
KINNITATUD 

Tallinna Ehituskooli direktori 04.04.2022 käskkirjaga nr 1-1/91-2022 

 

KOOSKÕLASTATUD 

Tallinna Ehituskooli nõukogu 04.04.2022.a. otsusega nr 2.1. 

 

TALLINNA EHITUSKOOL 

 ÕPPEKAVA 

Õppekavarühm Ehitus ja tsiviilrajatised 

Õppekava nimetus Maaler 

Painter 

Mаляр 

Õppekava kood EHISes 231442 

Esmaõppe õppekava Jätkuõppe õppekava 

EKR 2 EKR 3 EKR 4 

kutsekeskharidus 

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 

   X    

Õppekava maht (EKAP): 60 EKAP 

Õppekava koostamise 

alus: 

Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“ ja 

Ehituse, arhitektuuri, kinnisvara ja geomaatika kutsenõukogu 

14.12.2021.a. otsusega nr 40 kinnitatud kutsestandard „Maaler, tase 4 

esmane kutse“. 

Õppekava õpiväljundid: Õpingute läbimisel õppija:  

1) väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega 

ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest; 

2) valmistab ette aluspinnad lõppviimistluse tegemiseks, lähtudes alus-

pinna seisundist, järgides kasutatavate materjali tootjapoolseid 

juhendid ja tööde tehnoloogiat; 

3) teostab ehitiste erinevate sise- ja välispindade lõppviimistluse 

(värvimine, lakkimine, õlitamine), järgides materjali tootjapoolseid 

juhendid ja tööde tehnoloogiat; 

4) katab viimistletavad pinnad rullmaterjaliga (tapeedid, tekstiil-

materjalid), järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde 

tehnoloogiat; 

5) oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete 

täitmisega toime muutuvates olukordades ning vastutab nende 

nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;  

6) järgib erinevate tööülesannete täitmisel energiatõhusa ehitamise 

põhimõtteid, töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid;  

7) on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja 

enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval 

viisil 

Õppekava rakendamine (sihtrühmad ja kasutatavad õppevormid) 

Statsionaarne ja mittestatsionaarne kooli- ja töökohapõhine õpe. 

Nõuded õpingute alustamiseks 

Õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kooli õppekavas sätestatud õpiväljundid 

vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kutseeksami. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, 

on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane lõpueksam kooli õppekorralduseeskirjas 

sätestatud korras. Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase 

lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.. 

Õpingute läbimisel omandatavad 

Kvalifikatsioon(id): „Maaler, tase 4“ esmane kutse 



osakutse(d): puuduvad 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid 

Lõpetanule väljastab kool lõputunnistuse koos hinnetelehega. 

 

Õppekava struktuur 

Õppekavaga määratud õppe kogumaht on 60 EKAP, millest moodustavad põhiõpingud 51 EKAP 

(85%) ning valikõpingud 9 EKAP (15%). 

Praktilise töö ja praktika maht moodustab 51% õppekava mahust, sh praktika reaalses töökeskkonnas 

25%. 

 

Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):   

 

1. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas  5 EKAP  

Õpiväljundid 

Õppija:  

1) Kavandab oma õpitee, arvestades isiklikke, sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi ning piiranguid  

2) Mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja organisatsiooni väljakutseid, probleeme ja võimalusi  

3) Kavandab omapoolse panuse väärtuste loomisel enda ja teiste jaoks kultuurilises, sotsiaalses 

ja/või rahalises tähenduses  

4) Mõistab enda vastutust oma tööalase karjääri kujundamisel ning on motiveeritud ennast 

arendama.  

 

2. Ehitiste sise- ja välispindade värvimine 18 EKAP 

Õpiväljundid 

Õppija:  

1) Omab ülevaadet maalritöödel kasutatavatest materjalidest, töövahenditest ja aluspinnale 

esitatavatest kvaliteedinõuetest 

2) Kavandab tööprotsessi ja tööaja, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud 

tööülesandele 

3) Valmistab ette aluspinnad lõppviimistluse tegemiseks (krundib, armeerib, pahteldab, lihvib), 

lähtudes aluspinna seisundist ja värvitavale pinnale esitatavatest kvaliteedinõuetest, järgides 

kasutatavate materjalide tootjapoolseid juhendeid ja tööde tehnoloogiat 

4) Värvib ehitiste sise- ja välispinnad järgides tööde tehnoloogiat ja etteantud kvaliteedinõudeid 

5) Järgib maalritööde teostamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja 

keskkonnaohutusnõudeid 

6) Analüüsib juhendamisel oma tegevust ehitise sise- ja välispindade värvimisel 

 

3. Ehitiste sise- ja välispindade lakkimine ja õlitamine 4 EKAP 

Õpiväljundid 

Õppija:  

1) Omab ülevaadet ehitiste sise- ja välispindade lakkimisel ja õlitamisel kasutatavatest 

materjalidest, töövahenditest ja aluspinnale esitatavatest kvaliteedinõuetest 

2) Kavandab tööprotsessi ja tööaja, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud 

tööülesandele 

3) Valmistab ette aluspinnad lõppviimistluse tegemiseks (krundib, armeerib, pahteldab, lihvib), 

lähtudes aluspinna seisundist ja viimistletavale pinnale esitatavatest kvaliteedinõuetest, järgides 

kasutatavate materjalide tootjapoolseid juhendeid ja tööde tehnoloogiat 

4) Kannab ehitiste sise- ja välispinnad õli või lakiga, järgides tööde tehnoloogiat ja etteantud 

kvaliteedinõudeid 

5) Järgib tööde teostamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja 

keskkonnaohutusnõudeid 

6) Analüüsib juhendamisel oma tegevust ehitise sise- ja välispindade lakkimisel ja õlitamisel. 

 

 



4. Seinte katmine rullmaterjaliga 9 EKAP 

Õpiväljundid 

Õppija:  

1) Omab ülevaadet seinale paigaldatavatest rullmaterjalidest ja nende paigaldamisel 

kasutatavatest abimaterjalidest ja töövahenditest 

2) Kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid lähtudes etteantud tööülesandest 

3) Valmistab nõuetekohaselt ette aluspinna ja paigaldab seinale rullmaterjali järgides etteantud 

tööülesannet, tootjajuhiseid, kvaliteedinõudeid, energiatõhusa ehitamise põhimõtteid, 

töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid  

4) Analüüsib juhendamisel oma tegevust seinapinna katmisel rullmaterjalidega. 

 

5. Praktika 15 EKAP  

Õpiväljundid 

Õppija:  

1) Planeerib meeskonna liikmena oma tegevust, järgib töötamisel ettevõttes väljakujunenud 

töörütmi ning vastutab töörühma liikmena tööde kvaliteedi ja tähtaegse täitmise eest 

2) Valmistab ette aluspinnad lõppviimistluseks, lähtudes aluspinna seisundist, järgides 

kasutatavate materjali tootjapoolseid juhendid ja tööde tehnoloogiat 

3) Teostab ehitiste erinevate sise- ja välispindade lõppviimistluse (värvimine, lakkimine, 

õlitamine, tapeetimine) järgides materjali tootjapoolseid juhendeid ja tööde tehnoloogiat 

4) Järgib töötamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid, töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutus-

nõudeid 

5) Arendab suhtlemis- ja meeskonnatööoskusi töökeskkonna tingimustes, mõistab oma rolli 

meeskonna liikmena ühiste eesmärkide saavutamisel  

6) Analüüsib enda toimetulekut erinevate tööülesannetega ehitiste sise- ja välispindade 

viimistlemisel.  

 

Valikõpingud 18 EKAP 

Valikõpingute eesmärk on toetada ja laiendada põhiõpingutes omandatud kutseoskusi ning arendada 

võtmepädevuste omandamist. Õpilane peab valima vähemalt 9 EKAP ulatuses valikõpinguid vastavalt 

oma süvendatud huvi ja edasist tööalast tegevust silmas pidades.  

Õpilasel on õigus valida õpitava erialaga seonduvaid valikmooduleid ka kooli teistest õppekavadest või 

teiste õppeasutuste õppekavadest. Õpilane esitab vastava avalduse kooli nõukogule, kes teeb otsuse 

lähtudes õppetöö korralduse võimalustest ja valikmooduli seotusest õpitava erialaga. 

 

6. PVC põrandakatete paigaldus 3 EKAP 

Õpiväljundid 

Õppija: 

1)  Omab ülevaadet põrandakatetest ja nende paigaldamisel kasutatavatest töövahenditest. 

2)  Kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele. 

3)  Valmistab ette nõuetekohaselt aluspinna arvestades aluspinna seisundit, kasutatavaid materjale 

ja tehnoloogiat. 

4)  Paigaldab juhendamisel PVC katteid põrandale lähtudes tööülesandest ja toote paigaldus-

tehnoloogiast. 

5)  Jälgib töötervishoiu ja tööohutus- ja keskkonnaohutus-nõudeid. 

6)  Analüüsib juhendamisel oma tegevust PVC põrandakatete paigaldamisel 

 

7. Dekoratiiv-viimistlus dekoratiivvärvidega 6 EKAP 

Õpiväljundid 

Õppija: 

1) Omab ülevaadet kaasaegsetest dekoratiivvärvidest ja jäljendustehnikaid ning nende kasutusala. 

2) Kavandab tööprotsessi, valib materjalid, kasutades spetsiifilisi infoallikaid ning hinnates 

kasutatava informatsiooni usaldusväärsust, ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele. 

3) Järgib dekoratiivviimistlustehnikate teostamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid. 



4) Valmistab ette aluspinna kannab pinnale dekoratiivvärvi või -värvisüsteemi lähtudes 

tööülesandest ja toote paigaldustehnoloogiast, juhendab vajadusel kaasõpilasi või praktikante 

töövahendi kasutamisel ja hooldamisel. 

5) Analüüsib oma tegevust dekoratiiv-viimistlustehnikate teostamisel dekoratiivvärvidega. 

 

8. Kujunduse alused 3 EKAP  

Õpiväljundid 

Õppija: 

1) Omab ülevaadet värvusteooriatest, värvuse omadustest ja ajaloolisest kasutusest 

2) Selgitab ehitusprojektil viimistletava ruumi asukoha ja parameetrid 

3) Koostab ruumi värvilahenduse lähtudes ruumi otstarbest, stiilist ja ajastust 

4) Viimistleb juhendamisel pinnad vastavalt sisekujunduseskiisile. 

 

9. Erialane võõrkeel 3 EKAP 

Õpiväljundid 

Õppija: 

1) Suhtleb õpitavas võõrkeeles tööalases argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva 

keelekasutajana, esitab ja kaitseb erinevates tööalastes mõttevahetustes ja suhtlus-

situatsioonides oma seisukohti. 

2) Kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi 

seoses valitud erialaga. 

3) Kasutab erialase võõrkeeleoskuse arendamiseks endale sobivaid võõrkeele õppimise 

strateegiaid ja teabeallikaid, seostades võõrkeeleõpet elukestva õppega. 

4) Mõistab eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab nendega tööalases 

võõrkeeles suhtlemisel. 

5) On teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise rahvusvahelistest võimalustest, 

koostab tööleasumiseks vajalikud võõrkeelsed taotlusdokumendid. 

 

10. Tasandustööd 3 EKAP  

Õpiväljundid 

Õppija: 

1) Omab ülevaadet aluspindade tasandamisel kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest 

2) Kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid lähtudes etteantud tööülesandest 

3) Järgib töötervishoiu töö- ja keskkonnaohutusnõudeid tasandustööde teostamisel 

4) Kasutab asjakohaseid töövahendeid ja sobivaid töövõtteid erinevast materjalist aluspindade 

tasandamisel arvestades etteantud kvaliteedi-nõudeid 

5) Analüüsib juhendajaga oma tegevust tasandustöödel materjalide ja töövahendite 

kasutamisel. 

 

Spetsialiseerumised: puuduvad 

Õppekava kontaktisik 

ees-ja perenimi: Terje Jaksen 

ametikoht: kutseõpetaja 

telefon: 53411136 

e-post: terje.jaksen@ehituskool.ee 

Märkused 

Lisa 1 Kutsestandardi kompetentsusnõuete ja kooli õppekava põhiõpingute moodulite õpiväljundite 

vastavustabel.  

Lisa 2 Seosed kutseharidusstandardi 4. taseme kutseõppe  õpiväljundite ja Tallinna Ehituskooli 

“Maaler, tase 4” õppekava moodulite õpiväljundite vahel. 

Lisa 3. Kaaskiri. Õppekava uuendamise põhjused ja tehtud muudatuste lühikirjeldus. 

Kooli õppekava ja selle moodulite rakenduskava on avalikult kättesaadav: 

https://www.ehituskool.ee/esileht/koolist/dokumendid/oppekavad/  
 

https://www.ehituskool.ee/esileht/koolist/dokumendid/oppekavad/

