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Kinnitatud Maastikuarhitektuuri kutseala 
kutsekomisjoni otsusega 23.07.2019
Eneseanalüüsi ja hindamislehe H2 (Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8)

Tööosad, kompetentsid

(kompetentside kirjeldus - kutsestandardi osa B.2.1)
Kompetentsi tõendava(te) dokumendi/dokumentide nimetus(ed) ja selgitus, mil moel esitatud materjal (lisas) kompetentsi tõendab 
Hindaja seisukoht –kompetents tõendatud (jah/ei)
Koond
hin-
nang
B.2.1 Ehitusprojekti arhitektuuri välisruumi osa terviklahenduse koostamine selle kõigis staadiumites
[Nimetada tööd, koolitused, ülikoolidiplomid, töökogemused jmt, mis vastava tööosa kompetentse tõendavad. Kõik siin nimetatud materjalid tuleb taotlusega koos esitada. NB! Tuua välja vähemalt üks töö, mis käsitleb kõrgendatud avaliku huvi alla kuuluvat välisruumi ja selle rajatisi.  Oluline on valida välja enda parimad tööd, olulisemad koolitused jne. Võimalusel valida sellised tööd, millest igaüks tõendab võimalikult paljude kompetentside olemasolu. Kogu tööde nimekiri tuua vajadusel välja CV-s. Projekte-planeeringuid-muid töid esitada hindamisele soovituslikult kõigi tööosade kohta kokku kuni 5 ] - kaldkirjaga osa vormi lõppversioonist kustutada




Asukohast, kasutajate vajadustest ja võimalustest tulenevate lähtetingimuste välja selgitamine ja analüüsimine ning välisruumi projekteerimise lähteülesande ja programmi koostamine, vajadusel uudse(te) ja asjakohas(t)e analüüsimeetodi(te) välja töötamine






Erinevate ruumiliste visioonide, kontseptsioonide ning eskiislahenduste koostamine ning funktsionaalselt, sotsiaalselt, ökoloogiliselt, konstruktiivselt ja tehniliselt toimiva, ohutu ning esteetiliselt ja majanduslikult tasakaalustatud jätkusuutliku lahenduse leidmine lähteülesande alusel.





Ehitusprojekti eel-, põhi- ja tööprojekti arhitektuuri osa välisruumi lahenduse koostamine lähteülesande alusel vastavalt ehitusprojektile esitatavatele nõuetele ja heale tavale ning kooskõlas teiste ehitusprojekti osadega. Ruumilise lahenduse terviklikkuse ja selle säilimise tagamine projekteerimise käigus.





Ehitusprojekti graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa vormistamine selgelt, loetavalt ja arusaadavalt ning ehitusprojekti vormistamisele esitatavatele nõuetele vastavalt. 





Osapoolte vajaduste välja selgitamine ning mõistlike ja tasakaalustatud lahenduste leidmine koostöös asjakohaste ametkondadega. 





Autorijärelvalve teostamine autoriõiguse kaitseks. Vajadusel projekti täpsustamine ja täiendamine ehitusprotsessi käigus. Ruumilise lahenduse terviklikkuse ja selle säilimise tagamine ehitamise käigus. 
Välisruumi ja selle rajatiste hooldus- ning kasutusjuhendite koostamine, arvestades toodete ja materjalide tootja juhendeid ning neile kehtestatud nõudeid. 





Eksperthinnangute andmine erinevatele maastikuarhitektuuri projektidele ja auditite tegemine maastikuarhitektuuri lahendustele, kaasa arvatud  kõrgendatud avaliku huvi alla kuuluv välisruum ja selle rajatised.





Eneseanalüüs (tööosa B.2.1 kohta)

Esitada lühike essee eesmärgiga näidata taotleja põhimõttelist lähenemist ehitusprojekti arhitektuuri välisruumi osa terviklahenduse koostamisele
Soovituslik struktuurinäide:
-Töö nimi, koostamise aeg, asukoht, staatus (nt kõrgendatud avaliku huvi objekt)
-Meeskond, taotleja roll/ülesanne meeskonnas
-Töö lühikirjeldus: mida lahendati, milline tulem saadi
-Kuidas ja millist kompetentsi käsitletav töö näitab
[kaldkirjaga osa vormi lõppversioonist kustutada]






Tööosad, kompetentsid

(kompetentside kirjeldus - kutsestandardi osa B.2.2)
Kompetentsi tõendava(te) dokumendi/dokumentide nimetus(ed) ja selgitus, mil moel esitatud materjal (lisas) kompetentsi tõendab 
Hindaja seisukoht –kompetents tõendatud (jah/ei)
Koond
hin-
nang
B.2.2 Planeeringute koostamine erinevates planeeringu liikides
[Nimetada tööd, koolitused, ülikoolidiplomid, töökogemused jmt, mis vastava tööosa kompetentse tõendavad. Kõik siin nimetatud materjalid tuleb taotlusega koos esitada. NB! Tuua välja vähemalt üks töö, mis käsitleb kõrgendatud avaliku huvi alla kuuluvat välisruumi ja selle rajatisi. Oluline on valida välja enda parimad tööd, olulisemad koolitused jne. Võimalusel valida sellised tööd, millest igaüks tõendab võimalikult paljude kompetentside olemasolu. Kogu tööde nimekiri tuua vajadusel välja CV-s. Projekte-planeeringuid-muid töid esitada hindamisele soovituslikult kõigi tööosade kohta kokku kuni 5 ] - kaldkirjaga osa vormi lõppversioonist kustutada




1)  Planeeringute, sh kõrgendatud avaliku huvi objektiks oleva planeeringu lähteolukorra analüüs, arvestades ruumilise, majandusliku, sotsiaalse, loodusliku, ajaloolise, kultuurilise jm keskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Lähteseisukohtade koostamine planeeringu ruumilise terviklahenduse jaoks, arvestades võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajaduste ja huvidega





2)  Mitmesuguste ruumiliste visioonide, ruumiliste strateegiate ning planeeringute, sh kõrgendatud avaliku huvi objektiks oleva planeeringu eskiislahenduste koostamine lähteseisukohtade alusel, ühiskonnale vajalike funktsionaalselt, esteetiliselt ja majanduslikult tasakaalustatud lahenduste leidmine.





3)  Osapoolte vajaduste mõistmine ning mõistlike ja tasakaalustatud lahenduste leidmine sisulistele probleemidele. 
Avalikkuse, huvitatud isikute ja asjakohaste ametiasutustega koostöö tegemine, kasutades selleks sobivaid koostöövorme.





4)  Planeeringu, sh kõrgendatud avaliku huvi objektiks oleva planeeringu ruumilise terviklahenduse koostamine vastastikuses koosmõjus teiste planeeringu osadega lähtudes varasematest analüüsidest, visioonidest ja eskiislahendusest.
Planeeringuga tervikliku kvaliteetse elukeskkonna välja kujundamiseks eelduste ja võimaluste kavandamine.





5)  Planeeringu lahenduse tutvustamine, selgitamine ja põhjendamine ning üleskerkinud küsimustele mõistetavalt vastamine. Teabe kättesaadavuse tagamine ning oskus planeeringu eesmärgist tulenevalt välja tuua olulisemaid arutluse punkte.






6)  Planeeringu graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa selgelt, loetavalt ja arusaadavalt vormistamine või vormistamise korraldamine






7) Eneseanalüüs (tööosa B.2.2 kohta)

Esitada lühike essee eesmärgiga näidata taotleja arusaama planeeringu ruumilise terviklahenduse koostamisest, sh käsitleda planeerimise vajadust ja eesmärke ühiskonnas ning planeerija rolli arengu suunamisel, planeeringu koostamisel, planeeringute juhtimisel ja koostamisel
Soovituslik struktuurinäide:
-Töö nimi, koostamise aeg, asukoht, staatus (nt kõrgendatud avaliku huvi objekt)
-Meeskond, taotleja roll/ülesanne meeskonnas
-Töö lühikirjeldus: mida lahendati, milline tulem saadi
-Kuidas ja millist kompetentsi käsitletav töö näitab
[kaldkirjaga osa vormi lõppversioonist kustutada]









Tööosad, kompetentsid

(kompetentside kirjeldus - kutsestandardi osa B.2.3) 
Kompetentsi tõendava(te) dokumendi/dokumentide nimetus(ed) ja selgitus, mil moel esitatud materjal (lisas) kompetentsi tõendab 
Hindaja seisukoht –kompetents tõendatud (jah/ei)
Koond
hin-
nang
B.2.3 Maastiku uurimine, inventeerimine, hindamine ja maastiku hooldamise kavandamine	
[Nimetada tööd, koolitused, ülikoolidiplomid, töökogemused jmt, mis vastava tööosa kompetentse tõendavad. Kõik siin nimetatud materjalid tuleb taotlusega koos esitada. NB! Oluline on valida välja enda parimad tööd, olulisemad koolitused jne. Võimalusel valida sellised tööd, millest igaüks tõendab võimalikult paljude kompetentside olemasolu. Kogu tööde nimekiri tuua vajadusel välja CV-s. Projekte-planeeringuid-muid töid esitada hindamisele soovituslikult kõigi tööosade kohta kokku kuni 5 ] - kaldkirjaga osa vormi lõppversioonist kustutada




1) Tööprotsessi kavandamine tööülesandest lähtuvalt ning sobiva metoodika välja valimine, vajalike ekspertide kaasamine ja kooskõlastuste vajaduse määratlemine.






2) Tööülesandest lähtuvalt lähteandmete kogumine, kasutades asjakohaseid andmekogusid, ekspertarvamusi jne. Välitöö teostamine, vajadusel tööks vajalike kooskõlastuste hankimine   
 





3) Andmekogudest, ekspertidelt ja /või välitöödelt saadud andmete analüüsimine kasutades asjakohaseid ja sobivaid metoodikaid ja meetodeid. 






4) Analüüsi tulemuste põhjal järelduste tegemine, arvestades lähteülesannet, erinevaid huvigruppe, uuritava objekti eripära ning kasutades erialaseid teadmisi. 





5) Lähtuvalt lähteülesandest uuringu lõppraporti, aruande, hoolduskava, või inventuuri vm, koostamine ning selle graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa selgelt, loetavalt ja arusaadavalt vormistamine.







6) Eneseanalüüs (tööosa B.2.3 kohta)

Esitada lühike essee eesmärgiga näidata taotleja põhimõttelist lähenemist uuringute teostamisele
Soovituslik struktuurinäide:
-Töö nimi, koostamise aeg, asukoht, staatus (nt muinsuskaitsealune, looduskaitsealune objekt vms)
-Meeskond, taotleja roll/ülesanne meeskonnas
-Töö lühikirjeldus: mis oli uuringu teostamise eesmärgiks, milline tulem saadi
-Kuidas ja millist kompetentsi käsitletav töö näitab
[kaldkirjaga osa vormi lõppversioonist kustutada]





