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Tabel 1. „Maaler, tase 4“ kutsestandardi kompetentside ja õppekava põhiõpingute moodulite vastavustabel
MAALRI ERIALA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULID
Karjääri
planeerimine ja
ettevõtluse alused

KOMPETENTSI NIMETUS JA TEGEVUSNÄITAJAD KUTSESTANDARDIS

Ehitiste sise- ja
välispindade värvimine
ja lakkimine

Seina katmine
rullmaterjaliga

Dekoratiivviimistlustehnikate
teostamine
dekoratiivvärvidega

B.2.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine, lakkimine ja õlitamine

X

X

1. Hindab olemasolevat aluspinda ja selle sobivust viimistlemiseks ette nähtud
materjalidega. Aluspinna sobimatuse korral kavandab vajalikud eeltööd ning valib
sobivad materjalid. Vajaduse korral eemaldab viimistletavatelt pindadelt eelnevad
viimistluskihid, peseb pinnad sobiva vahendiga ja töötleb antiseptikuga

X

X

2. Krundib vajaduse korral aluspinna, kasutades selleks sobivaid töövõtteid. Tasandab
ja/või pahteldab ning järeltöötleb pinna, järgides materjalide tootjapoolseid
kasutusjuhendeid.

X

3. Hermetiseerib nii sise- kui välitöödel vuugid ja ühenduskohad, lähtudes materjali
tootjapoolsest kasutusjuhendist ning tööle esitatud nõuetest. Vajaduse korral pakub töö
käigus välja sobivaid lahendusi.

X

4. Krundib, teostab vajaduse korral vahevärvimise ja värvib pinnad, järgides materjalide
tootjapoolseid kasutusjuhendeid. Vajadusekorral katab viimistletud pinnad spetsiaalse
kaitsekihiga

X

5. Krundib vajaduse korral pinnad ja kannab peale laki või õli, järgides materjalide
tootjapoolseid kasutusjuhendeid. Vajaduse korral katab viimistletud pinnad sobiva
kaitsekihiga.

X

1

X

X

B.2.2 Seina katmine rullmaterjaliga
1. Valmistab ette rullmaterjalidega kaetavad pinnad. Vajadusel eemaldab eelnevad
viimistluskihid. Peseb pinnad sobiva vahendiga ja töötleb antiseptikuga. Kaitseb
mitteviimistletavad pinnad kattes need asjakohaste kattematerjalidega

X

X

2. Krundib vajadusel aluspinna, kasutades selleks sobivaid töövõtteid ja materjale.
Tasandab ja/või pahteldab ning järeltöötleb pinna, järgides materjalide tootjapoolseid
kasutusjuhendeid. Krundib ja vajaduse korral värvib rullmaterjaliga kaetavad pinnad,
arvestades pinnale kantava rullmaterjali eripära

X

X

3. Paigaldab rullmaterjalid, arvestades tootjapoolset paigaldusjuhendit,
sisekujundusprojekti ja/või kliendi soovi. Vajadusel pakub välja sobivaid tehnoloogilisi
lahendusi.

X

4. Viimistleb värvikihiga
kasutusjuhendist.

X

kaetavaid

rullmaterjale,

lähtudes

tootjapoolsest

5. Parandab töö käigus või hiljem tekkinud vigu.

X

X

B.2.3 Dekoratiiv-viimistlemine dekoratiivvärvidega
1. Valmistab lähtuvalt sisekujundusprojektist või kliendipoolsest soovist proovipinna e
näidise ja kooskõlastab selle tellijaga

X

2. Katab mitteviimistletavad pinnad, valides asjakohased kattematerjalid. Valmistab ette
viimistletavad pinnad. Vajaduse korral eemaldab eelnevad viimistluskihid, peseb pinnad
sobiva vahendiga ja töötleb antiseptikuga. Krundib ja vajaduse korral värvib
viimistletavad pinnad, arvestades pinnale kantava dekoratiivmaterjali eripära ja
paigaldamise tehnoloogiat

X

3. Kannab pinnale dekoratiivvärvi või -värvisüsteemi,
paigaldusjuhendist, paigaldustehnoloogiast ja proovipinnast

toote

X

4. Kannab pinnale erinevaid jäljendustehnikas kasutatavaid materjale (aaderdamine,
marmoreerimine jne), lähtudes tellijaga kooskõlastatud näidisest ja tööülesandest.

X

juhindudes
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B.2.4 Energiatõhus ehitamine
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, energiasäästu
põhimõtteid silmas pidades

X

X

2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid rakendades sealjuures vajalikke
energiatõhususealaseid baasteadmisi.

X
X

3. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab
tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jm)
sihipäraselt ja säästlikult.

X

X

X

4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle
antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud töö
abivahendid jt).

X

X

X

5. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande
sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted.

X

X

X

X

X

X

6. Rakendab võimalusel, oma kutsealal ehitustööde tegemisel, kvaliteedi ja
kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikku moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud,
karkassi samm jm)
7. Teostab energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires vajalikud tööd
B.2.5 Madalama kvalifikatsiooniga maalrite nõustamine ja juhendamine
1. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga maalrit tööga kaasneda võivate
keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike
abinõude valikul, juhindudes töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest

X

2. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga maalrit töö jooksul ilmnenud vigade
analüüsimisel ja nende parandamiseks vajalike abinõude valikul.

X

3. Juhendab madalama kvalifikatsiooniga maalrit tööülesannete täitmisel

X
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X
X

KUTSET LÄBIVAD KOMPETENTSID JA TEGEVUSNÄITAJAD

Karjääri
planeerimine ja
ettevõtluse alused

Ehitiste sise- ja
välispindade värvimine
ja lakkimine

Seina katmine
rullmaterjaliga

Dekoratiivviimistlustehnikate
teostamine
dekoratiivvärvidega

X

X

X

X

B.2.6 Materjalide kulu ja tööaja määramine
Töö planeerimiseks määratleb 4. taseme maaler määratud aja jooksul tööjoonistelt
vajalikud lähteandmed, mõõdab selleks ettenähtud tööriistu kasutades viimistletava
pinna ning saadud andmete põhjal arvutab välja tööks vajaliku materjalide ja tööaja
kulu.
B.2.7 Hooldusvärvimispinna ulatuse määratlemine
Planeerib sõltumata tehnoloogiast vastavalt vajadusele hooldusvärvimispinna ulatuse.

X

B.2.8 Nõuetekohase töökoha korraldamine
Enne töö alustamist korraldab maaler endale oma töölõigu piires nõuetekohase
töökoha: ta paigaldab töölava ja jälgib et säiliksid vajalikud käiguteed. Ta katab
mitteviimistletavad pinnad sobiva kattematerjaliga, valmistab ette tööks vajalikud
materjalid ja töövahendid ning veendub, et tööfrondil ei oleks segavaid või üleliigseid
esemeid. Kontrollib enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolu ja
korrasolekut. Ladustab materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B.2.9 Koostöö teiste töövõtjatega
Maaler arvestab töötades ka teiste samal objektil töötavate töövõtjatega
B.2.10 Materjalide ja pinna omavahelise sobivuse määramine
Hindab viimistlevate pindade ja viimistlusmaterjalide sobivust ning kvaliteedile
vastavust, juhindudes etteantud tööülesannetest, materjalide ja pindade omadustest.
Materjalide mittesobivuse korral konsulteerib oma vahetu juhi või töö tellijaga ning
pakub välja võimalikud lahendused.
B.2.11 Töövahendite kasutamine ja hoiustamine
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Maaler kasutab kõiki töövahendeid heaperemehelikult – ta korrastab ja puhastab neid
regulaarselt ning hoiustab vastavalt nõuetele. Probleemide või puuduste korral
informeerib sellest oma vahetut juhti ning teeb ettepanekuid olukorra lahendamiseks.

X

X

X

X

X

X

B.2.12 Klientide teenindamine
Nõustab klienti või annab
ekspluatatsioonijuhendid.

kliendile

viimistletud

pindade

hooldus-

või

B.2.13 Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgmine

X

X

Maaler, tase 4 järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate ettenähtud
tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid. Vajaduse korral konsulteerib materjali
tootja esindajaga.

X

X

X

B.2.14 Töötervishoiu ja tööohutusnõuete järgimine
Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil järgib maaler nii töö planeerimisel, töökoha
ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja
tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber

X

X

X

X

B.2.15 Esmaabi osutamine

X

X

X

X

Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab
õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B.2.16 Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine
Maaler, tase 4 määratleb eelseisvast tööülesandest lähtuvalt tööga kaasneda võivad
keskkonnariskid ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, tagades
jäätmete käitluse, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid
(värvid, lahustid jm keemilised ained). Ta korraldab jäätmete sorteerimise, juhindudes
taaskasutuse põhimõtetest ning jäätmekäitluseeskirjades olevatest nõuetest
B.2.17 Meeskonnatöös osalemine
Maalri kutsealal töötav inimene on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös ja on
valmis teistelt õppima. Ta jagab teistega kogu tööks vajalikku ja kasulikku
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informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel. Selle taseme
maaler omab vajalikke teadmisi ja oskusi madalama tasemega maalri juhendamiseks.
B.2.18 Tööalaste otsuste vastuvõtmine ja kohanemine muutuvate oludega
Täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul. Analüüsib
tagasisidet, võtab vastu asjakohaseid otsuseid ja vastutab tehtud otsuste täitmise eest.
Maaler, tase 4 on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida
ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks, määratleda, sõnastada
ja lahendada probleeme

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B.2.19 Tööalaste tagasilöökidega toime tulemine
Ta oskab hinnata tööeesmärkide saavutamisega kaasnevaid riske (ohutus, kvaliteet,
tähtajad jne). Ebaõnnestumise korral hindab 4. taseme maaler olukorda ja kohandab
oma tegevust vastavalt sellele.
B.2.20 Tööalase tegevuse planeerimine, täiendõppes osalemine
Ta töötab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal töötada, analüüsib oma tugevusi ja
nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi
enesearendamiseks ja karjääris edasi liikumiseks. Osaleb kutsealases täiendõppes.
X – tähistatakse, millises õppekava moodulis arendatakse ja hinnatakse nimetatud kompetentsi
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