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Oskuslik töösooritus turvasüsteemi reaalse paigaldajana või tugeva praktiseeriva taustaga
hooldusspetsialistina:

Kermo suudab vajadusel terve turvasüsteemi algusest lõpuni paigaldada. Ta oskab hästi
projekte lugeda ja oskab ka ise lahendusi pakkuda. Kermo on ühtviisi valdkonna ekspert kui
ka võimekas projektijuht. Ta on arenenud töö käigus ning saab kõigi töölõikudega hakkama.
Kui vaja, käärib käised üles ja kaabeldab ise ja paneb vajalikud andurid seina, kui vaja
programmeerib süsteemi, kui vaja koolitab välja teised ja koordineerib töid. Ka täiesti uue
objekti puhul ei jää ta kunagi hätta. Isegi kui sarnane kogemus varasemalt puudub, siis teeb
ta endale objekti kohta kõik vajaliku selgeks ning seab vastavalt plaani. Tänu tema julgusele
hakkama saada uute lahenduste ja keerukate objektidega, on talle viimasel ajal usaldatud just
suuremaid projekte ja kliendid paistavad olevat igati rahul.







ATS konventsionaalsed ja adresseerivad süsteemid (ESMI, ESSER, KENTEC jne)
algusest lõpuni ehitamine (kaabeldus; seadmete, k.a keskseadmete, paigaldus ja
seadistamine). ATS süsteemide graafikaprogrammide seadistamine, loogika ehitamine.
Valve- ja läbipääsusüsteemide (Protege, Innerange, Paradox) ehitamine (kaabeldus,
seadmete paigaldus, seadistamine).
Teavitussüsteemid (Bosch, TOA) paigaldamine ja seadistamine.
Andmesidevõrkude (ka optikavõrkude) ehitamine, optika keevitamine, testimine.
Videosüsteemide kaabeldus, seadmete paigaldus, häälestamine (Milestone, Dahua,
Hikvision).
Fonosüsteemide paigaldus, seadistamine.

Tööstaaž tehnikuna turvasüsteemide (mehaanilise kaitse, valve-, tuleohutus-, rahakäsitlussüsteemid ja
muud nõrkvoolu kasutavad tehnilised turvalahendused) paigaldamisel ja hooldamisel:

Kermo tuli G4Si tööle pärast Pärnu Hansa Gümnaasiumi lõpetamist 2013. aastal. Esimesel
aastal pühendus ta ameti üksikasjalikule omandamisele, alates süsteemide mõistmisest kuni
konkreetsete töövõteteni ja oskusteni. Kuigi G4Si tööle soovitas Kermot sõber ja tegemist on
tema esimese ametiga, on Kermo just töö käigus õppinud tehnikuametit järjest rohkem
armastama ja naudib oma tööd väga. Kõige rohkem õpib tema sõnul töö käigus, läbi
kogemuste.
Kui Kermo eraelulistel põhjustel kolis Pärnust Tallinna, võeti ta heal meelel vastu Põhja
piirkonna meeskonda. Tänaseks on Kermol juba endal õpipoisid, kellest esimene tegutseb
juba tubli hooldustehnikuna. Peagi on veel paar õpipoissi alustamas iseseisvat tööd ja seda
tänu Kermo tublile igapäevasele juhendamisele. Kermo läbis mentori koolituse eelmise aasta
alguses.






Võrgusüsteemid – 5 aastat
ATS süsteemid – 5 aastat
Videosüsteemid – 5 aastat
Valve- ja läbipääsusüsteemid – 5 aastat
Helindussüsteemid – 5 aastat

Valdkonna alaste pädevuste (nt. elektrialane pädevustunnistus) ja kutsete olemasolu (nt.
turvasüsteemide tehnik, nõrkvoolusüsteemide paigaldaja, telekommunikatsiooni tehnik jt):






Turvasüsteemide tehnik 4 (ATS, turvasüsteemid), tunnistus nr 147661
Mentor, tunnistus nr 7366
Läbinud erinevate seadmete tootjate baaskoolitusi
Osalenud erinevatel ettevõtte korraldatud koolitustel, nt klienditeeninduse ja
meeskonnatöö koolitustel
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Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil:

Tänu asjatundlikule ja kvaliteetsele tööle hindavad kolleegid Kermot väga kõrgelt. Ta leiab
lahenduse igas olukorras ning leiab ühise keele nii kolleegide kui kliendiga. Kermo jaoks ei
ole probleeme, on vaid lahendused. Küsimus on, et mismoodi lahendada. Seepärast
usaldatakse Kermole ka tavapärasest suuremaid projekte ja kliendid on rahule jäänud.
Kermoga on rahul ka tema käe all õppivad tulevased tehnikud ning vahetud juhid.
Tehnik ja endine õpipoiss Oleg Petrov: „Töötan G4Sis septembrist ja üks minu mentoritest
on olnud Kermo. Ta vastab alati põhjalikult küsimustele ja selgitab hästi. Jälgin tema tööd ja
siis proovin juba ise. Seda, kas ta usaldab õpipoissi või mitte, on kohe tema olekust aru
saada. Aga ta on alati valmis asja selgitama. Sellest kevadest töötan iseseisvalt ja oleme koos
samal objektil. Kui mul on küsimusi, siis ka praegu pöördun tema poole, sest tal on rohkem
kogemusi.“
Paigaldusjuht Aleksandr Jegorov: „Kermo on G4Si meeskonnas juba üle viie aasta ja
näidanud ennast ainult positiivsest küljest. Ükskõik kui keerukas töö talle anda, leiab ta alati
hea lahenduse. Klientidelt ja kolleegidelt tuleb ainult positiivne tagasiside.
Mina võin alati kindel olla, et kui Kermo on objektil, saab töö tehtud kiirelt ja korralikult.
Ta saab vabalt hakkama erinevate suuruste objektiga. Tema jaoks ei ole vahet, kas teha ühe
päevaga mõni väiksem objekt kliendi jaoks algusest lõpuni valmis või võtta osa mõnest väga
suurest projektist ja kenasti hakkama saada vastutava tehniku rollis. Või hoopis valmis teha
mõni riigisaladusega kaetud objekt.
Samuti täidab Kermo väga edukalt mentori rolli ja juhendab noori spetsialiste, andes neile
oma parimad teadmised edasi.“
Osakonna juht Mait Saar: „Kermo tugevused on kaasamõtlemine, kohusetunne ja soov
endale oma tööga seonduv selgeks teha ning teha head tööd. Talle saab rahuliku südamega
usaldada töö ja ei pea muretsema, et see ei saaks valmis või takerduks mõne lihtsa asja taha.“
Teostatud tööde referentsid (objekti keerukus, olulisus, suurus jne):

Kermole on usaldatud aasta-aastalt järjest suuremaid objekte. Tänu Kermo headele
tehnilistele teadmistele ja projektijuhi tugevale võimekusele on ka paigaldusjuhil tööd
mugavam teha. Kermo hoiab hästi tähtaegadest kinni ja mistahes probleemide tekkimisel
asub kohe lahendust leidma, kaasates selleks erinevad osapooled. Kermo on väga hea
suhtleja. Ta oskab objektil hästi töid koordineerida ning operatiivselt ka kliendi esindajaga
infot vahetada.
Kermo varasematest töödest võib esile tõsta näiteks Tallina Vesi objektidel videovalve ja
läbipääsu integreeritud süsteemide terviklahenduse ehitamise, Harmet tehase automaatse
tulekahjusignalisatsiooni (ATS) ning andmeside- ja helindussüsteemi ehitamine, Möller
Auto uue autosalongi tuleohutuse valvesüsteemide ehitamine.
Viimase aasta jooksul lõpule viidud ühed suuremad projektid olid Tallinna Vee objektid
veepuhastusjaamas ja reoveepuhastusjaamas. Töö sisuks oli seal mehitatud valvelt üleminek
tehnilistele lahendusele (integreeritud videojälgimis- ja läbipääsusüsteem). Kermo tunnistab
ka ise, et tegemist oli tema jaoks seni ühe suurema projektiga, mille ulatust mõistis alles töö
käigus. Siis kasutas ta oma tasakaalukust ja kogu varasemat kogemustepagasit. Ta tutvus
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eelnevalt põhjalikult objektiga ning võttis kogu objekti enda jaoks detailideks lahti. Siis sai
pilt selgemaks ja edasi oli juba vaid ärategemise vaev. Kuigi tehnilise lahenduse mõttes
Kermo sõnul see nii väga ei eristunudki, seisnes projekti erilisus mõtteviisi muutumisega
seni mehitatud valve objekti. „Uus lahendus on palju võimekam. Ühe silmapaari asemel on
nüüd mitu ja lisaks veel palju võimalusi nii jälgimiseks, kontrolliks kui ka aruandluseks,“
rääkis Kermo. See oli ka esimene kord, kui Kermol oli nii suur tiim juhendada: enda
õpipoisid, tehnikud, alltöövõtjad.
Üheks põnevaimaks projektiks nimetab Kermo aga Kose Päästekomando objekti RKAS
tellimusel. Kosel ehitati välja perimeetri videovalvesüsteem ja hoonete valve- ja
läbipääsusüsteemid. Sellest projektist lähemalt rääkida ei saa, ent Kermo tunnistab, et
huvitav oli. „Pakkus rohkem närvikõdi. Erinevaid lahendusi ja nüansse oli palju. Väga
huvitav projekt.“
Igapäevane teeninduskvaliteet:

Kermo teeb tööd väga kohusetundlikult ja põhjalikult, jälgib iga detaili. Tema põhimõte on,
et parem põhjalikult planeerida ja korralikult teha, kui hiljem ringi teha, mis on enamasti ka
kulukam kõigile osapooltele. Kui töö käigus osutub vajalikuks midagi teisiti teha, siis arutab
selle kohe läbi ja on valmis paindlikult asjad ringi vaatama. Kermo on väga hea suhtleja ja
saab hästi hakkama erinevate osapooltega. Suurtel objektidel suhtleb Kermo nii kliendi
esindaja kui ka erinevate alltöövõtjatega, sealhulgas ehitajatega. Tihtipeale on Kermo ka kui
lüli kliendi ja G4Si vahel, kuna just tema on vahetult objektil ja kõige paremini töödega
kursis. Oma põhjaliku tööga on ta eeskujuks ka kolleegidele. Tema peale võib alati kindel
olla.
Kandidaadi innovaatilisus uute lahenduste pakkumisel:

Kermo saab hästi hakkama nii väikeste projektidega, mida tuleb ise otsast lõpuni teha kui ka
suurematega, kus mitu objekti, mitu integreeritavat lahendust ja palju töötajaid tiimis. Mida
mitmekülgsem lahendus, seda põnevam on see ka Kermole. Ta paneb heal meelel tööle uusi
lahendusi, testib neid ja leiab kliendi jaoks parimad lahendused. Innovaatilisus on Kermo töö
igapäevane osa, mida ta ise ei oskagi enam ekstra välja tuua. Mõnikord seisneb
innovaatilisus objekti teistsuguses sisekujunduses, mõnikord otseselt objektide rohkuses, mis
tuleb süsteemi ühendada, ja teinekord hoopis konkreetse projekti ainulaadsuses, mida kusagil
mujal kasutada ei saa ega tohigi. Kliendile lahendust pakkudes näeb Kermo suuremat pilti
ning tal on alati ka oma nägemus, mida ta on valmis selgitama. See on väga tähtis, sest klient
ei pruugi alati kõiki võimalusi teada.
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus:

Kermo on läbinud ajateenistuse ning kuulub kaitseväe reservi.
Väga pikalt, ligi kümme aastat tegutses Kermo motokrossi kohtunikuna. Tsikliga sõit kütab
tema kirgi ka praegu, aga mitte alati pole selleks võimalust. Motokrossi sõitmine on tema
sõnul kallis hobi, niisiis on tema teostanud end hoopis kohtunikuna. Kolimine Tallinna ning
oma vaba aja väärtustamine tehniku vastutusrohke töö kõrvalt on ta pannud kohtuniku tööga
siiski lõpetama. Enamik krosse toimub nädalavahetustel, kuid seda aeg tahaks endale.
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Nädalavahetustel meeldib Kermole käia koos elukaaslasega looduses jalutamas: metsas,
mere ääres, matkaradadel. Üsna sageli sõidetakse koos aga hoopis Pärnusse, kus Kermo on
pühendunud oma maakodu ehitamisele. „See on Pärnust 10 km kaugusel. Eemal linnakärast.
Hea koht, kus enda akusid laadida ja linnulaulu kuulata.“
Kandidaadi isikuomadused:

Kermo on väga ettevõtlik ning ladus suhtleja. Tööd Kermo ei pelga. Tal on ka suurepärased
projektijuhi võimed ning suudab meeskonna hästi tööle panna. Tehniku töö on selline, mille
omandab kõige paremini just töö käigus ning iga uut projekti võtab Kermo ka kui head
enesearendamise võimalust. Adrenaliini pakuvad kõikvõimalikud projektid, kus tuleb rinda
pista eri nüanssidega. On ju tehniku üks peamisi missioone lahendusi leida. Ja see Kermole
meeldib. Lahenduste leidmisel on Kermo põhjalik ja detailideni täpne, ei kiirusta
planeerimise protsessis.
Muu märkimisväärne info:

Kermo on pärit Pärnust ja tal on kaks vanemat venda. Kermo mäletab lapsepõlvest hästi,
kuidas vanemad vennad kõiksugu tehniliste vidinatega toimetasid, ent temani need asjad ei
tahtnud kuidagi jõuda. Seega lapsepõlves tegeles tema rohkem looduses käimise ja
rattasõiduga. Samas vendade tegevused andsid fooni sellele, millega Kermo täna tegeleb.
Kuigi võib tunduda, et oma esimese töökoha G4Sis leidis ta juhuslikult, siis töölevõtmisel
hinnati kindlaid, tehnikuks saamise omadusi, sealhulgas võimalikku huvi, pidevat
õppimisvõimet ja oma aja planeerimise oskust. Amet hakkas Kermole kohe meeldima ja täna
ütleb ta julgelt, et armastab tehnikuametit ning naudib iga päeva oma töös.
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