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Taotleja personaalsed hindamistabelid 

 

MAASTIKUEHITAJA, TASE 5 

Taotleja nimi:  

Hindamise aeg:  

Hindamise koht:  

Hindajad: 

 

Nr TÖÖOSA / hindamiskriteerium Tõendatud  
Mitte 

tõendatud 
Märkused 

KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID 

1.  TÖÖ PLANEERIMINE 

1.1.  
Koostab ja vajadusel korrigeerib tööde graafikuid, järgides 
projekti (sh digitaalset) ja selle eelarvet. 

   

1.2.  

Planeerib tööd objektidel, arvestades tööde graafikuid, 
tööjõu vajadust ja eelarvet, vajadusel kooskõlastab 
projekti trassi- ja kommunikatsiooni valdajatega; planeerib 
ettevõtte tööd. 

   

1.3.  
Koostab objekti eelarve, lähtudes projektist ja arvestades 
tööde mahtu, vajalike materjalide kogust ja maksumust. 

   

1.4.  
Arvutab materjali mahud; tellib materjalid, lähtudes 
projektist (töökirjeldusest), kontrollib projekti 
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Nr TÖÖOSA / hindamiskriteerium Tõendatud  
Mitte 

tõendatud 
Märkused 

(töökirjelduse) mahtude vastavust reaalsele olukorrale 
objektil. 

2.  OBJEKTI (HALJASALA, RAJATIS) ETTEVALMISTAMINE 

2.1.  Hindab objekti ja selle vastavust projektile.    

2.2.  
Märgib loodusesse maha maastikuehituse objekti, 
lähtudes projektist ning kaitstes vajadusel olemasolevat 
taimestikku ja pinnast. 

   

2.3.  
Korraldab materjalide ladustamist, arvestades materjalide 
ja objekti eripära. 

   

2.4.  
Korraldab pinnase ettevalmistamist ja 
vertikaalplaneerimist, lähtuvalt projektist; vajadusel võtab 
pinnaseproovid. 

   

2.5.  
Korraldab sademe- ja pinnasevee juhtimise vajalikus 
suunas, arvestades ehituse head tava ja hetkeolukorda. 

   

3.  ISTUTUSALADE RAJAMINE 

3.1.  
Valib istutusala servad, lähtudes objekti 
vertikaalplaneerimisest 
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Nr TÖÖOSA / hindamiskriteerium Tõendatud  
Mitte 

tõendatud 
Märkused 

3.2.  
Valib geosünteedid, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja 
objekti eripärast. 

   

3.3.  

Valib ja külvab seemned, istutab, kastab ja toestab 
taimed, sh põõsad, lähtudes projektist (töökirjeldusest), 
arvestades istiku tüüpi, suurust, taime liiki, kasvukoha-, 
ilmastiku- ja mullastikutingimusi. 

   

3.4.  Korraldab multšimist, lähtudes nõuetest.    

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

4.1.  
Korraldab teesüvendi ja aluspõhja ehitust, järgides 
maastikehitusega seotud õigusakte. 

   

4.2.  
Korraldab teesüvendi ja sillutise paigaldamist, 
viimistlemist ja betoonitöid, lähtudes projektist. 

   

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

5.1.  
Korraldab vundamendi ehitust, lähtudes projektist 
(töökirjeldusest). 

   

5.2.  
Korraldab postide paigaldamist, lähtudes projektist 
(töökirjeldusest). 
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Nr TÖÖOSA / hindamiskriteerium Tõendatud  
Mitte 

tõendatud 
Märkused 

5.3.  
Korraldab puitkarkassi ehitust, lähtudes projektist 
(töökirjeldusest). 

   

5.4.  
Korraldab laudise paigaldust, viimistlust ja hooldust, 
lähtudes projektist (töökirjeldusest). 

   

6.  MURU RAJAMINE 

6.1.  
Korraldab murupinna ettevalmistamise, arvestades 
olemasolevat pinnast. 

   

6.2.  
Korraldab muruseemne külvamise ja vajadusel 
väetamise, arvestades külvinorme. 

   

6.3.  
Korraldab siirdemuru paigaldamist, väetamist ja kastmist, 
arvestades maapinna ja siirdemuru eripära ning 
ilmastikutingimusi. 

   

6.4.  
Korraldab nõlvade toestamist, vastavalt projektile ja 
vajadusele. 

   

7.  AEDADE JA HALJASALADE HOOLDAMINE    

7.1.  
Koostab aia või haljasala hoolduskava, arvestades 
olukorda objektil. 

   

7.2.  
Korraldab teede, müüride ja treppide hooldamist vastavalt 
juhendile ja aastaajale, hindab pisiremondi või remondi 
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Nr TÖÖOSA / hindamiskriteerium Tõendatud  
Mitte 

tõendatud 
Märkused 

vajadust 

7.3.  
Hindab aia või haljasala hooldusvajadust; korraldab muru 
ja istutusala hooldamist. 

   

7.4.  
Hindab hekkide pügamise ja noorendamise vajadust; 
korraldab hekkide pügamist ja noorendamist. 

   

7.5.  
Hindab taimekaitsetööde vajadust, kooskõlastab kliendiga 
ja korraldab taimekaitsetöid, tagades nõuetekohase 
taimekaitsevahendite kasutamise. 

   

7.6.  
Hindab viljapuude ja marjapõõsaste hooldus-, kujundus- 
ja noorenduslõikuste vajadust ja korraldab nende 
lõikamise. 

   

8.  SUURTE PUUDE ISTUTAMINE JA HOOLDAMINE 

8.1.  
Istutab, kastab ja toestab suuri puid, lähtudes projektist; 
koostab hooldusjuhendi, arvestades istiku tüüpi, suurust, 
taime liiki, kasvukoha-, ilmastiku- ja mullastikutingimusi. 

   

8.2.  
Rajab tugevdatud kasvualuse ja paigaldab 
kastmissüsteemi. 

   

8.3.  Hooldab puud istutusjärgselt, lähtudes hooldusjuhendist.    
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Nr TÖÖOSA / hindamiskriteerium Tõendatud  
Mitte 

tõendatud 
Märkused 

8.4.  
Hindab suurte puude lõikamise ja kändude freesimise 
vajadust, korraldab suurte puude (hooldus-, kujundus-, 
noorenduslõikus jm) lõikamist; tellib vajadusel arboristi. 

   

9.  MÜÜRIDE EHITAMINE 

9.1.  
Korraldab vundamendi ja tugimüüride ehitust, lähtudes 
projektist. 

   

9.2.  Korraldab kuivmüüri ehitust, lähtudes projektist.    

10.  SISEHALJASTUSE RAJAMINE JA HOOLDAMINE 

10.1.  

Analüüsib sisehaljastusobjekti, arvestades objekti eripära 
ja plaanitava töö eesmärki; koostab kavandi ja eelarve, 
arvestades sisehaljastuse rajamise ja hooldamise 
töömahtu ja materjale. 

   

10.2.  
Rajab sisehaljastuse, lähtudes kavandist ja arvestades 
objekti eripära. 

   

10.3.  
Hindab sisehaljastuse hooldusvajadust ja korraldab 
haljastuse hooldamist, lähtudes kavandist ning arvestades 
objekti eripära; koostab hoolduskava vastavalt vajadusele. 

   

VALITAVAD KOMPETENTSID 
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Nr TÖÖOSA / hindamiskriteerium Tõendatud  
Mitte 

tõendatud 
Märkused 

11.  LOKAALSE KUIVENDUS- JA KASTMISSÜSTEEMI KAVANDAMINE JA PAIGALDAMINE 

11.1.  
Kavandab vastavalt lähteülesandele lokaalse kuivendus- 
ja kastmissüsteemi, arvestades kasvavat taimestikku, 
pinnast ja keskkonnanõudeid. 

   

11.2.  
Korraldab sademe- ja pinnasevee juhtimise, lähtudes 
projektist ja arvestades keskkonnanõudeid. 

   

11.3.  
Korraldab lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi 
paigaldamise, lähtudes projektist (töökirjeldusest). 

   

11.4.  
Seadistab lokaalse kastmissüsteemi, arvestades 
kastmisvajadust; hooldab lokaalset kastmis- ja 
kuivendussüsteemi. 

   

12.  AIAVEEKOGU RAJAMINE 

12.1.  
Korraldab süvendi kaevamist ja aluskihi paigaldamist, 
lähtudes projektist (töökirjeldusest). 

   

12.2.  
Korraldab geosünteetide paigaldamist, lähtudes projektist 
(töökirjeldusest). 

   

12.3.  
Korraldab aiaveekogu servade viimistlemist, lähtudes 
projektist (töökirjeldusest) ja arvestades materjali 
omadusi. 
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Nr TÖÖOSA / hindamiskriteerium Tõendatud  
Mitte 

tõendatud 
Märkused 

12.4.  
Korraldab tehniliste seadmete paigaldamise, lähtudes 
projektist (töökirjeldusest). 

   

12.5.  
Korraldab vee- ja kaldataimede istutamise, arvestades 
taimede liiki, kasvunõudeid ja mullastikutingimusi. 

   

13.  PIIRETE EHITAMINE 

13.1.  
Korraldab metall-, betoon- ja puitpostide valmistamist, 
lähtudes projektist (töökirjeldusest). 

   

13.2.  
Korraldab võrktarade ehitamist ja võrkmoodulite 
paigaldamist, lähtudes projektist (töökirjeldusest). 

   

13.3.  
Korraldab puitpiirete ehitamist ja puitmoodulite 
paigaldamist, lähtudes projektist (töökirjeldusest). 

   

13.4.  
Korraldab betoonist aiasoklite paigaldamist, lähtudes 
projektist (töökirjeldusest). 

   

13.5.  
Korraldab väravate paigaldamist, lähtudes projektist 
(töökirjeldusest); tellib vajadusel alltöövõtja (elekter, 
automaatika). 

   

14.  JUHTIMINE JA MAJANDAMINE 

14.1.  
Koostab hinnapakkumise, arvestades projekti eelarvet ja 
kasumlikkust. 
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Nr TÖÖOSA / hindamiskriteerium Tõendatud  
Mitte 

tõendatud 
Märkused 

14.2.  
Juhib töögrupi tööd, lähtudes tööülesannetest; juhendab 
meeskonda õigete töövahendite ja -võtete valikul; koostab 
ja jälgib töögraafikute täitmist. 

   

14.3.  
Kontrollib projektist, kvaliteedinõuetest ja õigusaktidest 
kinnipidamist; koostab nõuetekohase dokumentatsiooni.  

   

14.4.  
Suhtleb tellija ja ehitusjärelevalvega ning teavitab neid 
vajadusel projekti ja ehitustööde mittevastavustest. 

   

14.5.  

Koostab dokumentatsiooni, mis kajastab objekti vastavust 
projektile (töökirjeldusele), järgides vajalikke 
protseduurireegleid ja dokumentide vormistamise 
nõudeid; annab tellijale töö üle. 

   

15.  KUTSET LÄBIVAD KOMPETENTSID 

15.1.  
Lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest, järgides 
maastikuehituse head tava. 

   

15.2.  
Planeerib tööd pikemaajaliselt, juhendab ja juhib kolleege, 
täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid 
määratud aja jooksu. 

   

15.3.  
Analüüsib tagasisidet ning langetab asjakohaseid 
otsuseid. 

   

15.4.  
On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös; suhtleb 
klientide ja kolleegidega, tegutseb parima ühise tulemuse 
saavutamise nime. 
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Nr TÖÖOSA / hindamiskriteerium Tõendatud  
Mitte 

tõendatud 
Märkused 

15.5.   Kasutab ergonoomilisi töövõtteid.    

15.6.  
Hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ja jälgib 
ohutusnõuete täitmist. 

   

15.7.  
Täidab keskkonnanõudeid; korraldab jäätmete, sh 
orgaaniliste jäätmete, nõuetekohase käitluse. 

   

15.8.  
Kutsub õnnetusjuhtumi korral professionaalse abi ja 
teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale. 

   

15.9.  

Kasutab arvutit vastavalt baasmoodulitele „Arvuti 
põhitõed“, „Interneti põhitõed“, „Tekstitöötlus“ ja 
„Tabelitöötlus“ ja standardmoodulile „Esitlus“ (vt 
kutsestandardi lisa 1). 

   

15.10.  
Valdab eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel 
A2 (vt kutsestandardi lisa 2). 

   

 

 

 

Hindamistulemus:  
 
 
Tagasiside taotlejale: 


