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Õppekavarühm  Metsandus  

Õppekava nimetus  

Arboristi maatugi 

Groundsman  

Помощник aрбористa   

Õppekava kood 

EHISes  

221442 

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA  
JÄTKUÕPPE 

ÕPPEKAVA  

EKR 2  EKR 3  

EKR 4 

kutsekesk- 

haridus  

EKR 4 

kutseharidus  
EKR 5  EKR 4  EKR 5  

   X          

Õppekava maht 

(EKAP)  

60 EKAP 

  

Õppekava koostamise  

alus  

1) Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“   

2) Kutsestandard „Arboristi maatugi, tase 3“, 16-14022019-01/1k   

Õppekava 

õpiväljundid  

Pärast õppekava läbimist õpilane:  

1) abistab arboristi, täites arboristi juhendamisel ja etteantud 

tööülesannetest lähtudes erinevaid puuhooldus- ja istutustöödega seotud 

ülesandeid; 

2) omab puuronimis- ja päästevõimekust ning elupäästvat esmaabi 

andmise oskust; 

3) kasutab asjakohast turva- ja töövarustust ning järgib tööohutusnõudeid 

ning arboristi eetikanorme. 

Õppekava rakendamine: mittestatsionaarne õpe  ja statsionaarne töökohapõhine õpe 

Nõuded õpingute alustamiseks: Kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta 

põhihariduse olemasolu. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib 

sooritada ka osade kaupa. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus 

sooritada õpingute lõpetamiseks erialane lõpueksam. Haridusliku erivajadusega õpilase puhul 

hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon: Arboristi maatugi, tase 3 

Osakutse(d)  -  

Õppekava struktuur:   

Põhiõpingud moodustavad 51 EKAP-it (85%) ning valikõpingud 9 EKAP-it (15%). Praktika ja 

moodulitesse lõimitud praktiline töö moodustavad mittestatsionaarse õppe korral 52% õppekava 

mahust ja töökohapõhise õppe korral 67% õppekava mahust. 

Põhiõpingute moodulid 51 EKAPit  

Nimetus  Maht, 

EKAP  

Õpiväljundid 

Õppija:   
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Moodul 1. Õpitee ja töö 

muutuvas keskkonnas 

  
 

5 1) Seab juhendamisel endale õpieesmärke, arvestades 

oma võimalusi ning piiranguid; 

2) saab aru majanduse toimimisest, tööandja ja töövõtja 

rollidest; 

3) kavandab juhendamisel omapoolse panuse väärtuste 

loomisel enda ja teiste jaoks kultuurilises, sotsiaalses 

ja/või rahalises tähenduses; 

4) mõistab oma vastutust enesearendamisel ja tööalase 

karjääri kujundamisel. 

Moodul 2. Esmaabi ja 

päästeõpe  

 

 

 

4 1) Hindab olukorda sündmuskohal, lähtudes enese ja 

kannatanu ohutusest ning võimalikust õnnetuse 

põhjusest;  

2) hindab kannatanu seisundit ja demonstreerib sobivaid 

esmaabivõtteid vastavalt traumale; 

3) hindab vajadust ja võimalusi tuua kõrgtööd tegev 

kannatanu maapinnale; 

4) toimetab võimalusel abitus seisundis kannatanu 

turvaliselt maapinnale; 

5) teavitab juhtunust asjakohaseid isikuid. 

Moodul 3. Raietöö alused  5  
  

1) Hindab töömaad ja selle eripärast tulenevaid riske;   

2) valib sobivad töö- ja turvavahendid vastavalt töö 

iseloomule, veendub nende korrasolekus ja hooldab 

neid;  

3) töötab võsa-  ja kettsaega lähtudes tööülesandest, 

kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid.  

Moodul 4. Arboristi 

abistamine  
 

20  1) Tõlgendab arboristi koostatud riskianalüüsi;  

2) piirab ja tähistab töötsooni, valmistab ette töömaa 

tagades ohutuse; 

3) lepib köiel või tõstukil töötava arboristiga kokku 

omavahelise suhtlemisviisi ning abistab arboristi 

puuhoolduse- ja raietöödel; 

4) osaleb meeskonna liikmena istutus-, raie- 

puuhooldustöödel; 

5) osaleb meeskonna liikmena rigimise  ja 

sektsioonilise  langetamisega seotud töödel; 

6) puhastab töötsooni ning käitleb raidmeid vastavalt 

kokkuleppele (hakkuriga, kännufreesiga jms): 

7) omab puuronimisvõimekust arboristi maatoelt 

nõutavas ulatuses. 

Moodul 5. Raied  

eritingimustes  
  

2   1) Langetab turvaliselt puid piiratud ruumis ja 

ohtlikes tingimustes;   

2) käitleb langetatud tüvesid ja raiejäätmeid;  

3) töötab tormimurrualadel.  
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Moodul 6. Praktika  14 1) Kasutab raietöödel turvaliselt ja vilunult 

mootorsaagi ja –lõikureid; 

2) osaleb meeskonna liikmena istutus-, raie-  ja 

puuhooldustöödel; 

3) osaleb rigimise  ja sektsioonilise  langetamisega 

seotud töödel; 

4) langetab ohtlikke puid, sh puid piiratud ruumis; 

5) omab 3. taseme kutseeksami sooritamiseks 

vajalikke kompetentse. 

Moodul 7. Kutseeksam   
  

1 1) Analüüsib praktikal omandatud arboristi maatoe 

kompetentse, vormistab praktikal kogutud andmete 

põhjal kutseeksami osaks oleva portfoolio ning esitleb 

seda hindamiskomisjonile;  

2) demonstreerib arboristi maatoe kutseoskusi reaalses 

töösituatsioonis kasutades asjakohast turva- ja 

töövarustust, järgides tööohutusnõudeid ning arboristi 

eetikanorme. 

Valikõpingute moodulid:  

Õpilane valib valikõpinguid 9 EKAP-i mahus. Õppekava valikõpingute vormiks on valikpraktika, 

mille moodulid on 8A–8D. Õppija võib valida valikmooduleid ka kooli teistest õppekavadest või 

teiste õppeasutuste õppekavadest vastavalt Luua Metsanduskooli õppekorralduseeskirjas sätestatud 

korrale. 

Moodul 8. Valikpraktika  9 1) Hindab objektiivselt oma teadmiste ja oskuste 

taset, valides talle sobiva  praktikateema;   

2) töötab valitud suunal piisava vilumusega.  

 

Moodul 8A. Istutustööd    

Moodul 8B. Raied 

eritingimustes  

Moodul 8C. Puuhooldustööd 

Moodul 8D. Ronimise 

praktika 

  

   

 

Õppekava kontaktisik  

ees- ja perenimi:  Marje Kask  

ametikoht:   õppekavahoidja  

telefon:  508 4530  

e-post:  marje.kask@luua.ee  

Märkused: Õppekava rakenduskavad on avaldatud Luua Metsanduskooli kodulehel 
https://www.luua.ee/oppetoo/oppekavad/metsandus/ 
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