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SISSEJUHATUS 
 

Tööpass on kooli ametlik praktikadokument, mis tõendab praktika läbimist, seega peavad 

olema allkirjaga kinnitatud kõik tõendatavad kompetentsid. Lisaks saad tööpassi 

kasutada ühe võimalusena kompetentside tõendamisel portfoolios. 

 

Tööpassi koostamise aluseks on võetud Maastikuehitaja 4. taseme kutse taotlemise 

juhendid www.maastikuehitajateliit.ee  

 

Juhul kui oled veendunud, et oskad iseseisvalt sooritada mõnda tööpassis kirjeldatud tööd, 

esita tööpass juhendajale ja palu endale anda vastav praktiline töö hindamiseks. Eduka 

sooritamise märgib juhendaja tööpassi. Kõik tööpassis loetletud kompetentsid peavad 

olema tõendatud. 
 

Tunnis õpid, praktikal tõestad ja võtad allkirja.  
 

Õpetaja juhendamisel tehtud tööd ei anna tõendust 4. taseme maastikuehitaja 

kompetentside kohta, kes töötab meeskonnas, organiseerib oma tööd ja juhendab 

madalama taseme maastikuehitajaid. 

 

Tööpass esitatakse praktika korraldajale. 
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Ettevõtte nimi ja aadress Esindaja nimi, ametikoht, kontaktandmed 
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Praktika jooksul on oluline arendada kutset läbivaid kompetentse, mida 
hinnatakse kutseeksami praktilist tööd vaadeldes: 
 
1. Sõnastab töögrupi tegevused ja plaanid selgelt ja arusaadavalt. 
2. Võtab vastutuse tööülesannete täitmise eest, saavutades tööeesmärgid määratud aja jooksul. 
3. Valib töö tegemiseks kõige efektiivsema viisi, tegutsedes eesmärgipäraselt ja läbimõeldult. 
4. Teeb tööd, kasutades ergonoomilisi töövõtteid. 
5. Teeb koostööd teiste meeskonnaliikmetega, suhtleb nendega kannatlikult ja lugupidavalt. 
6. Näitab üles initsiatiivi meeskonna töötulemuste saavutamisel. 
7. Juhendab kaastöötajaid, andes neile selgeid ja abistavaid juhiseid. 
8. Hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ja täidab ohutusnõudeid. 
9. Teeb tööd, kasutades tööriistu ja -vahendeid eesmärgipäraselt. 
10. Kasutab materjale otstarbekalt, lähtudes juhistest ja nõuetest. 
11. Teeb tööd, arvestades keskkonnanõudeid tulenevalt objekti eripärast. 
12. Hoiab töökoha korras, tagades objekti viisaka väljanägemise. 
13. Sorteerib ja ladustab jäätmed, sh orgaanilised jäätmed, nõuetekohaselt. 
14. Tunneb ära taimed ja teab nende eesti- ja ladinakeelseid nimetusi 
             (vt Maastikuehitaja 4. tase kutsestandardi lisa 1). 
15. Kutsub õnnetusjuhtumi korral professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või 
             tööandjale. 

16.        Valdab eesti keelt tasemel B1 (vt Maastikuehitaja 4. tase kutsestandardi lisa 3). 
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Tõendatavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus 
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

1. Töö planeerimine 
 
1.1. Planeerib töögrupi tavatööd, 
järgides töögraafikut ja projektijuhi 
juhiseid;  
 
 
 
 
 

 Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 

1.2. Arvutab materjali mahud, 
arvestades projekti või töökirjeldust 
ning olukorda objektil; tellib materjalid, 
lähtudes projektist. 
 
 
 
 
 

 Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 
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Tõendatavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus 
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

2. Objekti (haljasala, ehitis, rajatis) 
ettevalmistamine 
 
2.1. Hindab objekti ja selle vastavust 
projektile; 
 
 
 
 

 Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 

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

 Kuupäev: 
 
 
 

Nimi ja allkiri: 
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Tõendatavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus 
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

2.3. Ladustab vajalikud materjalid, 
arvestades materjalide ja objekti 
eripära; 
 
 
 

 
 

Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 

2.4. Valmistab pinnase ette käsitsi ja 
kasutades selleks ettenähtud tehnilisi 
vahendeid, lähtudes projekti 
eesmärgist; vajadusel teeb 
umbrohutõrjet; 
 

 
 

Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 

2.5. Juhib sademe- ja pinnaseveed 
vajalikus suunas, arvestades ehituse 
head tava ja hetkeolukorda. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 
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Tõendatavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus 
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

3. Istutusalade rajamine 
 
 

3.1. Paigaldab istutusala servad, 
lähtudes objekti 
vertikaalplaneerimisest; 
 
 
 
 

 Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 

3.2 Paigaldab geosünteedid, lähtudes 
projektist (töökirjeldusest) ja objekti 
eripärast; 
 
 
 
 
 
 
 

 Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 
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Tõendatavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus 
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

3.3. Külvab seemneid, istutab, kastab ja 
toestab taimed, sh põõsad, lähtudes 
projektist, arvestades istiku tüüpi, 
suurust, taime liiki, kasvukoha-, 
ilmastiku- ja mullastikutingimusi ja 
kasvualuseid; 
 
 
 

 
 
 

Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 

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

 Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 
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Tõendatavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus 
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

4. Sillutise (betoonkivi, looduskivi, 
puit) ja sõelmeteede rajamine 
4.1. ehitab teesüvendi ja aluspõhja, 
kasutades vastavat tehnikat (va 
traktorid, kopad, laadurid jm) ning 
järgides maastikehitusega seotud 
õigusakte; 
 
 

 Kuupäev: 
 
 

Nimi ja allkiri: 

4.2. Paigaldab teeäärise ja sillutise, teeb 
vajalikud betoonitööd, lähtudes 
projektist ja kasutades töödeks 
vajalikke seadmeid; viimistleb erinevat 
tüüpi sillutist, järgides 
kvaliteedinõudeid ja projekti. 
 
 
 
 

 Kuupäev: 
 

Nimi ja allkiri: 
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Tõendatavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus 
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

5. Puidust väikevormide (pergolad, 
terrassid, võreseinad) ehitamine 
 
5.1. Ehitab vundamendi, lähtudes 
projektist (töökirjeldusest); 
 
 
 
 

 
 

Kuupäev: 
 
 
 

Nimi ja allkiri: 

5.2. Paigaldab postid, lähtudes 
projektist (töökirjeldusest); 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 
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Tõendatavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus 
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

5.3. Ehitab puitkarkassi, lähtudes 
projektist (töökirjeldusest); 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 

5.4. Paigaldab, viimistleb ja hooldab 
laudist, lähtudes projektist. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kuupäev: 
 
 
 

Nimi ja allkiri: 
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Tõendatavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus 
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

6. Muru rajamine 
 

6.1. Valmistab ette murualuse 
mullapinna, arvestades pinnase 
kaldeid; vajadusel teeb umbrohu tõrjet; 
 
 

 Kuupäev:  

Nimi ja allkiri: 

6.2. Külvab käsitsi või vastava tehnikaga 
muruseemne ja väetise, arvestades 
külvinorme; 
 
 
 

 Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 

6.3. Paigaldab, sh väetab ja kastab 
siirdemuru, arvestades maapinna ja 
siirdemuru eripära ning 
ilmastikutingimusi. 
 
 
 

 Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 
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Tõendatavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus 
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

7. Aedade ja haljasalade hooldamine 
 

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

 Kuupäev: 
 
 
 

Nimi ja allkiri: 

7.2. Hooldab teid müüre ja treppe 
vastavalt juhendile ja aastaajale; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kuupäev: 
 
 
 

Nimi ja allkiri: 
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Tõendatavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus 
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

7.3. Hooldab muru ja istutusala, 
arvestades hoolduskava ja kasutades 
vajalikke tööriistu ja masinaid vastavalt 
kasutusjuhendile; 
 
 
 
 
 

 
 

Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 

7.4. Pügab ja noorendab hekke, 
kasutades selleks ettenähtud 
töövahendeid; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kuupäev: 
 
 
 

Nimi ja allkiri: 
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Tõendatavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus 
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

7.5. Teeb taimekaitsetöid, kasutades 
selleks ettenähtud töövahendeid; 
 
 
 
 
 
 
 

 Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 

7.6. Teeb viljapuude ja marjapõõsaste 
hooldus-, kujundus- ja 
noorenduslõikust, kasutades selleks 
ettenähtud tehnilisi vahendeid. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kuupäev: 
 
 
 

Nimi ja allkiri: 
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Tõendatavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus 
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

8. Suurte puude istutamine ja 
hooldamine 
 

8.1. 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 
istutusjärgselt, lähtudes hooldusjuhendist; 
 

 
 

Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 

 

8.2. Lõikab suuri puid (hooldus-, kujundus-, 
noorenduslõikus jm) ja freesib kände, 
kasutades selleks 
ettenähtud tehnilisi vahendeid, vajadusel 
kaasab arboristi. 

 
 
 
 

 Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 
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Tõendatavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus 
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

9. Müüride ehitamine 
 

9.1. Ehitab tugimüüride ja vundamendi 
(looduskivist ja tehiskivist), lähtudes 
projektist, kasutades tööks sobivaid 
tööriistu ja –vahendeid ning töövõtteid; 
 
 
 
 

 Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 

9.2. Ehitab kuivmüüri, lähtudes 
projektist, kasutades tööks sobivaid 
tööriistu ja- vahendeid ning töövõtteid. 
 
 
 
 
 
 
 

 Kuupäev: 

Nimi ja allkiri: 



  Muudetud 26.02.2019 

 

Valitavad kompetentsid 
 

Valitavatest kompetentsidest tuleb valida vähemalt üks! 

Valitavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus               
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

10. Sisehaljastuse rajamine ja 
hooldamine 
 
10.1. Rajab sisehaljastuse, lähtudes 
kavandist ja arvestades objekti eripära; 
 
10.2. Hooldab sisehaljastust, lähtudes  
kavandist ja arvestades objekti eripära. 
 
 
 
 
 
 

 Kuupäev: 
 
 
 
 

Nimi, allkiri: 
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Valitavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus 
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

11. Masinatega puistematerjalide 
teisaldamine ja pinna kujundamine 
 
11.1. Teisaldab puistematerjale, 

kasutades minilaadurit või 
miniekskavaatorit; 

 
11.2. Teeb pinnakujundustöid, 

kasutades minilaadurit või 
miniekskavaatorit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Kuupäev: 
 
 

Nimi ja allkiri: 
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Valitavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus 
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

12.Lokaalsete kuivendus- ja 
kastmissüsteemide kavandamine ja 
paigaldamine 

 
12.1. Juhib sademe- ja pinnaseveed, 

lähtudes projektist; 
 

12.2. Paigaldab lokaalse kuivendus- ja 
kastmissüsteemi, lähtudes 
projektist (töökirjeldusest); 

 
12.3. Hooldab lokaalset kastmis ja 

kuivendussüsteemi, arvestades 
kastmis- ja kuivendussüsteemi 
eripära. 

 
 
 

 

 Kuupäev: 
 
 
 
 

Nimi ja allkiri: 



  

 

Valitavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus  
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

13. Aiaveekogu rajamine 
 

13.1. Kaevab süvendi ja paigaldab 
aluskihid, lähtudes projektist 
(töökirjeldusest) 

13.2. Paigaldab ja ühendab 
geosünteedid, arvestades 
rajatava veekogu kuju 

13.3. Viimistleb aiaveekogu servad, 
lähtudes projektist 
(töökirjeldusest), v.a 
elektritööd 

13.4. Paigaldab tehnilised 
seadmed, lähtudes projektist 
(töökirjeldusest) ja arvestades 
materjali omadusi 

13.5. Istutab vee- ja kaldataimed, 
arvestades taimede liiki, 
kasvualuseid ja –nõudeid. 

 Kuupäev:  
 

Nimi ja allkiri: 
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Valitavad kompetentsid Sooritatud töö kirjeldus ja kestus  
(täidab õppija) 

Töö hindaja:  

14. Piirete ehitamine 

 
14.1. Paigaldab metall-, betoon- ja 

puitpostid, lähtudes projektist 
(töökirjeldusest) 

14.2. Ehitab võrktarad ja paigaldab 
võrkmoodulid, lähtudes 
projektist (töökirjeldusest) 

14.3. Ehitab puitpiirded ja 
paigaldab puitmoodulid, 
lähtudes projektist 
(töökirjeldusest) 

14.4. Paigaldab betoonist aiasoklid, 
lähtudes projektist 
(töökirjeldusest) 

14.5. Paigaldab väravad, lähtudes 
projektist (töökirjeldusest). 

 

 Kuupäev: 
 
 
 
 
 
 
 

Nimi j allkiri: 

 


