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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 05.06.2019 

käskkirjaga nr 6.2-1/98 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Väliköökide rajamine 

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.  

Sihtrühm:  

 Väikeettevõtjad, kes pakuvad maastikuehituse või väikeehitusalast teenust ning vajavad 
lisaoskust oma ettevõtluse teenuste laiendamiseks; 

 Põhi-, kesk- või keskeriharidusega täiskasvanud, kes alustavad või on alustanud 
väikeettevõtlusega 

 Aegunud kutseoskustega 50+ inimesed 

 

 Grupi suurus: 
10 inimest 

Koolituse alustamise nõuded: 

 Kuulumine sihtgruppi 

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

 

Õpiväljundid.  

Kursuse läbinu: 

 hindab objekti, vastavalt objektile valib asukoha maastikul 
 planeerib oma tööd, valib väliköögi ehitamiseks õiged materjalid ning arvutab 

materjalide mahud 
 ehitab vastavalt tööjuhendile vundamendi ning müüritised, teeb segu 
 tunneb ja järgib küttekollete ladumise põhimõtteid, tuleohutusnõudeid, sorteerib ja 

ladustab jäätmed 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.  

Räpina Aianduskooli õppekava, maastikuehitus, Moodul nr 22, Väliköökide rajamine 
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Põhjendus.  

Eesti ehitab ning korrastab ja mitmekesistab puhkebaaside võimalusi. Sellest tulenevalt on 
viimastel aastatel muutunud populaarseks väliköögid ja vajadus nende ehitamiseks. Kuna 
väliköögi osiseks on ka küttekolle, siis on oluline, et ehitaja teaks õigeid ehitusvõtteid ka ohutu 
küttekolde ehitamiseks, mis vastaks tuleohutuse seaduse nõuetele. Meistriks saadakse 
õppides läbi praktilise teostuse. 

Huvi väliköökide koolituse vastu on kasvanud viimase paari aasta jooksul ja potsensiaalne 
õppegrupp on meil olemas. 

Väliköökide kursus on meil uus pakutav kursus, mis on ellu kutsutud turuvajadusest. Tegemist 
on osaoskuskoolitusega, mis annab osalenule paremad võimalused tööturul läbilöömiseks ning 
väikeettevõtjale võimaluse tegevusalade laiendamiseks.  

 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 80 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 76 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

4 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

72 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

4 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus.  

Õppe sisu : 
Auditoorne töö - 4h 

1. Väliköögi mõiste, otstarbe võimalused (erinevad kasutusvõimalused: näit. 
turismitaludes, eramute kompleksis, matkarajatiste juures jne.), erisused(lähtuvalt 
otstarbest, katusega või katuseta, terrassköök või aiaehitisena väliköök jne), väliköögi 
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osised(osad) näit. vundament, müüritis, küttekolle või kolded, põrand, piirded jne.  
2. Väliköökide rajamisega seotud seadusandlus (ehitusnõuetest tulenevad) 
3. Tuleohutusseadusest tulenevad tuleohutusnõuded 
4. Väliköögi planeerimine arvestades asukohta maastikul 
5. Kütteseadme planeerimine, projekteerimine 
6. Ehitamiseks kasutatavad materjalid ja nende omadused 
7. Väliköögi sisustamine 

 
Praktiline töö : – 72 h  
Väliköögi vundamendi, müüritise ja küttekolde rajamist vastavalt tööjuhendile 

1. Tööohutusnõuded ja nende järgimine erinevatel töö etappidel. 
2. Väliköögi ehitamiseks vajalike vahendite ja ehitusmaterjalide valimine vastavalt 

väliköögi ehituse etappidele  
-  turvariietus 
-  tööriistad ja - vahendid 
-  seadmed 
-  materjalid 

3. Materjali mahtude arvutamine 
4. Vundamendi rajamine vastavalt projektile 
5. Müüritisele vajamineva segu valmistamine 
6. Müüritise rajamine 
7. Küttekolde ehitamine 

- küttekolde ladumise põhimõtted 
- tuleohutusnõuded ja ehitustööde käigus nendest kinnipidamine 

8. Töökoha korrastamine ja jäätmete sorteerimine ning ladustamine 
9. Viimistlustööd vastavalt tööjuhendile 

 
Iseseisev töö – 4h 

1. Väliköögi ehitusliku joonise teostus koos materjalide ja mahtudega 
 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Õpe toimub klassiruumis, kus 20 õppijakohta, õpetaja arvuti ja projektor. 

Praktiline töö toimub Räpina Aianduskooli territooriumil näidistööde platsil. 

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 
Õpetaja koostatud esitlused 
Õppetöö käigus kogutud kirjalikud tähelepanekud 
Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt antavaid praktiliseks tööks vajalikke 
töövahendeid. Segukellu, seguämber, lood, vuugikellu, kummihaamer, vasar, märkevahendid, 
mõõtevahendid, vesilõikur, segumasin, kaitseprillid, tolmumaskid, kõrvaklapid. 
Õpilastel kohustuslik olla praktilistes tundides turvasaabastes ja tööriietes. 
 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.  

Tunnistus väljastatakse õppijale, kes  

 on osalenud 70% ulatuses õppetöös ning ülesanded on sooritatud vastavalt 
hindamiskriteeriumitele, 

 osaleb praktilises tegevuses.  
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Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Arvestusülesanded: 

1. Väliköögi plaan koos 
materjalide ja mahtudega 

2. Praktilise töö sooritamine 

 

1. Hinnatakse plaani koostamist vastavalt 
juhendile (20p) 
 

2. Hinnatakse vundamendi, müüritise ja 
küttekolde rajamist vastavalt tööjuhendile 
(20p) 

Arvestus loetakse sooritatuks vähemalt 70% 
saavutamisel. 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolitaja andmed..  

Mairold Mänd – Räpina Aianduskooli maastikuehituse kutseõpetaja 2015-…, maastikuehituse 
ettevõtte MKE Grupp OÜ omanik. 
Räpina Aianduskool, maastikuehitaja tase 4 (aianduslikud ehitised) 2015. Alates 2013 aastast rajanud 
erinevaid maastikuehituslikke objekte nii Eestis kui ka välismaal. Samuti rajanud nii era-, kui 
äriklientidele välikööke. 

 

 

 

Õppekava koostaja: 
Mairold Mänd – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, mairold.mand@aianduskool.ee 
Eda Gross – Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee 

 

 


