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3. tase - teadmised tööalaste  
faktide, põhimõtete, protsesside 
ja üldiste mõistete kohta; kogni-
tiivsed ja praktilised oskused 
tööülesannete täitmiseks ja prob-
leemide lahendamiseks, valides ja 
rakendades põhimeetodeid, töö-
vahendeid, materjale ja teavet; 
vastutab tööülesannete täitmise 
eest; kohandab probleemide 
lahendamisel enda käitumist 
vastavalt olukorrale

4. tase - tööalased laiaulatus-
likud fakti- ja teooriate teadmised; 
tööalased kognitiivsed ja prak-
tilised oskused konkreetsetele 
probleemidele lahenduse leidmis-
eks; juhib ise oma tööd vastavalt 
juhtnööridele situatsioonides, 
mida saab tavaliselt ette näha, 
kuid mis võivad muutuda; 
juhendab kaaslaste tavatööd, 
võtab mõningase vastutuse töö 
hindamise ja edendamise eest

5. tase - tööalased põhjalikud, 
spetsialiseeritud, faktilised ja teo-
reetilised teadmised ning tead-
likkus oma teadmiste piiridest; 
igakülgsed kognitiivsed ja prakti-
lised oskused abstraktsetele küsi-
mustele loovate lahenduste leid-
miseks; juhib ja juhendab töö-
situatsioone, kus võivad juhtuda 
ettearvamatud muutused, 
kontrollib ja arendab enda ja 
teiste tegevust

6. tase - tööalased süvatead-
mised, sh kriitiline arusaam teoo-
riatest ja printsiipidest; meisterlik-
kust ja novaatorlikkust demons-
treerivad arenenud oskused konk-
reetsete tööalaste keeruliste ja 
ettearvamatute probleemide 
lahendamiseks; juhatab keerulisi 
tehnilisi või kutsealaseid tegevusi 
või projekte, võtab vastutuse 
otsuste langetamise eest ettearva-
matutes töösituatsioonides; 
vastutab üksikisikute ja rühmade 
kutsealase arendamise juhtimise 
eest

7. tase - väga spetsialiseeritud, 
osaliselt tööalaste teadmiste esi-
rinnas olevad teadmised, millel 
rajaneb originaalne mõtlemine; 
kriitiline teadlikkus tööalastest ja 
eri valdkondade vahelistest prob-
leemidest; spetsialiseeritud prob-
leemilahendamise oskused, mis 
on vajalikud teadus- ja/või inno-
vatsioonitegevuses, selleks et luua 
uusi teadmisi ja protseduure ning 
siduda eri valdkondade teadmisi; 
juhib ja muudab töösituatsioone, 
mis on keerukad, ettearvamatud 
ja nõuavad uut strateegilist käsit-
lust; võtab vastutuse kutse-
teadmistesse ja -tegevusse 
panuse andmise eest ja/või kon-
trollib meeskondade strateegilist 
tegutsemist

8. tase - teadmised, mis on 
tööalaste ja valdkondadevaheliste 
teadmiste esirinnas; eriti arene-
nud ja spetsialiseeritud oskused ja 
tehnikad, kaasa arvatud süntees ja 
hindamine, mis on vajalikud kriiti-
liste küsimuste lahendamiseks 
teadus- ja/või innovatsioonitege-
vuses ja olemasolevate teadmiste 
või kutseoskuste täiendamiseks 
ning uuesti määratlemiseks; omab 
autoriteeti ja demonstreerib oma 
novaatorlikkust, iseseisvust, 
teadus- ja kutsealast meister-
likkust ning pidevat pühendumust 
uute ideede või protsesside aren-
damisel töösituatsioonide, sh 
teadustöö, esirinnas

KVALIFIKATSIOONI-
TASEMETE KIRJELDUSED

Hoonete ehituse
valdkonna

kutsed
Eestis

Kutse omandamiseks kõige
sobivam hariduslik ja

tööalane ettevalmistus

• Töömaailma kutse 
omandamise eeldused

• Esmakutse omanda-
mise õpiteed

KUTSESTANDARDI NIMETUS

TÖÖMAAILMA KUTSE ESMAKUTSE

töökogemus* = erialane töökogemus ehitusettevõttes
töökogemus** = eri- ja ametialane töökogemus
magistrikraad* = magistrikraad või sellega võrdsustatud kõrgharidus

Loetelus • tähistab üht võimalikku lahendust

EKR tasemetel 3, 4 ja 5 
toimub õpe järgmistes 
kutseõppeasutustes:
Haapsalu Kutsehariduskeskus, 
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, 
Järvamaa Kutsehariduskeskus, 
Kehtna Maamajanduse ja Tehnika-
kool, Kuressaare Ametikool, Narva 
Kutseõppekeskus, Põltsamaa Ame-
tikool, Pärnumaa Kutsehariduske-
skus, Rakvere Ametikool, Sillamäe 
Kutsekool, Tallinna Ehituskool, 
Tallinna Kopli Ametikool, Tallinna 
Lasnamäe Mehaanikakool, Tartu 
Kutsehariduskeskus, Vagamaa 
Kutseõpekeskus, Viljandi Kutseõp-
pekeskus, Võrumaa Kutseharidusk-
eskus

EKR tasemetel  6, 7 ja 8 
toimub õpe järgmistes 
kõrgkoolides:
Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaü-
likool, Tallinna Tehnikakõrgkool

Ehituse valdkonna 
kutse andjad:
Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Eesti 
Ehitusinseneride Liit, Eesti Kütte- ja 
Ventilatsiooniinseneride Ühendus, 
Eesti Maaülikool, Eesti Pottsepad, 
Eesti Puitmajaliit, Tallinna Tehnika-
kõrgkool, Tallinna Tehnikaülikool

Varasemate õpingute ja 
töökogemuse arves-
tamine (VÕTA) on protsess, 
mille kaudu on kutse või kutsehari-
duse saamiseks võimalik lasta kind-
laksmääratud kriteeriumidest läh-
tuvalt ja asjakohase hindamismee-
todi abil hinnata varasemate õping-
ute käigus ja/või tööalases tegevus-
es omandatud teadmisi või oskusi.

• Magistrikraad* veevarustuse ja 
kanalisatsiooni erialal + erialane 
töökogemus • Rakenduskõrghari-
dus veevarustuse ja kanalisatsio-
oni erialal +täiendav akadeemil-
ine õpe + töökogemus** + 
täiendusõpe (tõendatav ka VÕTA 
kaudu)

• Magistrikraad või 
sellele haridustasemele 
vastav integreeritud õpe 
veevarustuse ja 
kanalisatsiooni erialal

DIPLOMEERITUD VEEVARUSTUSE- 
JA KANALISATSIOONIINSENER

• Magistrikraad* kütte, 
ventilatsiooni ja jahutuse erialal + 
töökogemus**
• Rakenduskõrgharidus kütte, 
ventilatsiooni ja jahutuse erialal + 
täiendav akadeemiline õpe + 
töökogemus** + täiendusõpe 
(tõendatav ka VÕTA kaudu)

• Magistrikraad või 
sellele haridustasemele 
vastav integreeritud õpe 
kütte, ventilatsiooni ja 
jahutuse erialal

DIPLOMEERITUD KÜTTE-, VENTILAT-
SIOONI- JA JAHUTUSEINSENER

• Magistrikraad* hüdrotehnilise 
ehitamise erialal + töökogemus** 
+ täiendusõpe
• Rakenduskõrgharidus 
hüdrotehnilise ehitamise erialal + 
täiendav akadeemiline õpe + 
töökogemus** + täiendusõpe 
(tõendatav ka VÕTA kaudu)

• Magistrikraad või 
sellele haridustasemele 
vastav integreeritud õpe 
hüdrotehnilise 
ehitamise erialal

DIPLOMEERITUD 
HÜDROTEHNIKAINSENER

• Rakenduskõrgharidus 
veevarustuse ja kanalisatsiooni 
erialal  + töökogemus** + 
täiendusõpe
• Bakalaureusekraad veevarus-
tuse ja kanalisatsiooni erialal + 
täiendav akadeemiline õpe + 
töökogemus** + täiendusõpe 

• Rakenduskõrgharidus 
veevarustuse ja 
kanalisatsiooni erialal

VEEVARUSTUSE- JA KANALI-
SATSIOONIINSENER

• Rakenduskõrgharidus kütte, 
ventilatsiooni ja jahutuse erialal + 
töökogemus** + täiendusõpe
• Bakalaureusekraad kütte, 
ventilatsiooni ja jahutuse erialal + 
täiendav akadeemiline õpe + 
töökogemus** + täiendusõpe

• Rakenduskõrgharidus 
kütte, ventilatsiooni ja 
jahutuse erialal 

KÜTTE-, VENTILATSIOONI- JA 
JAHUTUSEINSENER

• Rakenduskõrgharidus 
hüdrotehnilise ehituse 
erialal + töökogemus** 
+ täiendusõpe

• Rakenduskõrgharidus 
hüdrotehnilise ehituse 
erialal 

HÜDROTEHNIKAINSENER

• Rakenduskõrgharidus 
üldehituse erialal + 
eri- ja ametialane töö-
kogemus + täiendusõpe

• Rakenduskõrgharidus 
üldehituse erialal 

EHITUSINSENER

• Erialane kutseharidus 
+ töökogemus*
• Keskharidus + 
töökogemus*

• 3-a kutsekesk-
haridusõpe hoone 
tehnosüsteemide 
ehitamise erialal
• 1-a kutseõpe õppe-
kaval „Ventilatsiooni-
lukksepp“

VENTILATSIOONILUKKSEPP

• Erialane kutseharidus 
+ töökogemus*
• Keskharidus + 
töökogemus*

• 3-a kutsekesk-
haridusõpe hoone 
tehnosüsteemide 
ehitamise erialal
• 1,5-a kutseõpe 
õppekaval „Veevärgi-
lukksepp“

VEEVÄRGILUKKSEPP

• Erialane kutseharidus 
+ töökogemus* 
• Keskharidus + 
töökogemus*

• 3-a kutsekesk-
haridusõpe hoone 
tehnosüsteemide 
ehitamise erialal
• 1-a kutseõpe õppe-
kaval „Kütte- ja 
jahutussüsteemide 
lukksepp“

KÜTTE- JA JAHUTUS-
SÜSTEEMIDE LUKKSEPP

• Magistrikraad või sellele haridus-
tasemele vastav integreeritud õpe 
üldehituse erialal + töökogemus**
• Rakenduskõrgharidus üldehituse 
erialal + töökogemus** + täiendav 
akadeemiline õpe + täiendusõpe 
(tõendatav ka VÕTA kaudu)

• Magistrikraad või 
sellele haridustasemele 
vastav integreeritud õpe 
üldehituse erialal

DIPLOMEERITUD 
EHITUSINSENER

• Erialane kutseharidus 
+ töökogemus*
• Keskharidus + 
töökogemus* + 
ettevõtlusalane 
täiendusõpe

• 3-a kutsekesk-
haridusõpe kivi- ja 
betoonkonstruktsioon-
ide ehituse erialal
• 1,5-a kutseõpe 
õppekaval „Müürsepp“

MÜÜRSEPP

• Erialane kutsekesk-
haridus + töökogemus*
• Keskharidus + 
töökogemus* + erialane 
täiendusõpe

• 1-a kutseõpe õppe-
kaval „Monteerija“

MONTEERIJA

• Erialane kutseharidus 
+ töökogemus*
• Keskharidus + 
töökogemus* + 
ettevõtlusalane 
täiendusõpe

• 3-a kutsekesk-
haridusõpe puit-
konstruktsioonide 
ehituse  erialal
• 2-a kutseõpe õppe-
kaval „Ehituspuusepp“

EHITUSPUUSEPP

• Erialane kutsekesk-
haridus + töökogemus*
• Keskharidus + 
töökogemus* + erialane 
täiendusõpe

• 3-a kutsekesk-
haridusõpe kivi- ja 
betoonkonstruktsioo-
nide ehituse erialal
• 1-a kutseõpe õppeka-
val „Betoonkonstrukt-
sioonide ehitaja“

BETOONKONSTRUKT-
SIOONIDE EHITAJA

• Erialane kutsekesk-
haridus + töökogemus*
• Keskharidus + 
töökogemus*

• 3-a kutsekeskhari-
dusõpe ehitusviimist-
luse erialal
• 1-a kutseõpe õppeka-
val „Põrandakatja“

PÕRANDAKATJA

• Erialane kutseharidus 
+ töökogemus*
• Keskharidus + 
töökogemus*

• 3-a kutsekesk-
haridusõpe ehitus-
viimistluse erialal
• 6-k kutseõpe õppe-
kaval „Plaatija“

PLAATIJA

• Erialane kutseharidus 
+ töökogemus*
• Keskharidus + 
töökogemus* 

• 3-a kutsekesk-
haridusõpe ehitus-
viimistluse erialal
• 1-a kutseõpe õppe-
kaval „Maaler“

MAALER

• Erialane kutsekesk-
haridus + töökogemus*
• Keskharidus + 
töökogemus* 

• 3-a kutsekesk-
haridusõpe ehitus-
viimistluse erialal
• 1-a kutseõpe õppe-
kaval „Krohvija“

KROHVIJA

• Ehitusalane kõrgharidus + ehitusalane 
töökogemus
• Keskharidus + ehitusalane töökogemus + 
ehitusalane täiendusõpe
• Palkmajaehitaja kutse + erialane töökogemus

PALKMAJAEHITAJA

• Keskharidus + erialane töökogemus + 
ettevõtlusalane koolitus
• 3-a kutseõpe puitkonstruktsioonide ehituse 
erialal
• 2-a kutseõpe õppekaval „Palkmajaehitaja“

PALKMAJAEHITAJA

• Töökogemus kogenud meistri juures
• 1-a kutseõpe õppekaval „Palkmajaehitaja“

PALKMAJAEHITAJA

• Tehnikaalane magistrikraad või 
sellega võrdsustatud tehnikaalane 
kõrgharidus + erialane 
töökogemus • Tehnikaalane 
rakenduskõrgharidus  erialal 
+täiendav akadeemiline õpe + 
erialane töökogemus + täiendus-
õpe (tõendatav ka VÕTA kaudu)

• Magistrikraad hoonete 
energiatõhususe 
spetsialisti erialal

DIPLOMEERITUD ENERGIA-
TÕHUSUSE SPETSIALIST

• Tehnikaalane magistrikraad või sellega 
võrdsustatud tehnikaalane kõrgharidus + 
erialane töökogemus
• Tehnikaalane rakenduskõrgharidus  erialal 
+täiendav akadeemiline õpe + erialane töökoge-
mus + täiendusõpe (tõendatav ka VÕTA kaudu)
• Tehnikaalane doktorikraad + erialane 
töökogemus

VOLITATUD ENERGIA-
TÕHUSUSE SPETSIALIST

• Tehnikaalane kõrgharidus + töökogemus**

ENERGIAAUDIITOR

• Magistrikraad* veevarustuse ja kanalisatsiooni 
erialal +  diplomeeritud veevarustuse ja kanali-
satsiooni insener, tase 7 kutse + töökogemus**
• Erialane doktorikraad + töökogemus**

VOLITATUD VEEVARUSTUSE- JA 
KANALISATSIOONIINSENER

• Magistrikraad* kütte, ventilatsiooni ja jahutuse 
erialal + diplomeeritud kütte, ventilatsiooni ja 
jahutuseinsener, tase 7 kutse + töökogemus**
• Erialane doktorikraad + töökogemus**

VOLITATUD KÜTTE-, VENTILAT-
SIOONI- JA JAHUTUSEINSENER

• Magistrikraad* hüdrotehnilise ehituse erialal + 
diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7 
kutse + töökogemus**
• Erialane doktorikraad + töökogemus**

VOLITATUD HÜDRO-
TEHNIKAINSENER

• Keskkonnatehnikalukksepa kutse + 3-k 
täiendav tasemeõpe 
• Keskkonnatehniku kutse + täiendusõpe

TERMILISTE PÄIKESEKÜTTE-
SÜSTEEMIDE PAIGALDAJA

• Külmamehaaniku kutse + 6-k täiendav 
tasemeõpe või täiendusõpe
• Keskkonnatehnika lukksepa kutse + 6-k 
täiendav tasemeõpe või täiendusõpe

SOOJUSPUMPADE 
PAIGALDAJA

• Magistrikraad* üldehituse erialal + diplomeeri-
tud ehitusinsener, tase 7 kutse üldehituse erialal 
+ töökogemus** + täiendusõpe
• Erialane doktorikraad + töökogemus** + 
täiendusõpe

VOLITATUD EHITUSINSENER

Kutsestandard väljatöötamisel

EHITUSPLEKKSEPP

Kutsestandard väljatöötamisel

LAMEKATUSEKATJA

• Keskharidus + erialane töökogemus + erialane 
täiendusõpe

POTTSEPP-MEISTER

• Erialane töökogemus + erialane täiendusõpe
• 1-a kutsõpe õppekaval „Pottsepp“

POTTSEPP

• Erialane töökogemus + erialane täiendusõpe
• 6-k kutseõpe õppekaval „Pottsepp-sell“

POTTSEPP-SELL

EHITUSJUHT
SPETSIALISEERUMISED:

• Küttesüsteemide ehitamine
• Jahutussüsteemide ehitamine
• Ventilatsioonisüsteemide ehitamine
• Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine
• Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutus-
süsteemide ehitamise omanikujärelevalve 
tegemine
• Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide 
ehitamistööde omanikujärelevalve 
tegemine

• Üldehituslik ehitamine
• Üldehitusliku ehitamise omanikujärele-
valve tegemine

• Ehitusalane kõrgharidus + täiendusõpe + praktiline töökogemus spetsialiseerumise valdkonnas
• Muu tehniline kõrgharidus + praktiline töökogemus spetsialiseerumise valdkonnas
• Ehitustehniline keskeriharidus + täiendusõpe + praktiline töökogemus spetsialiseerumise valdkonnas

TÖÖJUHT
SPETSIALISEERUMISED:

Kutsestandard väljatöötamisel

• Ehitusviimistlustööde tegemine (täienda-
vad spetsialiseerumised viimistlusala 
kutsete kaupa on väljatöötamisel )

• Puitkonstruktsioonide ehitamine
• Kivikonstruktsioonide ehitamine
• Monteeritavate ehituskonstruktsioonide 
paigaldamine
• Betoonkonstruktsioonide ehitamine

• Kütte- ja jahutussüsteemide ehitamine
• Ventilatsioonisüsteemide ehitamine
• Hoone ja selle juurde kuuluva vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemi ehitamine


