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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 27.09.2018 

käskkirjaga nr 6.2-1/116 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Sillutiste hooldamine 

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste erialaoskuste, 

haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on optimaalne grupi suurus; ära tuua 

kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  

Sihtrühm:  
Erialase hariduseta, ka madala haridustasemega  maastikuehituse valdkonnas töötavad 
inimesed, kes vajavad täiendõpet sillutiste hooldamise osas. 
Valdkonda siseneda soovivad inimesed oskustööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks 

 Grupi suurus: 
15 

Koolituse alustamise nõuded: 

 Kuulumine sihtgruppi.  

 Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis 
tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised teadmised, 

oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

Kursuse läbinu: 

Tunneb loetleb sillutiskive ning sillutustöödel kasutatavaid materjale. 

Valib ja kasutab sobivaid töö ja hooldusvahendeid ning materjale. 

Ehitab sillutiste aluseid ja paigaldab sillutuskive hooldusobjektil. 

Hooldab sillutisi nõuetekohaselt. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel) 

Maastikuehitaja, tase 4 osakutse sillutise paigaldaja, tase 4 

Kompetentsid:  

A.2.4 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puit) ja sõelmeteede rajamine 

A.2.7.2. Teede, müüride ja treppide hooldamine 

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.  
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Räpina Aianduskool on varasemalt korraldanud koolitusi sillutiste paigaldamiseks või 
komplekskoolitusi sillutise paigaldamiseks ja hooldamiseks, kuid ei ole korraldanud kursust 
erinevate sillutiste hooldamiseks. Viimastel aastatel on ehitatud uusi väljakuid, tänavaid ja teid, 
mille pinnakatteks on erinevad sillutised ning nende hooldajad on sattunud olukorda, kus 
nende töötajatel puuduvad sillutiste hooldamiseks vastavad teadmised ja kogemused. Sellest 
tulenevalt on meie poole pöördunud mitmed Võrumaa maastikuhoolduse firmad vastava 
koolitusvõimaluse osas.  

Läbides käesoleva kursuse võib osaleja töötada maastikuehitusettevõttes, aianduskeskuses, 
ehitusettevõttes, kinnisvarahoolduse ettevõttes, kohalikus omavalitsuses, hakata 
oskustöölisena väikeettevõtjana teenust pakkuma jm. Tõstes oma kvalifikatsiooni suurendab 
osaleja olulisel määral oma konkurentsivõimet tänasel tööturul ja ühtlasi võimaldab see tõsta 
tema enda ja ka pere elatustaset. 

Koolituse maht on valitud optimaalse pikkusega, et sobida valdkonnas töötavale inimesele 
täienduskoolitusena aga ka ümberõpet soovivale töötavale  inimesele vajalike teadmiste ja 
oskuste omandamiseks. 

Sihtrühma ja õpiväljundite valikul on lähtutud tööandjate soovist ja vajadustest. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 24 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 24 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

8 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

16 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

- 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus.  

Õppe sisu : 
A: Auditoorne õpe - 8h 

1. Sillutustöödel kasutatavad materjalid, 1,5h 
1.1.  Sillutustöödel kasutatavad looduslikud sillutuskivid 
1.2.  Sillutustöödel kasutatavad tehissillutuskivid (betoon-, klinkerkivid) 
1.3.  Sillutuse vuugitäited ja kivikaitsed, puitsillutuste puiduõlid 

2. Sillutuse aluste ehitus, 1,5h 
2.1.  Kruusa/ liivaluste ehitus 
2.2. Killustikaluste ehitus ja selleks sobilikud materjalid 
2.3. Geotekstiilid ja nende paigaldamine 

3. Sillutustöödel (s.h. hooldusel)kasutavad töövahendid, 1,5h 
3.1 Käsitööriistad 
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3.2 Mehaanilised tööriistad 
        4. Tööohus. Isikukaitse vahendid, 0,5h 

 5.  Sillutusalade hooldus, 3h 
            5.1.  Umbrohu tõrje võimalused 

5.2. Määrduvate ainete  (õli, looduslikud värvained, graafiti) tõrje sillutiskividelt 
5.3. Sillutiste harjamine 
5.4 Lumetõrje 
5.5 Katkiste kivide taastamine 
5.6 Kasutatav tehnika 

 
B: Praktiline õpe -16h 

1. Sillutus aluste ehitus, 5h 
2. Sillutuskivide paigaldus, 6h 

2.1 Looduslikud sillutuskivid 
2.2 Tehissillutuskivid 
2.3 Sillutuskive vuugitäidete paigaldamine 
2.4 Sillutusalade hooldus 
2.5 Puitsillutusalade hooldus 

3. Mehaaniliste töövahend, 5h 
3.1 Tööohutus 
3.2 Erinevate mehaaniliste töövahenditega töötamine 
3.3  hooldus 

 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Õpe toimub klassiruumis, õppemajas ja välitingimustes konkreetsel töömaal. Klassiruumis on 20 
õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor. Õppemeetodina kasutatakse interaktiivset loengut, 
rühmatööd ja praktikat. 

Igal õppijal on võimalik kasutada praktiliseks tegevuseks vajalikke töövahendeid. 

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 
1. Õppematerjalid Looduslikud- ja tehissillutuskivid, vuugitäite materjalid 

 
2. Õppijalt nõutavad isiklikud õppevahendid:  Kaitseprillid, tolmumask, kõrvaklapid, 

töökindad, põlvekaitsmed, turvakingad. 
 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.  

 Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud 70% ulatuses õppetöös ning 
ülesanded on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

 Koolituse ülesannete edukas sooritamine. 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Praktiline töö Paigaldab ja hooldab sillutuskive vastavalt nõuetele  

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  



   

4 

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks vajalikku kompetentsust 

näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

Aivar Parksepp – Räpina Aianduskooli maastikuehituse eriala kutseõpetaja, 
maastikuehitaja kutse, tase 5 

 

 

 

Õppekava koostajad: 
Eda Gross- Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee 
Aivar Parksepp – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, aivar.parksepp@aianduskool.ee  
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 
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