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Selles artiklis pakutakse üldisi teoreetilisi ja praktilisi põhiteadmisi ja kogemusi,
mida sertifitseeritud Euroopa puuhooldustöötaja vajaks.

1. Mõiste „Euroopa puuhooldustöötaja“
Euroopa puuhooldustöötajad teevad töid asulapuudega ja eesmärgiga hoida puud
terved ja ohutud. Nad tegutsevad puuhooldusalaste teadmiste alusel, võttes
arvesse looduskaitseküsimusi, keskkonnakaitset ja ohutusnõudeid.
Puuhooldustööd nõuavad põhjalikku ja kõrgelt kvalifitseeritud väljaõpet ning
erilise tähelepanu pööramist tööohutusele. Puude hooldus hõlmab puude
istutamist, jälgimist ja hooldust.
Praegu on olemas kolme liiki sertifikaadid:
ETW – ronija
ETW – platvorm (mobiilne kõrgtööplatvorm)
ETW – ronija ja platvorm (mobiilne kõrgtööplatvorm)

2. Eesmärgid
2.1 Puuhoolduse elemendid
Euroopa puuhooldustöötaja peab suutma …
2.1.1
selgitada puude kasvunõuete, funktsiooni, struktuuri, arengu ja kasvuetappide
põhiprintsiipe, et võtta vastu otsuseid sobivate puuhooldusalaste meetmete üle;
2.1.2
võtta arvesse looduslikke kasvukoha tegureid ja mõista nende mõju puude kasvule
ja arengule, et võtta vastu otsuseid sobivate puuhooldusalaste meetmete üle;
2.1.3
ära tunda oma tööpiirkonna olulisemaid puittaimi;
2.1.4
ära tunda istikute kvaliteeti;
2.1.5
mõista looduskaitse ja keskkonnakaitse tähtsust puude hooldamisel;
2.1.6
ära tunda põhilised puuhaigused, kahjurid ja abiootilised stressitegurid.

2.2 Puuhooldusalased küsimused
Euroopa puuhooldustöötaja peab suutma ...
2.2.1
mõista puude hooldamise ülesandeid ja valdkondi ning oskama kasutada ja
hooldada kasutatavaid materjale, masinaid ja tööriistu;
2.2.2
järgida asjakohaseid riiklikke ohutuseeskirju ning EAC juhendit ohutu tööpraktika
kohta, et mõista ja kohaldada ohutuid ja parimaid töötavasid järgmistes
valdkondades:
● puudel ronimisega seotud kõrgtööd või kasutades mobiilseid kõrgtööplatvorme,
● igasugused muud puudega seotud tööd, millega kaasnevad riskid, nagu
puude istutamine ja teisaldamine, otsene langetamine jne;

2.2.3
mõista ja kohaldada tavapäraseid töövõtteid
– puu kasvukoha parandamiseks,
– puude istutamisel ja teisaldamisel,
– puude kaitsmisel ehitusplatsil või kaevetööde ajal,
– tüve ja okste stabiliseerimisel,
– puuvõrade köitega sidumisel,
– puude kahjustuste ennetamisel ja kõrvaldamisel,
– tüve ja okste lõikamisel,,
– puude langetamisel;
2.2.4
ära tunda puude struktuurse nõrkuse ja puude halva tervise;

2.2.5
mõista, osata kasutada ja hooldada puudel ronimiseks mõeldud seadmeid, nagu
redelid ja liikuvad tööplatvormid, ning otsustada sobiva ronimistehnika üle;
2.2.6
jälgida puude tervist ja ohutust ning diagnoosida suuri puukahjustusi.

2.3 Õigus- ja sotsiaalalased eeskirjad
Euroopa puuhooldustöötaja peab suutma ...
2.3.1
mõista tööohutust, avalikku tööohutust ja töökorralduse põhimõtteid käsitlevaid
eeskirju;
2.3.2
mõista kõiki asjakohaseid õigusnorme ja määrusi, mis puudutavad tema
tegevusvaldkonda;
2.3.3
tundma kõiki asjakohaseid tööõiguse eeskirju;
2.3.4
tundma asjaomaseid kutseühinguid.
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