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SISSEJUHATUS    

Portfoolio esitatakse maastikuehitaja, tase 4  ja maastikuehitaja osakutse haljasalade hooldaja tase 

4 kutse saamiseks.    

Portfoolio koostamise eesmärk on tõendada kutsestandardis nimetatud kompetentside olemasolu.    

Portfoolio on kogum taotleja loodud, valitud, järjestatud ning analüüsitud materjalidest, mis 

võimaldavad taotletava taseme kompetentside tõendamist ja peegeldavad taotleja arengut.  

Portfoolio koostamise aluseks on neljanda taseme maastikuehitaja kompetentside 

tegevusnäitajad, millele vastavust peavad portfooliosse kogutud materjalid tõendama.    

Esitatav portfoolio peab olema    

• sidus – portfoolio on struktureeritud; selles esitatavad materjalid on loogilises järjestuses ning 

moodustavad terviku;    

• refleksiivne – portfoolio peegeldab taotleja eneseteadlikkust ja eneseanalüüsi 

maastikuehitajaks kujunemisel;    

• kõikehõlmav – portfoolios on esindatud kõik vastava kutsetaseme kompetentside  

tegevusnäitajad;    

• isikupärane – võimaldab tuua esile maastikuehitaja loovuse ja isikupära;    

• autentne – portfoolios esitatud tõendusmaterjal on autentne, st taotleja ise on selle koostanud.    
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1. PORTFOOLIO KOOSTAMINE   

Portfoolio koostamisel lähtub õpilane maastikuehitaja 4. taseme kutsestandardist.    

Tõendusmaterjali kogumine on õpilase ülesanne ja ta vastutab esitatud materjali tõesuse eest.    

1.1. Milline on hea tõendusmaterjal   

Head tõendusmaterjali iseloomustavad järgmised näitajad:   

• annab tõendeid selle kohta, et kompetents on olemas;  

• on sisuline, st aitab mõista ja näha tegelikult toimunut;   

• on asjakohane ja kompetentsidega kooskõlas.    

Tõendusmaterjale võib liigitada otsesteks ja kaudseteks.   

1.1.1. Otsene tõendusmaterjal   

Otsesed materjalid on kirjeldused tehtud töödest, mida täiendavad fotod, videod töö 

erinevatest etappidest. Otseseks tõendusmaterjaliks on ka taotleja läbitud koolitustelt saadud 

tunnistused ja tõendid. Soovitav on tunnistuse või tõendi juurde lisada analüüs läbitud 

koolituse väärtusest endale. Nt koolitus „Linnapuude hooldamine“: antud koolituse raames 

õppisin tundma puittaimede füsioloogiat ja ehitust. Sellest teadmisest lähtuvalt oskan valida 

puuhooldustöödeks sobivat aega. Lõikustöid tehes arvestan puittaime ehitusega ja teen lõiked 

sobivatest kohtades, väldin oksakrae ja kooreharja vigastamist.   

1.1.2. Kaudne tõendusmaterjal   

Kaudsed materjalid on koostanud enamasti keegi teine, et anda hinnang õpilase tegevusele.  

Kaudsed tõendusmaterjalid annavad infot kutse taotleja kohta Need võivad olla praktikajuhendaja 

iseloomustus, tööandja (maastikuehitusettevõtte) soovituskiri, kliendi tagasiside, korrektselt 

täidetud tööpass, praktika individuaalse kava väljavõte praktikajuhendaja hinnangust õpilase 

tegevuse kohta praktika ajal.    
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2. PORTFOOLIO ÜLESEHITUS JA VORM   

Portfoolio koosneb järgmistest osadest:    

1. Curriculum Vitae või Europassi CV (www.europassikeskus.ee);   

CV tuleb koostada korrektselt vastavalt CV koostamise tavale, et sellest selguksid kutse 

taotleja parimad omadused, töökogemus ja hariduslik taust k.a täiendkoolitused, mis on 

läbitud maastikuehituse valdkonnas. Ära ei tohi unustada kajastamast keelte oskust ja arvuti 

kasutamise oskust, et need vastaksid kutsestandardis kirjeldatud tasemele.   

2. Maastikuehitusealase tegevuse kirjeldus;  

Ülevaade maastikuehitusealasest tegevusest (ca 1 lehekülg). (Ülevaates kirjeldatakse oma tegevust 

maastikuehitajana, kui kaua on tegutsetud, millistes projektides on osaletud, milliseid objekte 

rajatud jne. Ülevaates analüüsige läbivaid kompetentse kutsestandardist, tooge näiteid).  

Tõendusmaterjalid   

● Fotod ja videod tehtud töödest;     

● taotleja koostatud joonised, artiklid ja raportid;     

● klientide tagasiside;    

● praktikajuhendajate hinnangud;   

● kolmanda isiku välja antud dokumendid taotleja õpisoorituste kohta ( näiteks 

akadeemiline õiend, täienduskoolituse tunnistused jm), tõendus erialase 

töökogemuse ja -ülesannete kohta (tööleping, ametijuhend jm);     

    

Kõik tõendusmaterjalid peavad olema tekstiga seotud ja tekstis viidatud, vaata Luua  

Metsanduskooli kirjalike tööde juhendist. Kõik tõendusmaterjalid laetakse portfoolio lõppu 

lisadesse ja viide tõendusmaterjalile lisatakse hüperlingina. Tõendusmaterjal varustatakse 

pealkirjaga, fotod allkirjaga ning nummerdatakse (Lisa 1, pilt 1 jne). Näiteks sisaldab foto allkiri 

lühikokkuvõtet pildil kujutatust ning lisada tuleb juurde ka pildi tegemise aasta ja koht (vt joonis 

1). 

http://www.europassikeskus.ee/
http://www.europassikeskus.ee/
http://www.europassikeskus.ee/
http://www.europassikeskus.ee/
http://www.europassikeskus.ee/
https://www.luua.ee/userfiles/oppetoo/oppematerjal/kirjalike%20toode%20vormistamine.pdf
https://www.luua.ee/userfiles/oppetoo/oppematerjal/kirjalike%20toode%20vormistamine.pdf
https://www.luua.ee/userfiles/oppetoo/oppematerjal/kirjalike%20toode%20vormistamine.pdf
https://www.luua.ee/userfiles/oppetoo/oppematerjal/kirjalike%20toode%20vormistamine.pdf
https://www.luua.ee/userfiles/oppetoo/oppematerjal/kirjalike%20toode%20vormistamine.pdf
https://www.luua.ee/userfiles/oppetoo/oppematerjal/kirjalike%20toode%20vormistamine.pdf
https://www.luua.ee/userfiles/oppetoo/oppematerjal/kirjalike%20toode%20vormistamine.pdf
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Joonis  1. Ikodori betoonplaatidest rajatud jalgtee koos siirdmurust rajatud muruga. Eraaed   

Tartus, Rukki 28. 2017 aastal (tagasi) 
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Lisa 1   

3. ENESEANALÜÜSI VORM MAASTIKUEHITAJA TASE 4   
   Tööosa / tegevus   Tööosa tõendamine     

1.    Töö planeerimine   

✓ Planeerib töögrupi tavatööd, järgides töögraafikut ja 

projektijuhi juhiseid;   

✓ Arvutab materjali mahud, arvestades projekti või 

töökirjeldust ning olukorda objektil; tellib materjalid, 

lähtudes projektist.   

   

2.    Objekti (haljasala, ehitis, rajatis) ettevalmistamine   

✓ hindab objekti ja selle vastavust projektile;   

✓ märgib loodusesse maha maastikuehituse objekti, 

lähtudes projektist ning kaitstes vajadusel olemasolevat 

taimestikku ja pinnast;   

✓ ladustab vajalikud materjalid, arvestades materjalide ja 

objekti eripära;   
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  ✓ valmistab pinnase ette käsitsi ja kasutades selleks 

ettenähtud tehnilisi vahendeid, lähtudes projekti 

eesmärgist; vajadusel teeb umbrohutõrjet (vt 

kutsestandardi lisa 1);   

✓ juhib sademe- ja pinnaseveed vajalikus suunas, 

arvestades ehituse head tava ja hetkeolukorda.   

  

3.    Istutusalade rajamine   

✓ paigaldab istutusala servad, lähtudes objekti 

vertikaalplaneerimisest;   

✓ paigaldab geosünteedid, lähtudes projektist   

(töökirjeldusest) ja objekti eripärast;   

✓ külvab seemned, istutab, kastab ja toestab taimed, sh 

põõsad, lähtudes projektist, arvestades istiku tüüpi, 

suurust, taime liiki, kasvukoha-, ilmastiku- ja 

mullastikutingimusi ja kasvualuseid (vt kutsestandardi 

lisa 1);   
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  ✓ multšib, lähtudes projektist ja arvestades mullapinna 

olukorda (niiskus, temperatuur), taimede 

kasvunõudeid.   

  

4.    Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puit) ja sõelmeteede 

rajamine   

✓ ehitab teesüvendi ja aluspõhja, kasutades vastavat 

tehnikat (va traktorid, kopad, laadurid jm) ning  

järgides maastikehitusega seotud õigusakte;    

✓ paigaldab teeäärise ja sillutise, teeb vajalikud 

betoonitööd, lähtudes projektist ja kasutades töödeks 

vajalikke seadmeid; viimistleb erinevat tüüpi sillutist, 

järgides kvaliteedinõudeid ja projekti.   

   

5.    Puidust väikevormide (pergolad, terrassid, võreseinad) 

ehitamine   

✓ ehitab vundamendi, lähtudes projektist   

(töökirjeldusest);   

✓ paigaldab postid, lähtudes projektist (töökirjeldusest);   
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  ✓ ehitab puitkarkassi, lähtudes projektist   

(töökirjeldusest);   

✓ paigaldab, viimistleb ja hooldab laudist, lähtudes 

projektist.   

  

6.    Muru rajamine   

✓ valmistab ette murualuse mullapinna, arvestades 

pinnase kaldeid; vajadusel teeb umbrohutõrjet (sh 

keemilist umbrohutõrjet) (vt kutsestandardi lisa 1);   

✓ külvab käsitsi või vastava tehnikaga muruseemne ja 

väetise, arvestades külvinorme;   

✓ paigaldab, sh väetab ja kastab siirdemuru, arvestades 

maapinna ja siirdemuru eripära ning 

ilmastikutingimusi.   

   

7.    Aedade ja haljasalade hooldamine   

✓ koostab aia või haljasala hoolduskava, arvestades 

olukorda objektil;   
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  ✓ hooldab teid, müüre ja treppe vastavalt juhendile ja 

aastaajale;   

✓ hooldab muru ja istutusala, arvestades hoolduskava ja 

kasutades vajalikke tööriistu ja masinaid vastavalt 

kasutusjuhendile;   

✓ pügab ja noorendab hekke, kasutades selleks 

ettenähtud töövahendeid;   

✓ teeb taimekaitsetöid, kasutades taimekaitsevahendeid 

vastavalt nõuetele (vt kutsestandardi lisa 1);   

✓ teeb viljapuude ja marjapõõsaste hooldus-, kujundus- 

ja noorenduslõikust, kasutades selleks ettenähtud 

tehnilisi vahendeid.   

  

8.    Suurte puude istutamine ja hooldamine   

✓ istutab, kastab ja toestab suuri puid, lähtudes projektist, 

arvestades istiku tüüpi, suurust, taime liiki, kasvukoha, 

ilmastiku- ja mullastikutingimusi ja kasvualuseid; 

rajab tugevdatud kasvualuse ja paigaldab 

kastmissüsteemi; hooldab puud   
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  istutusjärgselt, lähtudes hooldusjuhendist (vt 

kutsestandardi lisa 1);   

✓ lõikab suuri puid (hooldus-, kujundus-, noorenduslõikus 

jm) ja freesib kände, kasutades selleks ettenähtud 

tehnilisi vahendeid, vajadusel kaasab arboristi.   

  

9.    Müüride ehitamine   

✓ ehitab tugimüüride ja vundamendi (looduskivist ja 

tehiskivist), lähtudes projektist, kasutades tööks 

sobivaid tööriistu ja -vahendeid ning töövõtteid;   

✓ ehitab kuivmüüri, lähtudes projektist, kasutades tööks 

sobivaid tööriistu ja -vahendeid ning töövõtteid.   

   

   VALITAVAD KOMPETENTSID                           Kompetentsi tõendamiseks vali vähemalt üks!   

10.    Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine   

✓ rajab sisehaljastuse, lähtudes kavandist ja arvestades 

objekti eripära (vt kutsestandardi lisa 1);   
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  ✓ hooldab sisehaljastust, lähtudes kavandist ja arvestades 

objekti eripära.   

  

11.    Masinatega puistematerjalide teisaldamine ja pinna 

kujundamine   

✓ teisaldab puistematerjale, kasutades minilaadurit või 

miniekskavaatorit;   

✓ teeb pinnakujundustöid, kasutades minilaadurit või 

miniekskavaatorit.   

   

12.    Lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi kavandamine ja 

paigaldamine   

✓ juhib sademe- ja pinnaseveed, lähtudes projektist;   

✓ paigaldab lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi,  

lähtudes projektist (töökirjeldusest);   

✓ hooldab lokaalset kastmis- ja kuivendussüsteemi, 

arvestades kastmis- ja kuivendussüsteemi eripära   

 

   

13.    Aiaveekogu rajamine      
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  ✓ kaevab süvendi ja paigaldab aluskihid, lähtudes 

projektist (töökirjeldusest);   

✓ paigaldab ja ühendab geosünteedid, arvestades rajatava 

veekogu kuju;   

✓ viimistleb aiaveekogu servad, lähtudes projektist   

(töökirjeldusest) ja arvestades materjali omadusi;   

✓ paigaldab tehnilised seadmed, lähtudes projektist   

(töökirjeldusest), v.a elektritööd;   

✓ istutab vee- ja kaldataimed, arvestades taimede liiki, 

kasvualuseid ja -nõudeid (vt kutsestandardi lisa 1).   

  

14.    Piirete ehitamine   

✓ paigaldab metall-, betoon- ja puitpostid, lähtudes 

projektist (töökirjeldusest); vajadusel valmistab betooni;  

✓ ehitab võrktarad ja paigaldab võrkmoodulid, lähtudes 

projektist (töökirjeldusest);   
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  ✓  ehitab puitpiirded ja paigaldab puitmoodulid, lähtudes 

projektist (töökirjeldusest);   

  

  

  

✓  
paigaldab betoonist aiasoklid, lähtudes projektist  

(töökirjeldusest);  ✓  paigaldab väravad, lähtudes 

projektist (töökirjeldusest).   

  

  

Järgnevalt palume Sul analüüsida maastikuehitaja (tase 4) tegevusi. Tabelis on esitatud maastikuehitaja tööosad koos tegevustega. 

Viimane veerg on mõeldud tööosa tõendamiseks. Palun mõtle hoolikalt järele, kuidas Sul enda arvates tegelikus töösituatsioonis iga 

tööosa avaldub.   

Kirjelda tegevusi, too konkreetseid näiteid, esita faktilisi andmeid, mis aitavad Sul tõendada iga tööosa ja viita hüperlingiga lisas olevale 

tõendusmaterjalile (foto, tunnistus, tagasiside jms).    

Tööosade tõendamisel peavad leidma tõendust ka kõik alapunktidena esitatud tegevused.   

 Valitavatest kompetentsidest tuleb kutse saamiseks valida ja ära täita/tõendada ainult üks valitav kompetents (võib ka 

rohkem, aga kutsestandardi järgi ei ole kohustust kõiki tõendada).   
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4. ENESEANALÜÜSI VORM MAASTIKUEHITAJA TASE 4 OSAKUTSE 

HALJASALADE HOOLDAJA   

Järgnevalt palume Sul analüüsida maastikuehitaja (tase 4) tegevusi. Allpool olevas tabelis on esitatud maastikuehitaja tööosad koos 

tegevustega. Viimane veerg on mõeldud tööosa tõendamiseks. Palun mõtle hoolikalt järele, kuidas Sul enda arvates tegelikus 

töösituatsioonis iga tööosa avaldub.   

Kirjelda tegevusi, too konkreetseid näiteid, esita faktilisi andmeid, mis aitavad Sul tõendada iga tööosa ja viita hüperlingiga lisas olevale 

tõendusmaterjalile (foto, tunnistus, tagasiside jms).    

Tööosade tõendamisel peavad leidma tõendust ka kõik alapunktidena esitatud tegevused    

Valitavatest kompetentsidest tuleb kutse saamiseks valida ja ära täita/tõendada ainult üks valitav kompetents (võib ka 

rohkem, aga kutsestandardi järgi ei ole kohustust kõiki tõendada).   

   Tööosa / tegevus   Tööosa tõendamine     

1.    Töö planeerimine   

✓ Planeerib töögrupi tavatööd, järgides töögraafikut ja 

projektijuhi juhiseid;   

✓ Arvutab materjali mahud, arvestades projekti või 

töökirjeldust ning olukorda objektil; tellib materjalid, 

lähtudes projektist.   
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   Tööosa / tegevus   Tööosa tõendamine     

2.    Istutusalade rajamine   

✓ paigaldab   istutusala   servad,   lähtudes  

 objekti vertikaalplaneerimisest;   

✓ paigaldab   geosünteedid,  lähtudes   projektist   

(töökirjeldusest) ja objekti eripärast;   

✓ külvab seemned, istutab, kastab ja toestab taimed, sh 

põõsad, lähtudes projektist, arvestades istiku tüüpi, 

suurust, taime liiki, kasvukoha-, ilmastiku- ja 

mullastikutingimusi ja kasvualuseid (vt kutsestandardi 

lisa 1);   

✓ multšib, lähtudes projektist ja arvestades mullapinna 

olukorda   (niiskus,   temperatuur),  taimede 

kasvunõudeid 
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   Tööosa / tegevus   Tööosa tõendamine     

3.    Muru rajamine      

 

  ✓ valmistab ette murualuse mullapinna, arvestades 

pinnase kaldeid; vajadusel teeb umbrohutõrjet (sh 

keemilist umbrohutõrjet);   

✓ külvab käsitsi või vastava tehnikaga muruseemne ja 

väetise, arvestades külvinorme;   

✓ paigaldab, sh väetab ja kastab siirdemuru, arvestades  

maapinna   ja   siirdemuru   eripära  

 ning ilmastikutingimusi.   
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   Tööosa / tegevus   Tööosa tõendamine     

4.    Aedade ja haljasalade hooldamine   

✓ koostab aia või haljasala hoolduskava, arvestades 

olukorda objektil;   

✓ hooldab teid, müüre ja treppe vastavalt juhendile ja  

aastaajale;   

✓ hooldab muru ja istutusala, arvestades hoolduskava ja 

kasutades vajalikke tööriistu ja masinaid vastavalt 

kasutusjuhendile;   

✓ pügab ja noorendab hekke, kasutades selleks ettenähtud 

töövahendeid;   

✓ teeb taimekaitsetöid, kasutades taimekaitsevahendeid 

vastavalt nõuetele (vt kutsestandardi lisa 1);   

✓ teeb viljapuude ja marjapõõsaste hooldus-, kujundus- 

ja noorenduslõikust, kasutades selleks ettenähtud 

tehnilisi vahendeid.   
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   Tööosa / tegevus   Tööosa tõendamine     

5.    Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine   

✓ rajab sisehaljastuse, lähtudes kavandist ja arvestades 

objekti eripära;   

✓ hooldab sisehaljastust, lähtudes kavandist ja arvestades 

objekti eripära.   

 

   

   VALITAVAD KOMPETENTSID          Tõendamiseks vali vähemalt üks (rohkem valikuid Maastikuehitaja tase 4 

vormilt).   

 

1. Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine   

✓ rajab sisehaljastuse, lähtudes kavandist ja arvestades 

objekti eripära;   

✓ hooldab sisehaljastust, lähtudes kavandist ja arvestades 

objekti eripära.   
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LISAD 

Lisa 1 Tekstisiseste linkide loomine MS Word 

1. Lisa järjehoidja pildile. 

a. Tee pilt aktiivseks 

b. Menüü Lisa – järjehoidja 

c. Pane järjehoidjale pildi nimi Näiteks Pilt1 

 
d. Vajuta lisa. 

2. Seejärel mine teksti ja pane sinna viide (vt joonis 1), tee see aktiivseks ja 

a. Vali menüü lisa – hüperlink 

b. Avanenud aknas vali „Koht selles dokumendis“ 

 
c. Ja OK 

Nüüd on link pildini tehtud.  

3. Nüüd tee aktiivseks sõnaühend (vt joonis 1) 

a. Vali menüü Lisa – Järjehoidja  

b. Pane järjehoidjale nimi tagasi_joonis1 (tühikuid ei tohi kasutada) 
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c. Vajuta Lisa 

4. Pildi juurde kirjuta (tagasi) 

5. See sõna tee aktiivseks  

a. Vali menüüst Lisa – hüperlink 

b. Vali „Koht selles dokumendis“ 

c. Tee aktiivseks tagasi_jooni1 

 
d. Ja OK 

 

 

 

 

 

 

 

 



23   

   

 

Lisa 2 Kvalifikatsiooniraamistik 

 

Kvalifikatsiooniraamistik  

 

Kvalifikatsiooniraamistiku tasemete kirjeldused määratlevad haridussüsteemi õpitulemuste ja kutsete süsteemi 
kutsetasemete üldnõuded 

 Vastutuse ja iseseisva tegutsemise ulatus 
1. tase 
Ei eelda haridust 

 Töötab otsesel juhendamisel piiritletud situatsioonis 

2. tase 
 

 Töötab juhendamisel, kuid mõningase iseseisvusega. 

 On võimeline planeerima tööd mitmeks päevaks. 

3. tase 
 

 Iseseisev, võib vajada selgitusi töö tegemiseks. 

 Vastutab tööülesannete täitmise eest, kohandab probleemide lahendamisel 
enda käitumist vastavalt olukorrale.  

 On võimeline planeerima ja organiseerima tööd mitmeks nädalaks 

4. tase 
 

 On iseseisev. 

 Juhib ise oma tööd vastavalt juhtnööridele situatsioonides, mida saab tavaliselt 
ette näha, kuid mis võivad muutuda. 

 Juhendab kaaslaste tavatööd, võtab mõningase vastutuse töö hindamise ja 
edendamise eest. 

 On võimeline planeerima ja organiseerima tööd mitmeks kuuks 

5. tase 
 

 On iseseisev ja näitab üles initsiatiivi.  

 Juhib ja juhendab töösituatsioone, kus võivad juhtuda ettearvamatud 
muutused, kontrollib ja arendab enda ja teiste tegevust. 

 On võimeline planeerima ja organiseerima tööd mitmeks kuuks 
6. tase 
Üldjuhul 
bakalaureusekraadile 
vastav haridustase või 
ka rakenduskõrgharidus 

juhatab keerulisi tehnilisi või kutsealaseid tegevusi või projekte, võtab vastutuse otsuste langetamise eest 
ettearvamatutes töösituatsioonides 
vastutab üksikisikute ja rühmade kutsealase arendamise juhtimise eest 
 

7. tase 
Üldjuhul magistriga 
võrdsustatud 
haridustase 

juhib ja muudab töösituatsioone, mis on keerukad, ettearvamatud ja nõuavad uut strateegilist käsitlust, 
võtab vastutuse kutseteadmistesse ja -tegevusse panuse andmise eest ja/või kontrollib meeskondade strateegilist 
tegutsemist 

8. tase 
Üldjuhul doktorikraadi 
haridustase 

omab autoriteeti ja demonstreerib oma novaatorlikkust, iseseisvust, teadus- ja kutsealast meisterlikkust ning pidevat 
pühendumust uute ideede või protsesside arendamisel töö- või õppesituatsioonide, sh teadustöö, esirinnas  
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Lisa 3 Eneseanalüüs STARR meetodi abil 

Eneseanalüüs STARR meetodi abil 

 Üks võimalus ehitada eneseanalüüs üles on järgides STARR meetodit. 

 

Punktid STARR 

tehnika järgi 

 

Küsimused eneseanalüüsi koostamise hõlbustamiseks 

 

 

S 

 

Situatsioon 

 

 Mis toimus? 

 Kes olid kaasatud? Mis rollis nad olid?  

 Kus see toimus?  

 Millal see toimus? 

 

T 

 

 

Ülesanne 

 Mis oli sinu ülesanne? 

 Mida sinult oodati? 

 Mida sa tahtsid saavutada? 

 Mis motiveeris sind seda tegema? 

 

A 

 

 

Tegevus 

 Mida sa tegid? 

 Kuidas sa seda tegid? Mis oli sinu lähenemisviis? 

 Kuidas teised reageerisid? 

 Mida sa edasi tegid? 

 

R 

 

 

Tulemus 

 Missugune oli sinu tegevuse tulemus? 

 Kas jõudsid eesmärgini? 

 Kuidas teised reageerisid? 

 Mis õnnestus? 

 

R 

 

 

Analüüs 

 Kui rahul sa enda käitumisega oled? 

 Kui rahul oled tulemusega? 

 Mida järgmisel korral praemini/teisiti teeksid? 

 Too näide sarnasest olukorrast, kus tulemus oli parem/ 

halvem? Mis sa seal teisiti tegid? 

 Milline oli tagasiside sinu tegevusele/tulemusele? Mida ise 

arvad? Miks teiste ja sinu arvamus alati kokku ei lange? 

 

 Tooge välja enda õppimis- ja arengukohad, mis läks hästi, mida võinuks teisiti teha. 

 Eneseanalüüsi lugedes peate nii Teie kui lugeja aru saama arengutest või arendamist vajavatest 

oskustest (analüüsides ka seda, milles Te peate ennast täiendama).  
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Lisa 4 Taimmaterjali nimekiri (kutsestandardi lisa 1) 

 

Lisa 1 Taimmaterjali nimekiri: maastikuehitaja, tase 4, haljasalade hooldaja osakutse  
  

Märkus: Toataimed (vt p 5) tõendatakse valitava kompetensi B.2.10 Sisehaljastuse rajamine ja 
hooldamine juures.  

  

1. Püsililled, sh sibullilled ja külmaõrnad   

Jrk nr  Ladinakeelne nimi  Eestikeelne nimi  

1  Achillea millefolium  harilik raudrohi  

2  Aconitum x napellus  sinine käoking  

3  Ajuga reptans  roomav akakapsas  

4  Alchemilla spp  kortsleht  

5  Allium  lauk  

6  Anemone sylvestris  metsülane  

7  Artemisia spp  puju  

8  Aruncus dioicus  harilik kitseenelas  

9  Astilbe chinensis  hiina astilbe  

10  Astilbe x arendsii  arendsi astilbe  

11  Astilboides tabularis  laudleht  

12  Bergenia cordifolia  südajalehine bergeenia  

13  Calanthus   lumikelluke  

14  Canna  kanna  

15  Crocus  krookus  

16  Dahlia  daalia  

17  Echinaceae purpurea  purpur-siilkübar  

18  Geranium spp  kurereha  

19  Hemerocallis x hybrida  aed-päevaliilia  

20  Heuchera  spp  helmikpööris  

21  Hosta spp  hosta  

22  Iris spp  iiris/võhumõõk   

23  Ligularia spp  kobarpea  

24  Narcissus  nartsiss  

25  Rudbeckia spp  päevakübar  

26  Scilla  silla  

27  Sedum spp  kukehari  

28  Thymus spp  liivatee  

29  Tulipa  tulp  

30  Waldsteinia ternata  siberi valdsteinia  
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31  Vinca minor  väike igihali  

  

2. Suvelilled  

Jrk nr  Ladinakeelne nimi   Eestikeelne nimi  

1  Ageratum houstonianum  mehhiko päsmaslill  

2  Amaranthus caudatus  longus rebasesaba  

3  Antirrhinum majus  suur lõvilõug  

4  Begonia semperflorens  alatiõitsev begoonia  

5  Brassica oleraceae   ilukapsas  

6  Calibrachoa x hybr.  puis-petuunia  

7  Callistephus chinensis  hiina aedaster  

8  Cosmos bibinnatus  harilik kosmos  

9  Dichondra  hõbepael  

10  Gazania rigens  särav gazaania  

11  Helianthus annuus  harilik päevalill  

12  Heliotropium arborescens  harilik heliotroop  

13  Impatiens   lemmalts  

14  Ipomoea  lehetertapp/ilubataat  

15  Leucophyta brownii  padipõõsas  

16  Lobelia erinus  sinilobeelia  

17  Mimulus x hybridus  pärdiklill  

18  Pelargonium  pelargoon  

19  Petunia x hybrida  petuunia  

20   Plectranthus scutellarioides  värd-kirinõges  

21  Salvia spp  salvei (leek-, kirju-, hall-)  

22  Senecio cineraria  vilt-ristirohi  

23  Sutera diffusus  suutera  

24  Zinnia elegans  pruudisõlg  

25  Tagetes spp  peiulill (madal, kõrge, ahtalehine)  

26  Verbena x hybrida  aed-raudürt  

27  Viola x wittrockiana  võõrasema  

  

3. Kõrrelised  

Jrk nr  Ladinakeelne nimi   Eestikeelne nimi  

1  Briza sp.  värihein  

2  Calamagrostis x acutiflora  teravaõiene kastik  

3  Carex sp  tarn  

4  Deschampsia caespitosa  luht-kastevars  

5  Festuca sp  aruhein  

6  Hordeum jubatum  lakkoder  

7  Lagurus ovatus  jänesesaba  
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8  Luzula sp.  piiphein  

9  Pennisetum sp.  hiidhirss  

10  Phalaris arundinacea  päideroog  

11  Stipa sp.  stepirohi  

12  Zea mays  mais  

  

4. Sõnajalad  

Jrk nr  Ladinakeelne nimi   Eestikeelne nimi  

1  Asplenium ssp.  raunjalg  

2  Athyrium ssp.  naistesõnajalg  

3  Dryopteris filix-mas  naarjasõnajalg  

4  Matteuccia ssp.  laanesõnajalg  

  
    
  

5. Toataimed  

Jrk nr  Ladinakeelne nimi   Eestikeelne nimi  

1  Aloe   aaloe  

2  Anthurium  flamingolill  

3  Begonia  begoonia  

4  Chlorophytum   tups-rohtliilia  

5  Cissus  tsissus  

6  Clivia   kliivia  

7  Cyclamen  alpikann  

8  Dieffenbachia  diifenbahhia  

9  Dracaena   draakonipuu  

10  Euphorbia   kaunis piimalill e jõulutäht  

11  Ficus  viigipuu  

12  Hedera   harilik luuderohi  

14  Hibiscus    rooshibisk  

15  Hippeastrum   ratsuritäht  

16  Hydrangea   suurelehine hortensia  

17  Kalanchoe   kalanhoe  

18  Monstera   monstera  

19  Nephrolepis   kõrge nefroleep  

20  Phalaenopsis    kuuking  

21  Rhododendron   Simsi rododendron (asalea)  

22  Sansevieria   havisaba  

23  Saintpaulia   säntpoolia  
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24  Schlumbergera   jõulukaktus  

25  Spathiphyllum  tõlvlehik  

26  Yucca  tääkliilia  

  

6. Köögiviljataimed ja maitsetaimed  

Jrk nr  Ladinakeelne nimi   Eestikeelne nimi  

1  Allium cepa   harilik sibul  

2  Brassica oleracea  kapsas  

3  Beta vulgaris  harilik peet  

4  Capsicum annuum  harilik paprika, ilupaprika  

5  Cucumis sativus   harilik kurk  

6  Cucurbita pepo   harilik kõrvits  

7  Daucus carota   aedporgand  

8  Lactuca sativa   aedsalat  

9  Lycopersicon lycopersicum   harilik tomat  

10  Phaseolus vulgaris  harilik aeduba  

11  Pisum sativum  aedhernes  

12  Rheum rhabarbarum   harilik rabarber  

13  Allium shoenoprasum  murulauk  

14  Anethum graveolens  aedtill  

15  Hyssopus officinalis  harilik iisop  

16  Lavandula angustifolia  tähklavendel  

17  Mentha piperita  piparmünt  

18  Ocimum basilicum  vürtsbasiilik  

19  Origanum vulgare  harilik pune  

20  Petroselinum crispum   aedpetersell  

21  Thymus vulgaris  aed-liivatee  

  

7. Lehtpuud ja –põõsad  

Jrk nr  Ladinakeelne nimi   Eestikeelne nimi  

1  Acer platanoides  harilik vaher ja kultivaarid  

2  Aesculus hippocastanum  harilik hobukastan  

3  Alnus incana  hall lepp  

4  Berberis thunbergii  Thunbergi kukerpuu  

5  Berberis vulgaris  harilik kukerpuu  

6  Betula pendula  arukask ja kultivarid  

7  Calluna vulgaris  harilik kanarbik  

8  Cornus alba cv  siberi kontpuu ja kultivarid  

9  Cotoneaster sp.  tuhkpuu perek.  
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10  Crataegus sp.  viirpuu   

11  Forsythia sp.  forsüütia   

12  Fraxinus excelsior  harilik saar  

13  Hydrangea arborescens  puishortensia   

14  Hydrangea paniculata  sedhortensia   

15  Malus cultivar  õunapuu   

16  Philadelphus ssp  ebajasmiin  

17  Physocarpus opulifolius  harilik põisenelas  

18  Populus alba  hõbepappel  

19  Populus tremula  harilik haab  

20  Potentilla fruticosa  põõsasmaran   

21  Prunus padus  harilik toomingas  

22  Quercus robur  harilik tamm  

23  Rhododendron  rododendron  

24  Ribes alpinum  magesõstar  

25  Rosa sp  kibuvits  

26  Salix alba  hõberemmelgas  

27  Salix fragilis ’Bullata’  raberemmelgas  

28  Sorbus aucuparia  harilik pihlakas  

29  Sorbus intermedia  pooppuu  

30  Spiraea japonica  jaapani enelas  

31  Spiraea x cinerea  tuhkur enelas  

32  Spiraea x vanhouttei  värdenelas  

33  Symphoricarpos albus  lumimari  

34  Syringa josikae  ungari sirel  

35  Syringa vulgaris  harilik sirel  

36  Tilia cordata  harilik pärn  

37  Tilia platyphylla  suurelehine pärn  

38  Ulmus glabra  harilik jalakas  

39  Weigela   veigela perek.  

40  Viburnum lantana  villane lodjapuu  

  

8. Oksapuud  

Jrk nr  Ladinakeelne nimi   Eestikeelne nimi  

1  Abies concolor  hall nulg  

2  Abies koreana  korea nulg  

3  Abies sibirica  siberi nulg  

4  Chamaecyparis  ebaküpress  

5  Juniperus communis cv.  hariliku kadaka kultivaarid  

6  Juniperus horizontalis cv.  roomava kadaka kultivaarid  

7  Juniperus sabina cv.  sabiina kadaka kultivaarid  
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8  Juniperus scopulorum cv.  kaljukadaka kultivaarid  

9  Juniperus squamata cv.  kirjukadaka kultivaarid  

10  Larix sp.  lehis  

11  Microbiota deccusata  mikrobioota   

12  Picea abies cv.  hariliku kuuse kultivaarid  

13  Picea glauca  kanada kuusk  

14  Picea omorika  serbia kuusk  

15  Picea pungens  torkav kuusk  

16  Pinus mugo  mägimänd  

17  Pinus sylvestris  harilik mänd  

18  Pseudotsuga menziesii  harilik ebatsuuga  

19  Taxus   jugapuu  

  

9. Puuvilja- ja marjakultuurid  

Jrk nr  Ladinakeelne nimi   Eestikeelne nimi  

1  Cerasus avium  magus kirsipuu  

2  Cerasus vulgaris  hapu kirsipuu  

3  Fragaria ananassa  aedmaasikas  

4  Malus domestica  aed-õunapuu  

5  Prunus domestica  aed-ploomipuu  

6  Pyrus communis  harilik pirnipuu  

7  Ribes nigrum  must sõstar  

8  Ribes rubrum  punane sõstar  

9  Rubus idaeus  harilik vaarikas  

10  Vaccinum myrtillum  mustikas  

11  Vaccinum oxycoccos  jõhvikas  

12  Vaccinum vitis-idaea  pohl  

  

10. Looduslikud taimed   

Jrk nr  Ladinakeelne nimi   Eestikeelne nimi  

1  Antennaria dioica  harilik kassikäpp  

2  Caltha palustris  harilik varsakabi  

3  Convallaria majalis  harilik maikelluke  

4  Dianthus deltoides  nurmnelk  

5  Filipendula ulmaria  harilik angervaks  

6  Hepatica nobilis  harilik sinilill  

7  Iris pseudacorus  kollane võhumõõk  

8  Lamium galeobdolon  koldnõges  

9  Leucanthemum vulgare  harilik härjasilm  

10  Lupinus polyphyllus  hulgalehine lupiin  

11  Lythrum salicaria  harilik kukesaba  
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12  Myosotis sylvatica  mets-lõosilm  

13  Numphaea alba  valge vesiroos  

14  Numphar lutea  kollane vesikupp  

15  Polygonatum multiflorum  mitmeõieline kuutõverohi  

16  Primula veris  nurmenukk  

17  Pulsatilla pratensis  aas-karukell  

18  Sedum acre  harilik kukehari  

19  Thymus serhpyllum  nõmm-liivatee  

20  Trollius europaeus  harilik kullerkupp  

21  Typha  hundinui  

22  Verbascum thapsus  üheksavägine  

23  Veronica spicata  kassisaba  

24  Viscaria vulgaris  tõrvalill  

  

11. Murutaimed  

Jrk nr  Ladinakeelne nimi   Eestikeelne nimi  

1  Agrostis ssp.  kastehein perek.  

2  Festuca ovina  lamba-aruhein  

3  Festuca pratensis  harilik aruhein  

4  Festuca rubra  punane aruhein  

5  Lolium perenne  karjamaa-raihein  

6  Poa pratensis  aasnurmikas  

7  Trifolium repens  valge ristik  

  

12. Umbrohud   

Jrk nr  Ladinakeelne nimi   Eestikeelne nimi  

1  Aegopodium podagraria  harilik naat  

2  Artemisia vulgaris  harilik puju  

3  Bellis perennis  harilik kirikakar  

4  Bunias orientalis  harilik tõlkjas  

5  Capsella bursa-pastoris  harilik hiirekõrv  

6  Chenopodium album  valge hanemalts  

7  Elytrigia repens  harilik orashein  

8  Equisetum arvense  põldosi  

9  Galium aparine  roomav madar e. virn  

10  Plantago major  suur teeleht  

11  Poa annua  murunurmikas  

12  Ranunculus repens  roomav tulikas  

13  Sonchus arvensis  põld-piimohakas  

14  Stellaria media  vesihein  

15  Taraxacum officinale  võilill  
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16  Urtica urens  raudnõges  

  

13. Kahjustajad  

Jrk nr  Eestikeelne nimi  

1  
puudushaigused (N, K, P, Mg, Ca, Bo, Mn, Fe, Zn, Cu )  

2  bakterpõletik  

3  ebajahukaste   

4  hahkhallitus  

5  jahukaste  

6  kirsipuu-lehevarisemistõbi  

7  kummivoolus  

8  lumiseen  

9  luuviljaliste mädanik  

10  närbumistõbi  

11  puuviljamädanik  

12  roosi - tahmlaiksus  

13  rooste  

14  varrepõletik  

15  viljapuu-tüvevähk  

16  õunapuu-kärntõbi  

Kahjurid    

1  kasvuhoonekarilane  

2  kilptäi  

3  lehetäilased  

4  liilia kukk  

5  maakirbud  

6  pahklest  

7  pahksääsk  

8  punane kedriklest  

9  ripslased  

10  rohulutikad  

11  teod, nälkjad  

12  võrgendikoi  

13  õielõikaja  

14  õunamähkur  

Kasurid   

1  lepatriinu  

2  jooksiklased  

3  võsa-kiilassilm  

 


