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Aednikutööd  

 

 

1. Muru 

Töö liik Nõuded Tegemise orienteeruv aeg 

Muru hooldus:   

kastmine, väetamine, 

umbrohutõrje 

vajadusel vegetatsiooniperioodil 

muruala piiramine/servamine pidevalt selged piirjooned vegetatsiooniperioodil 

tasandamine (mulla lisamine, 

muruseemne külv, rullimine) 

vajadusel vegetatsiooniperioodil 

rullimine vajadusel vegetatsiooniperioodil 

2. Põõsad (üksikpõõsad, põõsarühmad, lausistutusalad, vabakujulised hekid, pügatud hekid) 

Töö liik  Tegemise orienteeruv aeg 

Põõsaste hooldus (üksikpõõsas, 

põõsarühm, vabakujuline 

hekk, pügatud hekk): 

  

istutusala kobestamine ja 

rohimine  

pidevalt on tagatud puhas 

mullapind või multš 

vegetatsiooniperioodil 

istutusala piiramine/servamine pidevalt on tagatud selged 

piirjooned 

vegetatsiooniperioodil 

kastmine, väetamine vajadusel ja vastavalt 

taimeliigile 

vegetatsiooniperioodil 

hävinenud põõsaste (sh 

vandalismi tõttu) asendamine 

vajadusel vegetatsiooniperioodil 

istutusalale multši lisamine vajadusel vegetatsiooniperioodil 

taimehaiguste ja -kahjurite tõrje vajadusel vegetatsiooniperioodil 

kujundus-, noorendus- ja 

harvenduslõikus  

vastavalt taimeliigile sügisel, kevad-talvel, peale 

õitsemist 

hoolduslõikus (kuivanud, 

murdunud oksad)  

vajadusel aastaringselt 

heki pügamine vastavalt taimeliigile  vähemalt 2 korda 

vegetatsiooniperioodil  

lõigatud okste kokkukorjamine 

ja äravedu 

vajadusel peale lõikustööde teostamist 

võõrliikide eemaldamine vajadusel vegetatsiooniperioodil 

varjuriidega katmine kevadise 

päikese eest 

vajadusel ja vastavalt 

taimeliigile 

sügisel enne mulla külmumist 

talvekatte (varjuriide) 

eemaldamine ja äravedu 

vajadusel aprillikuu lõpp 

3. Püsilillepeenrad 

Töö liik Nõuded Tegemise orienteeruv aeg 

Peenra hooldus:   

istutusala kobestamine ja 

rohimine 

pidevalt on tagatud puhas 

mullapind või multš 

vegetatsiooniperioodil 

istutusala piiramine/servamine pidevalt on tagatud selged vegetatsiooniperioodil 
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piirjooned 

kastmine ja väetamine vajadusel vegetatsiooniperioodil 

taimehaiguste ja -kahjurite tõrje vajadusel vegetatsiooniperioodil 

mittedekoratiivsete taimeosade 

(lehed, õied, varred) 

eemaldamine 

vajadusel vegetatsiooniperioodil 

hävinenud taimede asendamine 

(sh vandalismi tõttu) 

vajadusel vegetatsiooniperioodil 

tagasilõikamine vastavalt sordile ja liigile kevadel 

taimede toestamine vajadusel vegetatsiooniperioodil 

talvekatte paigaldamine, 

eemaldamine 

vajadusel sügisel enne mulla külmumist 

ja kevadel aprillikuu jooksul 

4. Roosid 

Töö liik Nõuded Tegemise orienteeruv aeg 

Peenra hooldus:   

istutusala kobestamine ja 

rohimine 

pidevalt on tagatud puhas 

mullapind või multš 

vegetatsiooniperioodil 

istutusala piiramine/servamine pidevalt on tagatud selged 

piirjooned 

vegetatsiooniperioodil 

kastmine ja väetamine vajadusel vegetatsiooniperioodil 

taimehaiguste ja -kahjurite 

ennetav tõrje 

vajadusel kevadel 

taimehaiguste ja -kahjurite tõrje vajadusel vegetatsiooniperioodil 

mittedekoratiivsete taimeosade 

(lehed, õied, varred) 

eemaldamine 

vajadusel vegetatsiooniperioodil 

hävinenud taimede (sh 

vandalismi tõttu) asendamine 

vajadusel vegetatsiooniperioodil 

tagasilõikamine vastavalt sordile ja liigile sügisel ja kevadel 

taimede toestamine vajadusel vegetatsiooniperioodil 

ronirooside allapainutamine vastavalt sordile ja liigile sügisel enne mulla külmumist 

talvekatte paigaldamine, 

eemaldamine 

vajadusel ja vastavalt 

liigile 

sügisel peale esimesi külmasid 

ja kevadel aprillikuu jooksul 

5. Suvelilled (peenar, konteiner) 

Töö liik Nõuded Tegemise orienteeruv aeg 

Peenra, püsi- ja hooajalise 

konteineri (hooajaline rippuv 

konteiner, hooajaline 

lillepüramiid, vaas, ampel, torn) 

hooldus: 

 

  

peenra istutusala 

piiramine/servamine 

pidevalt on tagatud selged 

piirjooned 

vegetatsiooniperioodil 

rohimine pidevalt on tagatud puhas 

mullapind  

vegetatsiooniperioodil 

kastmine vajadusel vegetatsiooniperioodil 

väetamine  iga teine kastmiskord või 

kasutada pikatoimelist 

väetist 

vegetatsiooniperioodil 

taimehaiguste ja -kahjurite tõrje vajadusel vegetatsiooniperioodil 

mittedekoratiivsete taimeosade vajadusel vegetatsiooniperioodil 
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(lehed, õied, varred) 

eemaldamine 

hävinenud taimede  (sh 

vandalismi tõttu) asendamine 

vajadusel vegetatsiooniperioodil 

taimede toestamine peenral vajadusel ja vastavalt 

taimeliigile 

vegetatsiooniperioodil 

taimede hoolduslõikus vajadusel vegetatsiooniperioodil 

püsi ja hooajaliste konteinerite 

(vaasid) puhastamine grafitist 

vajadusel aastaringselt 

peenardel kasvupinnase 

ettevalmistus järgmiseks 

kasvuperioodiks 

(mullapinna läbikaevamine ja 

rehitsemine) 

tagatud puhas, kobestatud 

mullapind 

oktoobrikuu lõpus 

konteinerite paigaldamine 

ettenähtud asukohta ja talvelattu 

ladustamine  

vajadusel oktoobrikuu lõpus 

talvekaunistuste paigaldamine, 

eemaldamine  

vajadusel novembrikuu alguses 

6. Ronitaimed 

Töö liik Nõuded Tegemise orienteeruv aeg 

Peenra hooldus:   

istutusala kobestamine ja 

rohimine 

pidevalt on tagatud puhas 

mullapind või multš  

vegetatsiooniperioodil 

istutusala piiramine/servamine pidevalt on tagatud selged 

piirjooned 

vegetatsiooniperioodil 

kastmine ja väetamine vajadusel vegetatsiooniperioodil 

taimehaiguste ja -kahjurite tõrje vajadusel vegetatsiooniperioodil 

tagasilõikamine vastavalt taimeliigile aprillikuu jooksul 

talvekatte paigaldamine ja 

eemaldamine,  

vajadusel sügisel peale esimesi külmasid 

ja kevadel aprillikuu jooksul 

 

7. Puud 

Töö liik Nõuded Tegemise orienteeruv aeg 

Puude hooldus:   

kujundus, hooldus-, harvendus- 

ja vormilõikus 

vajadusel ja vastavalt 

kasvukoha nõuetele 

kevad-talvel ja suvel; suure 

mahlajooksuga puudel ainult 

suvel  

lõigatud okste kokkukorjamine 

ja äravedu 

vajadusel vegetatsiooniperioodil 

kastmine, väetamine vajadusel vegetatsiooniperioodil 

taimehaiguste ja -kahjurite tõrje vajadusel vegetatsiooniperioodil 

kastmis- ja väetamissüsteemide 

korrashoidmine 

vajadusel vegetatsiooniperioodil 
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