
MOODULI RAKENDUKAVA 

Sihtrühm: maastikuehitaja 2. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: statsionaarne  

Moodul nr 7 Puidust rajatiste ehitamine ja hooldamine mooduli maht 9 (EKAP) 

Mooduli vastutaja: Hannest Tilk 

Mooduli õpetajad: Hannes Tilk 

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õppija ehitab ja hooldab juhendamisel puidust rajatisi, kasutades selleks vajalikke materjale, tööriistu ja seadmeid. 

Nõuded mooduli 

alustamiseks: 

puuduvad 

Nõuded mooduli 

lõpetamiseks: 

Moodul hinnatakse mitteeristavalt.  

Mooduli hinde saamiseks peavad olema lävendi tasemel sooritatud mooduli praktilised tööd.  

Õpiväljundid (ÕV) 1. nimetab puitmaterjale ja loetleb nende kasutusalasid;  nimetab puitmaterjale 

 loetleb puidu kasutusalasid 

2. kirjeldab puidust rajatiste ehitamise ja hooldamise 
protsessi kasutades erialast oskussõnavara; 

 kirjeldab  puidu järkamise võimalusi 

 nimetab puitdetailide ühendamisvõimalusi 

 nimetab puidukaitsevahendeid ja kirjeldab nende kasutamist 

 tunneb ära kahjustatud puidu 

3. ladustab ja hoiustab juhendamisel puitmaterjali;    virnastab juhendamisel saematerjali 

 ladustab juhendamisel höövalmaterjali 

4. teeb juhendamisel abitöid puitmaterjalist rajatiste 
ehitamisel (pergolad, terrassid, võreseinad ja 
lihtsamad katusealused);  

 toob ette vajalikud materjalid 

 abistab detailide montaažil 

 koristab objekti  

 hindab oma tööd ja töökultuuri tööprotsessi kestel  

 osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni 

5. hooldab juhendamisel puidust rajatisi;  puhastab juhendamisel puidu 

 lihvib puidu, kasutades käsitööriistu 

 värvib või õlitab puidu, kasutades etteantud vahendeid 

 järgib ohutusnõudeid  

6. hindab nõustamisel oma töö tulemusi ja kasutab 
probleemide lahendamisel nõu, abi ja tuge ning 
etteantud infomaterjale. 

 suhtleb juhendajaga; 

 küsib vajadusel nõu, abi ja tuge 

 hindab nõustamisel oma töö tulemusi 

 leiab vajadusel etteantud materjalidest vajaliku info 

Mooduli maht kokku 9 EKAPit ehk 234 tundi: sellest 106 tundi on kontaktõpe, 128 tundi on iseseisev töö 

 

 



Teemad, alateemad K  
 

IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppe-
meetodid 

Hinda-
mine 

Hindamis-
meetodid 

Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (arvestatud) 

      

1. Puitmaterjalide liigid ja 
liited 
 

6    1, 2  Loeng 

 Õppekäik 

Mitte-
eristav 
 

 Vestlus 
 

 eristab visuaalselt puitmaterjali tüüpe;  

 kirjeldab nende omadusi ja kasutusalasid 

 nimetab puitmaterjalide ühendamisvõimalusi 

2. Puitmaterjali ladustamine 
 

6 4   3, 6  Loeng 

 Õppekäik 

Mitte-
eristav  

 Praktiline 
töö 

 

 virnastab juhendamisel puitmaterjali  

 paigaldab juhendamisel vaheliistud  

 osaleb meeskonnatöös 

 kasutab ergonoomilisi töövõtteid 

 hindab nõustamisel oma töö tulemust 

 küsib vajadusel nõu või abi 

3. Puitrajatise ehitamine 82 100   4, 6  Praktiline 
töö 

Mitte-
eristav  

 Praktiline 
töö 

 

 osaleb meeskonnatöös ja jagab vajalikku informatsiooni 

 toob materjale ette 

 abistab detailide montaažil 

 koristab töökoha peale töö lõppu 

 küsib vajadusel nõu või abi 

 hindab nõustamisel oma töö tulemust 

4. Puitrajatiste hooldamine 12 24   5, 6  Praktiline 
töö 

Mitte-
eristav 

 Praktiline 
töö 

 puhastab juhendamisel puidu 

 lihvib puitu, kasutades käsitööriistu 

 värvib või õlitab puidu kasutades etteantud vahendeid 

 puhastab tööriistad 

 koristab objekti 

 küsib vajadusel nõu või abi 

 hindab nõustamisel oma töö tulemust 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika 


