
 

 
 

Käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistlus 
 
 
Toimumiskoht: Räpina Hea Kodu Päevad, Räpina linn, Sillapää lossi lähistel 
Toimumisaeg: 11. juuni 2011 kell 12.00 
 
Võistluse korraldaja: Eesti Puitmajaliit  
 
Võistluse korraldamise eesmärk: käsitöö palkmajade ehitaja ameti tutvustamine ja väärtustamine, 
palkmajaehituse propageerimine 
 
Võistluse juhend 
 

1. Võistluseks on ette valmistatud kolm kaherealist näidisnurka, kolme erineva nurgatüübiga. 
2. Võistlejal on võimalus valida kolme erineva nurgatapitüübi vahel: eesti tuulelukuga puhasnurk, eesti 

tuulelukuga järsknurk, ja norra nurk (kvaliteedinõuded on toodud allolevatel joonistel) - võistleja 
valib võistlusele registreerumisel nurgatüübi, mida ta soovib võistlusel valmistada. 

3. Iga võistleja peab ettevalmistatud alusele paika panema ühe 1,5 m pikkuse palgi - sh tegema ühe 
nurgatapi ja 1,2 m vara ning lõikama sirgeks palgi otsad alumiste palkide järgi. 

4. Nurga valmistamisel teeb võistleja alumise palgi pealmise ning ülemise palgi alumise tapi (sh Norra 
nurga puhul).  

5. Loodimine toimub püstitatava nurga sisekülje järgi paigaldatava palgi mõlemast otsast. 
6. Paigaldatud palgi otste maksimaalne lubatud kõrguse erinevus on 40 mm. 
7. Kõik võistluspalgid on ca 30 cm jämedusega (+/- 1,5 cm) ja kahelt poolt lõigatud (20 cm). 
8. Võistlejad paigaldavad palgid üksteise järgi alustades kolmanda palgirea kõrguselt. 
9. Võistlusjärjekord ja palgid loositakse (palgid nummerdatakse eelnevalt paigaldamise järjekorras).  
10. Kolm võistlejat võistlevad korraga erinevate nurgatüüpide valmistamisel.  
11. Igal võistlejal on ettevalmistusaeg 5 minutit, mille jooksul valmistab ta ette töökoha ning 

korrigeerib vajadusel alust, millele paigaldab palgi. 
12. Ühel võistlejal on ülesande täitmiseks ettenähtud aeg maksimaalselt 30 minutit, mille ületamisel 

võistleja diskvalifitseeritakse. 
13. Võistlejad on kohustatud järgima kõiki ettenähtud tööohutusjuhiseid ning kinnitama nende 

järgimist võistluse eelselt enda allkirjaga, millega võtab võistleja ühtlasi vastutuse kõigi võistluse 
käigus tekkidavõivate vigastuste eest. 

 
Hindamiskriteeriumid 
 

1. Hinnatakse palgi paikapanemise kiirust ja täpsust. 
2. Start antakse kohtuniku märguande peale ja stopper pannakse kinni hetkel, kui võistleja on oma töö 

lõpetanud ja sellest märku andnud. 
3. Iga ebatäpsuse ühe (1) millimeetri eest arvestatakse võistlejale neli (4) trahvisekundit  vastavalt 

alltoodule: 
a. vara vahe pikkus;  
b. nurgatapi vahe pikkus; 
c. otste lõikuse kõverus ulatus võrrelduna looditud vertikaalpinnaga; 
d. palgi külje loodist väljasoleku ulatus; 
e. palgi otste kõrguste erinevus üle 40mm; 
f. palgi nähtaval pinnal oleva saejälje pikema külje pikkus; 
g. vara ettenähtud sügavuse ületamine – ületatud sügavusega vara osa pikkus; 
h. saejäljed/sisselõiked varas – ühe sisselõike pikkus; 

4. Kohtunikel on õigus anda trahvisekundeid ka teiste hea ehitustavaga mitte kokku käivate  tegevuste 



 

-põse nurga kaugus palgi küljest 7 cm 
-hamba laius 12 cm 
-hambapesa laius 13 cm 
-hambapesa sügavus ½ pealmise tapi 
kõrgusest 
-hambapesa ja hamba vahel 
tihendamise ruum 0,5-1,5cm 
-õhuvahe palgi kaela juures 0,5-1cm 
--nurgatapist väljapoole ulatuva palgi 
osas (pähik) peab vara vahe olema 0,5-
1 cm 

eest. 
5. Kõik ebatäpsused mõõdetakse üle, summeeritakse ning korrutatakse neljaga – saadud 

trahvisekundid lisatakse võistleja ajale. 
6. Võidab võistleja, kes koos trahvisekunditega on teostanud eeltoodud võistlustöö lühima ajaga. 

Võrdse aja korral on võitja väiksema trahvisekundite arvuga võistleja. 
7. Võistluse kohtunike ja sekretäriaadi otsused on lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu. 

 
Lubatud tööriistad: mootorsaag (elektrisaag), kirves, haamer, peitel, sirkel, vararaud, mõõdulint, tollipulk, 
lood, puidupliiats, tööpukk (kohapeal olemas).  
 
Lubatud ei ole elektrit kasutavad tööriistad (va elektrisaag). 
 
Ohutusvarustus: kõik võistluses osalejad on kohustatud kasutama kaitseprille, kõrvaklappe (või -troppe), 
kindaid, turvasaapaid, kaitseriietust (tööriided).  
 
Auhinnad: rahalised auhinnad (I koht 200€, II koht 125€, III koht 75€) ja meened esimesele kolmele 
võistlejale. Lisaks on Värska Sanatooriumi & Veekeskuse poolt väljapandud esikoha võitjale pakett "Päev 
Värska kuurordis" (majutus 2-kohalises toas, hommiku- ja õhtusöök,  värskendav hommikuujumine, 
veepargi, saunade ja jõusaali piiramatu kasutus) ning teise ja kolmanda koha võitjale ühe inimese 
veekeskuse ja saunade kasutamise päevane kinkekaart. 

 

Võistlusele registreerumiseks palume saata e-postiga teade aadressil: elari@puitmajaliit.ee, tuues 

seejuures ära kutsevõistlusel osaleja nime, organisatsiooni ning võistlusel valmistamiseks valitud nurgatüübi 
(eesti tuulelukuga puhasnurk, eesti tuulelukuga järsknurk, Norra nurk).  
 
NB! Võistlusele registreerumise tähtaeg on 06.06.2011 
 
 

 

Võistluse nurgatüübid ja vara – kvaliteedinõuded 
 
 
NORRA NURK 
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-tapipind tapi laiuse kohta 2 cm kaldu, 
(sise-ja välisnurk samal kõrgusel) 
-tuulehamba tsenter 
sisenurgast/siseküljest 8 cm 
-tuulehammas 2x2cm 
-tuulehamba pesa 3x3cm 
- tuulehamba ja tuulepesa vahede 
lubatud kõikumine +/- 2mm  
 

-tapipind loodis ja horisontaalpindade 
vahel tihendamisruum 0,5-1,5cm 
-tuulehamba tsenter 
sisenurgast/siseküljest 8 cm 
-tuulehammas 2x2cm 
-tuulehamba pesa 3x3cm 
-tuulehamba ja tuulepesa vahede 
lubatud kõikumine +/- 2 mm 
-nurgatapist väljapoole ulatuva palgi 
osas (pähik) peab vara vahe olema 0,5-
1 cm 

 
 
 
EESTI TUULELUKUGA PUHASNURK    EESTI TUULELUKUGA JÄRSKNURK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARA 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

- vara miinimumlaius on 8 cm. 


