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1. Üldine informatsioon 

Hindamisstandard on koostatud palkmajaehitaja, tase 5 spetsialiseerumisega käsitöö palkmaja 

tootjaks kutse taotlejate hindamiseks. 

Hindamise eeltingimusteks on : 

 palkmajaehitaja kutsestandardile vastava koolituse läbimine 

 vähemalt 3-aastane töökogemus palkmajaehitajana kui taotleja omab kesk-või 
kõrgemat haridust ja 5-aastane töökogemus palkmajaehitajana kui taotleja omab 
vähemalt põhiharidust 

 

Hinnatakse järgmisi kompetentse: 

 Töö planeerimine ehitusplatsil 
 Tööks ettevalmistamine ja töö korraldamine ehitusplatsil 
 Puitliidete valmistamine 
 Palkmaja puitkarkass-seinte ehitamine 
 Palkseinte ehitamine 
 Puitvahelagede ja põrandate ehitamine 
 Katusekonstruktsioonide ehitamine 
 Avatäidete (aknad, uksed, luugid) paigaldamine 
 Lisasoojustuse ja välisvooderdise paigaldamine palkseinale 
 Leiliruumi ehitamine 
 Välisrajatiste ehitamine 
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 Renoveerimine 
 Juhtimine ja juhendamine 

Spetsialiseerumisel käsitöö palkmaja tootjaks  hinnatakse lisaks 
järgmised kompetentsid: 

 Ehituspalgi ettevalmistamine 
 Palkmaja detailide ja/või moodulite käsitsi tootmine 
 Tootmise juhtimine ja töö korraldamine 

 

Hindamist teostab kutsekomisjoni poolt moodustatud erinevatest osapooltest koosnev 

hindamiskomisjon. Hindamiskomisjonis on esindatud töömaailma  (tööandjate, töövõtjate) ja 

koolitajate esindajad. Hindamiskomisjon on vähemalt kolmeliikmeline. 

Hindamine viiakse läbi kahes osas (teoreetiline ja praktiline osa).  

VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise) alusel kutse taotlemiseks peab taotleja  

palkmajaehitajana omama 3-aastast töökogemust kui taotleja omab kesk-või kõrgemat 

haridust ja 5-aastast töökogemust kui taotleja omab vähemalt põhiharidust. Taotleja peab 

olema läbinud ka kutsestandardile vastava koolituse. Eesti Puitmajaliitu kuuluva tööandja 

vormikohase kirjaliku kinnituse olemasolul loetakse kompetentsid tõendatuks ja väljastatakse 

kutsetunnistus ilma hindamisprotsessi läbimata. Vajadusel tehakse taotlejale lisahindamine. 

Hindamise teoreetilises osas toimub intervjuu. Teoreetilises osas tõendab taotleja järgmisi 

kompetentse: 

 Töö planeerimine ehitusplatsil  
 Tööks ettevalmistamine ja töö korraldamine ehitusplatsil 
 Puitliidete valmistamine 
 Palkmaja puitkarkass-seinte ehitamine 
 Palkseinte ehitamine 
 Puitvahelagede ja põrandate ehitamine 
 Katusekonstruktsioonide ehitamine 
 Avatäidete (aknad, uksed, luugid) paigaldamine 
 Lisasoojustuse ja välisvooderdise paigaldamine palkseinale 
 Leiliruumi ehitamine 
 Välisrajatiste ehitamine 
 Renoveerimine 
 Juhtimine ja juhendamine 
 Läbivad kompetentsid (järgib kvaliteedi ja muid standardeid ja ehituse head tava; rakendab 

õpitut järjepidevalt igapäevaelus, planeerib enda tööd, võtab oma vastutusala piires vastu 
asjakohaseid otsuseid; täidab võetud kohustusi ja vastutab nende täitmise eest, saavutab 
seatud tööeesmärgid ning töötab iseseisvalt; töötab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal 
töötada; analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt 
otsib võimalusi enesearendamiseks, osaleb kutsealases täiendusõppes; hoiab korras oma 
töömaa, väldib valmis puitdetailide määrdumist ja kahjustamist ükskõik millisel viisil 
(transport, ladustamine, püstitamine, tilgapõrge jne), puhastab tappühenduste pesad 
töötlemisjääkidest, eemaldab vigased ehitusdetailid (nt kõverad naelad, kruvid jm) ja 
lõppviimistluse juures jälgib, et põrandad oleksid puhtad; täidab võetud kohustusi ja 
saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul; muutuvate olude ilmnemisel konsulteerib 



  

ESF programm „Kutsete süsteemi arendamine“ 

vahetu juhiga ning kohandab oma tegevuse vastavalt saadud juhistele; on avatud koostööle 
ja osaleb meeskonnatöös, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel; suhtleb 
inimestega lugupidavalt ja austavalt ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil; tuleb 
toime veaolukordades; ebaõnnestumise korral hindab oma käitumist vastavalt olukorrale, 
vajadusel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise tulenevalt saadud 
juhistest; hindab ohufaktoreid ja tööga kaasneda võivaid keskkonnariske oma töölõigus. 
Järgib ehitusprotsessis ohutusnõuete täitmist ning vastutab nende täitmise eest; annab 
õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist 
objektijuhile või tööandjale;  kasutab arvutit tasemel AO3 ja AO7; valdab eesti keelt tasemel 
B2.) 

Spetsialiseerumisel käsitöö palkmaja tootjaks  hinnatakse lisaks järgmised kompetentsid: 
 Ehituspalgi ettevalmistamine 
 Palkmaja detailide ja/või moodulite käsitsi tootmine 
 Tootmise juhtimine ja töö korraldamine 

Praktilises osas sooritab taotleja praktilise töö vastavalt hindamisülesandele ehitusplatsil või 

näidismudelil. Lisaks praktilisele tööle viiakse vajadusel läbi ka intervjuu. 

Praktilise töö sooritamisel tõendab taotleja järgmisi kompetentse: 

 Töö planeerimine ehitusplatsil  
 Tööks ettevalmistamine ja töö korraldamine ehitusplatsil 
 Puitliidete valmistamine 
 Palkmaja puitkarkass-seinte ehitamine 
 Palkseinte ehitamine 
 Puitvahelagede ja põrandate ehitamine 
 Katusekonstruktsioonide ehitamine 
 Avatäidete (aknad, uksed, luugid) paigaldamine 
 Lisasoojustuse ja välisvooderdise paigaldamine palkseinale 
 Leiliruumi ehitamine 
 Välisrajatiste ehitamine 
 Renoveerimine 
 Juhtimine ja juhendamine 
 Läbivad kompetentsid (järgib kvaliteedi ja muid standardeid ja ehituse head tava; rakendab 

õpitut järjepidevalt igapäevaelus, planeerib tööd pikemaajaliselt,  juhendab ja instrueerib 
kaastöötajaid, võtab oma vastutusala piires vastu asjakohaseid otsuseid; täidab võetud 
kohustusi ja vastutab nende täitmise eest, saavutab seatud tööeesmärgid ning töötab 
iseseisvalt; töötab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal töötada; analüüsib oma tugevusi ja 
nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enesearendamiseks, 
osaleb kutsealases täiendusõppes; hoiab korras oma töömaa, väldib valmis puitdetailide 
määrdumist ja kahjustamist ükskõik millisel viisil (transport, ladustamine, püstitamine, 
tilgapõrge jne), puhastab tappühenduste pesad töötlemisjääkidest, eemaldab vigased 
ehitusdetailid (nt kõverad naelad, kruvid jm) ja lõppviimistluse juures jälgib, et põrandad 
oleksid puhtad; täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul; 
näitab üles arusaamist, kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa;  muutuvate olude 
ilmnemisel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma tegevuse vastavalt saadud 
juhistele; on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, tegutseb parima ühise tulemuse 
saavutamise nimel; suhtleb inimestega lugupidavalt ja austavalt ning käitub vastastikust 
suhtlemist toetaval viisil; tuleb toime veaolukordades; ebaõnnestumise korral hindab oma 
käitumist vastavalt olukorrale, vajadusel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma 
käitumise tulenevalt saadud juhistest; tahab, oskab ja julgeb esitada ning kaitsta 
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argumenteeritult oma seisukohti; suhtleb tellija ja ehituse järelvalvega ning vajadusel 
teavitab neid ehitusprojekti ja ehitustööde mittevastavustest;  hindab ohufaktoreid ja tööga 
kaasneda võivaid keskkonnariske oma töölõigus; järgib ehitusprotsessis ohutusnõuete 
täitmist ning vastutab nende täitmise eest; annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, 
kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale;  kasutab 
arvutit tasemel AO3, AO4 ja AO7; valdab eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel 
B2.) 

Spetsialiseerumisel käsitöö palkmaja tootjaks  hinnatakse lisaks järgmised kompetentsid: 
 Ehituspalgi ettevalmistamine 
 Palkmaja detailide ja/või moodulite käsitsi tootmine 

 
Esimese hindamisetapi positiivne tulemus (kõigi hindamisstandardis kirjeldatud esimese etapi 
hindamiskriteeriumide täitmine) on eelduseks teisele hindamisetapile pääsemiseks. 
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2. Hindamiskriteeriumid 

 
Palkmajaehitaja, tase 5 hindamiskriteeriumid: 
 

Tegevusnäitaja Hindamiskriteeriumid 

TÖÖ PLANEERIMINE, TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE JA TÖÖ KORRALDAMINE EHITUSPLATSIL  

Määratleb ehitusprojektist tööks 

vajalikud lähteandmed ja juhendab 

ning organiseerib teiste tööd. 

Määratleb ehitusprojektist tööks vajalikud lähteandmed ja 
juhendab ning organiseerib teiste tööd. 
 

Arvestab materjalide kulu, juhindudes 
materjalide kulunormidest ja 
lähteandmetest ning kasutades 
pindala- ja mahuarvutuse meetodeid; 
peab tööaja arvestust, täites 
ehitustööde päevikut ning juhendab 
madalama tasemega töötajaid. 

Arvestab materjalide kulu, juhindudes materjalide 
kulunormidest ja lähteandmetest ning kasutades pindala- ja 
mahuarvutuse meetodeid; peab tööaja arvestust, täites 
ehitustööde päevikut ning juhendab madalama tasemega 
töötajaid. 

Valib ja kasutab objektile sobivaid 
töövahendeid ja -võtteid, juhindudes 
ehitusobjekti ja -tööde eripärast; 
veendub enne töö alustamist selle 
ohutuses ja kontrollib madalama 
tasemega töötajaid. 

Valib ja kasutab objektile sobivaid töövahendeid ja -võtteid, 
juhindudes ehitusobjekti ja -tööde eripärast; veendub enne 
töö alustamist selle ohutuses ja kontrollib madalama 
tasemega töötajaid. 
 

Koostab enne tööde alustamist 
vastavalt etteantud juhistele isikliku 
tööplaani, lähtudes materjalide, 
töövahendite ja -võtete valikust ning 
tööaja planeerimise tulemustest. 

Koostab enne tööde alustamist vastavalt etteantud juhistele 
isikliku tööplaani, lähtudes materjalide, töövahendite ja -
võtete valikust ning tööaja planeerimise tulemustest. 
 

Vajadusel võtab vastu tööfrondi, 

vormistab selle vastuvõtmise 

kirjalikult ja vastutab nende 

toimingute teostamise eest. 

Vajadusel võtab vastu tööfrondi, vormistab selle 
vastuvõtmise kirjalikult ja vastutab nende toimingute 
teostamise eest. 

Valmistab ette tööks vajalikud 

materjalid, juhindudes 

ehitusprojektist, tööplaanist ja 

tehnoloogiliste protsesside nõuetest. 

Valmistab ette tööks vajalikud materjalid, juhindudes 
ehitusprojektist, tööplaanist ja tehnoloogiliste protsesside 
nõuetest. 

Loob nõuetekohase töökeskkonna, 

tagades töökoha korrashoiu ja 

puhtuse, materjalide ladustuspindade 

ning käiguteede olemasolu, juhendab 

ja kontrollib madalama tasemega 

töötajate tegevust. 

Loob nõuetekohase töökeskkonna, tagades töökoha 
korrashoiu ja puhtuse, materjalide ladustuspindade ning 
käiguteede olemasolu, juhendab ja kontrollib madalama 
tasemega töötajate tegevust. 

Teeb tööks vajalikke mõõdistusi ja 
märketöid, kasutades asjakohaseid 
mõõteriistu (nt nivelliir, mõõdulatt, 

Teeb tööks vajalikke mõõdistusi ja märketöid, kasutades 
asjakohaseid mõõteriistu (nt nivelliir, mõõdulatt, mõõdulint) 
ja mõõtmismeetodeid, juhindudes etteantud 
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Tegevusnäitaja Hindamiskriteeriumid 

mõõdulint) ja mõõtmismeetodeid, 
juhindudes etteantud ehitusprojektist 
ning tagades nõuetekohase 
mõõtmistäpsuse, juhendab 
kaastöötajate tegevust ja kontrollib  
töö tulemust. 

ehitusprojektist ning tagades nõuetekohase 
mõõtmistäpsuse, juhendab kaastöötajate tegevust ja 
kontrollib  töö tulemust. 

Paigaldab ja kasutab ajutiseks 
kõrgtööks ettenähtud töövahendeid 
ja piirdeid,  järgides 
tööohutusnõudeid ja/või  
paigaldusjuhendeid,  juhendab 
kaastöötajate tegevust ja kontrollib  
töö tulemust. 

Paigaldab ja kasutab ajutiseks kõrgtööks ettenähtud 
töövahendeid ja piirdeid,  järgides tööohutusnõudeid ja/või  
paigaldusjuhendeid,  juhendab kaastöötajate tegevust ja 
kontrollib  töö tulemust. 

Vajadusel juhendab ja koordineerib 
alltöövõtjate tegevust, lähtudes 
tööprotsessist. 

Vajadusel juhendab ja koordineerib alltöövõtjate tegevust, 
lähtudes tööprotsessist. 

Ladustab materjalid, tagades nende 
kvaliteedi säilimise ning sorteerib 
jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja 
järgides jäätmekäitluseeskirja 
nõudeid. 

Ladustab materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise ning 
sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja järgides 
jäätmekäitluseeskirja nõudeid. 

Korrastab ja puhastab töövahendid, 
seadmed ja kaitsevahendid, järgides 
nende kasutus- ja hooldusjuhendeid 
ning juhindudes heast ehitustavast. 

Korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja 
kaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja 
hooldusjuhendeid ning juhindudes heast ehitustavast. 

Teostab troppimistöid, järgides 
tehnoloogilist järjestust, veendudes 
tõstevahendite korrasolekus ning 
juhindudes tööohutusnõuetest. 

Teostab troppimistöid, järgides tehnoloogilist järjestust, 
veendudes tõstevahendite korrasolekus ning juhindudes 
tööohutusnõuetest. 

PUITLIIDETE VALMISTAMINE   

Valmistab lihttappliiteid määratud aja 
jooksul, kasutades elektrilisi ja 
käsitööriistu, juhindudes 
ehitusprojektist ja tehnoloogilistest 
nõuetest, kasutades tulemuse 
saavutamiseks ratsionaalseid 
töövõtteid ning järgides etteantud 
kvaliteedinõudeid. 

Valmistab lihttappliiteid määratud aja jooksul, kasutades 
elektrilisi ja käsitööriistu, juhindudes ehitusprojektist ja 
tehnoloogilistest nõuetest, kasutades tulemuse 
saavutamiseks ratsionaalseid töövõtteid ning järgides 
etteantud kvaliteedinõudeid. 

Valmistab nael-, kruvi- , polt- ja 
naagelliiteid määratud aja jooksul, 
juhindudes ehitusprojektist, 
tehnoloogilistest ja kvaliteedinõuetest 
ning kasutades tulemuse 
saavutamiseks ratsionaalseid 
töövõtteid. 

Valmistab nael-, kruvi- , polt- ja naagelliiteid määratud aja 
jooksul, juhindudes ehitusprojektist, tehnoloogilistest ja 
kvaliteedinõuetest ning kasutades tulemuse saavutamiseks 
ratsionaalseid töövõtteid. 

Valmistab terasdetailidega liiteid  
määratud aja jooksul, juhindudes 
ehitusprojektist ja tehnoloogilistest 
nõuetest,  kasutades tulemuse 

Valmistab terasdetailidega liiteid  määratud aja jooksul, 
juhindudes ehitusprojektist ja tehnoloogilistest nõuetest,  
kasutades tulemuse saavutamiseks ratsionaalseid 
töövõtteid ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid. 
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Tegevusnäitaja Hindamiskriteeriumid 

saavutamiseks ratsionaalseid 
töövõtteid ning järgides etteantud 
kvaliteedinõudeid. 

Valmistab palkseinte nurgatappe, 
jäljendades objektil kasutatud 
nurgaseotisi, juhindudes 
ehitusprojektist ja tehnoloogilistest 
nõuetest ning järgides etteantud 
kvaliteedinõudeid. 

Valmistab palkseinte nurgatappe, jäljendades objektil 
kasutatud nurgaseotisi, juhindudes ehitusprojektist ja 
tehnoloogilistest nõuetest ning järgides etteantud 
kvaliteedinõudeid. 

PALKMAJA PUITKARKASS-SEINTE EHITAMINE 

Paigaldab määratud aja jooksul 

hüdroisolatsiooni vundamendile 

vastavalt ehitusprojektile, kasutades 

selleks ratsionaalseid töövõtteid ja 

vajalikke tööriistu. 

Paigaldab määratud aja jooksul hüdroisolatsiooni 
vundamendile vastavalt ehitusprojektile, kasutades selleks 
ratsionaalseid töövõtteid ja vajalikke tööriistu. 

Monteerib montaaži järjekorrast 
lähtuvalt määratud aja jooksul 
seinaelemendid, juhindudes 
montaaži- ja sõlmede tööjoonistest ja 
ehitusprojektist, kasutades selleks 
ratsionaalseid töövõtteid ja vajalikke 
tööriistu. 

Monteerib montaaži järjekorrast lähtuvalt määratud aja 
jooksul seinaelemendid, juhindudes montaaži- ja sõlmede 
tööjoonistest ja ehitusprojektist, kasutades selleks 
ratsionaalseid töövõtteid ja vajalikke tööriistu. 

Ehitab määratud aja jooksul 
seinakarkassid, juhindudes 
ehitusprojektist, kasutades selleks 
ratsionaalseid töövõtteid.  

Ehitab määratud aja jooksul seinakarkassid, juhindudes 
ehitusprojektist, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

Paigaldab määratud aja puitpostid, 
juhindudes ehitusprojektist, 
kasutades selleks ratsionaalseid 
töövõtteid. 

Paigaldab määratud aja puitpostid, juhindudes 
ehitusprojektist, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

Paigaldab määratud aja jooksul 
soojustus- ja heliisolatsioonimaterjalid 
ning auru- ja tuuletõkkematerjalid 
vastavalt ehitusprojektile, kasutades 
selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

Paigaldab määratud aja jooksul soojustus- ja 
heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid 
vastavalt ehitusprojektile, kasutades selleks ratsionaalseid 
töövõtteid. 

Paigaldab plaadistuse määratud aja 
jooksul ja vastavalt tööjoonistele, 
kasutades selleks ratsionaalseid 
töövõtteid. 

Paigaldab plaadistuse määratud aja jooksul ja vastavalt 
tööjoonistele, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

Paigaldab määratud aja jooksul  
voodrilaudise vastavalt 
ehitusprojektile, kasutades selleks 
ratsionaalseid töövõtteid. 

Paigaldab määratud aja jooksul  voodrilaudise vastavalt 
ehitusprojektile, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

PALKSEINTE EHITAMINE 

Mõõdab vundamendi ja kontrollib 
selle vastavust ehitusprojektile ja 
lubatud tolerantsidele ning 

Mõõdab vundamendi ja kontrollib selle vastavust 
ehitusprojektile ja lubatud tolerantsidele ning 
mittevastavuse korral informeerib sellest tööandjat. 
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Tegevusnäitaja Hindamiskriteeriumid 

mittevastavuse korral informeerib 
sellest tööandjat. 

Paigaldab hüdroisolatsiooni ja 
esimese palgirea, järgides 
ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit 
ning kasutades selleks õigeid 
töövahendeid ja võtteid. 

Paigaldab hüdroisolatsiooni ja esimese palgirea, järgides 
ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit ning kasutades selleks 
õigeid töövahendeid ja võtteid. 
 

Kontrollib esimese palgirea 
nurgakraade, ristmõõtusid ja 
horisontaalsust, järgides 
ehitusprojekti ja kasutades selleks 
vajalikke mõõteriistu. 

Kontrollib esimese palgirea nurgakraade, ristmõõtusid ja 
horisontaalsust, järgides ehitusprojekti ja kasutades selleks 
vajalikke mõõteriistu. 

Kinnitab esimese palgirea 
vundamendile, järgides ehitusprojekti 
ja paigaldusjuhendit ning kasutades 
selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

Kinnitab esimese palgirea vundamendile, järgides 
ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit ning kasutades selleks 
ratsionaalseid töövõtteid. 
 

Paigaldab ja fikseerib palkdetailid ja 
tihendusmaterjali,  järgides 
ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit 
kasutades selleks ratsionaalseid 
töövõtteid, kontrollib madalama 
tasemega palkmajaehitaja tööd. 

Paigaldab ja fikseerib palkdetailid ja tihendusmaterjali,  
järgides ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit kasutades 
selleks ratsionaalseid töövõtteid, kontrollib madalama 
tasemega palkmajaehitaja tööd. 

Jätkab palke seinas, järgides 
ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit, 
kasutades selleks ratsionaalseid 
töövõtteid ja tagades tuule-, 
soojapidavuse ja jäikuse. 

Jätkab palke seinas, järgides ehitusprojekti ja 
paigaldusjuhendit, kasutades selleks ratsionaalseid 
töövõtteid ja tagades tuule-, soojapidavuse ja jäikuse. 

Kontrollib regulaarselt (maksimaalselt 
kahe rea paigaldamise järgi) 
elektripaigaldiste- ja poldiavade 
läbivust   ja palkseina horisontaal-, 
vertikaal- ja diagonaalmõõtudele 
vastavust, vajadusel viib sisse 
korrektuurid, järgides ehitusprojekti ja 
paigaldusjuhendit. 

Kontrollib regulaarselt (maksimaalselt kahe rea 
paigaldamise järgi) elektripaigaldiste- ja poldiavade läbivust   
ja palkseina horisontaal-, vertikaal- ja diagonaalmõõtudele 
vastavust, vajadusel viib sisse korrektuurid, järgides 
ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit. 

Jäigastab seinad, paigaldab 
konstruktsiooni pingutamist ja 
vajumist ühtlustavad detailid, järgides 
ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit 
kontrollib madalama tasemega 
palkmajaehitaja tööd. 

Jäigastab seinad, paigaldab konstruktsiooni pingutamist ja 
vajumist ühtlustavad detailid, järgides ehitusprojekti ja 
paigaldusjuhendit kontrollib madalama tasemega 
palkmajaehitaja tööd. 
 

Teavitab vajadusel tööandjat 
esinevatest pisivigadest, võtab 
võimalusel vastu otsuse nende 
kõrvaldamiseks ja parandab palkseina 
pisivead, järgides ehitusprojekti. 

Teavitab vajadusel tööandjat esinevatest pisivigadest, võtab 
võimalusel vastu otsuse nende kõrvaldamiseks ja parandab 
palkseina pisivead, järgides ehitusprojekti. 

PUITVAHELAGEDE JA PÕRANDATE EHITAMINE 
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Vastavalt ehitusprojektile ja 
ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
valmistab ja monteerib  põranda- ja 
laeelemendid. 

Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid 
kasutades valmistab ja monteerib  põranda- ja 
laeelemendid. 

Vastavalt ehitusprojektile ja 
ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
teeb määratud aja jooksul 
vekseldused. 

Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid 
kasutades teeb määratud aja jooksul vekseldused. 

Vastavalt ehitusprojektile ja 
ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab määratud aja jooksul 
soojustus- ja heliisolatsioonimaterjalid 
ning auru- ja tuuletõkkematerjalid. 

Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid 
kasutades paigaldab määratud aja jooksul soojustus- ja 
heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid. 

Vastavalt ehitusprojektile ja 
ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab määratud aja jooksul 
vastavalt paigaldusjuhendile plaadid 
põrandale ja lakke. 

Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid 
kasutades paigaldab määratud aja jooksul vastavalt 
paigaldusjuhendile plaadid põrandale ja lakke. 

Vastavalt ehitusprojektile ja 
ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab vastavalt koostejoonistele 
trepidetailidest trepi,  järgides 
etteantud kvaliteedinõudeid. 

Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid 
kasutades paigaldab vastavalt koostejoonistele 
trepidetailidest trepi,  järgides etteantud kvaliteedinõudeid. 

Vastavalt ehitusprojektile ja 
ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab liistud vastavalt 
paigaldusjuhendile, järgides etteantud 
kvaliteedinõudeid. 

Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid 
kasutades paigaldab liistud vastavalt paigaldusjuhendile, 
järgides etteantud kvaliteedinõudeid. 

KATUSEKONSTRUKTSIOONIDE EHITAMINE 

Vastavalt ehitusprojektile ja 
ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
monteerib katusesõrestikud. 

Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid 
kasutades monteerib katusesõrestikud. 

Vastavalt ehitusprojektile ja 
ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
ehitab katuse puitkonstruktsiooni. 

Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid 
kasutades ehitab katuse puitkonstruktsiooni. 

Vastavalt ehitusprojektile ja 
ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab määratud aja jooksul 
soojustus- ja heliisolatsioonimaterjalid 
ning auru- ja tuuletõkkematerjalid. 

Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid 
kasutades paigaldab määratud aja jooksul soojustus- ja 
heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid. 

Vastavalt ehitusprojektile ja 
ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab määratud aja jooksul 
vastavalt paigaldusjuhendile plaadid 
katusele ja katuslakke. 

Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid 
kasutades paigaldab määratud aja jooksul vastavalt 
paigaldusjuhendile plaadid katusele ja katuslakke. 

Vastavalt ehitusprojektile ja 
ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab määratud aja jooksul 

Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid 
kasutades paigaldab määratud aja jooksul katusele vastavalt 
katusekatte paigaldamise juhendile aluskatte, 
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katusele vastavalt katusekatte 
paigaldamise juhendile aluskatte, 
tuulutusliistud, roovitise ja/või 
laudise. 

tuulutusliistud, roovitise ja/või laudise. 

Vastavalt ehitusprojektile ja 
ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
ehitab tuulekastid. 

Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid 
kasutades ehitab tuulekastid. 

AVATÄIDETE (AKNAD, UKSED, LUUGID) PAIGALDAMINE 

Valmistab ja paigaldab  määratud aja 
jooksul  ajutised avatäited. 

Valmistab ja paigaldab  määratud aja jooksul  ajutised 
avatäited. 

Vastavalt paigaldusjuhendile ja 
ehitusprojektile paigaldab määratud 
aja jooksul katuseaknad, katuse- ja 
laeluugid ning aknad ja uksed. 

Vastavalt paigaldusjuhendile ja ehitusprojektile paigaldab 
määratud aja jooksul katuseaknad, katuse- ja laeluugid ning 
aknad ja uksed. 

LISASOOJUSTUSE JA VÄLISVOODERDISE PAIGALDAMINE PALKSEINALE 

Paigaldab lisaroovitise vastavalt 
välisvooderdise tüübile, kasutades 
selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

Paigaldab lisaroovitise vastavalt välisvooderdise tüübile, 
kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

Paigaldab määratud aja jooksul 
soojustus- ja heliisolatsioonimaterjalid 
ning auru- ja tuuletõkkematerjalid 
vastavalt tööjoonistele, kasutades 
selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

Paigaldab määratud aja jooksul soojustus- ja 
heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid 
vastavalt tööjoonistele, kasutades selleks ratsionaalseid 
töövõtteid. 

Paigaldab voodrilauad ja teeb 
vajalikud voodriliited, kasutades 
ratsionaalseid töövõtteid. 

Paigaldab voodrilauad ja teeb vajalikud voodriliited, 
kasutades ratsionaalseid töövõtteid. 

LEILIRUUMI EHITAMINE 

Paigaldab vajalikud 
isolatsioonimaterjalid, järgides 
leiliruumi spetsiifikast tulenevaid 
nõudeid, kontrollib madalama 
tasemega töötajate tööd. 

Paigaldab vajalikud isolatsioonimaterjalid, järgides leiliruumi 
spetsiifikast tulenevaid nõudeid, kontrollib madalama 
tasemega töötajate tööd. 

Paigaldab voodrilauad, järgides 
leiliruumi spetsiifikast tulenevaid 
nõudeid, kontrollib madalama 
tasemega töötajate tööd. 

Paigaldab voodrilauad, järgides leiliruumi spetsiifikast 
tulenevaid nõudeid, kontrollib madalama tasemega 
töötajate tööd. 

Ehitab määratud aja jooksul vastavalt 
etteantud joonisele lava, kasutades 
selleks ratsionaalseid töövõtteid ja 
sobilikke materjale. 

Ehitab määratud aja jooksul vastavalt etteantud joonisele 
lava, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke 
materjale. 

Teeb ehitusprojektist lähtudes 
vajalikud läbiviigud. 

Teeb ehitusprojektist lähtudes vajalikud läbiviigud. 

VÄLISRAJATISTE EHITAMINE 

Ehitab etteantud aja jooksul vastavalt 
tööjoonistele ja ehitusprojektile 
terrassi koos piirete ja tõusuteedega, 
kontrollib madalama tasemega 
palkmajaehitaja tööd. 

Ehitab etteantud aja jooksul vastavalt tööjoonistele ja 
ehitusprojektile terrassi koos piirete ja tõusuteedega, 
kontrollib madalama tasemega palkmajaehitaja tööd. 
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Ehitab vastavalt tööjoonistele rõdu 
koos piiretega. 

Ehitab vastavalt tööjoonistele rõdu koos piiretega. 

RENOVEERIMINE 

Avab objekti katuse- ja 
seinakonstruktsioonid nende 
seisukorra hindamiseks, koostab koos 
projekteerijaga ja tellijaga 
tegevusplaani, tagades samal ajal 
nõuetele vastava konstruktsiooniosa 
staatilise säilimise. 

Avab objekti katuse- ja seinakonstruktsioonid nende 
seisukorra hindamiseks, koostab koos projekteerijaga ja 
tellijaga tegevusplaani, tagades samal ajal nõuetele vastava 
konstruktsiooniosa staatilise säilimise. 

Parandab karkass-seina ja palkseina, 
tagades samal ajal nõuetele vastava 
konstruktsiooniosa staatilise säilimise, 
vastutab konstruktsioonide säilimise 
ja ohutuse eest. 

Parandab karkass-seina ja palkseina, tagades samal ajal 
nõuetele vastava konstruktsiooniosa staatilise säilimise, 
vastutab konstruktsioonide säilimise ja ohutuse eest. 

Parandab põrandate ja vahelagede 
konstruktsioonid, vastutab 
konstruktsioonide staatilise säilimise 
ja ohutuse eest. 

Parandab põrandate ja vahelagede konstruktsioonid, 
vastutab konstruktsioonide staatilise säilimise ja ohutuse 
eest. 

Parandab katusekonstruktsiooni, 
tagades samal ajal nõuetele vastava 
konstruktsiooniosa staatilise säilimise.  

Parandab katusekonstruktsiooni, tagades samal ajal 
nõuetele vastava konstruktsiooniosa staatilise säilimise. 

Parandab ja/või vajadusel asendab 
renoveerimist vajavad pinnakatted 
(sise- ja välisvooderdis, põranda- ja 
katusekattematerjal jne) ja vastutab 
konstruktsioonide säilimise ja ohutuse 
eest. 

Parandab ja/või vajadusel asendab renoveerimist vajavad 
pinnakatted (sise- ja välisvooderdis, põranda- ja 
katusekattematerjal jne) ja vastutab konstruktsioonide 
säilimise ja ohutuse eest. 

JUHTIMINE JA JUHENDAMINE 

Juhib tehnoloogilisi protsesse 
ehitusobjektil juhindudes 
ehitusprojektist, tööplaanist ja 
tehnoloogiliste protsesside nõuetest. 

Juhib tehnoloogilisi protsesse ehitusobjektil juhindudes 
ehitusprojektist, tööplaanist ja tehnoloogiliste protsesside 
nõuetest. 

Arvestab ehitusobjekti tasuvust 
lähtudes finantsarvestuse alustest. 

Arvestab ehitusobjekti tasuvust lähtudes finantsarvestuse 
alustest. 

Kavandab ehitusobjekti tööd, 
lähtudes püstitatud eesmärkidest, 
koostab ehitusobjekti tegevuseks 
vajalikud dokumendid (sh sisekorra 
eeskirjad, ametijuhendid jm). 

Kavandab ehitusobjekti tööd, lähtudes püstitatud 
eesmärkidest, koostab ehitusobjekti tegevuseks vajalikud 
dokumendid (sh sisekorra eeskirjad, ametijuhendid jm). 

Järgides ehitus- ja tööseadusandlust 
korraldab personalitööd ehitusobjektil 
vastavalt sisekorra eeskirjadele ja 
ametijuhendile. 

Järgides ehitus- ja tööseadusandlust korraldab 
personalitööd ehitusobjektil vastavalt sisekorra eeskirjadele 
ja ametijuhendile. 

Juhib ja juhendab palkmajaehitajaid 
ehitusobjektil juhindudes 
tööülesannetest, töötervishoiu ja 
tööohutuse nõuetest, õigete 
töövahendite ja  võtete valikust ning 

Juhib ja juhendab palkmajaehitajaid ehitusobjektil 
juhindudes tööülesannetest, töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuetest, õigete töövahendite ja  võtete valikust ning 
järgides etteantud kvaliteedinõudeid. 
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järgides etteantud kvaliteedinõudeid. 

Nõustab madalama tasemega 
palkmajaehitajat  töötervishoiu ja 
tööohutuse nõuete järgimisel ning 
tööga kaasneda võivate 
keskkonnariskide määratlemisel ja 
hindamisel ning nende maandamiseks 
vajalike abinõude valikul, juhindudes 
õigusaktidest. 

Nõustab madalama tasemega palkmajaehitajat  
töötervishoiu ja tööohutuse nõuete järgimisel ning tööga 
kaasneda võivate keskkonnariskide määratlemisel ja 
hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude 
valikul, juhindudes õigusaktidest. 

Nõustab madalama kvalifikatsiooniga 
palkmajaehitajat  ilmnenud vigade 
analüüsimisel ja vigade 
parandamiseks vajalike abinõude 
valikul, juhindudes etteantud 
tööülesandest, materjalide ja pindade 
omadustest, õigete töövahendite ja  
võtete valikust ning järgides 
etteantud kvaliteedinõudeid. 

Nõustab madalama kvalifikatsiooniga palkmajaehitajat  
ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade parandamiseks 
vajalike abinõude valikul, juhindudes etteantud 
tööülesandest, materjalide ja pindade omadustest, õigete 
töövahendite ja  võtete valikust ning järgides etteantud 
kvaliteedinõudeid. 

 
Hindamiskriteeriumid spetsialiseerumisel käsitöö palkmaja tootjaks: 
 

Tegevusnäitaja Hindamiskriteeriumid 

EHITUSPALGI ETTEVALMISTAMINE 

Valib nõuetekohase palgi, eristades 

kuuske, mändi ja lehtpuitu, määrates 

keerdkasvu olemasolu ja leides sellele 

võimaliku kasutuskoha. 

Valib nõuetekohase palgi, eristades kuuske, mändi ja 
lehtpuitu, määrates keerdkasvu olemasolu ja leides sellele 
võimaliku kasutuskoha. 

Koorib  ja ladustab ehituspalke 
kasutades selleks ettenähtud tööriistu 
(liimestrit, koorimisrauda, kirvest ja 
mootorsaagi, telfer sildkraanat jt) ja 
järgides ohutusnõudeid. 

Koorib  ja ladustab ehituspalke kasutades selleks ettenähtud 
tööriistu (liimestrit, koorimisrauda, kirvest ja mootorsaagi, 
telfer sildkraanat jt) ja järgides ohutusnõudeid. 

PALKMAJA DETAILIDE JA/VÕI MOODULITE KÄSITSI TOOTMINE 

Valmistab ette esimese rea pool- ja 
täispalgi, jälgides tüüka ja ladva 
asetusi, vajadusel teeb pikijätkamised. 

Valmistab ette esimese rea pool- ja täispalgi, jälgides tüüka 
ja ladva asetusi, vajadusel teeb pikijätkamised. 

Määrab nurgakraadi, diagonaalid ja 
samasuunaliste seinte 
samakõrgusjooned, et oleks tagatud 
ehitusprojektis nõutud tüübile 
vastavate tappide valmistamise 
võimalus. 

Määrab nurgakraadi, diagonaalid ja samasuunaliste seinte 
samakõrgusjooned, et oleks tagatud ehitusprojektis nõutud 
tüübile vastavate tappide valmistamise võimalus. 

Määrab viilu kõrguse, arvestades 
katuse kaldenurka, palkosa vajumist ja 
katuse konstruktsiooni. 

Määrab viilu kõrguse, arvestades katuse kaldenurka, palkosa 
vajumist ja katuse konstruktsiooni. 

Valmistab vastavalt ehitusprojektile 
nurgatapid (nt järsknurk, puhasnurk, 
viikingi kiiltapp jt) ja vara ning sobitab 

Valmistab vastavalt ehitusprojektile nurgatapid (nt 
järsknurk, puhasnurk, viikingi kiiltapp jt) ja vara ning sobitab 
seina. 
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seina. 

Valmistab palkide jätkliited seinas 
ja/või tapis, fikseerib need 
kinnitusvahenditega lähtudes 
ehitusprojektist. 

Valmistab palkide jätkliited seinas ja/või tapis, fikseerib 
need kinnitusvahenditega lähtudes ehitusprojektist. 

Valmistab ja märgib vastavalt 
ehitusprojektile laetalad ja seob need 
palkseinaga. 

Valmistab ja märgib vastavalt ehitusprojektile laetalad ja 
seob need palkseinaga. 

Märgib salapulkade asukoha, puurib 
avad, teeb salapulgad ja paigaldab 
need vastavalt ehitusprojektile. 

Märgib salapulkade asukoha, puurib avad, teeb salapulgad 
ja paigaldab need vastavalt ehitusprojektile. 

Otsustab lähtuvalt ehitusprojektist ja 
konkreetsest olukorrast, kus ja millist 
tender- või/ja vertikaalposti kasutada. 
Valmistab vastavalt projektile 
vertikaal- ja tenderpostid (T-, peite- ja 
palktenderpost) ja seob need seinaga 
(sh lõikab tenderpostisooned). 

Otsustab lähtuvalt ehitusprojektist ja konkreetsest 
olukorrast, kus ja millist tender- või/ja vertikaalposti 
kasutada. Valmistab vastavalt projektile vertikaal- ja 
tenderpostid (T-, peite- ja palktenderpost) ja seob need 
seinaga (sh lõikab tenderpostisooned). 

Märgib ja lõikab palkseintele 
akende/uste/avade asukohad 
vastavalt ehitus. 

Märgib ja lõikab palkseintele akende/uste/avade asukohad 
vastavalt ehitus. 

Märgib pärlinite asukoha, teeb 
pärlinite tappide lõikeid, sobitab 
kohale ja vajadusel jätkab vastavalt 
ehitusprojektile. 

Märgib pärlinite asukoha, teeb pärlinite tappide lõikeid, 
sobitab kohale ja vajadusel jätkab vastavalt ehitusprojektile. 

Valmistab ümarpalksarikad ja sobitab 
need teiste 
katusekonstruktsioonidega vastavalt 
ehitusprojektile. 

Valmistab ümarpalksarikad ja sobitab need teiste 
katusekonstruktsioonidega vastavalt ehitusprojektile. 

Viimistleb palkosa parandades 
defektsed oksakohad, lihvides 
saepinnad ja puhastades määrdunud 
puidu. 

Viimistleb palkosa parandades defektsed oksakohad, 
lihvides saepinnad ja puhastades määrdunud puidu. 

Pakib palgid alusele ökonoomselt, 
arvestades püstituse järjekorda, 
tagades, et detailid ei kahjustuks 
transportimisel ja ladustamisel. 

Pakib palgid alusele ökonoomselt, arvestades püstituse 
järjekorda, tagades, et detailid ei kahjustuks transportimisel 
ja ladustamisel. 

TOOTMISE JUHTIMINE JA TÖÖ KORRALDAMINE 

Otsustab materjalide valiku ja 
kasutuskoha, arvestades etteantud 
materjali iseärasusi. 

Otsustab materjalide valiku ja kasutuskoha, arvestades 
etteantud materjali iseärasusi. 

Planeerib enda ja kaastöötajate 
ajakasutust ratsionaalselt, tagades 
sujuva tootmisprotsessi. 

Planeerib enda ja kaastöötajate ajakasutust ratsionaalselt, 
tagades sujuva tootmisprotsessi. 

Korraldab vahendite (tellingute, 
tööriistade, tõsteseadmete jne) 
kasutamist, arvestades tööde 
järjekorda ja töö valmimise tähtaegu. 

Korraldab vahendite (tellingute, tööriistade, tõsteseadmete 
jne) kasutamist, arvestades tööde järjekorda ja töö 
valmimise tähtaegu. 
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Tegevusnäitaja Hindamiskriteeriumid 

Arvestab ressurssi (aeg, materjalid, 
töötajate tööaeg, töövahendid jm) ja 
annab aru tööde käigust, lähtudes 
ettevõtte töökorraldusest. 

Arvestab ressurssi (aeg, materjalid, töötajate tööaeg, 
töövahendid jm) ja annab aru tööde käigust, lähtudes 
ettevõtte töökorraldusest. 

LÄBIV KOMPETENTS 

Tegevusnäitaja Hindamiskriteeriumid 

Palkmajaehitaja peab tähtsaks eetilisi 

tõekspidamisi ja väärtusi, järgides 

head ehitustava, Eesti Puitmajaliidu 

standardeid palkehitistele ning muid 

kehtivaid kvaliteedinõudeid. 

Kirjeldab palkmajaehitaja eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi. 
Kirjeldab hea ehitustava, ehitustegevusel kasutatava 
regulatsiooni ja erinevate kvaliteedinõuete põhimõtete 
järgmist oma töös, kasutades ehitusalaseid mõisteid. 

Töötab sihikindlalt ja omab tahet oma 
erialal töötada. 

Põhjendab oma tahet töötada palkmajaehitajana.  
 

Analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, 
kavandab oma tulevikku ja sellest 
tulenevalt otsib võimalusi 
enesearendamiseks, osaleb 
kutsealases täiendusõppes. 

Analüüsib ja kirjeldab enesearendamise võimalusi, 
arvestades oma tugevusi ja nõrkusi ning võimalusi 
kutsealaseks täiendusõppeks.  

Hoiab korras oma töömaa, väldib 
valmis puitdetailide määrdumist ja 
kahjustamist ükskõik millisel viisil 
(transport, ladustamine, püstitamine, 
tilgapõrge jne), puhastab 
tappühenduste pesad 
töötlemisjääkidest, eemaldab vigased 
ehitusdetailid (nt kõverad naelad, 
kruvid jm) ja lõppviimistluse juures 
jälgib , et põrandad oleksid puhtad. 

Hoiab korras oma töömaa, väldib valmis puitdetailide 
määrdumist ja kahjustamist ükskõik millisel viisil (transport, 
ladustamine, püstitamine, tilgapõrge jne), puhastab 
tappühenduste pesad töötlemisjääkidest, eemaldab vigased 
ehitusdetailid (nt kõverad naelad, kruvid jm) ja 
lõppviimistluse juures jälgib , et põrandad oleksid puhtad. 
 

Planeerib tööd pikemaajaliselt,  
juhendab ja instrueerib kaastöötajaid, 
täidab võetud kohustusi ja saavutab 
tööeesmärgid määratud aja jooksul, 
analüüsib tagasisidet ning võtab vastu 
asjakohaseid otsuseid ja vastutab 
tehtud otsuste täitmise eest.   

Planeerib tööd pikemaajaliselt,  juhendab ja instrueerib 
kaastöötajaid, täidab võetud kohustusi ja saavutab 
tööeesmärgid määratud aja jooksul, analüüsib tagasisidet 
ning võtab vastu asjakohaseid otsuseid ja vastutab tehtud 
otsuste täitmise eest.   

Näitab üles arusaamist, kuidas üks 
probleem on suurema süsteemi osa.   

Kirjeldab kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa. 
 

Muutuvate olude ilmnemisel 
konsulteerib vahetu juhiga ning 
kohandab oma tegevuse vastavalt 
saadud juhistele. 

Muutuvate olude ilmnemisel konsulteerib vahetu juhiga 
ning kohandab oma tegevuse vastavalt saadud juhistele. 

On avatud koostööle, osaleb 
meeskonnatöös, suhtleb klientide ja 
kolleegidega, jagab teistega 
asjakohast informatsiooni, tegutseb 
parima ühise tulemuse saavutamise 
nimel. 

On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, suhtleb 
klientide ja kolleegidega, jagab teistega asjakohast 
informatsiooni, tegutseb parima ühise tulemuse 
saavutamise nimel. 

Tahab, oskab ja julgeb esitada ning Tahab, oskab ja julgeb esitada ning kaitsta argumenteeritult 
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Tegevusnäitaja Hindamiskriteeriumid 

kaitsta argumenteeritult oma 
seisukohti. 

oma seisukohti. 

Omab vajalikke teadmisi ja oskusi 
kaastöötajate juhendamiseks.  

Juhendab kaastöötajaid. 

Suhtleb inimestega lugupidavalt ja 
austavalt ning käitub vastastikust 
suhtlemist toetaval viisil. 

Suhtleb inimestega lugupidavalt ja austavalt ning käitub 
vastastikust suhtlemist toetaval viisil. 

Suhtleb tellija ja ehituse järelvalvega 
ning vajadusel teavitab neid 
ehitusprojekti ja ehitustööde 
mittevastavustest. 

Kirjeldab suhtlust tellija ja ehituse järelevalvega ning 
vajadusel nende informeerimist ehitusprojekti ja 
ehitustööde mittevastavustest. 

Tuleb toime veaolukordades. Tuleb toime veaolukordades. 

Ebaõnnestumise korral hindab oma 
käitumist vastavalt olukorrale, 
vajadusel konsulteerib vahetu juhiga 
ning kohandab oma käitumise 
tulenevalt saadud juhistest. 

Kirjeldab oma käitumist võimalku ebaõnnestumise korral, 
hindab oma käitumist vastavalt olukorrale, vajadusel 
konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise 
tulenevalt saadud juhistest. 

Hindab ohufaktoreid objektil ja tööga 
kaasneda võivaid keskkonnariske ning 
võtab kasutusele abinõud 
keskkonnariskide ja muude riskide 
maandamiseks, juhindudes 
keskkonnanõuetest.  

Hindab ohufaktoreid objektil ja tööga kaasneda võivaid 
keskkonnariske ning võtab kasutusele abinõud 
keskkonnariskide ja muude riskide maandamiseks, 
juhindudes töö- ja keskkonnaohutusnõuetest. 

Kasutab ratsionaalsed töövõtteid, 
järgib ehitusprotsessis ohutusnõuete 
täitmist ning vastutab nende täitmise 
eest.  

Kasutab ratsionaalsed töövõtteid, järgib ehitusprotsessis 
ohutusnõuete täitmist ning vastutab nende täitmise eest. 

Annab õnnetusjuhtumi korral 
vältimatut abi, kutsub professionaalse 
abi ja teatab õnnetusjuhtumist 
objektijuhile või tööandjale.   

Kirjeldab õnnetusjuhtumi korral vältimatu abi andmist ja 
professionaalse abi kutsumise vajadust.  
Kirjeldab õnnetusjuhtumist teavitamist objektijuhile või 
tööandjale.  

Kasutab arvutit tasemel AO3, AO4 ja 
AO7. 

Kasutab arvutit tasemel AO3, AO4 ja AO7. 

Kasutab eesti keelt tasemel B2. Kasutab eesti keelt tasemel B2. 

Kasutab ühte võõrkeelt tasemel B2. Kasutab ühte võõrkeelt tasemel B2. 

 
 
3. Hindamismeetodid ja nende kirjeldus 
 
3.1. Teoreetilise osa hindamismeetodid 
 
Kõik teoreetilises osas hinnatavad kompetentsid hinnatakse ühe hindamismeetodiga: 
 

- intervjuu: taotleja tõendab kompetentse, vastates suuliselt hindajate küsimustele vahetult 

või hindajate poolt etteantud ettevalmistusaja järel. 

 

3.2 Praktilise osa hindamismeetodid 
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Kõik praktilises osas hinnatavad kompetentsid hinnatakse praktilise tööga: taotleja sooritab 

kompetentse tõendavaid hindajate poolt etteantud praktilisi harjutusi. 

Vajadusel viiakse läbi ka intervjuu: taotleja tõendab kompetentse, vastates suuliselt hindajate 

küsimustele vahetult või hindajate poolt etteantud ettevalmistusaja järel. 

4. Hindamisülesanded 
 
Teoreetiline osa 
Intervjuu. 
1.  Taotleja valmistub intervjuuks vastavalt esitatud küsimustele määratud aja jooksul (kuni 1,5 h). 
2. Taotleja põhjendab oma vastuseid ja vastab täiendavatele küsimustele etteantud aja jooksul (30 
min). 
 
Praktiline osa 

Praktiline töö.  

Taotleja demonstreerib palkmaja ehitamise praktilisi oskusi ja teadmisi vastavalt ülesandele ja 

etteantud aja jooksul (nt 30 min). Vajadusel viiakse läbi ka intervjuu. 

 
5. Hindamise korraldus 
1. etapp. Kirjalikud ülesanded ja intervjuu 

Hindamisülesanne Hindamise korraldus 

Taotleja vastab küsimustele 

etteantud aja jooksul. Taotleja 

põhjendab oma vastuseid ja 

vastab täiendavatele küsimustele 

intervjuu vormis etteantud aja 

jooksul. 

1. Taotleja saab lähteülesande. 
2. Taotleja valmistab ette vastavalt lähteülesandele vastuse. 
3. Etteantud aeg vastuse ettevalmistamiseks on max 1,5 h. 
4. Taotleja esitleb hindamiseks individuaalselt koostatud 

vastused, põhjendab neid (kuni 30 min). 

 

2. etapp. Praktiline töö 

Hindamisülesanne Hindamise korraldus 

Taotleja demonstreerib palkmaja 

ehitamise praktilisi oskusi ja 

teadmisi vastavalt ülesandele ja 

etteantud aja jooksul (nt 30 min). 

Vajadusel viiakse läbi ka 

intervjuu. 

1. Taotleja saab hindamiskomisjonilt ülesande või ülesannete 

kirjelduse. 

2. Taotleja valib ja valmistab ette vajalikud vahendid. 

3. Taotleja sooritab etteantud aja jooksul ülesande või 

ülesanded praktilises vormis. 

4. Vajadusel vastab Taotleja hindaja küsimustele 

tööprotsesside, tööohutuse, tööga seotud teadmiste kohta. 

 

6. Hindamisjuhend hindajale 



  

ESF programm „Kutsete süsteemi arendamine“ 

Enne hindamist: 

Tutvuge 

 palkmajaehitaja, tase 5 kutsestandardiga, 
 kompetentsipõhise hindamise mõistete ja põhimõtetega, 
 kutse andmise korraga, 
 hindamise üldise informatsiooniga, 
 hindamiskriteeriumidega, 
 hindamismeetoditega, 
 hindamisülesannetega, 
 hindamise korraldusega, 
 hindamisel kasutatavate vormidega. 

Hindamise ajal 

 jälgige igat taotlejat hindamisprotsessis personaalselt, 
 täitke iga taotleja kohta personaalne hindamisvorm, 
 esitage vajadusel küsimusi hindamiskriteeriumide täitmise osas, 
 hinnake iga hindamiskriteeriumi järgi, 
 vormistage hindamistulemus iga hindamiskriteeriumi kohta. 

Hindamise järel 

 andke taotlejale konstruktiivset tagasisidet, 
 vormistage hindamistulemus, 
 edastage oma ettepanek kutse andmise kohta kutsekomisjonile. 
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7. Vormid hindajale 
 
Taotleja personaalsed hindamistabelid 
 
Vorm 1. Taotleja kompetentside hindamine 
1. osa. Kirjalik test ja intervjuu. 
 
Taotleja nimi: 
Hindamise aeg: 
Hindamise koht: 
Hindaja: 
 

Kompetents Hindamiskriteerium 
Hinnang 

 
Täidetud 

Mitte 
täidetud 

TÖÖ PLANEERIMINE, TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE JA TÖÖ KORRALDAMINE EHITUSPLATSIL 

1. Määratleb ehitusprojektist tööks vajalikud lähteandmed ja juhendab 
ning organiseerib teiste tööd. 

  

2. Arvestab materjalide kulu, juhindudes materjalide kulunormidest ja 
lähteandmetest ning kasutades pindala- ja mahuarvutuse 
meetodeid; peab tööaja arvestust, täites ehitustööde päevikut ning 
juhendab madalama tasemega töötajaid. 

  

3. Valib ja kasutab objektile sobivaid töövahendeid ja -võtteid, 
juhindudes ehitusobjekti ja -tööde eripärast; veendub enne töö 
alustamist selle ohutuses ja kontrollib madalama tasemega 
töötajaid. 

  

4. Koostab enne tööde alustamist vastavalt etteantud juhistele isikliku 
tööplaani, lähtudes materjalide, töövahendite ja -võtete valikust 
ning tööaja planeerimise tulemustest. 

  

5. Vajadusel võtab vastu tööfrondi, vormistab selle vastuvõtmise 
kirjalikult ja vastutab nende toimingute teostamise eest. 

  

6. Valmistab ette tööks vajalikud materjalid, juhindudes 
ehitusprojektist, tööplaanist ja tehnoloogiliste protsesside nõuetest. 

  

7. Loob nõuetekohase töökeskkonna, tagades töökoha korrashoiu ja 
puhtuse, materjalide ladustuspindade ning käiguteede olemasolu, 
juhendab ja kontrollib madalama tasemega töötajate tegevust. 

  

8. Teeb tööks vajalikke mõõdistusi ja märketöid, kasutades 
asjakohaseid mõõteriistu (nt nivelliir, mõõdulatt, mõõdulint) ja 
mõõtmismeetodeid, juhindudes etteantud ehitusprojektist ning 
tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse, juhendab kaastöötajate 
tegevust ja kontrollib  töö tulemust. 

  

9. Paigaldab ja kasutab ajutiseks kõrgtööks ettenähtud töövahendeid ja 
piirdeid,  järgides tööohutusnõudeid ja/või  paigaldusjuhendeid,  
juhendab kaastöötajate tegevust ja kontrollib  töö tulemust. 

  

10. Vajadusel juhendab ja koordineerib alltöövõtjate tegevust, lähtudes 
tööprotsessist. 

  

11. Ladustab materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise ning 
sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja järgides 
jäätmekäitluseeskirja nõudeid. 

  

12. Korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid,   
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järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning juhindudes heast 
ehitustavast. 

13. Teostab troppimistöid, järgides tehnoloogilist järjestust, veendudes 
tõstevahendite korrasolekus ning juhindudes tööohutusnõuetest. 

  

PUITLIIDETE VALMISTAMINE   

14. Valmistab lihttappliiteid määratud aja jooksul, kasutades elektrilisi ja 
käsitööriistu, juhindudes ehitusprojektist ja tehnoloogilistest 
nõuetest, kasutades tulemuse saavutamiseks ratsionaalseid 
töövõtteid ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid. 

  

15. Valmistab nael-, kruvi- , polt- ja naagelliiteid määratud aja jooksul, 
juhindudes ehitusprojektist, tehnoloogilistest ja kvaliteedinõuetest 
ning kasutades tulemuse saavutamiseks ratsionaalseid töövõtteid. 

  

16. Valmistab terasdetailidega liiteid  määratud aja jooksul, juhindudes 
ehitusprojektist ja tehnoloogilistest nõuetest,  kasutades tulemuse 
saavutamiseks ratsionaalseid töövõtteid ning järgides etteantud 
kvaliteedinõudeid. 

  

17. Valmistab palkseinte nurgatappe, jäljendades objektil kasutatud 
nurgaseotisi, juhindudes ehitusprojektist ja tehnoloogilistest 
nõuetest ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid. 

  

PALKMAJA PUITKARKASS-SEINTE EHITAMINE 

18. Paigaldab määratud aja jooksul hüdroisolatsiooni vundamendile 
vastavalt ehitusprojektile, kasutades selleks ratsionaalseid 
töövõtteid ja vajalikke tööriistu. 

  

19. Monteerib montaaži järjekorrast lähtuvalt määratud aja jooksul 
seinaelemendid, juhindudes montaaži- ja sõlmede tööjoonistest ja 
ehitusprojektist, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja 
vajalikke tööriistu. 

  

20. Ehitab määratud aja jooksul seinakarkassid, juhindudes 
ehitusprojektist, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

  

21. Paigaldab määratud aja puitpostid, juhindudes ehitusprojektist, 
kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

  

22. Paigaldab määratud aja jooksul soojustus- ja 
heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid 
vastavalt ehitusprojektile, kasutades selleks ratsionaalseid 
töövõtteid. 

  

23. Paigaldab plaadistuse määratud aja jooksul ja vastavalt 
tööjoonistele, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

  

24. Paigaldab määratud aja jooksul  voodrilaudise vastavalt 
ehitusprojektile, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

  

PALKSEINTE EHITAMINE 

25. Mõõdab vundamendi ja kontrollib selle vastavust ehitusprojektile ja 
lubatud tolerantsidele ning mittevastavuse korral informeerib sellest 
tööandjat. 

  

26. Paigaldab hüdroisolatsiooni ja esimese palgirea, järgides 
ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit ning kasutades selleks õigeid 
töövahendeid ja võtteid. 

  

27. Kontrollib esimese palgirea nurgakraade, ristmõõtusid ja 
horisontaalsust, järgides ehitusprojekti ja kasutades selleks vajalikke 
mõõteriistu. 
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28. Kinnitab esimese palgirea vundamendile, järgides ehitusprojekti ja 
paigaldusjuhendit ning kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

  

29. Paigaldab ja fikseerib palkdetailid ja tihendusmaterjali,  järgides 
ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit kasutades selleks ratsionaalseid 
töövõtteid, kontrollib madalama tasemega palkmajaehitaja tööd. 

  

30. Jätkab palke seinas, järgides ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit, 
kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja tagades tuule-, 
soojapidavuse ja jäikuse. 

  

31. Kontrollib regulaarselt (maksimaalselt kahe rea paigaldamise järgi) 
elektripaigaldiste- ja poldiavade läbivust   ja palkseina horisontaal-, 
vertikaal- ja diagonaalmõõtudele vastavust, vajadusel viib sisse 
korrektuurid, järgides ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit. 

  

32. Jäigastab seinad, paigaldab konstruktsiooni pingutamist ja vajumist 
ühtlustavad detailid, järgides ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit 
kontrollib madalama tasemega palkmajaehitaja tööd. 

  

33. Teavitab vajadusel tööandjat esinevatest pisivigadest, võtab 
võimalusel vastu otsuse nende kõrvaldamiseks ja parandab 
palkseina pisivead, järgides ehitusprojekti. 

  

PUITVAHELAGEDE JA PÕRANDATE EHITAMINE 

34. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
valmistab ja monteerib  põranda- ja laeelemendid. 

  

35. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
teeb määratud aja jooksul vekseldused. 

  

36. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab määratud aja jooksul soojustus- ja 
heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid. 

  

37. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab määratud aja jooksul vastavalt paigaldusjuhendile plaadid 
põrandale ja lakke. 

  

38. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab vastavalt koostejoonistele trepidetailidest trepi,  järgides 
etteantud kvaliteedinõudeid. 

  

39. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab liistud vastavalt paigaldusjuhendile, järgides etteantud 
kvaliteedinõudeid. 

  

KATUSEKONSTRUKTSIOONIDE EHITAMINE 

40. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
monteerib katusesõrestikud. 

  

41. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
ehitab katuse puitkonstruktsiooni. 

  

42. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab määratud aja jooksul soojustus- ja 
heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid. 

  

43. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab määratud aja jooksul vastavalt paigaldusjuhendile plaadid 
katusele ja katuslakke. 

  

44. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab määratud aja jooksul katusele vastavalt katusekatte 
paigaldamise juhendile aluskatte, tuulutusliistud, roovitise ja/või 
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laudise. 

45. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
ehitab tuulekastid. 

  

AVATÄIDETE (AKNAD, UKSED, LUUGID) PAIGALDAMINE 

46. Valmistab ja paigaldab  määratud aja jooksul  ajutised avatäited.   

47. Vastavalt paigaldusjuhendile ja ehitusprojektile paigaldab määratud 
aja jooksul katuseaknad, katuse- ja laeluugid ning aknad ja uksed. 

  

LISASOOJUSTUSE JA VÄLISVOODERDISE PAIGALDAMINE PALKSEINALE 

48. Paigaldab lisaroovitise vastavalt välisvooderdise tüübile, kasutades 
selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

  

49. Paigaldab määratud aja jooksul soojustus- ja 
heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid 
vastavalt tööjoonistele, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

  

50. Paigaldab voodrilauad ja teeb vajalikud voodriliited, kasutades 
ratsionaalseid töövõtteid. 

  

LEILIRUUMI EHITAMINE 

51. Paigaldab vajalikud isolatsioonimaterjalid, järgides leiliruumi 
spetsiifikast tulenevaid nõudeid, kontrollib madalama tasemega 
töötajate tööd. 

  

52. Paigaldab voodrilauad, järgides leiliruumi spetsiifikast tulenevaid 
nõudeid, kontrollib madalama tasemega töötajate tööd. 

  

53. Ehitab määratud aja jooksul vastavalt etteantud joonisele lava, 
kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke materjale. 

  

54. Teeb ehitusprojektist lähtudes vajalikud läbiviigud.   

VÄLISRAJATISTE EHITAMINE 

55. Ehitab etteantud aja jooksul vastavalt tööjoonistele ja 
ehitusprojektile terrassi koos piirete ja tõusuteedega, kontrollib 
madalama tasemega palkmajaehitaja tööd. 

  

56. Ehitab vastavalt tööjoonistele rõdu koos piiretega.   

RENOVEERIMINE 

57. Avab objekti katuse- ja seinakonstruktsioonid nende seisukorra 
hindamiseks, koostab koos projekteerijaga ja tellijaga tegevusplaani, 
tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa staatilise 
säilimise. 

  

58. Parandab karkass-seina ja palkseina, tagades samal ajal nõuetele 
vastava konstruktsiooniosa staatilise säilimise, vastutab 
konstruktsioonide säilimise ja ohutuse eest. 

  

59. Parandab põrandate ja vahelagede konstruktsioonid, vastutab 
konstruktsioonide staatilise säilimise ja ohutuse eest. 

  

60. Parandab katusekonstruktsiooni, tagades samal ajal nõuetele 
vastava konstruktsiooniosa staatilise säilimise. 

  

61. Parandab ja/või vajadusel asendab renoveerimist vajavad 
pinnakatted (sise- ja välisvooderdis, põranda- ja katusekattematerjal 
jne) ja vastutab konstruktsioonide säilimise ja ohutuse eest. 

  

JUHTIMINE JA JUHENDAMINE 

62. Juhib tehnoloogilisi protsesse ehitusobjektil juhindudes 
ehitusprojektist, tööplaanist ja tehnoloogiliste protsesside nõuetest. 

  

63. Arvestab ehitusobjekti tasuvust lähtudes finantsarvestuse alustest.   

64. Kavandab ehitusobjekti tööd, lähtudes püstitatud eesmärkidest,   
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koostab ehitusobjekti tegevuseks vajalikud dokumendid (sh 
sisekorra eeskirjad, ametijuhendid jm). 

65. Järgides ehitus- ja tööseadusandlust korraldab personalitööd 
ehitusobjektil vastavalt sisekorra eeskirjadele ja ametijuhendile. 

  

66. Juhib ja juhendab palkmajaehitajaid ehitusobjektil juhindudes 
tööülesannetest, töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest, õigete 
töövahendite ja  võtete valikust ning järgides etteantud 
kvaliteedinõudeid. 

  

67. Nõustab madalama tasemega palkmajaehitajat  töötervishoiu ja 
tööohutuse nõuete järgimisel ning tööga kaasneda võivate 
keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel ning nende 
maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes õigusaktidest. 

  

68. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga palkmajaehitajat  ilmnenud 
vigade analüüsimisel ja vigade parandamiseks vajalike abinõude 
valikul, juhindudes etteantud tööülesandest, materjalide ja pindade 
omadustest, õigete töövahendite ja  võtete valikust ning järgides 
etteantud kvaliteedinõudeid. 

  

 
Spetsialiseerumisel käsitöö palkmaja tootjaks:  
 

Kompetents Hindamiskriteerium 
Hinnang 

Täidetud 
Mitte 

täidetud 

EHITUSPALGI ETTEVALMISTAMINE   

69. Valib nõuetekohase palgi, eristades kuuske, mändi ja lehtpuitu, 
määrates keerdkasvu olemasolu ja leides sellele võimaliku 
kasutuskoha. 

  

70. Koorib  ja ladustab ehituspalke kasutades selleks ettenähtud 
tööriistu (liimestrit, koorimisrauda, kirvest ja mootorsaagi, telfer 
sildkraanat jt) ja järgides ohutusnõudeid. 

  

PALKMAJA DETAILIDE JA/VÕI MOODULITE KÄSITSI TOOTMINE 

71. Valmistab ette esimese rea pool- ja täispalgi, jälgides tüüka ja ladva 
asetusi, vajadusel teeb pikijätkamised. 

  

72. Määrab nurgakraadi, diagonaalid ja samasuunaliste seinte 
samakõrgusjooned, et oleks tagatud ehitusprojektis nõutud tüübile 
vastavate tappide valmistamise võimalus. 

  

73. Määrab viilu kõrguse, arvestades katuse kaldenurka, palkosa 
vajumist ja katuse konstruktsiooni. 

  

74. Valmistab vastavalt ehitusprojektile nurgatapid (nt järsknurk, 
puhasnurk, viikingi kiiltapp jt) ja vara ning sobitab seina. 

  

75. Valmistab palkide jätkliited seinas ja/või tapis, fikseerib need 
kinnitusvahenditega lähtudes ehitusprojektist. 

  

76. Valmistab ja märgib vastavalt ehitusprojektile laetalad ja seob need 
palkseinaga. 

  

77. Märgib salapulkade asukoha, puurib avad, teeb salapulgad ja 
paigaldab need vastavalt ehitusprojektile. 

  

78. Otsustab lähtuvalt ehitusprojektist ja konkreetsest olukorrast, kus ja 
millist tender- või/ja vertikaalposti kasutada. Valmistab vastavalt 
projektile vertikaal- ja tenderpostid (T-, peite- ja palktenderpost) ja 
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seob need seinaga (sh lõikab tenderpostisooned). 

79. Märgib ja lõikab palkseintele akende/uste/avade asukohad 
vastavalt ehitus. 

  

80. Märgib pärlinite asukoha, teeb pärlinite tappide lõikeid, sobitab 
kohale ja vajadusel jätkab vastavalt ehitusprojektile. 

  

81. Valmistab ümarpalksarikad ja sobitab need teiste 
katusekonstruktsioonidega vastavalt ehitusprojektile. 

  

82. Viimistleb palkosa parandades defektsed oksakohad, lihvides 
saepinnad ja puhastades määrdunud puidu. 

  

83. Pakib palgid alusele ökonoomselt, arvestades püstituse järjekorda, 
tagades, et detailid ei kahjustuks transportimisel ja ladustamisel. 

  

TOOTMISE JUHTIMINE JA TÖÖ KORRALDAMINE 

84. Otsustab materjalide valiku ja kasutuskoha, arvestades etteantud 
materjali iseärasusi. 

  

85. Planeerib enda ja kaastöötajate ajakasutust ratsionaalselt, tagades 
sujuva tootmisprotsessi. 

  

86. Korraldab vahendite (tellingute, tööriistade, tõsteseadmete jne) 
kasutamist, arvestades tööde järjekorda ja töö valmimise tähtaegu. 

  

87. Arvestab ressurssi (aeg, materjalid, töötajate tööaeg, töövahendid 
jm) ja annab aru tööde käigust, lähtudes ettevõtte töökorraldusest. 

  

LÄBIV KOMPETENTS 

88. Kirjeldab palkmajaehitaja eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi. Kirjeldab 
hea ehitustava, ehitustegevusel kasutatava regulatsiooni ja 
erinevate kvaliteedinõuete põhimõtete järgmist oma töös, 
kasutades ehitusalaseid mõisteid. 

  

89. Põhjendab oma tahet töötada palkmajaehitajana.    

90. Analüüsib ja kirjeldab enesearendamise võimalusi, arvestades oma 
tugevusi ja nõrkusi ning võimalusi kutsealaseks täiendusõppeks. 

  

91. Hoiab korras oma töömaa, väldib valmis puitdetailide määrdumist 
ja kahjustamist ükskõik millisel viisil (transport, ladustamine, 
püstitamine, tilgapõrge jne), puhastab tappühenduste pesad 
töötlemisjääkidest, eemaldab vigased ehitusdetailid (nt kõverad 
naelad, kruvid jm) ja lõppviimistluse juures jälgib , et põrandad 
oleksid puhtad. 

  

92. Planeerib tööd pikemaajaliselt,  juhendab ja instrueerib 
kaastöötajaid, täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid 
määratud aja jooksul, analüüsib tagasisidet ning võtab vastu 
asjakohaseid otsuseid ja vastutab tehtud otsuste täitmise eest.   

  

93. Kirjeldab kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa. 
Kirjeldab palkseina vajumise põhjusi ja viise sellega arvestamiseks. 

  

94. Muutuvate olude ilmnemisel konsulteerib vahetu juhiga ning 
kohandab oma tegevuse vastavalt saadud juhistele. 

  

95. On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, suhtleb klientide ja 
kolleegidega, jagab teistega asjakohast informatsiooni, tegutseb 
parima ühise tulemuse saavutamise nimel. 

  

96. Tahab, oskab ja julgeb esitada ning kaitsta argumenteeritult oma 
seisukohti. 

  

97. Juhendab kaastöötajaid.   

98. Suhtleb inimestega lugupidavalt ja austavalt ning käitub vastastikust   
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suhtlemist toetaval viisil. 

99. Kirjeldab suhtlust tellija ja ehituse järelevalvega ning vajadusel 
nende informeerimist ehitusprojekti ja ehitustööde 
mittevastavustest. 

  

100. Tuleb toime veaolukordades.   

101. Kirjeldab oma käitumist võimaliku ebaõnnestumise korral, hindab 
oma käitumist vastavalt olukorrale, vajadusel konsulteerib vahetu 
juhiga ning kohandab oma käitumise tulenevalt saadud juhistest. 

  

102. Hindab ohufaktoreid objektil ja tööga kaasneda võivaid 
keskkonnariske ning võtab kasutusele abinõud keskkonnariskide ja 
muude riskide maandamiseks, juhindudes töö- ja 
keskkonnaohutusnõuetest. 

  

103. Kasutab ratsionaalsed töövõtteid, järgib ehitusprotsessis 
ohutusnõuete täitmist ning vastutab nende täitmise eest. 

  

104. Kirjeldab õnnetusjuhtumi korral vältimatu abi andmist ja 
professionaalse abi kutsumise vajadust.  
Kirjeldab õnnetusjuhtumist teavitamist objektijuhile või tööandjale. 

  

105. Kasutab arvutit tasemel AO3, AO4 ja AO7.   

106. Kasutab eesti keelt tasemel B2.   

107. Kasutab ühte võõrkeelt tasemel B2.   

 
Hindamistulemus: Positiivne / Negatiivne 
Tagasiside taotlejale: 
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Vorm 2. Taotleja kompetentside hindamine 
2. etapp. Praktiline töö 
 
Taotleja nimi: 
Hindamise aeg: 
Hindamise koht: 
Hindaja: 
 

Kompetents Hindamiskriteerium 
Hinnang 

 
Täidetud 

Mitte 
täidetud 

TÖÖ PLANEERIMINE, TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE JA TÖÖ KORRALDAMINE EHITUSPLATSIL 

1. Määratleb ehitusprojektist tööks vajalikud lähteandmed ja juhendab 
ning organiseerib teiste tööd. 

  

2. Arvestab materjalide kulu, juhindudes materjalide kulunormidest ja 
lähteandmetest ning kasutades pindala- ja mahuarvutuse 
meetodeid; peab tööaja arvestust, täites ehitustööde päevikut ning 
juhendab madalama tasemega töötajaid. 

  

3. Valib ja kasutab objektile sobivaid töövahendeid ja -võtteid, 
juhindudes ehitusobjekti ja -tööde eripärast; veendub enne töö 
alustamist selle ohutuses ja kontrollib madalama tasemega 
töötajaid. 

  

4. Koostab enne tööde alustamist vastavalt etteantud juhistele isikliku 
tööplaani, lähtudes materjalide, töövahendite ja -võtete valikust 
ning tööaja planeerimise tulemustest. 

  

5. Vajadusel võtab vastu tööfrondi, vormistab selle vastuvõtmise 
kirjalikult ja vastutab nende toimingute teostamise eest. 

  

6. Valmistab ette tööks vajalikud materjalid, juhindudes 
ehitusprojektist, tööplaanist ja tehnoloogiliste protsesside nõuetest. 

  

7. Loob nõuetekohase töökeskkonna, tagades töökoha korrashoiu ja 
puhtuse, materjalide ladustuspindade ning käiguteede olemasolu, 
juhendab ja kontrollib madalama tasemega töötajate tegevust. 

  

8. Teeb tööks vajalikke mõõdistusi ja märketöid, kasutades 
asjakohaseid mõõteriistu (nt nivelliir, mõõdulatt, mõõdulint) ja 
mõõtmismeetodeid, juhindudes etteantud ehitusprojektist ning 
tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse, juhendab kaastöötajate 
tegevust ja kontrollib  töö tulemust. 

  

9. Paigaldab ja kasutab ajutiseks kõrgtööks ettenähtud töövahendeid ja 
piirdeid,  järgides tööohutusnõudeid ja/või  paigaldusjuhendeid,  
juhendab kaastöötajate tegevust ja kontrollib  töö tulemust. 

  

10. Vajadusel juhendab ja koordineerib alltöövõtjate tegevust, lähtudes 
tööprotsessist. 

  

11. Ladustab materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise ning 
sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja järgides 
jäätmekäitluseeskirja nõudeid. 

  

12. Korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, 
järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning juhindudes heast 
ehitustavast. 
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13. Teostab troppimistöid, järgides tehnoloogilist järjestust, veendudes 
tõstevahendite korrasolekus ning juhindudes tööohutusnõuetest. 

  

PUITLIIDETE VALMISTAMINE   

14. Valmistab lihttappliiteid määratud aja jooksul, kasutades elektrilisi ja 
käsitööriistu, juhindudes ehitusprojektist ja tehnoloogilistest 
nõuetest, kasutades tulemuse saavutamiseks ratsionaalseid 
töövõtteid ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid. 

  

15. Valmistab nael-, kruvi- , polt- ja naagelliiteid määratud aja jooksul, 
juhindudes ehitusprojektist, tehnoloogilistest ja kvaliteedinõuetest 
ning kasutades tulemuse saavutamiseks ratsionaalseid töövõtteid. 

  

16. Valmistab terasdetailidega liiteid  määratud aja jooksul, juhindudes 
ehitusprojektist ja tehnoloogilistest nõuetest,  kasutades tulemuse 
saavutamiseks ratsionaalseid töövõtteid ning järgides etteantud 
kvaliteedinõudeid. 

  

17. Valmistab palkseinte nurgatappe, jäljendades objektil kasutatud 
nurgaseotisi, juhindudes ehitusprojektist ja tehnoloogilistest 
nõuetest ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid. 

  

PALKMAJA PUITKARKASS-SEINTE EHITAMINE 

18. Paigaldab määratud aja jooksul hüdroisolatsiooni vundamendile 
vastavalt ehitusprojektile, kasutades selleks ratsionaalseid 
töövõtteid ja vajalikke tööriistu. 

  

19. Monteerib montaaži järjekorrast lähtuvalt määratud aja jooksul 
seinaelemendid, juhindudes montaaži- ja sõlmede tööjoonistest ja 
ehitusprojektist, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja 
vajalikke tööriistu. 

  

20. Ehitab määratud aja jooksul seinakarkassid, juhindudes 
ehitusprojektist, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

  

21. Paigaldab määratud aja puitpostid, juhindudes ehitusprojektist, 
kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

  

22. Paigaldab määratud aja jooksul soojustus- ja 
heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid 
vastavalt ehitusprojektile, kasutades selleks ratsionaalseid 
töövõtteid. 

  

23. Paigaldab plaadistuse määratud aja jooksul ja vastavalt 
tööjoonistele, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

  

24. Paigaldab määratud aja jooksul  voodrilaudise vastavalt 
ehitusprojektile, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

  

PALKSEINTE EHITAMINE 

25. Mõõdab vundamendi ja kontrollib selle vastavust ehitusprojektile ja 
lubatud tolerantsidele ning mittevastavuse korral informeerib sellest 
tööandjat. 

  

26. Paigaldab hüdroisolatsiooni ja esimese palgirea, järgides 
ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit ning kasutades selleks õigeid 
töövahendeid ja võtteid. 

  

27. Kontrollib esimese palgirea nurgakraade, ristmõõtusid ja 
horisontaalsust, järgides ehitusprojekti ja kasutades selleks vajalikke 
mõõteriistu. 

  

28. Kinnitab esimese palgirea vundamendile, järgides ehitusprojekti ja 
paigaldusjuhendit ning kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid. 
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29. Paigaldab ja fikseerib palkdetailid ja tihendusmaterjali,  järgides 
ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit kasutades selleks ratsionaalseid 
töövõtteid, kontrollib madalama tasemega palkmajaehitaja tööd. 

  

30. Jätkab palke seinas, järgides ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit, 
kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja tagades tuule-, 
soojapidavuse ja jäikuse. 

  

31. Kontrollib regulaarselt (maksimaalselt kahe rea paigaldamise järgi) 
elektripaigaldiste- ja poldiavade läbivust   ja palkseina horisontaal-, 
vertikaal- ja diagonaalmõõtudele vastavust, vajadusel viib sisse 
korrektuurid, järgides ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit. 

  

32. Jäigastab seinad, paigaldab konstruktsiooni pingutamist ja vajumist 
ühtlustavad detailid, järgides ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit 
kontrollib madalama tasemega palkmajaehitaja tööd. 

  

33. Teavitab vajadusel tööandjat esinevatest pisivigadest, võtab 
võimalusel vastu otsuse nende kõrvaldamiseks ja parandab 
palkseina pisivead, järgides ehitusprojekti. 

  

PUITVAHELAGEDE JA PÕRANDATE EHITAMINE 

34. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
valmistab ja monteerib  põranda- ja laeelemendid. 

  

35. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
teeb määratud aja jooksul vekseldused. 

  

36. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab määratud aja jooksul soojustus- ja 
heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid. 

  

37. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab määratud aja jooksul vastavalt paigaldusjuhendile plaadid 
põrandale ja lakke. 

  

38. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab vastavalt koostejoonistele trepidetailidest trepi,  järgides 
etteantud kvaliteedinõudeid. 

  

39. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab liistud vastavalt paigaldusjuhendile, järgides etteantud 
kvaliteedinõudeid. 

  

KATUSEKONSTRUKTSIOONIDE EHITAMINE 

40. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
monteerib katusesõrestikud. 

  

41. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
ehitab katuse puitkonstruktsiooni. 

  

42. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab määratud aja jooksul soojustus- ja 
heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid. 

  

43. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab määratud aja jooksul vastavalt paigaldusjuhendile plaadid 
katusele ja katuslakke. 

  

44. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades 
paigaldab määratud aja jooksul katusele vastavalt katusekatte 
paigaldamise juhendile aluskatte, tuulutusliistud, roovitise ja/või 
laudise. 

  

45. Vastavalt ehitusprojektile ja ratsionaalseid töövõtteid kasutades   
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ehitab tuulekastid. 

AVATÄIDETE (AKNAD, UKSED, LUUGID) PAIGALDAMINE 

46. Valmistab ja paigaldab  määratud aja jooksul  ajutised avatäited.   

47. Vastavalt paigaldusjuhendile ja ehitusprojektile paigaldab määratud 
aja jooksul katuseaknad, katuse- ja laeluugid ning aknad ja uksed. 

  

LISASOOJUSTUSE JA VÄLISVOODERDISE PAIGALDAMINE PALKSEINALE 

48. Paigaldab lisaroovitise vastavalt välisvooderdise tüübile, kasutades 
selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

  

49. Paigaldab määratud aja jooksul soojustus- ja 
heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid 
vastavalt tööjoonistele, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid. 

  

50. Paigaldab voodrilauad ja teeb vajalikud voodriliited, kasutades 
ratsionaalseid töövõtteid. 

  

LEILIRUUMI EHITAMINE 

51. Paigaldab vajalikud isolatsioonimaterjalid, järgides leiliruumi 
spetsiifikast tulenevaid nõudeid, kontrollib madalama tasemega 
töötajate tööd. 

  

52. Paigaldab voodrilauad, järgides leiliruumi spetsiifikast tulenevaid 
nõudeid, kontrollib madalama tasemega töötajate tööd. 

  

53. Ehitab määratud aja jooksul vastavalt etteantud joonisele lava, 
kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke materjale. 

  

54. Teeb ehitusprojektist lähtudes vajalikud läbiviigud.   

VÄLISRAJATISTE EHITAMINE 

55. Ehitab etteantud aja jooksul vastavalt tööjoonistele ja 
ehitusprojektile terrassi koos piirete ja tõusuteedega, kontrollib 
madalama tasemega palkmajaehitaja tööd. 

  

56. Ehitab vastavalt tööjoonistele rõdu koos piiretega.   

RENOVEERIMINE 

57. Avab objekti katuse- ja seinakonstruktsioonid nende seisukorra 
hindamiseks, koostab koos projekteerijaga ja tellijaga tegevusplaani, 
tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa staatilise 
säilimise. 

  

58. Parandab karkass-seina ja palkseina, tagades samal ajal nõuetele 
vastava konstruktsiooniosa staatilise säilimise, vastutab 
konstruktsioonide säilimise ja ohutuse eest. 

  

59. Parandab põrandate ja vahelagede konstruktsioonid, vastutab 
konstruktsioonide staatilise säilimise ja ohutuse eest. 

  

60. Parandab katusekonstruktsiooni, tagades samal ajal nõuetele 
vastava konstruktsiooniosa staatilise säilimise. 

  

61. Parandab ja/või vajadusel asendab renoveerimist vajavad 
pinnakatted (sise- ja välisvooderdis, põranda- ja katusekattematerjal 
jne) ja vastutab konstruktsioonide säilimise ja ohutuse eest. 

  

JUHTIMINE JA JUHENDAMINE 

62. Juhib tehnoloogilisi protsesse ehitusobjektil juhindudes 
ehitusprojektist, tööplaanist ja tehnoloogiliste protsesside nõuetest. 

  

63. Arvestab ehitusobjekti tasuvust lähtudes finantsarvestuse alustest.   

64. Kavandab ehitusobjekti tööd, lähtudes püstitatud eesmärkidest, 
koostab ehitusobjekti tegevuseks vajalikud dokumendid (sh 
sisekorra eeskirjad, ametijuhendid jm). 
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65. Järgides ehitus- ja tööseadusandlust korraldab personalitööd 
ehitusobjektil vastavalt sisekorra eeskirjadele ja ametijuhendile. 

  

66. Juhib ja juhendab palkmajaehitajaid ehitusobjektil juhindudes 
tööülesannetest, töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest, õigete 
töövahendite ja  võtete valikust ning järgides etteantud 
kvaliteedinõudeid. 

  

67. Nõustab madalama tasemega palkmajaehitajat  töötervishoiu ja 
tööohutuse nõuete järgimisel ning tööga kaasneda võivate 
keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel ning nende 
maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes õigusaktidest. 

  

68. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga palkmajaehitajat  ilmnenud 
vigade analüüsimisel ja vigade parandamiseks vajalike abinõude 
valikul, juhindudes etteantud tööülesandest, materjalide ja pindade 
omadustest, õigete töövahendite ja  võtete valikust ning järgides 
etteantud kvaliteedinõudeid. 

  

 
 
 
Hindamistulemus: Positiivne / Negatiivne 
Tagasiside taotlejale: 
 
Spetsialiseerumisel käsitöö palkmaja tootjaks:  
 

Kompetents Hindamiskriteerium 
Hinnang 

Täidetud 
Mitte 

täidetud 

EHITUSPALGI ETTEVALMISTAMINE   

69. Valib nõuetekohase palgi, eristades kuuske, mändi ja lehtpuitu, 
määrates keerdkasvu olemasolu ja leides sellele võimaliku 
kasutuskoha. 

  

70. Koorib  ja ladustab ehituspalke kasutades selleks ettenähtud 
tööriistu (liimestrit, koorimisrauda, kirvest ja mootorsaagi, telfer 
sildkraanat jt) ja järgides ohutusnõudeid. 

  

PALKMAJA DETAILIDE JA/VÕI MOODULITE KÄSITSI TOOTMINE 

71. Valmistab ette esimese rea pool- ja täispalgi, jälgides tüüka ja ladva 
asetusi, vajadusel teeb pikijätkamised. 

  

72. Määrab nurgakraadi, diagonaalid ja samasuunaliste seinte 
samakõrgusjooned, et oleks tagatud ehitusprojektis nõutud tüübile 
vastavate tappide valmistamise võimalus. 

  

73. Määrab viilu kõrguse, arvestades katuse kaldenurka, palkosa 
vajumist ja katuse konstruktsiooni. 

  

74. Valmistab vastavalt ehitusprojektile nurgatapid (nt järsknurk, 
puhasnurk, viikingi kiiltapp jt) ja vara ning sobitab seina. 

  

75. Valmistab palkide jätkliited seinas ja/või tapis, fikseerib need 
kinnitusvahenditega lähtudes ehitusprojektist. 

  

76. Valmistab ja märgib vastavalt ehitusprojektile laetalad ja seob need 
palkseinaga. 

  

77. Märgib salapulkade asukoha, puurib avad, teeb salapulgad ja 
paigaldab need vastavalt ehitusprojektile. 
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78. Otsustab lähtuvalt ehitusprojektist ja konkreetsest olukorrast, kus ja 
millist tender- või/ja vertikaalposti kasutada. Valmistab vastavalt 
projektile vertikaal- ja tenderpostid (T-, peite- ja palktenderpost) ja 
seob need seinaga (sh lõikab tenderpostisooned). 

  

79. Märgib ja lõikab palkseintele akende/uste/avade asukohad 
vastavalt ehitus. 

  

80. Märgib pärlinite asukoha, teeb pärlinite tappide lõikeid, sobitab 
kohale ja vajadusel jätkab vastavalt ehitusprojektile. 

  

81. Valmistab ümarpalksarikad ja sobitab need teiste 
katusekonstruktsioonidega vastavalt ehitusprojektile. 

  

82. Viimistleb palkosa parandades defektsed oksakohad, lihvides 
saepinnad ja puhastades määrdunud puidu. 

  

83. Pakib palgid alusele ökonoomselt, arvestades püstituse järjekorda, 
tagades, et detailid ei kahjustuks transportimisel ja ladustamisel. 

  

TOOTMISE JUHTIMINE JA TÖÖ KORRALDAMINE 

84. Otsustab materjalide valiku ja kasutuskoha, arvestades etteantud 
materjali iseärasusi. 

  

85. Planeerib enda ja kaastöötajate ajakasutust ratsionaalselt, tagades 
sujuva tootmisprotsessi. 

  

86. Korraldab vahendite (tellingute, tööriistade, tõsteseadmete jne) 
kasutamist, arvestades tööde järjekorda ja töö valmimise tähtaegu. 

  

87. Arvestab ressurssi (aeg, materjalid, töötajate tööaeg, töövahendid 
jm) ja annab aru tööde käigust, lähtudes ettevõtte töökorraldusest. 

  

LÄBIV KOMPETENTS 

88. Kirjeldab palkmajaehitaja eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi. Kirjeldab 
hea ehitustava, ehitustegevusel kasutatava regulatsiooni ja 
erinevate kvaliteedinõuete põhimõtete järgmist oma töös, 
kasutades ehitusalaseid mõisteid. 

  

89. Põhjendab oma tahet töötada palkmajaehitajana.    

90. Analüüsib ja kirjeldab enesearendamise võimalusi, arvestades oma 
tugevusi ja nõrkusi ning võimalusi kutsealaseks täiendusõppeks. 

  

91. Hoiab korras oma töömaa, väldib valmis puitdetailide määrdumist 
ja kahjustamist ükskõik millisel viisil (transport, ladustamine, 
püstitamine, tilgapõrge jne), puhastab tappühenduste pesad 
töötlemisjääkidest, eemaldab vigased ehitusdetailid (nt kõverad 
naelad, kruvid jm) ja lõppviimistluse juures jälgib , et põrandad 
oleksid puhtad. 

  

92. Planeerib tööd pikemaajaliselt,  juhendab ja instrueerib 
kaastöötajaid, täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid 
määratud aja jooksul, analüüsib tagasisidet ning võtab vastu 
asjakohaseid otsuseid ja vastutab tehtud otsuste täitmise eest.   

  

93. Kirjeldab kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa. 
Kirjeldab palkseina vajumise põhjusi ja viise sellega arvestamiseks. 

  

94. Muutuvate olude ilmnemisel konsulteerib vahetu juhiga ning 
kohandab oma tegevuse vastavalt saadud juhistele. 

  

95. On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, suhtleb klientide ja 
kolleegidega, jagab teistega asjakohast informatsiooni, tegutseb 
parima ühise tulemuse saavutamise nimel. 

  

96. Tahab, oskab ja julgeb esitada ning kaitsta argumenteeritult oma   
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seisukohti. 

97. Juhendab kaastöötajaid.   

98. Suhtleb inimestega lugupidavalt ja austavalt ning käitub vastastikust 
suhtlemist toetaval viisil. 

  

99. Kirjeldab suhtlust tellija ja ehituse järelevalvega ning vajadusel 
nende informeerimist ehitusprojekti ja ehitustööde 
mittevastavustest. 

  

100. Tuleb toime veaolukordades.   

101. Kirjeldab oma käitumist võimalku ebaõnnestumise korral, hindab 
oma käitumist vastavalt olukorrale, vajadusel konsulteerib vahetu 
juhiga ning kohandab oma käitumise tulenevalt saadud juhistest. 

  

102. Hindab ohufaktoreid objektil ja tööga kaasneda võivaid 
keskkonnariske ning võtab kasutusele abinõud keskkonnariskide ja 
muude riskide maandamiseks, juhindudes töö- ja 
keskkonnaohutusnõuetest. 

  

103. Kasutab ratsionaalsed töövõtteid, järgib ehitusprotsessis 
ohutusnõuete täitmist ning vastutab nende täitmise eest. 

  

104. Kirjeldab õnnetusjuhtumi korral vältimatu abi andmist ja 
professionaalse abi kutsumise vajadust.  
Kirjeldab õnnetusjuhtumist teavitamist objektijuhile või tööandjale. 

  

105. Kasutab arvutit tasemel AO3, AO4 ja AO7.   

106. Kasutab eesti keelt tasemel B2.   

107. Kasutab ühte võõrkeelt tasemel B2.   
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