
PALKMAJA EHITAJA tase 3, tase 4, tase 5 kutseoskusnõuete eksamiküsimuste valdkonnad 

 

1. Palgi tüübid ja palgi kuivatamine.  

2. Tenderpostid (otstarve ja paigaldamine)  

3. Ülesanne materjali kulust.  

4. Seinakarkassi vajumine.  

5. Pärlini, tüübelliittala tähtsus maja karkassis.  

6. Palgi lõhenemine ja palgi säilivus.  

7. Katusetalade (sarilate) paigaldamine ots-ja külgseintele.  

8. Ülesanne pindalast, ruumalast.  

9. Palkidevahelised vuugid (varad) tihendamine.  

10. Kirjelda seinakarkassile 2 erinevat katusetalade (sarikate) püstituse varianti.  

11. Liimpuittala paigaldamine.  

12. Palkseina hüdroisolatsioon.  

13. Seinaotsa jäigastamine, ristnurga kinnitamine poltidega.  

14. Ehitusmõõtmine.  

15. Palkmajadele sobilikud vundamendid ja nende lühikirjeldus.  

16. Seinakarkassi püstitamine.  

17. Ülesanne mahu hindamisest.  

18. Alumise palgirea paigaldamine vundamendile.  

19. Palkide jätkamine.  

20. Palkmaja ehitusel kasutatavad tööriistad ja masinad.  

21. Puiduliikide määramine.  

22. Seinakarkassi peittappidega ühendamine (seinte jäigastamine).  

23. Püstpost (samba) vajumisvaru.  

24. Karkassi viimistlemine.  

25. Palkseina vajumine ja vajumisvaru arvestamine.  

26. Palkkarkassi perforeerimine.  

27. Palkmaja ehituskvaliteet nõuete järgimine.  

28. Enamkasutatavad saematerjalid ja mõõtmed.  

29. Kõrvutioleva akna ja ukse paigaldamine.  

30. Palkseina otste tugevdamine.  

31. Ehitamise üldmõisted.  

32. Talakonstruktsiooniga katuste ehitamine  

33. Otsaräästa ja tiibräästa paigaldamine  

34. Katusekonstruktsiooni õhutamine ja katuselaudise paigaldamine  

35. Katuse raamkonstruktsiooni ja palksõrestikkonstruktsiooni ehitamine  

36. Uste ja akende paigaldamine (lisaraamide paigaldamine). Piirde- ja dekoratiivliistude paigaldamine  

37. Soojusisolatsiooniga laud- ja parkettpõrandate ehitamine  

38. Sauna ja pesuruumi põrandate ehitamine  

39. Terrass ja mitteköetavate ruumide põrandate ehitamine  

40. Palktugedega vahelae ehitamine  

41. Pruss-, raam- ja palksõrestiktugedega vahelae ehitamine  

42. Vooderdamise tehnoloogia. Aurutõkke paigaldamine  

43. Kergete vaheseinte ühendusviisid põranda lae ja seinaga  

44. Väliskarkassi soojustamine  

45. Kiviseina ja (või) korstna ühendamine palkseinaga  

46. Treppide ja piirete paigaldamine  

 

 



 

 

 

47. Esmaabi  

48. Töökoha korraldamine.  

49. Elektriohutus.  

50. Kemikaalidega töötlemine.  

51. Tuleohutus (kuidas toimida tuleohutuse korral)  

52. Töötervishoid.  

53. Nõuded troppimistöödel.  

54. Tellingute, töölavade paigaldamine ja nõuded.  

55. Kaitsevahendite kasutamine.  

56. Tööinspektsiooni pädevus  

57. Ehitusseaduse reguleerimisala  

58. Väikeehitise mõiste.  

59. Ehitisele esitatavad nõuded (tugevus, tuleohutus, keskkonna ja tervise, säästlikkus, müra)  

60. Ehitusluba ja selle väljastamine. Kehtivus ja kehtivuse kaotamine  

61. Ehitise kasutusluba. Mis puhul ehitise kasutusluba pole vaja  

62. Kui ettevõtja teeb ehitustöid ainult sellel kutsealal, kus tema töötajatele või FIE korral ehitusettevõtjale on 

omistatud kutsekvalifikatsioon kutseseaduse (RT I 2001, 3, 7)tähenduses, mille puhul isik ei korralda ressursside 

jagamist ega korralda teiste tööd ega vastuta selle eest, kas siis peab ehitusettevõtjal olema objekti vastutav 

spetsialist  

63. Ehitise omaniku kohustused  

64. Ehitusettevõtja kohustused  

65. Ehitise tehnilised dokumendid on: (ehitusprojekt ja selle muudatused, ehitustööde päivik, kaetud tööde akt, 

töökoosolekute protokollid, vastavussertifikaadid ja muud ehitist iseloomustavad dokumendid)  

66. Järelvalve (omanikujärelvalve, ehitusjärelvalve, riiklik järelvalve)  

67. Eestist saabunud palkmajaehitajate töölubade vormistamine välismaal asuvale objektile tööle lubamiseks 

(Saksamaa, Norra või mõne muu riigi näitel)  

68. Dokumentide vormistamine objekti üleandmisel tellijale.  

69. Palkseina vajumisvarude kontrollimine  

70. Palkmaja kvaliteedi kontrollimine sooja- ja tuulepidavusele  

71. Niiskete ruumide niiskuskindluse kontrollimine  

72. Ehitusplatsile saabuvate materjalide koguste kontrollimine, arvele võtmine ja säilitamine  

73. Vundamendi kontrollimine enne ehituse alustamist  

74. Töötajate töö planeerimine ja tegevuse motiveerimine  

75. Allhankelepingud alltöövõtjatega  

76. Ehituslike mõõtmete mahamärkimine ja kõrgusmärkide ülekandmine 


