetajale. Tartu õpetajate arvates 

võiks õpilasi kaasata kevadeti ja sügiseti koristustalgudele. Selline koolipere ühine 

ettevõtmine võiks positiivselt mõjuda klassidevahelisele suhtlusele ja koolipäeva rutiini 
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vähendamisele. Kooliaia loomise osas olid vastanud pigem arvamusel, et kooliaia kujunduse 

võiks luua, kas koolipere ja vabatahtlikud spetsialisti juhendamisel või tellimustööna 

spetsialistilt vastavalt koolaia soovitud funktsioonidele. Vastustest võib järeldada, et 

vajalikuks peetakse ikkagi kooliaia loomisel spetsialisti abi ja nõu, kuid soovitakse ka ise 

olla kaasatud protsessi ja mitte jääda kõrvale. Ankeetküsitlusele vastanud õpetajad olid ise 

nõus panustama oma aega kooliaia hooldamiseks.  
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4. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 
 

Uurimistöö kirjanduse analüüsi ja originaaluuringu osa võimaldavad vastata töö alguses 

püstitatu uurimusküsimustele. 

 

Miks ja millal hakati Eestis rajama kooliaedu? 

 

Eestis hakati kooliaedu teadaolevalt rajama 19. sajandi II poolel, kui toimusid   talude 

päriseksostmine ja  sellega kaasnevalt maaelu ja talumajanduse edenemine. Uutele 

talupidajatele oli vaja taluaiandusest teadmisi levitada, mida tehti sageli kooliaia näitel, 

lootuses ei õpilased viivad koolist uued teadmised ja kogemused kodudesse. Seega oli Eesti 

kooliaedade rajamine tingitud nii hariduslikest kui majanduslikest eesmärkidest.  

 

Millised on olnud kooliaedade funktsioonid Eestis 19.sajandi lõpust 1990ndate 

keskpaigani? 

Eesti kooliaedade peamine funktsioon peaaegu kõikidel arenguperioodidel on olnud 

hariduslik-kasvatuslik. Kooliaedade algusperioodil 19. sajandi II poolel oli esiplaanil laiem  

rahvaharidus praktilise aianduse valdkonnas. Eesti Vabariigi ajal  muutus kooliaed õppe- ja 

kasvatuskeskkonnana mitmekesisemaks: lisaks praktilisele aiandusele kasutati seda 

loodusainete õpetamisel ning lisaks töökasvatusele oli kooliaia ülesandeks ka ilumeele 

kujundamine ning vaba mängu soodustamine.  Varasel Nõukogude perioodil 1950-60ndatel 

oli kooliaed kõige monofunktsionaalsem ja õppija arengut vähesoodustavam, toimides 

ühismajandite katsetootmisüksustena. Kooliaia majanduslik, praktilise aiasaaduste 

kasvatamisega seotud funktsioon on olnud olulised nii alates 19.sajandi teisest poolest kuni 

1960ndate aastateni ja tugevnes korraks ka 1990ndate alguses. Kooliaia rekreatiivsed-

esteetilised funktsioonid kontseptualiseeriti Eesti vabariigis 1930ndatel, vähesel määral 

avaldusid need ka Nõukogude ajastu Tartu kooliaedades, kuid on selgemini avaldunud 

tänapäevastes kooliaedades. Uute funktsioonidena on lisandumas tervisekasvatus ning 

koolikeskkonna mitmekülgsemaks muutmine. 
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Millised olid kooliaia kontseptsioonid ja näidisplaanid erinevatel ajalooperioodidel? 

 

Kooliaia kontseptsioon on ajas muutunud loomulikumaks ja funktsionaalsemaks. 1905. 

aastal tehtud ministeeriumikooli aiaplaanil näib jäävat nurklikuks ja võõrapäraseks. Jääb 

mulje nagu oleks kooliaeda kujundades võetud eeskujuks ajaloolist kloostriaia kujundust. 

Haljastus oli läbimõeldud ning mitmekesine nii osttarbe (ilutaimed ja söögitaimed) kui 

päritolu (omamaised ja võõramaised taimed) poolest.  

Jaan Porti kooliaia kontseptsiooni 1930. aastast on praktiline ja lõimitud õppetööd soosivaks. 

Planeering on kooli territooriumit arvestades loomulikum ja mitmekülgsem. Aed on jaotatud 

nurgelisteks aladeks, ilma keskpunktita. Kõige rohkem ala hõlmab endast puistu ja 

mänguruum, edasi viljapuuaed ja keeduviljaaed. Umbes sama palju ala on jäetud ka 

eeskujulikuks õuealaks koolihoone ette ning täpselt kooliaia taga on botaaniline aed ja 

tulunduslik aed koos katsepeenardega. Kogu plaan jätab endast loogilise ja funktsionaalse 

mulje.  

Nõukogude Eesti ajaperioodi esindab teoreetiline ideaalmudel Linda Patune-Mitti loodud 

näidisplaan 1971. aastast. See vastandub teravalt stalinistliku ajastu industriaalsele, 

töökohustusel põhinevale kooliaiale, olles esteetiliselt ja botaaniliselt väga mitmekülgne 

ning erinevaid rekreatiivseid võimalusi pakkuv. Kooliaed tundub alale spetsiaalselt loodud 

ja kõik aia nurgad on ära kasutatud. Igale kooliaias pakutavale funktsioonile on jäetud pisike 

ala, et kõik aia komponendid ära mahuksid, ometigi tundub aed suurem kui Jaan Porti loodud 

kooliaia näidismudeli ala. Eelnevates koolaia ideaalmudelistest aga puutub antud kooliaias 

nurgelisus ja kõik on planeeritud täpselt ala iseärasusi arvestades. Samas ei ole teada selle 

plaani realiseerumist, kuna 1970ndatel hakkasid kooliaiad Eestis juba hääbuma.  

 

Miks ja millal hakkasid kooliaiad Eestis hääbuma? 

 

Eestis kooliaiad on hääbunud mitme lainena. Esimene laine saabus 1970-80ndatel, 

põhjuseks  stalinistliku terrori lakkamine ning mõningane majandusliku olukorra 

paranemine kui ka õpilaste ning õpetajate väsimus kooliaiaga seotus töökohustustustest. 

Samuti oldi võõrdunud kooliaia kasutamisest aineõpetuse toetajana ning esteetilis-

rekreatiivsetes funktsioonides (mis oleks motiveerinud kooliaeda jätkuvalt arendama). Teine 

ja tugevam laine saabus 1990ndate lõpus, kui hääbus enamik maakoolide aedu, kus 

1990ndale keskpaiga majandusraskustes kasvatati aiasaadusi koolisöökla jaoks.  
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Kooliaedade hääbumise põhjused olid ka majanduslikud, sest nende ülalpidamine nõudis 

raha, mida koolidel tihti ei olnud.  

 

Milline on kooliaedade tänane seisund ja arenguperspektiivid? 

 

Kooliaiad  mõnel pool maakohtades siiski säilisid ka 1990ndatel ning 2000ndatel. 

Kooliaedade (taas)rajamine nii linnas kui maal on olnud kantud õppekeskkonna 

mitmekesistamise (väliklassid) ning tervisega seotud vajadustega (koroonaepideemia ajal).   

Tallinna linnavalitsus on hakanud toetama kooliaedade teket ja ka väljaspool Tallinnat on 

antud märku kas kooliaia taastamise plaanist või kooliaia täiendamisest näiteks väliklassiga. 

Tõenduspõhine info USAst toob kooliaia väärtustena välja panuse õpilaste vaimse tervise 

hoidmisse, tervislikku toitumisse ning liikumisse vabas õhus.  Kooliaed on ka kriisihalduses 

vajalik, sest pandeemia tipphetkedel oli kooli õu/väliklass ainus lahendus kontaktõppeks.  

 

Millised on võimalused kooliaedu uuel kujul taasluua Tartu linnas? 

 

Tartu kunagiste kooliaedade alade tänaseks põhiliseks funktsiooniks on olla osa koolihoovi 

alast, mis on kaetud muruga ja millel võib leiduda üksikuid puittaimi. Sellise funktsiooniga 

ala pakub võimalust kooliaed taas rajada suhteliselt lihtsal moel, sest alad on praktiliselt 

puutumata. Sellise funktsiooniga kunagise kooliaia alasid omavad: Tartu Tamme Kool, 

Miina Härma Gümnaasium, Tartu Karlova Kool, Tartu Forseliuse Kool ja Tartu Aleksandri 

Puškini Kool.  Koolid kelle kunagise kooliaia ala funktsioon on täielikult muutunud, on 

Tartu Mart Reiniku Kool ja Tartu Raatuse Kool, kooliaia alad on koolihoovist eraldatud ja 

paiknevad praeguseks eraomandis.  Nende koolide kunagise kooliaia alasid ei oleks võimalik 

tänasel päeval enam taas rajada. 

 

Millised peaks olema Tartu koolide  õpetajate arvates tänase kooliaia funktsioonid ? 

 

Tartu koolide õpetajate arvates peaks tänase kooliaia põhiliseks funktsiooniks olema 

vaheldusrikka õpikeskkonna pakkumine  (nt matemaatikatund väliklassis). Samas peab 

kooliaed pakkuma ka tänasel päeval võimalusi praktilise õppe läbiviimiseks, st eeskätt 

loodusainete alaste teadmiste kinnistamiseks ning rakendamiseks. Oluline on ka esteetiline  
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ning rekreatiivne funktsioon nii aktiivse tegutsemise kui ka lõõgastumise ja 

stressimaandamise võimaluste näol.  

 

Kuidas peaks Tartu koolide  õpetajate arvates tänase kooliaia loomine ja hooldamine 

korraldatud olema? 

 

Kooliaia (taas)loomine peaks olem huvipooli laialdaselt kaasav, spetsilisti(de) juhendamisel 

toimuv protsess, kus osalevad koolipere ja vabatahtlikud koos spetsialisti juhendamisel. 

Kooliaga seonduvates tegevustes on oluliseks muutunud looming ja eneseväljendus - 

soovitakse kaasuda aia loomisse rohkem kui aia igapäevasesse hooldamisse. Juba aeda 

planeerides tuleks sellega arvestada ning pakkuda võimalikult väikese pideva 

hoolduskoormusega lahendusi, kus saab rakendada rohkem talgupõhist hooldust, milleks 

ollakse ankeetküsitlusele vastanute hinnangul rohkem valmis nii õpilaste kui õpetajate poolt. 

Kooliaia hooldamises loodavad õpetajad ka palgalisele spetsialistile või lisatasu eest 

vastutava õpetaja toele. Õpilasi saab aia hooldusse kaasata integreerituna õppeülesannetega, 

sh loovtöö ja huviharidus.   

 

Antud töö tulemuste põhjal võib soovitada teemat veel täienevalt uurida- Millised on 

kunagiste kooliaedade  mälestused Tartust väljaspool? Milline on üle Eesti õpetajate 

arvamus ja nägemus nüüdisaegsest kooliaiast? Mida arvavad nüüdiaegsed õpilased 

kooliaedade rajamisest? Kas kooliaedade loomist võiks toetada ka väljaspool Tallinnat? 

 

Järgnevalt on esitatud vastus uurimisküsimusele, kuidas võiks olla planeeritud 

tänapäevastele vajadustele vastav kooliaed. 

 

 

4.1. Näidisettepanek kooliaia kujunduseks 

 

Uurimustöö käigus selgus, et nüüdisaegse kooliaia plaan peab funktsionaalselt vastama 

kolmele vajadusele, pakkudes: 

1. …vaheldusrikast õpikeskkonda, väliklassi võimalusi kõikideks ainetundideks 

2. …võimalust läbi viia eeskätt loodusainete praktilist-kinnistavat õpet, katsetamis- ja 

avastamisrõõmu erinevate taimesortidega 
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3. ….õuevahetunni veetmise ja lõõgastumise keskkonda. 

Seega koosneb nüüdisaegne kooliaia mudel justkui kolmest pusletükist, mis tuleb olenevalt 

ala suurusest ja võimalustest kokku panna (joonis 29). Tänasel päeval peaks kooliaed olema 

valmis multifunktsionaalsuseks ning pakkudes võimalust muutuda vastavalt vajadusele ja 

ajale. Kui kool tunneb, et nende jaoks on olulisem keskenduda näiteks lõõgastumise aia 

osale, siis saavad nad vastavalt vähendada õppetöö ja väliklassi ala osakaalu.  

                

             

 
Joonis 28. Tänapäevase kooliaia funktsioonide jaotus. Autori koostatud. 

 

Tulenevalt joonisel 29 koostatud mudelist, on loodud näidisplaan, mille aluseks on võetud  

Miina Härma Gümnaasiumi kooliaia ala. Aluse leidmiseks kasutasin Maa-ameti X-GIS 2 

kaardiserverit, Autodesk tarkvara- AutoCAD ja Adobe Photoshop disaintarkvara. Antud 

kujunduses ei ole arvestatud maa-ala tegelike omadustega ja piirangutega. Samuti ei ole 

näidisplaanil lahendatud valgustuse ega prügimajanduse küsimusi. Näidismudeli kujunduses 

on kooliaia ala jaotatud kolmeks: lõõgastumine, väliklass ja õppetöö.  
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Lõõgastumisala ei pruugi olla kooliaias täpselt piiritletud ja erinevaid sobilikke kohti võib 

olla üle kogu ala. Antud näidismudelis on lõõgastumise funktsiooniga ala siiski koondatud  

kooliaia alumisse paremasse nurka, kus asub ühtlasi ka kooliaia sissepääs. Lõõgastumisala 

on dendroloogiliselt kõige rikkalikum aia osa, sest  puude ja põõsaste vaheline ala loob 

lõõgastumiseks rahulikuma ja varjulisema keskkonna. Kõik puud ja põõsad, mis kooliaias 

leiduvad, oleks vajalik õppetöö soodustamiseks etiketistada taimeliigi nimega ja mõne 

huvitava liigile omase faktiga. Lõõgastumise aiaossa kuulub sildistatud kõrg- ja 

madalhaljastus, mille vahel asub koolipere puhkeala: üksikud võrkkiiged, male-ja 

piknikulauad. Lõõgastumisala jätkub kuni väliklassini, kus väliklassi lähedusesse on antud 

näidismudelis loodud poolsuletud istumisalad, mille seljatoe vastu on loodud peenrakastid 

ilutaimedega, et luua privaatsemat ja looduskesksemat istumisala. Arvestades, et kahel minu 

intervjueeritul oli oma kooliaiast meeles just  esteetilised kiviktaimla peenrad, võiks kaaluda 

ka nende rajamist lõõgastusalale.  

Näidisplaanil puudub lõõgastumisalal ruumikas virgestusala, kus vahetundidel vabalt 

liikuda ja mängida. Seda põhjusel, et antud kooliaed on piiritletud aiaga ja aia osa laiendada 

pole võimalik. Lisaks on Miina Härma Gümnaasiumil kooliaiast teisel pool tänavat suur 

staadion ja koolihoone esine, kus lastel on võimalik vahetunnis vabalt liikuda ja mängida 

näiteks pallimänge. Juhul, kui koolil eraldi aktiivse liikumise ala ei ole, siis oleks soovitatav 

lõõgastumisala täiendada vastavalt võimalustele ka virgestusalaga.  
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Joonis 29. Tänapäeva kooliaia näidismudel. Näidismudelis on kasutatud Miina Härma 

Gümnaasiumi kooliaia ala näitlikult ja pole järgitud ala tegelikke omadusi. 

 

Väliklassi ala on koondunud ühte ala nurka ja koosneb katusega väliklassist, mis võimaldab  

õppetundi ka vihma korral läbi viia/jätkata, ning lisaks saab saab seda kasutada väiksema 

ürituse  lavana. Väliklassi ala juurde kuuluvad ka pingid, mille kõrgust saab lihtsalt 

reguleerida ja muuta selliselt pink vastavalt vajadusele hoopis lauaks. Pingid peaksid olema 

kerged ja ilmale vastupidavad. Samuti peaks olema pinkide kõrguste reguleerimine lastele 

arusaadav ja ohutu.  

 

Õppetöö ala on näidisplaanil jaotatud aias asuva hoone mõlemale küljele. Kompostinurk on 

esteetilistel kaalutlustel aiaga piiratud. Kompostinurka on loodud ka kapid, mida vajadusel 

lukustada, et seal hoida vahetunnis kasutatavaid vaba aja veetmise vahendeid nagu 

malendeid ja lauamänge, kui  õppetööks vajalikke vahendeid. Kujunduses on veel ära 

märgitud putukahotelli asukoht, mida saab kasutada noorema kooliastme õpilaste 

loodusõpetuse ja bioloogia ainete läbiviimisel ning, mis võiks teha õppimise neile 

huvitavamaks ja olla seejuures põnev ka vanematele õpilastele uudistamiseks.  looduõpetuse 

LÕÕGASTUMINE

VÄLIKLASS

ÕPPETÖÖ

LÕÕGASTUMINE

VÄLIKLASS

6.

1. Võrkkiik
2. Malelaud/piknikulaud
3. Ilu/kiviktaimlapeenrad
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5. Katusega väliklass
6. Reguleeritavad pingid/lauad

7. (Katse)peenrakastid
8.

Putukatehotell9.
Veesilm

10. Kompost
11. Tööriistade ja vaba aja tavete kapid

5.
10.

8.

11.

4.
3.
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7.

9.

2.

1.
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ja bioloogia ainetes, kuid võiks olla huvitav ja vanemale kooliastmele. Hoonest allpool 

asuvad eri mõõtudes peenrakastid, mida saab kasutada vastavalt vajadusele. Peenrakastide 

kõrvale on loodud pisike veesilm, et rikastada kooliaia keskkonda esteetiliselt.  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva uurimustöö eesmärk oli selgitada Eesti kooliaianduse olemust ja funktsioonide 

muutumist ajas ning kooliaedade arenguvõimalusi tänapäeval. 

Eesti kooliaedade arengulugu algab 19. sajandi II poolest. Aastakümnete jooksul on koolide 

juurde rajatud aedade ülesanne, planeering ja kujundus ning taimmaterjal muutunud.  

Kooliaedade algusperioodil 19. sajandi II poolel oli funktsioon eelkõige rahvahariduslik ja 

suunatud talulaste perede aianduse juurutamisele. Kahe maailmasõja vahelisel ajal oli 

kooliaia funktsioon lisaks praktilistele aiandusteadmiste andmisele, akadeemilise 

loodushariduse toetamisele ja töökasvatusele, veel ilumeele kujundamine ning vaba mängu 

soodustamine.  Nõukogude perioodil  toimisid kooliaiad ühismajandite 

katsetootmisüksustena. Ka Tartu kooliaedade põhiliseks funktsiooniks 1950-1970. aastatel 

oli töökasvatus, mille käigus tehti kooliaias töötunde ka suviti. Vähestes koolides oli kooliaia 

funktsiooniks õpitava kinnistamine reaalsete näidete abil.  

Tänasel päeval on kooliaedade taas tekkeks  ühiskondlik vajadus ning juhul kui neid luuakse 

tänastest vajadustest lähtuvalt, võiks kooliaedade kultuur Eestis uues vormis jätkuda. Tartu 

koolides läbi viidud küsitlus kinnitas kooliaedade olemasolu vajalikkust ka  praegusajal. 

Samuti on enamikus vaadeldud koolidest võimalik aed taastada vanale kooliaia alale, kuna 

selle kasutusotstarve ei ole muutunud. Uurimustöö käigus on koostatud ka tänapäeva 

vajadustele vastav kooliaia näidisplaani, kus on lähtutud kolmest tänapäevasest 

funktsioonist. Eelkõige peab kooliaed pakkuma väliklassi võimalust, et muuta õpikeskkond 

liikuvamaks ja mitmekülgsemaks. See annab võimaluse ka pandeemiaajal kontaktõpet 

jätkata. Teiseks oluliseks funktsiooniks on võimalus viia kooliaias läbi praktilist õpet nagu 

näiteks bioloogiat ja loodusõpetust ning võimaldada aias katsetada erinevate taimesortidega. 

Kolmas oluline funktsioon on kooliaed kui koht, kus olla vahetundidel, lõõgastuda ja veeta 

oma vaba aega.  

 

Toetudes kirjandusele ja varasematele uuringutele ning käesoleva uuringu tulemustele, saab 

öelda, et kooliaedade (taas)rajamine on vajalik, et muuta laste koolipäevad 

mitmekülgsemaks, tervislikumaks ja stressivabamaks. Kooliaed peaks pakkuma võimalust 

väliklassiks, praktiliseks tööks ja puhkamiseks. Kooliaia plaan tuleks luua koostöös 
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koolipere, vabatahtlike ja eriala spetsialistiga. Kooliaia rajamisel on vajalik määrata kooliaia 

eest vastutaja/vastutajad, kes lisatasu eest kooliaia hooldamist korraldavad. Samuti on 

vajalik, et kooliaed oleks kaitstud erinevate korrarikkujate eest. Kooliaia hooldamisse võiks 

osalisel määral kaasatud olla kogu koolipere. 

 

Uurimustöö autor leiab, et käesoleva magistritöö eesmärk, selgitada Eesti kooliaianduse 

olemust ja funktsioonide muutumist ajas ning kooliaedade arenguvõimalusi nüüdisajal, on 

täidetud ja uurimusküsimustele vastused leitud. 
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SUMMARY 
 
The aim of this research was to explain the story of development of Estonian school 

gardening and the changes of functions of school gardens from the past up to today. Based 

on the historical analysis, the possible functions and perspectives of modern school gardens 

are discussed and model for their creation is proposed.  

The history of the development of Estonian school gardens begins in the second half of the 

19th century. Based on the analysis of literature and archival materials, I have compiled a 

story of the development of Estonian school gardens, with the main focus on their functions. 

In the early period of school gardens in the second half of the 19th century, the function was 

primarily public education and aimed at introducing gardening – with childrens’ mediation 

- in the Estonian farms. Between the two World Wars, the functions of the school garden 

were multifarious: 1) provide practical horticultural knowledge; 2) support academic 

education in life sciences; 3) promote work education; 4) develop sense of beauty; 5) 

promote free play. During the Soviet period, school gardens functioned as pilot production 

stations  for collective farms. Also the Tartu school gardens functioned as work stations in 

the 1950s and 1980s. The support of academic education and aesthetic function were 

marginal in the Soviet era. 

Today, there is a social need for the re-emergence of school gardens, and if they are created 

based on today's needs, the culture of school gardens in Estonia could continue in a new 

form. The survey conducted in Tartu schools confirmed that the school staff members are 

positive about restoring the school gardens on the areas where they existed in the 1950-80ies. 

It is possible in most places where the purpose of landu use has not changed.  

I have drawn up a model plan for a school garden that meets today's needs. This model builds 

on three modern functions of school garden: 1) outdoor classroom that makes the learning 

environment more exciting and mobile and provides an opportunity to continue contact 

training during a pandemic; 2) possibility to conduct practical studies of life sciences in the 

school garden, experiment with different plants; 3) place of outdoor recess, for relaxation 

and  spending free time. 
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LISAD 
 

Lisa 1. Tartu Reiniku Kooli õpilased koos sügisese saagiga 1950. aastate 
alguses  

 
Allikas: Erakogu 

Lisa 2. Intervjuudes kasutatud küsimused 

1. Millal te  õppisite või õpetasite selles koolis? 
2. Kas sel koolil oli kooliaed? Mis aastatel? 
3. Kus asus täpsemalt kooliaed? 
4. Kes oli tol ajal bioloogiaõpetaja?  
5. Palun kirjeldada paari lausega oma mälestusi kooliajast? Ehk on ka pildimaterjali 

jagada? 
6. Kes hooldasid antud kooliaeda? 
7. Milleks kasutati kooliaeda? 
8. Kuidas suhtusid õpilased kooliaeda? 
9. Millal kooliaed likvideeriti? 
10. Mis on su viimane mälestus kooliajast? Pildimaterjali? 
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Lisa 3. Ankeetküsitluse küsimustik 

Ümberkodeeritud aiamustrid; kooliaedade kasutus tänapäeval 
 
Hea koolipere liige! 
 
Pöördun Teie poole, kuna minu kogutud andmete põhjal oli Teie koolis kunagi kooliaed. 
Uurin kooliaedade funktsioone minevikus ning nende taastamise mõttekust ja võimalusi. 
Palun Teil vastata alljärgnevale küsimustikule. Vastamine võtab aega umbes 10 minutit. 
Uuringu tulemusi kasutan Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala magistritöös ning 
loodan, et selle tulemusel taas tekib Tartus tänapäevane kooliaedade kultuur. 
 
Ette tänades! 
Kristi 
 
1.Kas Teie koolil on olnud varem kooliaed? 
 
Jah 
Ei ole kindel 
Ei 
 
2.Millised olid kunagise kooliaia funktsioonid? Võite valida mitu varianti! 
Kunagise kooliaia funktsioonid võisid olla mitmesugused. Toome neist välja mõningad. 
Palun märkige  sobivad (võib olla mitu). Kui vastasite eelmisele küsimusele eitavalt, siis 
valige vastuseks "Ei oska öelda". 
 
Õppetöö (praktilise õppe läbiviimine) 
Väliklass (võimalus muuta õpikeskkond vaheldusrikkamaks, olenemata õppe sisust) 
Vaba aja veetmine (koolivälisel ajal koolipere liikmetele vabaaja veetmise koht) 
Paik lõõgastumiseks (paik, kus veeta õuevahetunde) 
Kooli ümbruse esteetiline ilme 
Saaduste kasvatamine toiduks 
Aianduslik katsetamine erinevate taimesortidega 
Koolidevahelised võistlused 
Laste töökasvatus 
Ei oska öelda 
Muu… 
 
3.Kas Teie arvateks võiks olla Teie koolil kooliaed tänasel päeval? 
 
Kindlasti jah 
Pigem jah 
Pigem ei 
Kindlasti ei 
Ei oska öelda 
 
4.Palun põhjendage oma eelnevat vastust! 
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Pika vastuse tekst... 
 
5.Mis võiksid olla tänasel päeval kooliaia funktsioonid? 
Tänasel päeval võib kooliaial olla mitmesuguseid funktsioone. Toome neist välja 
mõningad. Märkige ära need, mis on Teie arvates sobivad. Pakkuge omalt poolt võimalusi 
juurde. 
 
Õppetöö (praktilise õppe läbiviimine) 
Vaba aja veetmine (koolivälisel ajal koolipere liikmetele vabaaja veetmise koht) 
Väliklass (võimalus muuta õpikeskkond vaheldusrikkamaks, olenemata õppe sisust) 
Paik lõõgastumiseks (koht kus veeta õuevahetunde) 
Kooli ümbruse esteetiline ilme 
Saaduste kasvatamine toiduks 
Aianduslik katsetamine erinevate taimesortidega 
Koolidevaheline võistlus 
Laste töökasvatus 
Ei oska öelda 
Muu… 
 
6.Kes peaksid tegelema kooliaia taimede varumise ja hooldusega? 
 
Palgaline spetsialist 
Vastutav õpetaja lisatasu eest 
Koolipere liikmed vabatahtliku tööna 
Õpilased õppetöö osana 
Muu… 
 
7.Mis kasu võiks olla kooliaiast õppe- ja kasvatustöös? 
Kooliaiast võib kasu olla õppe- ja kasvatustöös mitmesugusel viisil. Toome neist välja 
mõningad. Märkige ära sobivad. Pakkuge omalt poolt võimalusi juurde. 
 
Praktiliste aiatöö alaste oskuste arendamine 
Teadmiste andmine nende kasvamisest ja kohastumistest 
Õpilastele lõõgastusvõimaluste pakkumine 
Õpilastele liikumisvõimaluste toomine koolipäeva 
Õppekeskkondade mitmekesistamine  
Koolirõõmu pakkumine 
Õpilastes kohusetunde kasvatamine  
Muu… 
 
 
8.Kuidas võiksid õpilased olla kaasatud kooliaia kujundamisse ja hooldusesse? 
Õpilased võivad olla kaasatud mitmesugustel viisidel. Toome neist välja mõningad. 
Märkige ära sobivad. Pakkuge omalt poolt võimalusi juurde. 
 
Koristustalgud kevadel ja sügisel 
Klassipeenra kujundamine ja korrashoid (integreeritud õppe- ja kasvatustöö) 
Taimede kasvatamine praktilise õppetöö osana 
Taimede tundmaõppimine ja kasvatamine loovtööde või huvihariduse osana 
Muu… 



 67 

 
 
9.Kuidas peaks loodama kooliaia plaan? 
 
Tellimustööna spetsialistilt vastavalt kooliaia soovitud funktsioonidele  
Koolipere ja vabatahtlike poolt spetsialisti juhendamisel 
Kooliaia eest vastutava õpetaja poolt lisatasu eest 
Muu… 
 
 
10. Kas oleksite nõus oma aega panustama kooliaia hooldamiseks? 
 
Kindlasti jah 
Pigem jah 
Pigem ei 
Ei oska öelda 
 
11. Kas Teie kooli territooriumil oleks tänasel päeval kohta kooliaia rajamiseks? 
 
Kindlasti jah 
Hetkel pole, kuid nutika planeerimisega annaks tekitada 
Kindlasti ei 
Muu… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

 

Lisa 4. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks (tähtajatu piirang) ning 
juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta  

 
Mina, Kristi Vihalemm, 
 
sünnipäev 07/11/95 
 
1.annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  
Ümberkodeeritud aiamustrid Tartu kooliaedade näitel. Kooliaedade kasutus tänapäeval, 
mille juhendaja on Mari Nõmmela, 
 
1.1salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.31veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 
 
2.olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  
 
3.kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 
isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  
 
 
Lõputöö autor      _            _/digitaalne allkiri/ 
                                                               allkiri 
 
 
 
Tartu, 23.05.2022  
                                                                                                                                                 
 
 
Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 
Luban lõputöö kaitsmisele. 
 
                             Mari Nõmmela 
                      /allkirjastatud digitaalselt/                                                                       
/digiallkirjas/ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 
 


