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Taotleja personaalsed hindamistabelid 

 

MAASTIKUEHITAJA, TASE 3 

Taotleja nimi:  

Hindamise aeg:  

Hindamise koht:  

Hindajad: 

 

 

Nr TÖÖOSA / hindamiskriteerium Tõendatud  
Mitte 

tõendatud 
Märkused 

KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID 

1.  TÖÖ PLANEERIMINE 

1.1.  
Planeerib oma tööd, lähtudes etteantud juhistest ja 
tööjoonistest. 

   

1.2.  
Hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti 
materjalide vajadusest 

   

2.  OBJEKTI (HALJASALA, RAJATIS) ETTEVALMISTAMINE 

2.1.  Ladustab vajalikud materjalid nõuetekohaselt.    
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Nr TÖÖOSA / hindamiskriteerium Tõendatud  
Mitte 

tõendatud 
Märkused 

2.2.  
Valmistab pinnase käsitsi ette, lähtudes projekti 
eesmärgist; vajadusel teeb umbrohutõrjet. 

   

3.  ISTUTUSALADE RAJAMINE 

3.1.  Paigaldab istusala servad, arvestades etteantud juhiseid.    

3.2.  Paigaldab geosünteedid, arvestades etteantud juhiseid.    

3.3.  
Külvab seemned: istutab, kastab ja toestab taimed, sh 
põõsad, arvestades istiku tüüpi, istutusnõudeid ja 
etteantud juhiseid. 

   

3.4.  
Multšib, arvestades mullapinna olukorda (niiskus, 
temperatuur), taimede kasvunõudeid. 

   

4.  SILLUTISE (BETOONKIVI, LOODUSKIVI, PUIT) JA SÕELMETEEDE RAJAMINE 

4.1.  
Ehitab teesüvendi ja paigaldab aluspõhja, arvestades 
etteantud juhiseid. 

   

4.2.  
Paigaldab teeäärise ja sillutise, arvestades etteantud 
juhiseid 
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Nr TÖÖOSA / hindamiskriteerium Tõendatud  
Mitte 

tõendatud 
Märkused 

4.3.  Täidab vuugid puistematerjaliga.    

4.4.  
Viimistleb sillutise, kasutades asjakohaseid töövahendeid 
ja järgides etteantud juhiseid. 

   

5.  MURU RAJAMINE 

5.1.  
Valmistab ette murualuse mullapinna, arvestades 
etteantud juhiseid. 

   

5.2.  
Külvab käsitsi või käsikülvikuga muruseemne ja väetise, 
arvestades külvinorme. 

   

5.3.  
Paigaldab, sh väetab ja kastab siirdemuru, arvestades 
etteantud juhiseid. 

   

6.  AEDADE JA HALJASALADE HOOLDAMINE 

6.1.  Hooldab teid, müüre ja treppe vastavalt juhistele.    

6.2.  Hooldab muru ja istutusala vastavalt juhistele.    
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Nr TÖÖOSA / hindamiskriteerium Tõendatud  
Mitte 

tõendatud 
Märkused 

6.3.  
Pügab ja noorendab hekke vastavalt juhistele, kasutades 
selleks ettenähtud töövahendeid. 

   

6.4.  
Teeb abitöid viljapuude ja marjapõõsaste hoolduslõikustel 
vastavalt juhistele. 

   

7.  SUURTE PUUDE ISTUTAMINE JA HOOLDAMINE    

7.1.  
Istutab, kastab ja toestab suuri puid, arvestades istiku 
tüüpi, istutusnõudeid ja etteantud juhiseid. 

   

7.2.  Teeb abitöid suurte puude lõikamisel vastavalt juhistele.    

VALITAVAD KOMPETENTSID 

8.  PUIDUST VÄIKEVORMIDE (PERGOLAD, TERRASSID, VÕRESEINAD) EHITAMINE 

8.1.  Ehitab postvundamendi vastavalt etteantud juhistele.    

8.2.  Paigaldab postid vastavalt etteantud juhistele.    
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Nr TÖÖOSA / hindamiskriteerium Tõendatud  
Mitte 

tõendatud 
Märkused 

8.3.  
Mõõdab ja lõikab puitmaterjali sirgete lõigetega vastavalt 
etteantud juhistele. 

   

8.4.  Kinnitab detailid vastavalt etteantud juhistele.    

8.5.  
Paigaldab, viimistleb ja hooldab laudist vastavalt etteantud 
juhistele. 

   

9.  PIIRETE EHITAMINE 

9.1.  
Teeb abitöid metall-, kuivbetoon- ja puitpostide 
paigaldamisel, järgides etteantud juhiseid ja 
tööohutusnõudeid. 

   

9.2.  
Teeb abitöid võrktarade ehitamisel ja võrkmoodulite 
paigaldamisel, järgides etteantud juhiseid. 

   

9.3.  
Teeb abitöid puitpiirete ehitamisel ja puitmoodulite 
paigaldamisel, järgides etteantud juhiseid ja 
tööohutusnõudeid. 

   

10.  KUTSET LÄBIVAD KOMPETENTSID    

10.1.  
Sõnastab oma tegevused ja plaanid selgelt ning 
arusaadavalt. 
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Nr TÖÖOSA / hindamiskriteerium Tõendatud  
Mitte 

tõendatud 
Märkused 

10.2.  
Võtab vastutuse oma tööülesannete täitmise eest, 
saavutades tööeesmärgid määratud aja jooksul. 

   

10.3.  
Valib oma töö tegemiseks kõige efektiivsema viisi, 
tegutsedes eesmärgipäraselt ja läbimõeldult 

   

10.4.  Teeb tööd, kasutades ergonoomilisi töövõtteid.    

10.5.  
Teeb koostööd teiste meeskonnaliikmetega, suhtleb 
nendega kannatlikult ja lugupidavalt. 

   

10.6.  Näitab üles initsiatiivi oma töötulemuste saavutamisel.    

10.7.  Teeb tööd, järgides ohutusnõudeid.    

10.8.  
Teeb tööd, kasutades tööriistu ja -vahendeid 
eesmärgipäraselt. 

   

10.9.  
Kasutab materjale otstarbekalt, lähtudes juhistest ja 
nõuetest. 

   

10.10.  Teeb tööd, arvestades etteantud keskkonnanõudeid.    
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Nr TÖÖOSA / hindamiskriteerium Tõendatud  
Mitte 

tõendatud 
Märkused 

10.11.  
Hoiab töökoha korras, tagades objekti viisaka 
väljanägemise. 

   

10.12.  
Sorteerib ja ladustab jäätmed, sh orgaanilised jäätmed, 
nõuetekohaselt. 

   

10.13.  
Tunneb ära taimed ja teab nende eestikeelseid nimetusi 
(vastavalt tõendatavatele kompetentsidele, vt 
kutsestandardi lisa 1) 

   

10.14.  
Õnnetusjuhtumi korral kutsub professionaalse abi ja 
teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale. 

   

10.15.  Valdab eesti keelt tasemel A2 (vt kutsestandardi lisa 2)    

 

 

Hindamistulemus:  
 
 
Tagasiside taotlejale: 


