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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Vanem-maastikuehitaja, tase 5

(1) Originaaldokumendi keeles

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

Landscape gardner, level 5

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

3. KUTSEOSKUSED

Vanem-maastikuehitaja on spetsialist, kelle põhiülesanne on juhtida tööd maastikuehituse objektidel, suhelda klientidega ja
vastutada töö lõpptulemuse eest. Ta koostab maastikuehituse objekti eelarve ja hinnapakkumise, planeerib enda ja teiste tööd,
koostab töögraafikuid, juhendab noorem-maastikuehitajaid ja maastikuehitajaid, teostab järelevalvet ja kontrollib töö kvaliteeti.
Vanem-maastikuehitaja koostab objekti lõpparuande, mis kajastab objekti majanduslikku tulusust ja vastavust projektile. Ta
annab töö üle tellijale ja vormistab selleks vajalikud dokumendid.
Vanem-maastikuehitaja järgib protseduurireegleid, keskkonnanõudeid, õigusaktide nõudeid ja maastikuehituse häid tavasid.
Vanem-maastikuehitajal on hea arvutikasutamise oskus, analüütiline mõtlemine, prognoosimisvõime, keskendumisvõime
mitmele eesmärgile korraga ja prioriteetide määramine ning objekti meeskonna komplekteerimine.
Vanem-maastikuehitaja võib töötada haljastusettevõttes, haljastusspetsialistina omavalitsuse juures, jm. Ta suhtub austusega
elusloodusesse.
Vanem-maastikuehitaja töö eeldab autojuhilubade olemasolu.

Kohustuslikud kompetentsid
- Töö planeerimine
- Objekti (haljasala, rajatis) ettevalmistamine
- Objekti üleandmine
- Istutusalade rajamine, taimede sh sibulate, istutamine ning seemnete külvamine
- Sillutiste (betoonkivi, looduskivi, puidu- ja sõelmeteede) paigaldamine
- Puidust rajatiste (pergolad, terrassid, võreseinad ja lihtsamad katusealused) ehitamine ja hooldamine
- Muru rajamine
- Aedade ja haljasalade hooldamine
- Müüride ehitamine
- Lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi kavandamine ja paigaldamine
- Aiaveekogude rajamine
- Nõlvade toestamine ja treppide ehitamine
- Juhtimine ja majandamine

Valitavad kompetentsid
- Maastikuehituses kasutatavate masinate ja seadmete kasutamine ning igapäevane hooldus
- Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
- Piirete ehitamine
- Mänguväljakute ja spordiplatside ehitamine

http://europass.cedefop.europa.eu/et/home


4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Maastikuehitaja, haljastaja, haljasalade hooldaja, objektijuht, projektijuht

(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 kvalifikatsiooniraamistik, tase 5
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 5

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

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

