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1) Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130
„Kutseharidusstandard“

Õppekava koostamise
alus:

Õppekava
õpiväljundid:

2) Maastikuehitaja, tase 2 kutsestandard kinnitatud
Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu otsusega
8/13.11.2017
Pärast õppekava läbimist õpilane
1. teeb juhendamisel abitöid objekti ettevalmistamisel
2. rajab ja hooldab juhendamisel muru, istutusalasid ja sillutisi
3. täidab ohutus- ja keskkonnanõudeid
4. hoiab korras oma töökoha, järgib töös head tava ja kutse-eetikat;
5. osaleb meeskonnatöös.

Õppekava rakendamine
statsionaarne õpe - koolipõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks
Maastikuehitaja, tase 2 õppekaval õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast maastikuehitaja, tase 2 vastavate õpiväljundite saavutamist ja
kutseeksami sooritamist
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
kvalifikatsioon(id):
Maastikuehitaja, tase 2
osakutse(d):

puuduvad

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Kooli lõputunnistus koos hinnetelehega
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid 51 EKAPit, valikõpinguid 9 EKAPit.
Põhiõpingud (51 EKAP)

P-1. Sissejuhatus õpingutesse (2 EKAP)
Õppija
1. mõistab eriala raames tehtavate tööde mitmekesisust, tööga kaasnevaid peamisi riske ja nende
ennetamise võimalusi
2. annab esmaabi oma pädevuse piires
3. kasutab arvutit info leidmiseks (AO7) ja kirjalike tööde vormistamiseks AO3 ja AO4 tasemel
4. teeb juhendamisel lihtsamaid praktilisi töid maastikuehitusega tegelevas ettevõtte ja/või kooli
praktikabaasis
5. kirjeldab oma ideid ja juhendamisel rakendab
6. teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivad valikud
P-2. Muru rajamine ja hooldamine (9 EKAP)
Õppija
1. kirjeldab muru rajamise ja hooldamise protsessi kasutades erialast oskussõnavara
2. valmistab juhendamisel ette murualuse mullapinna
3. külvab muru käsitsi või käsikülvikut kasutades
4. teeb abitöid siirdmuru paigaldamisel
5. hooldab juhendamisel muru käsitsi, seadmeid ja masinaid kasutades, järgides juhiseid,
kasutades ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid ning keskkonnanõudeid
6. hindab nõustamisel oma töö tulemusi ja kasutab probleemide lahendamisel nõu, abi ja tuge ning
etteantud infomaterjale
P-3. Istutusalade rajamine ja hooldamine (10 EKAP)
Õppija
1. kirjeldab istutusalade rajamise ja hooldamise protsessi kasutades erialast oskussõnavara
2. valmistab juhendamisel ette istutusala pinnase
3. paigaldab juhendamisel istutusalade servad ja geosünteedid
4. külvab juhendamisel seemned
5. istutab juhendamisel taimed, kastab, multšib ja toestab neid
6. hooldab juhendamisel istutusalasid kasutades ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid ning järgides
head tava ning keskkonnanõudeid
7. hindab nõustamisel oma töö tulemusi ja kasutab probleemide lahendamisel nõu, abi ja tuge ning
etteantud infomaterjale
P-4. Sillutiste paigaldamine ja hooldamine (9 EKAP)
Õppija
1. kirjeldab sillutiste paigaldamise ja hooldamise protsessi kasutades erialast oskussõnavara
2. teeb juhendamisel abitöid teeküna ja aluspõhja ettevalmistamisel, kasutades asjakohaseid
töövahendeid
3. toob juhendamisel ette materjale sillutise ja teeäärise paigaldamise
4. paigaldab juhendamisel sillutise (betoonkivi, looduskivi, puidu ja sõelmeteed)
5. täidab vuugid puistematerjaliga, kasutades asjakohaseid töövahendeid
6. hooldab juhendamisel erinevat tüüpi sillutisi, treppe ja müüre järgides juhiseid ning
keskkonnanõudeid, kasutades ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid
7. hindab nõustamisel oma töö tulemusi ja kasutab probleemide lahendamisel nõu, abi ja tuge ning
etteantud infomaterjale
P-5. Praktika (21 EKAP)
Õppija
1. teeb juhendamisel abitöid maastikuehitusega tegelevates ettevõtetes
2. rajab ja hooldab juhendamisel muru, istutusalasid ja sillutisi järgides juhendeid ning
keskkonnanõudeid, kasutades ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid

3. hindab nõustamisel oma töö tulemusi ja kasutab probleemide lahendamisel nõu, abi ja tuge ning
etteantud infomaterjale
Valikõpingud (9 EKAP)
V-6. Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine (6 EKAP)
V-7. Aiaveekogude rajamine (3 EKAP)
V-8. Piirete ehitamine (9 EKAP)
V-9. Puidust rajatiste ehitamine ja hooldamine (9 EKAP)
Valikõpingute valimine:
Õpilane valib valikõpinguid 9EKAPi mahus esitatud valikõpingute loetelust. Valikõpingute
moodul avatakse, kui mooduli on valinud vähemalt 50% grupi õppijatest.
Õppija võib valida valikmooduleid ka kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste
õppekavadest vastavalt Luua Metsanduskooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korrale.
Õppesuunad
Spetsialiseerumised
puuduvad
Hannes Tilk, Maastikuehituse õppeüksuse juht, 565 3738,
Õppekava kontaktisik
hannes.tilk@luua.ee
Märkused:
Mooduli rakenduskavad on saadaval:
https://www.luua.ee/oppetoo/oppekavad/aiandus/maastikuehitaja-tase-2/

