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Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku
tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse
formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu
15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001.
aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.

Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home
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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Arborist III

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Arborist III

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

III kutsetaseme arboristi kutsetunnistuse omanik:
- valib sobivad istikud antud kohale, kontrollib taimede kvaliteeti, jälgides nende vastavust istikute standardile või teistele
kehtivatele normidele ning arvestades erinevusi tänava- ja pargipuuks sobivate istikute vahel
- tagab istikute säilimise nende transpordil ja istutustööde eel, arvestades ilmastikuoludega, kontrollib istutuskoha sobivust,
arvestades maa-alustest ja -pealsetest tehnovõrkudest ning teistest rajatistest tulenevaid piiranguid
- piirab ja tähistab vajadusel tööde teostamise koha, arvestades tööohutuse nõuete ja jalakäijate ning sõidukite liiklemisega.
- valmistab ette istutuskoha, vajadusel paigaldab kastmis- või kuivendussüsteemi, valib istikute toestamiseks ja kaitsmiseks
vajalikud abivahendid ja materjalid jaistutab puittaimi, teostades õigesti tagasitäitmise, toestamise, kastmise ja multšimise
- teostab istutusjärgse hoolduslõikuse, tundes ära eelnevad hooldusvead ning kasutades õigeid töövõtteid ja -vahendeid
- hindab võimalikke puude kahjustajaid ning planeerib abinõud nende mõju vähendamiseks
- teostab vastavalt vajadusele järelhooldust (kastmine, multšimine, kaitsmine jne)
- hindab väliste tundemärkide järgi istikute kasvamaminekut ning parandab koheselt tehtud vead, samuti eemaldab õigeaegselt
sidemed ja toed
- teostab noorte puude ümberistutustöid, arvestades vahepeal kasvanud juurestiku ja võra mahtu.
- hindab puude hooldus- ja kasvuvigu ning planeerib kujunduslõikused
- valib oksalõikuseks sobivad tööriistad ja abivahendid, kasutab ja hooldab töövahendeid ohutult ning oskuslikult, määrab
tööriistade desinfitseerimise vajaduse ning desinfitseerib need
- teostab noorte puude normaalseks arenguks vajaliku kujunduslõikuse
- tunneb CODIT-i ja teiste puidusiseste kaitsemehhanismide tähtsust puittaimede elus
- jälgib puu kasvus ja ümbritsevas keskkonnas toimuvaid muutusi ning oskab õigeaegselt kindlaks teha puu arengut takistavad
mõjurid
- töötab turvaliselt ja säästvalt, lähtudes ohutustehnika ja ergonoomika nõuetest
- korraldab töö käigus tekkivate orgaaniliste ning mitteorgaaniliste jääkide käitlemise vastavalt keskkonnakaitsenõuetele
- hindab puu juurestiku elutegevust mõjutavaid biootilisi ja abiootilisi tegureid, lähtudes kasvukeskkonna eripärast ning puu
bioloogiat
- hindab puu agrofooni sobivust, võtab pinnaseproove, tõlgendab neid õigesti ning vajadusel rakendab
mullaparandusmeetmeid ning teostab juurestiku ning võraaluse kasvupinna hooldustöid
- tagab vajaduse korral (ehitusobjektidel, tallatavatel aladel jm) puu juurestiku kaitsemeetmete rakendamise.
- hindab puude hooldusvajadust sõltuvalt nende bioloogiast, füsioloogiast, kasvukohast ning ajaloolis-kultuurilisest taustast,
planeerib hooldustööd; vajadusel kasutab ekspertide abi
- dokumenteerib hindamistulemused ning soovitused hooldustöödeks vastavalt kokkulepitud aruandlusvormile
- hindab töö keerukust ja riske iseenese, liiklejate ja rajatiste suhtes, sõlmib poolte vaheliste kohustuste täpsustamiseks
kokkuleppeid tellijaga, võtab objekte hoolduseks vastu ja annab üle hooldatud objekte, dokumenteerib tehtud tööd
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- hangib hooldustöödeks vajalikud load ja kooskõlastused, tulenevalt õigusaktidest.
-valib sobiva isikukaitsevarustuse ning kasutab neid eesmärgipäraselt
- teostab tavapärased hooldus- ja kujunduslõikused, kasutades korvtõstukit või julgestusköisi, järgides ohutustehnika nõudeid.
- korraldab töö käigus tekkivate orgaaniliste ning mitteorgaaniliste jääkide käitlemise vastavalt keskkonnakaitsenõuetele.
- hindab puude murdumisohtlikkust ning valib sobivad vahendid selle vähendamiseks; teostab puude toestamised vastavalt
kehtivatele normidele
- planeerib ja rakendab ehitusobjektidel kasvavate puude kaitsmiseks sobivad abinõud, teostab kahjustatud või vigastatud
puude hooldustööd
- langetab puid, tagades nii iseenese kui möödakäijate, ehitiste ja rajatiste turvalisuse ja hindab langetatavate puude sobivust
tarbepuidu valmistamiseks ning korraldab raiejäätmete äraveo ja/või ladustamise
- korraldab kändude juurimise või kasutab kännufrees, viimistleb objekti vastavalt tellijaga kokku lepitud tingimustele; vajadusel
taastab haljastuse
- veendub puude raie lubatavuses ning vajadusel hangib raieload vastavalt kehtivatele õigusaktidele, valib hoolduse käigus
väljaraiutavad puud, lähtuvalt metsakasvatuslikest põhimõtetest.
- hooldab parkmetsa või rohealasid, kahjustamata seejuures teisi taimi ja rajatisi.
- teostab hekkide,ilupõõsaste, marjapõõsaste ning viljapuude hooldus- ja noorenduslõikust, lähtuvalt nende funktsioonist ja
bioloogiast.
- teostab - ja noorenduslõikust lähtuvalt õitsemise ja viljumise bioloogiast
- teostab põlispuude tervisliku seisundi (ohutuse) hindamist, määrab puude väärtuse, teostab dendroloogilise inventuuri
- koostab üksikpuude või pargipuistu hooldusplaani, vajadusel digitaalsel kujul
- valdab juhendamisvõtteid, juhendab abitöölisi, juhendab praktikante ja nooremais arboriste
- nõustab kliente puuhooldustööde läbiviimisel, suhtleb klientidega ja juhib töögruppi

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Arboristid töötavad haljastustöödega tegelevates ettevõtetes ning puuhooldustöid planeeritavates ja tellitavates asutustes,
samuti eraettevõtjatena

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kutsesüsteemi III kutsetase
Eesti Kvalifikatsiooniraamistik, tase 5
Euroopa Kvalifikatsiooniraamistik, tase 5

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

III kutsetaseme arborist tõendab oma kutseoskusi teoreetiliste
teadmiste kontrolliga ja praktise töö eksamiga.

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

