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1. Üldandmed

Korraldaja OÜ Nordic Botanical, OÜ Kino 
maastikuarhitektid

Õppekava nimetus Liigirikaste pool-looduslike haljasalade 
hooldus praktikutele

Õppekavarühm 0812 Aianduse õppekavarühm
Majandustegevusteate nr 207980
Õppekeel eesti

2. Õppekava eesmärk
Koolitus õpetab hooldama pool-looduslike niidulaadseid haljasalasid, mis on rajatud 
või säilitatud haljastuselemendina peamiselt esteetilistel eesmärkidel, kuid millega 
kaasneb ka oluline looduskaitseline ja hariduslik aspekt. Koolituse lõpetanul on 
võimalik osaleda vastavate alade hooldamiseks väljakuulutatud hangetel kui hankel 
osalemiseks kvalifitseerumiseks on loetletud vastava pädevuse olemasolu.

3. Koolituse maht
Auditoorne töö: 8 akadeemilist tundi (a’ 45 minutit)
Iseseisev töö: 8 akadeemilist tundi (a’ 45 minutit)

4. Sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused
Sihtrühm  Haljastustöötajad, aednikud

Vajalikud eelteadmised Eelkõige ootame koolitusele osavõtjaid, kellel olemas 
praktilised kogemused haljastustööde teostamisel ja 
korraldamisel.

Soovitatavad 
eelteadmised

Koolituse edukaks läbimiseks tulevad kasuks eelnevad 
teadmised aiandusest, looduslikest rohttaimedest ning 
ökoloogiast, kuid need ei ole vältimatuks eelduseks.



5. Õpiväljundid
Koolituse lõpetanu:

1. teab ja oskab selgitada linnahaljastuse osa üldise elurikkuse kontekstis;
2. oskab hinnata liigirikka haljastuse seisundit ja esteetilist väärtust ning kujundada 

vastavalt selle koosseisu ja kompositsiooni;
3. oskab kavandada ja ajastada liigirikaste pool-looduslike haljasalade 

hooldustegevusi;
4. tunneb olulisemaid liigirikka haljastuse taimeliike aga ka võimalikke kaitsealuseid 

taimi, võõrliike ja nn umbrohte;
5. teab liigirikka haljastuse hooldamise olulisemaid töövõtteid ja oskab valida 

vastavalt vajadustele kasutatavaid tööriistu.
Koolitusel ei õpetata tööriistade vahetut kasutamist ega füüsilisi töövõtteid, vaid õigete
tööriistade ja -võtete valimist sõltuvalt lähteülesandest.

6. Koolituse seos kehtivate kutsestandarditega
Õppekava on täiendkoolituseks järgnevate kutsestandarditele:
Kinnisvarahooldaja, tase 4; Kinnisvara hooldusmeister, tase 5 ja Kinnisvara hooldusjuht, 
tase 6.

7. Õppe sisu
Osalejad saavad koolituse käigus laiapõhjalise tausta pool-looduslike niidualade 
ajaloost ja osast Eesti elurikkuse säilitamisel. Nad õpivad elurikkuse vaatenurga alt ära 
tundma kaasaegseid kitsaskohti linnahaljastuse hooldamisel. Osalejad õpivad tundma 
igaühe looduskaitse kontseptsiooni ja selle võimalikke rakendusi linnaruumis. Õppe 
käigus puudutatakse erinevate elurikkust väärtustavate haljasalade loomise iseärasusi ja
loodud alade esmast hooldust. Õpitakse  erinevate liigirikaste haljasalade 
hooldusvajaduste hindamist kasutades lihtsamaid ala seisundi hindamise viise. 
Koolituse käigus õpitakse tundma olulisemaid pool-looduslike alade taimeliike ja 
nende rolli koosluse kujunemises või püsimises. Õpitakse koosluse erinevaid ajalisi 
aspekte ja nende spetsiifilist hooldamist ning avalike niidualade kompositsiooni 
kujundamist. Õpime tundma ja kaitsma linnaaladel kasvavaid kaitsealuseid taimeliike ja
tundma ning ohjama võõrliike ja nn umbrohte.
Koolituse pearõhk on praktiliste teadmiste edasiandmisel. Käsitleme elurikaste 
haljasalade hooldamise ajastamist, praktilisi võtteid ja kasutatavaid tööriistu. Räägime 
rohimisest, niitmisest, heina kuivatamisest, heina koristamisest jms.

https://vana.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/valdkond/10521708


8. Õppekeskkonna kirjeldus
Koolitus toimub, kui sellele on registreerunud vähemalt 10 inimest. Maksimaalne 
osavõtjate arv koolituse auditoorsest osast on 30 inimest. Auditoorne õppetöö toimub 
loengute ja arutelude vormis. Koolituse auditoorne osa on ühepäevane ja kogu 
käsitletav temaatika mahub nelja 90 minutit kestva loengu sisse. Loengute vahel on 15
minutilised pausid, kahe hommikuse loengu järel on tunniajane lõunapaus. Loengu 
illustreerimiseks kasutatakse projektorit. Kursuse olulised materjalid on koondatud 
õppejõudude poolt jagatavasse õppematerjali ja klassikalist konspekteerimist 
osalejatelt ei eeldata.

9. Õppematerjalid
Õppejõudude koostatud loengute lühikokkuvõte koos pildimaterjali ja olulisemate 
joonistega.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolitus lõppeb veebikeskkonnas toimuva arvestusega. Arvestuse toimumise aeg 
lepitakse kursusel osalejatega vahetult kokku, kuid reeglina toimub see kaks päeva 
pärast auditoorset tööd. Auditoorse töö ja arvestuse vahelisel ajal toimub iseseisev 
õppetöö õppejõudude jagatud materjalide abil. Iseseisva töö ajal saab koolitusel 
osaleja küsimuste korral pöörduda õppejõudude poole (e-kirja või telefoni teel). 
Veebikeskkonnas tehtav arvestus avaneb selle sooritajatele vaid piiratud aja vältel ja 
vaid ühe korra. Arvestus on testivormis ja kõik küsimused on valikvastustega (üks või 
mitu õiget vastust). Arvestuse tulemuse saab teada koheselt pärast testi sooritamist. 
Testi on võimalik teha õppejõudude juures ka paberil (lisatasu eest).
Koolituse lõpus väljastatakse tõend koolituse läbimise kohta neile, kes on 
koolitusele registreerunud ja kes on osa võtnud koolituse auditoorsest õppetööst,
kuid ei ole arvestust läbinud või on selle läbinud alla künnise. Tõend ei kinnita 
koolituse läbimist. Tõend väljastatakse elektrooniliselt (digiallkirjastatult) või soovi 
korral paberil.
Tunnistus väljastatakse neile, kes on täies mahus osa võtnud nii koolituse 
auditoorsest õppest kui edukalt sooritanud arvestuse. Tunnistus väljastatakse 
elektrooniliselt (digiallkirjastatult), koolituse lõpetanu soovil aga ka paberil.



11. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või 
töökogemuse kirjeldus.

Lektor  Mart Meriste
Haridustase: Tartu Ülikool, bioloogia magister (MSc)
Kvalifikatsioon: Läbitud järgnevad täiskasvanute koolitamisega seotud 

kursused:
• 2012. täiendõppekoolitusprogramm "Praktika kõrgkoolis" 2 

EAP
• 2008. täiendõppekoolitusprogramm "Õppimine ja 

õpetamine kõrgkoolis" 4 AP
• Kogemus kõrgkooliõppejõuna Eesti Maaülikoolis (2002 - 

2004), Tallinna Tehnikaülikoolis (2004 - 2015)
Praktiline kogemus: Kogemus looduskaitsetööde läbiviimisel aastast 1996. Kogemus 

looduskaitsetööde korraldamisel aastast 2013 (OÜ Nordic 
Botanical).

Lektor  Karin Bachmann
Haridustase: Eesti Põllumajandusülikool, maastikuarhitektuur (BA); Eesti 

Kunstiakadeemia, urbanistika (MA)
Kvalifikatsioon: Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž (2009 - 2011), Eesti 

Kunstiakadeemia (2010-2011)

Praktiline kogemus: Töötanud Tartu Linnavalitsuses linaplaneerijana ja AS-s K&H 
maastikurhitektina. Alates aastast 2009 maastikuarhitekt firmas 
OÜ Kino Maastikuarhitektid. 


