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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.    



5   

   

    

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.)   

3. 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 üles OneDrive´i  

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    
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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);   

   

  



15   

   

  ✓  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. 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).   
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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.   

   

3.    Muru rajamine      
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   Tööosa / tegevus   Tööosa tõendamine     

 

  ✓ 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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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;   

   

   Tööosa / tegevus   Tööosa tõendamine     

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

vormilt).   

5.    Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine   

✓ rajab sisehaljastuse, lähtudes kavandist ja arvestades 

objekti eripära;   

✓ hooldab sisehaljastust, lähtudes kavandist ja arvestades 

objekti eripära.   

   

   


