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TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA  
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: Tallinna Ehituskool 
Õppekava nimetus:  Puitmööbli restaureerimise põhioskused 
Õppekavarühm:  Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit) 
Õppekeel:  Eesti keel 

 
2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded 
Sihtrühm:  
Erialastest teadmistest ja oskustest huvitatud isikud. 
 
Õppe alustamise nõuded: 
Eesti keele valdamine tasemel, mis on vajalik kursuse sisu omandamiseks. 

Õpiväljundid 
Õppekava läbimisel õpilane: 
1) taastab  lihtsamat puitmööblit (laud, tool, kapp) arvestades algupärast viimistlusviisi ja -
materjali;  
2) dokumenteerib teostatud tööd nõuetekohaselt; 
3) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamise, töö kestel ja töökoha korrastamisel 
töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid. 
 
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga 
„Mööblirestauraator, tase 4“ kompetentsid 
B.2.2. Puitosade uuendamine 
  

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  80 
Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 80 
 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 
                 (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis) 10 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  
                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

70 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 
 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 



     
                                                                                                  

  

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus 
Õppe sisu:  
Teoreetilise õppe teemad – 10 h 
1) mööbliesemete areng läbi erinevate ajastute ja stiiliperioode, 1 h 
2) esemete seisukorra uurimine ja hindamine, 1 h 
3) mööblieseme säilitamise ja taastamise võimalused, tehnoloogiad ja kasutatavad 
töövahendid, 2 h  
4) restaureerimistööde dokumenteerimine, 2 h 
5) puitmööbli restaureerimise põhitõed ja –võtted, 3 h 
6) töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõuded, 1 h 
 
Praktilise õppe teemad – 70 h 
1) mööblieseme kahjustuste määramine, 2 h 
2) eseme osandamine ja pinna puhastamine, 35 h 
3) puitosade käsitsi viimistlemine, 30 h 
4) restaureerimisaruande koostamine, 3 h 
 
Õppekeskkonna kirjeldus:  
Kursus viiakse läbi Tallinna Ehituskooli mööblirestauraatori eriala koolitamiseks sisustatud  
õppetöökojas. Õppetöökoda on varustatud kõigi eriala omandamiseks vajalike tööriistadega, 
väikemehhanismidega ja materjalidega. Kursuslased kasutavad  praktilises õppes kaasaegseid 
töövahendeid ja materjale.  Teoreetilise õppe läbiviimiseks on olemas esitlustehnikaga 
varustatud õppeklassid.  
 
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid  

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused: 
1) läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses. 

2) sooritatud 2 praktilist tööd: mööblieseme puitosade taastamine ja restaureerimisaruande 
koostamine. 
 
Hindamiskriteeriumid: 
Mööblieseme taastamisel on järgitud tööülesannet ja tööde tehnoloogiat. Samuti 
töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid töö erinevatel etappidel. 
Restaureerimisaruanne vastab kehtivatele nõuetele. 
Praktilisi töid hinnatakse mitteeristavalt – arvestatud või mittearvestatud. 
 
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus. 
 

5. Koolitaja andmed 

Margus Sildre. Keskeriharidus. Töötanud 13 aastat Eesti Ajaloomuuseumis 
mööblirestauraatorina, lisaks Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses kutseõpetajana. Alates 
aastast 2010 töötab Tallinna Ehituskoolis mööblirestauraatori eriala kutseõpetajana. 
Sven Aunaste. Kõrgharidus. 2002. aastal lõpetanud Tallinna Ehituskooli mööblirestauraatori 
erialal. 2006. aastal lõpetanud Tallina Ülikooli töö -ja tehnoloogiaõpetuse erialal. Osalenud 
erinevates restaureerimisprojektides ning töötanud Ennistus OÜ-s, lisaks poiste tööõpetuse 
õpetajana üldhariduskoolis. Alates aastast 2016 töötab Tallinna Ehituskoolis 
mööblirestauraatori eriala kutseõpetajana. 



     
                                                                                                  

  

 
Õppekava koostajad: Margus Sildre, kutseõpetaja, margus.sildre@ehituskool.ee,  
Sven Aunaste, kutseõpetaja, sven.aunaste@ehituskool.ee 


