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Kompetents/tegevusnäitaja1 Õppekava moodul Õpiväljundid 

B.2.1 Objekti (haljasala, ehitis, rajatis) 

ettevalmistamine: 

1. teeb abitöid materjalide 

ladustamisel; 

2. valmistab pinnase käsitsi ette; 

teisaldab pinnast käsikäruga. 

 
1.Sissejuhatus õpingutesse 
 
 
 
 
 
2. Muru rajamine ja hooldamine 
 
 
3. Istutusalade rajamine ja hooldamine 
 

 

4. Sillutiste paigaldamine ja hooldamine 

Märkus: Tegevusnäitajad on kirjeldatud 

rakenduskavade tasandil 

4) teeb juhendamisel lihtsamaid praktilisi 
töid maastikuehitusega tegelevates 
ettevõtetes ja/või kooli praktikabaasis; 
 
 
2) valmistab juhendamisel ette 
murualuse mullapinna;  

 
2) valmistab juhendamisel ette istutusala 
pinnase; 
 
2) ehitab juhendamisel abitöid teeküna ja 
aluspõhja ettevalmistamisel, kasutades 
asjakohaseid töövahendeid; 
3) toob juhendamisel ette materjale 
sillutise ja teeäärise paigaldamisel; 

B.2.2 Istutusalade rajamine 
1. teeb juhendamisel abitöid 

istustusala servade paigaldamisel; 

3. Istutusalade rajamine ja hooldamine 
 
 
 

3) paigaldab juhendamisel istutusalade 
servad ja geosünteesid; 
4) külvab juhendamisel seemned; 

                                                           
1 Kopeerida kutsestandardi B-osast 



2. teeb juhendamisel abitöid 

geosünteetide paigaldamisel; 

3. külvab juhendamisel seemned; 

istutab, toestab ja kastab taimed, sh 

põõsad; 

4. multšib juhendamisel. 

 
 

 

5) istutab juhendamisel taimed, kastab, 
multšib ja toestab neid; 

 

B.2.3 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, 

puit) ja sõelmeteede rajamine 
1. teeb juhendamisel abitöid 

teesüvendi ehitamisel ja aluspõhja 

paigaldamisel; 

2. toob juhendamisel ette materjale 

sillutise ja teeäärise paigaldamiseks; 

3. täidab vuugid puistematerjaliga. 

4. Sillutiste paigaldamine ja hooldamine  

 
2) ehitab juhendamisel abitöid teeküna 
ja aluspõhja ettevalmistamisel, 
kasutades asjakohaseid töövahendeid; 
3) toob juhendamisel ette materjale 
sillutise ja teeäärise paigaldamisel; 
5) täidab vuugid puistematerjaliga, 
kasutades asjakohaseid töövahendeid; 

 

B.2.4 Muru rajamine 

1. valmistab juhendamisel ette 

murualuse mullapinna; 

2. teeb abitöid siirdemuru 

paigaldamisel.. 

2. Muru rajamine ja hooldamine  

 
2) valmistab juhendamisel ette 
murualuse mullapinna; 
3) külvab muru käsitsi või käsikülvikut 
kasutades; 
4) teeb abitöid siirdemuru paigaldamisel; 

B.2.5 Aedade ja haljasalade 

hooldamine 

1. hooldab juhendamisel teid, 

müüre ja treppe; 

2. hooldab juhendamisel muru ja 

istustusala. 

2. Muru rajamine ja hooldamine  
 
 
 
 
 
3. Istutusalade rajamine ja hooldamine 

 

 

 
4. Sillutiste paigaldamine ja hooldamine  

 

5) hooldab juhendamisel muru käsitsi, 
seadmeid ja masinaid kasutades, 
järgides juhendeid, kasutades ohutuid ja 
ergonoomilisi töövõtteid ning 
keskkonnanõudeid; 
 
6) hooldab juhendamisel istutusalasid 
kasutades ohutuid ja ergonoomilisi 
töövõtteid ning järgides head tava ning 
keskkonnanõudeid; 
 
6) hooldab juhendamisel erinevat tüüpi 
sillutisi, treppe ja müüre järgides 
juhendeid ning keskkonnanõudeid, 
kasutades ohutuid ja ergonoomilisi 
töövõtteid. 

 



B.2.6 Maastikuehitaja, tase 2 kutset 

läbiv kompetents 

1. kasutab ergonoomilisi 

töövõtteid; 

2. lähtub oma töös eetilistest 

tõekspidamistest, järgides 

maastikuehituse head tava; 

3. täidab ehitusprotsessis ohutus- 

ja keskkonnanõudeid; hoiab korras 

oma töömaa ja -vahendid; 

4. on avatud koostööle, osaleb 

meeskonnatöös, suhtleb lähimate 

kolleegidega. 

2. Muru rajamine ja hooldamine 
 
 
 
 
 
 
3. Istutusalade rajamine ja hooldamine 
 
 
 
 
 
 
4. Sillutiste paigaldamine ja hooldamine 
 
 
 
 
 
5. Praktika 
 
 

5) hooldab juhendamisel muru käsitsi, 
seadmeid ja masinaid kasutades, 
järgides juhendeid, kasutades ohutuid ja 
ergonoomilisi töövõtteid ning 
keskkonnanõudeid; 
 
 
6) hooldab juhendamisel istutusalasid 
kasutades 
ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid ning 
järgides head 
tava ning keskkonnanõudeid;. 
 
 
6) hooldab juhendamisel erinevat tüüpi 
sillutisi, treppe ja müüre järgides 
juhendeid ning keskkonnanõudeid, 
kasutades ohutuid ja ergonoomilisi 
töövõtteid. 
 
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. 
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