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Sisetööde elektriku eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused 

 

 

Mooduli 

nr 
Mooduli nimetus  

Õppemaht Eesti 

kutsehariduse 

arvestuspunktides 

(EKAP) 

1. SISETÖÖDE ELEKTRIKU ALUSTEADMISED 25 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab baasteadmised Eesti energiasüsteemi osade toimimise põhimõtetest, valdkonda reguleerivatest 

normdokumentidest, elektrotehnika seaduspärasustest, elektrimõõtmistest ning tehnilise dokumentatsiooni (sh jooniste) kasutamisvõimalustest 

elektritöödel. Ta orienteerub erialatööl olulistes töötervishoiu-, tööohutus- ja elektriohutusnõuetes ning omandab esmaabi andmise oskused. 

Õpiväljundid 

Õpilane: 

1) omab ettekujutust Eesti energia- ja 

elektrisüsteemist, selle osadest ja 

nende koostoimest tarbija 

elektrivarustuse tagamisel 

2) tunneb valdkonda reguleerivaid 

normdokumente ulatuses, mis on 

vajalik edasiste tööülesannete 

täitmiseks 

3) mõistab elektrotehnika 

seaduspärasusi ning nende 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 

 selgitab erialaste teabeallikate põhjal Eesti energiasüsteemi osade (elektrijaam, alajaam, 

elektrivõrk, soojusvõrk) omavahelisi seoseid tarbija elektrivarustuse tagamisel 

 selgitab erialaste teabeallikate põhjal kolmefaasilise süsteemi kui toote omadusi ning praktilise 

kasutamise võimalusi tarbija elektrivarustuse tagamisel  

 iseloomustab õppekeelsete ja võõrkeelsete teabematerjalide põhjal taastuvatest ja taastumatutest 

energiaallikatest elektritootmise võimalusi, esitades teabe arusaadavalt ja tuues välja olulise  

 kirjeldab elektrivõrgus esineda võivaid häireid (sageduse- ja pingemuutused jms) ja nende 

tekkepõhjuseid ning mõju tarbija elektrivarustuse tagamisel, esitades argumente veenvalt ja 

kontekstile vastavalt 
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praktilise kasutamise võimalusi 

elektritöödel 

4) omab ülevaadet ehitusprojektist ja 

selle elektripaigaldiste osas 

sisalduvate tehniliste jooniste 

koostamise, vormistamise nõuetest 

ning graafilise teabe erinevatest 

esitlusvõimalustest 

5) valib ja kasutab nõuetekohaselt 

sobivaid mõõtevahendeid ja 

mõõtmismeetodeid elektriliste 

suuruste mõõtmisel alalis- ja 

vahelduvvooluahelates 

6) tunneb tööohutuse, elektriohutuse 

ja tuleohutuse tagamise nõudeid 

elektritöödel ning oskab anda 

esmaabi 

 

 annab ülevaate releekaitse ja automaatjuhtimise põhimõtetest tarbija elektrivarustuse tagamisel, 

kasutades asjakohaseid teabeallikaid ja erialast terminoloogiat 

 selgitab erialaseid teabeallikaid kasutades nõudeid elektritöid tegeva isiku kompetentsusele ja selle 

tõendamisele 

 võrdleb elektritöö ja lihtsa elektritöö erinevusi, arvestades elektritööle esitatavaid nõudeid  

 selgitab erialaseid teabeallikaid kasutades elektriseadme ja elektripaigaldise mõisteid ning nõudeid 

nende kasutusele võtmisele ja kasutamisele, väljendudes arusaadavalt ja kontekstikohaselt 

 selgitab ehitise ehitamisele, rekonstrueerimisele ja lammutamisele esitatavaid nõudeid kasutades 

asjakohaseid teabeallikaid, väljendudes arusaadavalt ja kontekstikohaselt  

 selgitab elektritöid tegeva isiku õigusi ja kohustusi elektripaigaldiste (sh madal- ja 

väikepingeseadmed ning automaatikapaigaldised) ehitamisel ja käidul 

 iseloomustab järgnevate hoones paiknevate erinevate süsteemide omavahelisi seoseid: valgustus- ja 

jõuseadmed, infoedastussüsteemid (sh telefonside, andmeside, audio-videosüsteem) turvasüsteemid 

(sh tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon, videovalve, läbipääsusüsteem) ja 

hooneautomaatikasüsteemid (kütte-, jahutus ja ventilatsiooniseadmed)  

 defineerib ja seostab omavahel järgmised elektrotehnika põhimõisted: vooluring, allikapinge, 

elektrivoolu tugevus, pinge (potentsiaalide vahe), takistus, elektriväli (laeng), magnetväli, 

alalisvool, vahelduvvool, elektromagnetism, elektromagnetiline ühilduvus, -induktsioon, võimsus 

 eristab elektrotehniliste suuruste tähistusi ja nende mõõtühikuid ning teisendab neid SI-süsteemi 

vastavalt etteantud tööülesandele 

 selgitab Coulomb´i seadusest lähtuvalt elektrilaengute omavahelist mõju 

 rakendab vastavalt tööülesandele Ohmi ja Kirchhoffi seadusi etteantud (jada-, rööp- ja 

segaühenduse) elektriskeemi alusel alalis- ja vahelduvvooluahelate arvutamisel, koostamisel ja 

mõõtmisel 

 määrab etteantud tööülesande põhjal elektromotoorjõu suuna, magnetvälja jõujoonte suuna ja 

elektrijuhtmele mõjuva jõu suuna mehaanilise energia muundamisel elektriliseks ja vastupidi  

 selgitab elektrotehnikateadmistele tuginedes ühefaasilise ja kolmefaasilise süsteemi (TN-, TT- või 

IT-süsteemid) erinevusi tarbija elektrivarustuse tagamisel, kasutades asjakohast erialast 

terminoloogiat 
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 selgitab transformaatori töötamise põhimõtet ja kasutusala tarbija elektrivarustuse tagamisel ning 

oskab arvutada selle ülekandetegurit  

 koostab etteantud ülesande põhjal generaatori mähise ja tarbija kolmnurk- ja tähtlülituse 

elektriskeemi, kasutades elektrotehnikaalaseid teadmisi  

 eristab näidiste põhjal järgimisi elektroonikakomponente: pooljuhid (diood, transistor, türistor), 

takisti, kondensaator ja toob näiteid nende kasutusvõimalustest elektritöödel  

 selgitab elektroonikakomponentide markeeringutelt välja elektritöödeks vajalikud tehnilised 

näitajad, lähtudes tööülesandest  

 koostab ühefaasilise täisperioodalaldi, üheastmelise võimendi ja pingejaguri, arvestades 

elektroonikakomponentide ehitust ja töötamispõhimõtet   

 teeb elektroonikakomponentide jootmistöid kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid, 

järgides tööohutus- ja elektriohutusnõudeid 

 selgitab vooluahela primaar- ja juhtimiskeemi tööpõhimõtet ja nende kasutusvõimalusi hoone 

automaatikaseadmetes, kasutades erialast terminoloogiat  

 iseloomustab hoone automaatikaseadmetes kasutatavate andurite (reostaat-, tenso-, mahtuvus-, 

induktiiv-, pieso-, halli, fotoelektriline andur) tööpõhimõtet lähtuvalt jälgitavast suurusest (valgus, 

takistus, materjali liik) 

 eristab järgnevaid ehitusprojekti osasid: asendiplaan, arhitektuuri-, konstruktsiooni-, kütte- ja 

ventilatsiooni-, veevarustus- ja kanalisatsiooni- ning elektripaigaldiste osad ja selgitab nende 

kasutamisvõimalusi elektritöödel 

 selgitab eskiisi, asendiplaani, projektjoonise ja teostusjoonise erinevusi ning sellest tulenevat 

kasutusala elektritöödel, väljendudes arusaadavalt ja kontekstikohaselt 

 mõõdistab ruumi ja visandab etteantud mõõtkavas selle plaani, arvestades ehitusjoonisel 

kasutatavaid kujutamisvõtteid ja tähistusi (leppemärgid, tingmärgid, lihtsustused, mõõtmete 

täpsusnõuded, lõigete ja sõlmede tähistused, kinnitusvahendite lihtsustatud tähistused),  

 visandab hoone elektripaigaldiste elektri- ja koosteskeeme kasutades asjakohaseid tingmärke ja 

tähistusi ning järgides elektrijooniste koostamise, vormistamise nõudeid 

 visandab lihtsamaid juhtimis- ja reguleerimisahelate automaatika- ja elektroonikaskeeme kasutades 

nõuetekohaseid tingmärke arvestades jooniste koostamise ja vormistamise nõudeid 
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 selgitab välja nii paberkandjal kui digitaalses formaadis esitatud jooniselt ehituskonstruktsiooni 

kuju, mõõtmed, projekteeritud kõrguse, lähtudes etteantud tööülesandest 

 selgitab välja nii paberkandjal kui digitaalses formaadis esitatud ehitusprojektilt erinevate elektril 

töötavate süsteemide (valgustus- ja jõuseadmed, infoedastus- ja turvasüsteemid, sealhulgas 

telefonside, andmeside, antennisüsteem, helindus-, audio-videosüsteem, tulekahjusignalisatsioon, 

valvesignalisatsioon, videovalve, läbipääsusüsteem) tarvikute, juhistike ja seadmete paigaldusviisid 

ja kasutatavad materjalid  

 eristab näidiste põhjal analoog- ja digitaalmõõteriistu ning selgitab kasutusjuhendi alusel 

mõõteriista skaalal toodud tähistusi, väljendudes arusaadavalt ja kontekstikohaselt  

 valib tööülesandest lähtudes sobivad mõõtvahendid ja seadistab need erinevate elektriliste suuruste 

mõõtmiseks, arvestades mõõteriista skaalal olevaid tähistusi ja parameetreid  

 mõõdab tööülesandest lähtuvalt voolutugevust, pinget, takistust, voolujuhtivust ja elektriseadme 

võimsust nii alalis- kui vahelduvvooluahelates, kasutades asjakohaseid mõõtevahendeid ja -

meetodeid 

 iseloomustab elektriohtlike olukordade tekkimise võimalusi (katkised, lahtised, maha langenud 

juhtmed või kaablid jms) koduses majapidamises ja väljaspool seda ning selgitab võimalusi nende 

vältimiseks, kasutades erinevaid teabeallikaid 

 selgitab teabeallikatele tuginedes enda tegevust elektriõnnetuse korral, esitades teabe arusaadavalt 

ja tuues välja olulise 

 selgitab teabeallikate põhjal alalisvoolu, vahelduvvoolu ja kõrgsagedusliku voolu erinevusi ja 

füsioloogilist toimet inimese organismile ning elektrilöögivastase kaitse põhireegleid, väljendudes 

arusaadavalt ja tuues välja olulise 

 demonstreerib nõuetekohaselt esmaabivõtteid kannatanu abistamisel ning oskab tegutseda 

tööõnnetuse korral oma vastutusala piires  

 demonstreerib esmaabivõtteid elektrilöögi korral ja põhjendab oma tegevust kannatanu abistamisel, 

arvestades elektriohutusnõudeid 

2. KARJÄÄRI PLANEERIMINE JA ETTEVÕTLUSE ALUSED 6 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, lähtudes 

elukestva õppe põhimõtetest. 
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Õpiväljundid 

Õpilane: 

1) mõistab oma vastutust teadlike 

otsuste langetamisel elukestvas 

karjääri planeerimise protsessis  

2) mõistab majanduse olemust ja 

majanduskeskkonna toimimist  

3) mõtestab oma rolli 

ettevõtluskeskkonnas mõistab oma 

õigusi ja kohustusi töökeskkonnas 

toimimisel 

4) käitub vastastikust suhtlemist 

toetaval viisil 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 

 analüüsib juhendamisel oma isiksust ja kirjeldab oma tugevaid ja nõrku külgi 

 seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega 

 leiab iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta 

 leiab iseseisvalt informatsiooni praktika- ja töökohtade kohta 

 koostab juhendi alusel elektroonilisi kandideerimisdokumente (CV, sh võõrkeelse 

motivatsioonikirja, sooviavalduse), lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast  

 valmistab ette ja osaleb näidistööintervjuul 

 koostab juhendamisel oma lühi- ja pikaajalise karjääriplaani  

 kirjeldab oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest 

 selgitab nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust  

 koostab juhendi alusel elektrooniliselt oma leibkonna ühe kuu eelarve  

 loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse  

 täidab juhendamisel etteantud andmete alusel elektroonilise näidistuludeklaratsiooni 

 leiab iseseisvalt informatsiooni peamiste pangateenuste ja nendega kaasnevate võimaluste ning 

kohustuste kohta  

 kasutab majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi alusel riiklikku infosüsteemi „E-riik“  

 kirjeldab meeskonnatööna ettevõtluskeskkonda Eestis oma õpitavas valdkonnas 

 võrdleb iseseisvalt oma võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötajana ja ettevõtjana, lähtudes 

ettevõtluskeskkonnast 

 kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid 

 selgitab meeskonnatööna ühe ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat ettevõtluskeskkonda  

 kirjeldab meeskonnatööna kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele 

 kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed õpitava valdkonna näitel ja koostab juhendi alusel 

meeskonnatööna elektrooniliselt lihtsustatud äriplaani 
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 loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate peamisi õigusi ning kohustusi ohutu 

töökeskkonna tagamisel  

 tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, 

psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ja meetmeid nende vähendamiseks 

 tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb meeskonnatööna lähtuvalt õigusaktides sätestatust töötaja õigusi 

ja kohustusi seoses tööõnnetusega 

 kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi ja oma tegevust tulekahju puhkemisel töökeskkonnas  

 leiab juhtumi näitel iseseisvalt eri allikatest, sh elektrooniliselt töötervishoiu ja tööohutusealast 

informatsiooni  

 leiab iseseisvalt töölepinguseadusest informatsiooni töölepingu, tööajakorralduse ja puhkuse kohta  

 nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu peamisi erinevusi ja kirjeldab 

töölepinguseadusest tulenevaid töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust  

 arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja 

netotöötasu ning ajutise töövõimetuse hüvitist 

 koostab ja vormistab juhendi alusel iseseisvalt elektrooniliselt algatus- ja vastuskirja ning e-kirja, 

sh allkirjastab digitaalselt 

 kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike 

dokumentide säilitamisega 

 kasutab situatsiooniga sobivat verbaalselt ja mitteverbaalselt suhtlemist nii ema- kui võõrkeeles  

 kasutab eri suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava 

 järgib üldtunnustatud käitumistavasid 

 selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi  

 kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna kultuurilisi erinevusi suhtlemisel 

 

3. HOONE ELEKTRIPAIGALDISTE EHITAMINE 50 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane paigaldab nõuetekohaselt hoone elektripaigaldiste tarvikud, juhistikud ja seadmed ning kontrollib nende 

talitlust, järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid ning kinnistab õpingutel omandatut ehitus-, remondi- või 

elektritöödega tegelevas ettevõttes. 



       7 

Õpiväljundid 

Õpilane: 

1) kavandab etteantud projektist 

lähtuvalt tööprotsessi ja korraldab 

nõuetekohaselt töökoha hoone 

elektripaigaldiste ehitamiseks 

2) paigaldab ja ühendab 

elektripaigaldise tarvikud, 

juhistikud ja seadmed, arvestades 

ehitusprojektis määratud 

paigaldusviisi ja kutsealastes 

normdokumentides esitatud 

nõudeid 

3) ehitab hoone maanduspaigaldise ja 

paigaldab piksekaitseseadmed, 

lähtudes kasutatavast 

juhistikusüsteemist järgides 

etteantud projekti ja kutsealastes 

normdokumentides esitatud 

nõudeid 

4) viib läbi vajalikud 

kontrolltoimingud 

elektripaigaldistes ja 

dokumenteerib tehtud tööd 

vastavalt etteantud nõuetele 

5) töötab vastutustundlikult ja ohutult 

elektripaigaldiste ehitamisel, 

juhindudes kutseala 

normdokumentides esitatud 

nõuetest 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 

 selgitab õppekeelsete ja võõrkeelsete teabeallikate põhjal järgmisi mõisteid ja nendevahelisi 

seoseid: elektripaigaldis, elektripaigaldise toitepunkt, elektripaigaldise liitumispunkt, 

elektrijaotuskeskus, maandamine, potentsiaaliühtlustus elektriseade, elektromagnetiline häire, 

elektromagnetiline keskkond, elektromagnetiline ühilduvus, häirekindlus, kaitseväikepingeallikas, 

peakaitse, elektripaigaldise kaitsevöönd, elektritöö, lihtne elektritöö  

 rakendab tööülesannete täitmisel erinevates kontekstides elektrotehnika alaseid teadmisi ja oskusi  

 teeb tehnilise dokumentatsiooni (projekt, asukohaplaan, paigaldusskeem) põhjal kindlaks etteantud 

tööülesande täitmiseks vajalikud lähteandmed (ehituskonstruktsiooni kuju, mõõtmed, 

projekteeritud kõrgus  ning elektritarvikute, -juhistike ja -seadmete paigaldusviisid), kasutades 

digitaalsete elektrijooniste lugemiseks asjakohast rakendustarkvara  

 koostab lähteandmete põhjal isikliku tööplaani, määrates kindlaks tööoperatsioonide järjekorra ja 

tööpaiga piiride ulatuse  

 valib ja komplekteerib tööülesandest lähtuvalt vajalikud materjalid ning arvutab töö tegemiseks 

vajalike materjalide kogused vastavalt paigaldustööde etappidele, kasutades matemaatikaalaseid 

teadmisi 

 valib ja komplekteerib tööülesandest lähtuvalt vajalikud töövahendid sh tööde tegemiseks vajalikud 

isikukaitsevahendid, arvestades nende kasutus- ja hooldusnõudeid 

 valmistab ette ohutu tööpaiga arvestades õigusaktidega sätestatud nõudeid pingevabadele töödele 

ning piirab nõuetekohaselt mitteelektriala isikute juurdepääsu tööpaigale 

 teeb juhendamisel tööjoonist või projekti järgides vajalikud märke- ja mõõdistustööd, kasutades 

selleks asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid 

 paigaldab projektist lähtudes elektrijuhistike paigaldamiseks vajaliku kaitsetorustiku ja sellesse 

kaablid ning juhtmed ja markeerib need vastavalt etteantud nõuetele 

 paigaldab projektis määratud kohta elektrikaabli (süvistatult, pinnal paiknevana ja kaabliriiulile), 

arvestades projektis toodud paigaldusviisi ja kaablite tootjapoolseid nõudeid (paigaldustemperatuur 

ja mehhaanilised tingimused) 
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6) analüüsib koos juhendajaga enda 

tegevust elektripaigaldiste 

ehitamisel 

 

 paigaldab projektis määratud kohtadesse haru- ja seadmekarbid lülitite ja pistikupesade jaoks ning 

teeb pärast ruumide lõppviimistlust juhistikusüsteemile vastavad elektrilised ühendused 

harukarpides, järgides kaablite soonte tunnusvärve 

 paigaldab tootja poolt koostatud elektrijaotuskeskuse ja selle komponendid, lähtudes tööülesandest 

ja paigaldusnõuetest, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid 

 koostab etteantud jooniste alusel standardsetest moodulseadmetest (kaitse- ja rikkevoolulülitid, 

liigpingepiirik, releed, kontaktorid) hoone elektrijaotuskeskuse, kasutades asjakohaseid 

töövahendeid ja -võtteid ning arvestades elektrijaotuskeskuse koostamise standardis esitatud 

nõudeid 

 paigaldab tööülesandest lähtuvalt projektis märgitud kohtadesse elektrisisestus- ja 

elektrijaotuskeskuse järgides jaotusseadmete ruumidele standarditega kehtestatud nõudeid, 

paigaldustingimusi ja välisjuhistikuga ühendamise nõudeid  

 ühendab kaablid ja juhtmed elektrijaotuskeskustes ja elektriseadmete juures ning teeb vajalikud 

markeeringud, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid 

 paigaldab nõuetekohaselt projektijärgsetele asukohtadele maanduselektroodid, maanduslati ja -

juhid kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid  

 paigaldab tööülesandest lähtudes hoone peapotentsiaaliühtlustuslati ja -juhid ning teeb 

nõuetekohased ühendused hoone konstruktsiooni juhtivate ja tarvitite pingealtide juhtivate osadega 

kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid 

 paigaldab elektriseadmete kaitsmiseks vajalikud piksekaitseseadmed, järgides projekti ja 

normdokumentides sätestatud nõudeid 

 teeb maanduspaigaldise vajalikud markeeringud, lähtudes kutsealastes normdokumentides esitatud 

nõuetest 

 teeb asjakohaseid seadmeid ja –meetodeid kasutades vajalikud kontrollmõõtmised veendumaks, et 

maanduspaigaldis vastab nõuetele, mittevastavuse korral teavitab elektritöid juhtivat isikut 

vastavalt kehtestatud nõuetele 

 mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega paigaldiste elektrotehniliste näitajate (maandustakistus, 

elektriahela isolatsiooni takistus, faasi järjestus ja elektriahela juhtivus, koormusvool ja pinge) 

vastavust normväärtustele ja hindab tulemuste asjakohasust  
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 koostab enda poolt läbi viidud paigaldustööde mõõteprotokollid, kasutades asjakohaseid 

arvutirakendusi ning interneti võimalusi  

 koostab teostusjoonise kõrvalekallete ilmnemisel projektijoonises toodust vastavalt etteantud 

nõuetele 

 koostab kaetud tööde aktid vastavalt etteantud vormile rakendades IT-vahendeid teabe loomiseks ja 

edastamiseks  

 suhtleb töötamisel viisakalt ning korrektselt, esitades asjakohase teabe selgelt ja kontekstikohaselt 

 järgib töökoha ettevalmistamisel, töö ajal, selle lõpetamisel ning töökoha koristamisel 

töötervishoiu-, tööohutus- ja elektriohutusnõudeid vältimaks tööõnnetusi  

 töötab eesmärgipäraselt ja vastutab oma tööülesannete  nõuetekohase täitmise eest, juhindudes 

kutseala normdokumentides esitatud nõuetest (paigaldiste projekteerimise ja ehituse standardid, 

elektriseadmete ehituseeskirjad jm)  

 kasutab töövahendeid (sh tõsteseadmeid nagu redelid ja tõstuk), tarvikuid ja isikukaitsevahendeid 

otstarbekalt ja efektiivselt vastavalt etteantud juhenditele ja eeskirjadele  

 kogub kokku tööprotsessis tekkinud jäätmed ning koristab töökoha arvestades töö- ja 

keskkonnaohutuse nõudeid 

 analüüsib koos juhendajaga enda toimetulekut erinevate tööülesannetega hoone elektripaigaldiste 

ehitamisel ja hindab arendamist vajavaid aspekte, väljendudes arusaadavalt ja kontekstikohaselt 

 koostab kirjaliku kokkuvõtte analüüsi tulemustest, vormistades selle nõuetekohaselt, kasutades IT-

vahendeid ja erialast terminoloogiat nii õppekeeles kui ühes õpitavas võõrkeeles 

4. HOONE AUTOMAATIKA– JA VÄIKEPINGESEADMETE PAIGALDAMINE 15 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane paigaldab nõuetekohaselt hoone kuni 50 V vahelduv- ja kuni 120 V alalispinge (edaspidi väikepinge) 

seadmete (sh automaatikaseadmete) kaabelduse ja täiturmehhanismid, järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid 

ning kinnistab õpingutel omandatut ehitus-, remondi- või elektritöödega tegelevas ettevõttes. 

Õpiväljundid 

Õpilane: 

1) kavandab etteantud projektist 

lähtuvalt tööprotsessi ja korraldab 

nõuetekohaselt töökoha hoone 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 

 selgitab erialaste teabeallikate põhjal automaatika, infoedastus- ja turvasüsteemide tööpõhimõtteid 

ja rakendusala hoones, esitades teabe arusaadavalt ja tuues välja olulise 
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automaatika- ja 

väikepingeseadmete kaabelduse ja 

täiturmehhanismide paigaldamiseks 

2) paigaldab ja ühendab hoone 

automaatika- ja 

väikepingeseadmete kaabelduse ja 

täiturmehhanismid, arvestades 

ehitusprojektis määratud 

paigaldusviisi 

3) teeb hoone automaatika- ja 

väikepingeseadmete paigaldamise 

järgselt vajalikud 

kontrolltoimingud ja 

dokumenteerib tehtud tööd 

vastavalt etteantud nõuetele 

4) töötab vastutustundlikult ja ohutult 

hoone automaatika- ja 

väikepingeseadmete kaabelduse ja 

täiturmehhanismide paigaldamisel 

juhindudes kutseala 

normdokumentides esitatud 

nõuetest 

5) analüüsib koos juhendajaga enda 

tegevust hoone automaatika- ja 

väikepingeseadmete kaabelduse ja 

täiturmehhanismide paigaldamisel 

 kasutab eelnevalt omandatud teadmisi ning oskusi erinevates kontekstides kuni 50 V vahelduv- ja 

kuni 120 V alalispinge (edaspidi väikepinge) seadmete (sh automaatikaseadmete) kaabelduse ja 

täiturmehhanismide paigaldamisel 

 teeb tehnilise dokumentatsiooni (projekt, asukohaplaan, paigaldusskeem) põhjal kindlaks etteantud 

tööülesande täitmiseks vajalikud lähteandmed (ehituskonstruktsiooni kuju, mõõtmed, 

projekteeritud kõrgus ning hoone automaatika-, madal- ja väikepingeseadmete asukoht ja 

paigaldusviisid), kasutades digitaalsete elektrijooniste lugemiseks asjakohast rakendustarkvara  

 koostab lähteandmete põhjal isikliku tööplaani automaatika- ja väikepingeseadmete tarvikute ja 

juhistike paigaldamiseks, määrates kindlaks tööoperatsioonide järjekorra ja tööpaiga piiride ulatuse  

 valib ja komplekteerib tööülesandest lähtuvalt vajalikud materjalid ning arvutab töö teostamiseks 

vajalike materjalide kogused vastavalt hoone automaatika- ja väikepingeseadmete paigaldustööde 

etappidele, kasutades matemaatikaalaseid teadmisi 

 valib ja komplekteerib tööülesandest lähtuvalt vajalikud töövahendid sh tööde tegemiseks vajalikud 

isikukaitsevahendid, arvestades nende kasutus- ja hooldusnõudeid 

 valmistab ette ohutu tööpaiga arvestades õigusaktidega sätestatud nõudeid pingevabadele töödele 

ning piirab nõuetekohaselt mitteelektriala isikute juurdepääsu tööpaigale 

 teeb tööjoonist või projekti järgides ning juhendamisel vajalikud märke- ja mõõdistustööd hoone 

automaatika- ja väikepingeseadmete kaabelduse ja täiturmehhanismide paigaldamiseks, kasutades 

selleks asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid 

 paigaldab hoone automaatika- ja väikepingeseadme elektritoitekaablid, arvestades projektis toodud 

paigaldusviisi ja kaablite tootjapoolseid nõudeid  

 paigaldab tööülesandest ja paigaldusnõuetest lähtudes andmesidekaablid, sh valguskaablid, 

kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid  

 paigaldab tööülesandest ja paigaldusnõuetest lähtudes hoone tehnosüsteemide juhtimiskaablid, 

kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid  

 paigaldab ja ühendab etteantud paigaldusjuhiste kohaselt side-, arvuti-, antenni-, helindus- ja 

videosüsteemi ning läbipääsu kontrollimise- ja teeninduse väljakutse süsteemide aktiiv- ja 

passiivkomponente, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid 
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 paigaldab tööülesandest lähtuvalt projektis märgitud kohtadesse hoone automaatikakilbi, järgides 

jaotusseadmete ruumidele standarditega kehtestatud nõudeid, paigaldustingimusi ja välisjuhistikuga 

ühendamise nõudeid  

 paigaldab ventilatsiooni-, kütte- ja jahutusseadmete juhtimis-, täitur- ja andurseadmed ning 

mõõteriistad (va. spetsiifilised süsteemid), järgides tootja poolt etteantud paigaldusskeemi ning 

kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid 

 ühendab kaablid ja juhtmed hoone automaatikaseadmete juures ja teeb vajalikud markeeringud, 

kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid 

 ühendab elektrilise põranda- ja laeküttesüsteemi andurid ja regulaatorid, vastavalt tööülesandega 

etteantud juhendile 

 mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega paigaldatud hoone automaatika- ja väikepingeseadmete 

elektrotehniliste näitajate vastavust normväärtustele ja hindab tulemuste asjakohasust  

 koostab hoone automaatika- ja väikepingeseadmete paigaldamise teostusjoonise kõrvalekallete 

ilmnemisel projektijoonises toodust vastavalt etteantud nõuetele 

 koostab kaetud tööde aktid vastavalt etteantud vormile rakendades IT-vahendeid teabe loomiseks ja 

edastamiseks  

 suhtleb töötamisel korrektselt, esitades asjakohase teabe selgelt ja kontekstikohaselt 

 järgib töökoha ettevalmistamisel, töö ajal, selle lõpetamisel ning töökoha koristamisel 

töötervishoiu-, tööohutus- ja elektriohutusnõudeid vältimaks tööõnnetusi  

 töötab eesmärgipäraselt ja vastutab oma tööülesannete nõuetekohase täitmise eest, juhindudes 

kutseala normdokumentides esitatud nõuetest  

 kasutab ressursse (tööaeg, materjalid) otstarbekalt ja efektiivselt  

 kasutab töövahendeid, tarvikuid ja isikukaitsevahendeid vastavalt etteantud juhenditele ja 

eeskirjadele 

 analüüsib koos juhendajaga enda toimetulekut erinevate tööülesannetega hoone automaatika-, 

infoedastus-, tuleohutus- ja turvasüsteemide kaabelduse ja täiturmehhanismide paigaldamisel ning 

hindab arendamist vajavaid aspekte 
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 koostab kirjaliku kokkuvõtte analüüsi tulemustest, vormistades selle nõuetekohaselt kasutades IT-

vahendeid ja erialast terminoloogiat nii õppekeeles kui ühes õpitavas võõrkeeles 

5. HOONE ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT 25 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane viib läbi nõuetekohaselt hoone elektripaigaldiste ja -tarvitite käidutoiminguid (lülitamised, seire ja 

hooldamine ning elektri- ja mitteelektritööd), järgides etteantud käidukava ning tööohutus- ja elektriohutusnõudeid ning kinnistab õpingutel 

omandatut ehitus-, remondi- või elektritöödega tegelevas ettevõttes. 

Õpiväljundid 

Õpilane: 

1) mõistab hoone elektripaigaldiste ja  

elektritarvitite käidukorralduse 

olemust ning erinevate osapoolte 

ülesandeid ja vastutust selles 

protsessis 

2) viib läbi hoones asuvate 

elektripaigaldiste ja -tarvitite 

korralised käidutoimingud 

vastavalt etteantud käidukavale ja 

dokumenteerib tehtud tööd 

nõuetekohaselt  

3) töötab vastutustundlikult ja ohutult 

elektripaigaldiste käidutoimingute 

läbiviimisel juhindudes kutseala 

normdokumentides esitatud 

nõuetest 

4) analüüsib koos juhendajaga enda 

tegevust hoone elektripaigaldiste ja  

-tarvitite käidutoimingute 

läbiviimisel 

Hindamiskriteeriumid  
Õpilane: 

 defineerib teabeallikate põhjal järgmised põhimõisted: elektripaigaldise käidukava, 

käidutoimingud, elektripaigaldise käit, elektripaigaldise tehniline kontroll, elektrilühis, ülekoormus 

ja teab nende nimetusi ühes õpitavas võõrkeeles 

 selgitab teabeallikate põhjal käidukorraldusele ja elektritööle esitatavaid nõudeid, kasutades 

erialast terminoloogiat nii eesti kui võõrkeeles 

 loetleb standardist EVS-EN 50110-1 tulenevalt käsuliine, töötaja õigusi ja kohustusi pingealustel, 

pingelähedastel ja pingevabadel elektritöödel 

 teeb käidukava põhjal kindlaks oma tööülesande täitmiseks vajalikud lähteandmed (vajalikud 

hooldus- ja käidutoimingud), kasutades vajadusel asjakohast rakendustarkvara  

 selgitab välja elektriprojekti või elektrisüsteemi põhimõttelise skeemi alusel käidukavas nimetatud 

elektriseadmete asukoha ja ehituse  

 koostab lähteandmete põhjal isikliku tööplaani, määrates kindlaks tööoperatsioonide järjekorra ja 

tööpaiga piiride ulatuse  

 valib ja komplekteerib vajalikud materjalid ja töövahendid (sh vajalikud mõõtevahendid) lähtudes 

tööülesandest, kontrollides kasutatavate seadmete ohutust arvestades nende kasutus- ja 

hooldusnõudeid 

 valmistab ette ohutu tööpaiga arvestades õigusaktidega sätestatud nõudeid pingevabadele töödele 

ning piirab nõuetekohaselt mitteelektriala isikute juurdepääsu tööpaigale 

 hooldab ja remondib perioodiliselt elektripaigaldisi ja -tarviteid sh kontrollib visuaalvaatluse teel 

elektripaigaldise seisukorda ja toimimist vastavalt käidukava alusel eelnevalt kavandatud 

meetmele. 
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 kontrollib visuaalvaatluse teel elektrimootori korpuse maandusühenduse seisukorda ja teeb 

vajalikud hooldustööd vastavalt etteantud käidukavale  

 valib käidukavas määratud kontrollmõõtmiste läbiviimiseks vajalikud mõõteriistad pinge, 

voolutugevuse, võimsuse, isolatsioonitakistuse ja maandustakistuse mõõtmiseks ning kontrollib 

juhendamisel nende korrasolekut  

 mõõdab elektripaigaldiste sh elektrimootori elektrotehnilisi näitajaid (maandustakistus, elektriahela 

isolatsiooni takistus, faasi järjestus ja elektriahela juhtivus, koormusvool ja pinge), kasutades 

asjakohaseid mõõtmismeetodeid ja –seadmeid 

 võrdleb mõõtmistulemuste vastavust eeskirjades määratud normidele või etteantud arvväärtusele 

(seadmepassid, eeskirjad, kontrollmõõtmiste tulemused) ning analüüsib tulemusi võimalike rikete 

ja kõrvalekallete tuvastamiseks elektripaigaldise töös  

 rikete või kõrvalekallete tuvastamisel kavandab meetmed nende kõrvaldamiseks teavitades 

vastutavat töötajat ja tegutseb vastavalt saadud juhistele  

 asendab elektrijaotuskeskuse või selle komponendid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja - 

võtteid  

 asendab elektritarvitid rikke korral ja tehniliste näitajate muutmise korral ja ühendab 

ühendusskeemi alusel juhtimis- ja jõuahelad, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid   

 asendab lühise, katkestuse või muul põhjusel rikutud kaabli, lähtudes tööülesandest ja tuvastatud 

rikke asukohast ning kasutades asjakohaseid  töövahendeid ja -võtteid (nt kaabli vahetus seadmest 

seadmeni) 

 koostab mõõteprotokollid ja kaabli või seadme asendamisel ka teostusjoonised vastavalt etteantud 

nõuetele 

 dokumenteerib elektripaigaldiste kontrolli- ja hooldustoimingute jooksul tehtud muudatused, 

järgides käidukava ja etteantud nõudeid 

 suhtleb korrektselt kaastöötajatega, esitades teabe erialast terminoloogiat kasutades selgelt ja 

kontekstikohaselt  

 järgib töökoha ettevalmistamisel, töö ajal, selle lõpetamisel ning töökoha koristamisel 

töötervishoiu-, tööohutus- ja elektriohutusnõudeid vältimaks tööõnnetusi elektripaigaldiste 

käidutoimingute läbiviimisel 
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 töötab eesmärgipäraselt ja vastutab oma tööülesannete nõuetekohase täitmise eest, juhindudes 

kutseala normdokumentides esitatud nõuetest (paigaldiste projekteerimise ja ehituse standardid, 

elektriseadmete ehituseeskirjad jm)  

 kasutab ressursse (tööaeg, materjalid) otstarbekalt ja efektiivselt 

 kogub kokku tööprotsessis tekkinud jäätmed ning koristab töökoha arvestades töö- ja 

keskkonnaohutuse nõudeid 

 analüüsib koos juhendajaga enda toimetulekut erinevate tööülesannetega hoone elektripaigaldiste 

ja -tarvitite käidutoimingute läbiviimisel ning hindab arendamist vajavaid aspekte 

 koostab kirjaliku kokkuvõtte analüüsi tulemustest, vormistades selle nõuetekohaselt IT-vahendeid 

kasutades 

 

 

 

 


