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Aluspindade ettevalmistamine plaatkatte alla, Hüdroisolatsioonitööd siseruumides
õpetusega taotletakse, et õpilane plaadib tasapinnalised seina- ja põrandapinnad nõuetekohaselt
keraamiliste ja kiviplaatidega, järgides energiatõhusa ehitamise põhimõtteid, töötervishoiu-, töö- ja
keskkonnaohutusnõudeid. Õpilane kinnistab õppekeskkonnas omandatut praktikal.
Õppetöö käigus arendab õpilane emakeele-, keemia-, matemaatika-, sotsiaalset- ja kodanikupädevust
ning ettevõtlikkust ja algatusvõimet.

Õpiväljund
1. omab ülevaadet plaatimistöödel
kasutatavatest materjalidest ja
töövahenditest

Hindamiskriteerium
eristab näidiste alusel looduslikest kivimitest, pressitud tsementsegust või põletatud savist valmistatud
plaate
selgitab tootekirjelduse alusel plaatimistöödel kasutatavate keraamiliste- ja kiviplaatide omadused ja
sellest lähtuvat toob näiteid nende kasutusvõimaluste kohta ehitustöödel
võrdleb tootekirjelduse alusel plaatimissegusid, arvestades plaatmaterjali ja plaaditavate pindade
eripära (külma-, kuuma-, niiskuskindlus, survetugevus)

tunneb ära ja nimetab plaatimistöödel kasutatavaid käsitööriistu (plaadikamm, segukellu, vuugiraud,
lõiketangid, plaadinuga, lood), seadmeid ja mõõteriistu (segutrell, plaadilõikur, frees, lasermõõteriist)
2. kavandab tööprotsessi, valib
materjalid ja töövahendid vastavalt
etteantud tööülesandele

3. valmistab ette aluspinna ning
plaadib ehitiste sise- ja välispinnad
keraamiliste- või kiviplaatidega
järgides etteantud kvaliteedinõudeid

selgitab oma sõnadega mõisteid: püstvuuk, nihutatud vuuk, deformatsioonivuuk, läbiviik
selgitab tööülesande põhjal plaaditava pinna asukoha, projektipõhised mõõtmed, läbiviikude arvu
hindab juhendamisel aluspinna seisundit ja vastavust etteantud plaatmaterjalide paigaldamiseks
esitatud nõuetele
valib plaadid, tasandus-, plaatimis- ja vuukimissegu, hereetikud ja töövahendid, lähtudes etteantud
tööülesandest
mõõdab üle plaaditava pinna, kasutades sobilikke mõõteriistu
koostab tasapinnalise seinapinna plaadijaotuskavandi arvestades plaatmaterjali kasutamise
ökonoomsust, töövõtete ratsionaalsust ja tulemuse esteetilisust
koostab tasapinnalise põrandapinna plaadijaotuskavandi arvestades plaatmaterjali kasutamise
ökonoomsust, töövõtete ratsionaalsust ja tulemuse esteetilisust
arvutab tööks vajalike materjalide kogused ja orienteeruva tööaja, rakendades matemaatikaalaseid
teadmisi
korraldab oma töölõigu piires nõuetekohaselt töökoha ja ladustab materjalid, tagades tööks vajaliku
elektri ja vee ning käiguteede olemasolu
puhastab aluspinnad, eemaldades aluspinnalt eendid ja naket vähendavad ained
tasandab, krundib ja hüdroisoleerib aluspinna, järgides materjalide tootjapoolseid kasutusjuhendeid
katab mitteplaaditavad pinnad, kasutades asjakohaseid kattematerjale, töövahendeid ja –võtteid
märgib juhendamisel tasapinnalisele ja täisnurksele plaaditavale pinnale plaatide jaotuse, arvestades
kehtivaid norme ja esteetilist lõpptulemust
töötleb plaate (lõikab, lihvib) ja paigaldab need ettevalmistatud seina- ja põrandapinnale vastavalt
koostatud jaotuskavandile, kasutades sobivad materjale ja töövahendeid
kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid (tolmumask, turvajalanõud, turvaprillid, kindad,
põlvekaitsmed, kuulmekaitsmed)
korrastab ja puhastab töö- ja isikukaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning
üldtunnustatud head tava
arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel inimeste ja keskkonnaga enda
ümber järgides rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid

4. Vuugib plaaditud pinnad ja
vajadusel viimistleb
deformatsioonivuugid, kasutades
sobivaid materjale ja töövahendeid
1.

5. Eemaldab vigastatud või
ebakvaliteetselt paigaldatud plaadid
ning asendab uutega järgides
etteantud kvaliteedinõudeid

2. 6. rakendab õppetöö käigus
omandatut reaalses töökeskkonnas

puhastab mehaaniliselt plaatidevahelised vuugid ning täidab ja viimistleb need nõuetekohaselt
vuugiseguga kasutades asjakohaseid töövahendeid
viimistleb mastiksiga (hermeetikuga) seinte sisenurgad ning seina ja põranda liitekohad, lähtudes
deformatsioonivuugi laiusest ja sügavusest
katab plaaditud pinnad sobilike kattematerjalidega, kaitstes neid järgnevate tööoperatsioonide käigus
tekkida võivate kahjustuste eest
kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid (tolmumask, turvajalanõud, turvaprillid, kindad,
põlvekaitsmed, kuulmekaitsmed)
korrastab ja puhastab töö- ja isikukaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning
üldtunnustatud head tava
arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel inimeste ja keskkonnaga enda
ümber järgides rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid
hindab juhendamisel plaaditud pindade seisundit ja valib sobivad materjalid
katab mitte plaaditavad pinnad sobilike kattematerjalidega, kaitstes neid tööoperatsioonide käigus
tekkida võivate kahjustuste eest
korraldab oma töölõigu piires nõuetekohaselt töökoha ja ladustab materjalid
puhastab mehaaniliselt plaatidevahelised vuugid kasutades asjakohaseid töövahendeid
eemaldab vigastatud plaadid järgides tööohutuse nõudeid ja kasutades isikukaitsevahendeid
puhastab aluspinna ja valib juhendamisel remonditöödeks sobivad materjalid, lähtuvalt tootjapoolsest
kasutusjuhendist
vajadusel krundib ning taastab hüdroisolatsiooni lähtudes materjali tootjapoolsest kasutusjuhendist
töötleb plaate (lõikab, freesib, lihvib jne) ja paigaldab need sobiva liimi või seguga ettevalmistatud
aluspinnale kasutades sobivaid töövahendeid
kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid (tolmumask, turvajalanõud, turvaprillid, kindad,
põlvekaitsmed, kuulmekaitsmed)
korrastab ja puhastab töö- ja isikukaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning
üldtunnustatud head ehitustava tava
arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel inimeste ja keskkonnaga enda
ümber järgides rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid
selgitab tööülesande põhjal plaaditava pinna ja mõõtmed, läbiviikude arvu
hindab juhendamisel aluspinna seisundit ja vastavust etteantud plaatmaterjalide paigaldamiseks

toimuval praktikal

esitatud nõuetele
valmistab ette plaaditavad pinnad,
valib plaadid, tasandus-, plaatimis- ja vuukimissegu, hermeetikud ja töövahendid, lähtudes etteantud
tööülesandest
mõõdab üle plaaditava pinna, kasutades sobilikke mõõteriistu
koostab tasapinnalise seinapinna plaadijaotuskavandi arvestades plaatmaterjali kasutamise
ökonoomsust, töövõtete ratsionaalsust ja tulemuse esteetilisust
koostab tasapinnalise põrandapinna plaadijaotuskavandi arvestades plaatmaterjali kasutamise
ökonoomsust, töövõtete ratsionaalsust ja tulemuse esteetilisust
arvutab tööks vajalike materjalide kogused ja orienteeruva tööaja, rakendades matemaatikaalaseid
teadmisi
korraldab oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha ja ladustab materjalid, tagades tööks vajaliku
elektri ja vee ning käiguteede olemasolu
puhastab aluspinnad, eemaldades aluspinnalt eendid ja naket vähendavad ained
krundib ja hüdroisoleerib aluspinna, järgides materjalide tootjapoolseid kasutusjuhendeid
katab mitteplaaditavad pinnad, kasutades asjakohaseid kattematerjale, töövahendeid ja –võtteid
märgib juhendamisel tasapinnalisele ja täisnurksele plaaditavale pinnale plaatide jaotuse, arvestades
kehtivaid norme ja esteetilist lõpptulemust
töötleb plaate (lõikab, lihvib) ja paigaldab need ettevalmistatud aluspinnale vastavalt koostatud
jaotuskavandile, kasutades sobivad materjale ja töövahendeid
puhastab mehaaniliselt plaatidevahelised vuugid ning täidab ja viimistleb need nõuetekohaselt
vuugiseguga kasutades asjakohaseid töövahendeid
viimistleb mastiksiga (hermeetikuga) seinte sisenurgad ning seina ja põranda liitekohad, lähtudes
deformatsioonivuugi laiusest ja sügavusest
katab plaaditud pinnad sobilike kattematerjalidega, kaitstes neid järgnevate tööoperatsioonide käigus
tekkida võivate kahjustuste eest
arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel inimeste ja keskkonnaga enda
ümber järgides rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid
täidab vormikohase praktikapäeviku
koostab IT vahendeid kasutades vormikohase praktikaaruande ning esitleb seda kaasõpilastele ja
õpetajale

3. 7. järgib plaatimistöödel
energiatõhusa ehitamise põhimõtteid
ning töötervishoiu, töö- ja
keskkonnaohutusnõudeid

4. 8. analüüsib juhendamisel oma
tegevust tasapinnaliste seina- ja
põrandapindade plaatimisel
erinevatel tööetappidel
Õppemeetodid
sh iseseisev töö

kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid (tolmumask, turvajalanõud, turvaprillid, kindad,
põlvekaitsmed, kuulmekaitsmed)
korrastab ja puhastab töö- ja isikukaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning
üldtunnustatud head ehitustava tava
arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel inimeste ja keskkonnaga enda
ümber järgides rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid
kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid (tolmumask, turvajalanõud, turvaprillid, kindad,
põlvekaitsmed, kuulmekaitsmed)
korrastab ja puhastab töö- ja isikukaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning
üldtunnustatud head ehitustava tava
arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel inimeste ja keskkonnaga enda
ümber järgides rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid
analüüsib koos juhendajaga enda toimetulekut tasapinnaliste, täisnurksete seina- ja põrandapindade
plaatimise erinevatel tööetappidel
koostab kokkuvõtte analüüsi tulemustest ja vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades
infotehnoloogiavahendeid
Interaktiivne loeng, eelarve koostamine, kontrolltöö, proovitöö, õpimapp, analüüs
Õpimapp, analüüs, materjali kulu arvestamine, eelarve koostamine, plaadijaotuse kavandamine
praktikapäeviku täitmine, praktika analüüs ja ettekande koostamine
Praktilised tööd, praktika

sh praktika
Mooduli kokkuvõttev hindamine
Mooduli hinde kujunemine

Mitteeristav
Mooduli õpiväljundid loetakse saavutatuks kui õppija on, teostanud praktilised tööd, proovitöö,
sooritanud praktika läveni tasemel, koostanud nõuetekohase õpimapi (sisaldab kõiki kohustuslikke osi),
läbinud teoreetiliste teadmiste kontrolli.

Hindamismeetodid,
hindamisülesanded
1. Koostab õpimappi, mille osad on

Hindamiskriteeriumid
Õppija:

järgmised:
1.1 Eelarve koostamine
1.2 Materjali kulu arvestamine
1.3 Ruumi plaadijaotuse
kavandamine

Õpimapp on esitatud, koostatud vastavalt etteantud juhenditele,
Õpimapp sisaldab kõiki kohustuslikke materjale, osad on esitatud tähtaegselt
Õpimappi on lisatud õpilase poolt infotehnoloogilisi vahendeid kasutades teemakohaseid
lisamaterjale (eesti- kui ka võõrkeelseid) Materjalide valik on põhjendatud ning lisatud on
koostajapoolsed hinnangud
Õpimapp sisaldab teiste autorite (sh õpetaja) materjale ning on varustatud korrektsete viidetega

1,4 Eneseanalüüs
2. Teoreetiliste teadmiste kontroll
Plaatimistöödel kasutatavad
materjalid. Materjalide kulu
arvutamine

Õppija:
Õpilane on kõik vastused vastanud õigesti, vastused on keeleliselt korrektsed, kasutab erialast
terminoloogiat
Õpilane lahendab ülesande, tulemus on õige ja lahenduskäik on selgelt jälgitav

3. Praktiline töö:

Õppija:

3.1 Plaadib seinapinnad keraamiliste
plaatidega

korraldab oma töölõigu piires nõuetekohaselt töökoha ja ladustab materjalid
korrastab aluspinnad, eemaldades aluspinnalt eendid ja naket vähendavad ained
tasandab ja krundib aluspinna, valides sobilikud materjalid
märgib juhendamisel plaaditavale pinnale plaatide jaotuse
töötleb plaate (lõikab, lihvib) ja paigaldab need ettevalmistatud aluspinnale vastavalt koostatud
jaotuskavandile, kasutades sobivad materjale ja töövahendeid
valib sobiva vuugisegu, lähtudes vuugi, laiusest
vuugib plaaditud pinnad vuugisegu ja hereetikuga jälgides kvaliteedinõudeid
kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid (tolmumask, turvajalanõud, turvaprillid, kindad,
põlvekaitsmed, kuulmekaitsmed)
korrastab ja puhastab töö- ja isikukaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning
üldtunnustatud head tava
arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel inimeste ja keskkonnaga enda
ümber järgides rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid
Õppija:

3.2 Plaadib ja vuugib põrandapinnad
kivi- või keraamiliste plaatidega

korraldab oma töölõigu piires nõuetekohaselt töökoha ja ladustab materjalid

3.3 Plaaditud pindade remontimine

korrastab aluspinnad, eemaldades aluspinnalt eendid ja naket vähendavad ained
tasandab ja krundib aluspinna, järgides materjalide tootjapoolseid kasutusjuhendeid
märgib juhendamisel plaaditavale põrandapinnale plaatide jaotuse, arvestades kehtivaid norme ja
esteetilist lõpptulemust
töötleb plaate (lõikab, lihvib) ja paigaldab need ettevalmistatud aluspinnale vastavalt koostatud
jaotuskavandile, kasutades sobivad materjale ja töövahendeid
vuugib plaaditud pinnad vuugisegu ja hereetikuga jälgides tootjapoolset kasutusjuhendeid ja
kvaliteedinõudeid
kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid
korrastab ja puhastab töö- ja isikukaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning
üldtunnustatud head tava
arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel inimeste ja keskkonnaga enda
ümber järgides rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid
Õppija:
hindab juhendamisel plaaditud pindade seisundit
katab mitte plaaditavad pinnad sobilike kattematerjalidega, kaitstes neid tööoperatsioonide käigus
tekkida võivate kahjustuste eest
korraldab oma töölõigu piires nõuetekohaselt töökoha jälgides, et käiguteed oleks vabad
puhastab mehaaniliselt plaatidevahelised vuugid kasutades asjakohaseid töövahendeid
eemaldab vigastatud plaadid järgides tööohutuse nõudeid ja kasutades isikukaitsevahendeid
puhastab aluspinna ja valib juhendamisel remonditöödeks sobivad materjalid, lähtuvalt tootjapoolsest
kasutusjuhendist
vajadusel krundib ning taastab hüdroisolatsiooni lähtudes materjali tootjapoolsest kasutusjuhendist
töötleb plaate (lõikab, freesib, lihvib jne) ja paigaldab need sobiva liimi või seguga ettevalmistatud
aluspinnale kasutades asjakohasid töövahendeid
kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid (tolmumask, turvajalanõud, turvaprillid, kindad,
põlvekaitsmed, kuulmekaitsmed)
korrastab ja puhastab töö- ja isikukaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning
üldtunnustatud head ehitustava tava
arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel inimeste ja keskkonnaga enda

4.Proovitöö
Valmistab ette niiske ruumi
aluspinna ning plaadib
tasapinnalised seina- ja
põrandapinnad keraamiliste

5. Praktika
Pindade plaatimine ja plaaditud
pindade vuukimine. Plaaditud
pindade remontimine
Praktikapäeviku täitmine

Õppija:
Hindab juhendamisel aluspinna seisundit
Valib plaadid, tasandus-, plaatimis- ja vuukimissegu, hereetikud ja töövahendid, lähtudes etteantud
tööülesandest
Mõõdab üle plaaditava pinna, kasutades sobilikke mõõteriistu ning arvutab vajalike materjalide
kogused ja tööaja, rakendades matemaatikaalaseid teadmisi.
Täidab vormikohase tehnoloogilise kaardi kasutades uurimistöös saadud andmeid
Koostab tasapinnalise seinapinna plaadijaotuskavandi arvestades plaatmaterjali kasutamise
ökonoomsust, töövõtete ratsionaalsust ja tulemuse esteetilisust
korraldab oma töölõigu piires nõuetekohaselt töökoha ja ladustab materjalid, tagades tööks vajaliku
elektri ja vee ning käiguteede olemasolu
Tasandab ja krundib aluspinna, järgides materjalide tootjapoolseid kasutusjuhendeid vastavalt RYL
klass2 le
Katab mitteplaaditavad pinnad, kasutades asjakohaseid kattematerjale, töövahendeid ja –võtteid
Märgib juhendamisel tasapinnalisele ja täisnurksele plaaditavale pinnale plaatide jaotuse, arvestades
kehtivaid norme ja esteetilist tulemust
Töötleb plaate (lõikab, lihvib) ja paigaldab need ettevalmistatud aluspinnale vastavalt koostatud
jaotuskavandile, kasutades sobivad materjale ja töövahendeid
Viimistleb mastiksiga (hermeetikuga) seinte sisenurgad ning seina ja põranda liitekohad, lähtudes
deformatsioonivuugi laiusest ja sügavusest
Katab plaaditud pinnad sobilike kattematerjalidega, kaitstes neid järgnevate tööoperatsioonide käigus
tekkida võivate kahjustuste eest
Valmis plaatkate vastab RYL klass 2 nõuetele
Kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid
Õppija:
praktikat hindavad erinevad osapooled lähtuvalt samadest hindamiskriteeriumidest, mis toetuvad
õpiväljunditele
esitab praktika lõppedes tööandjapoolse hinnangu oma tegevuse kohta ettevõttes
täidab nõuetekohaselt päevikut ( tööpäeviku) kogu praktika perioodi vältel

Praktikaaruande koostamine

Teemad, alateemad

koostab aruande kus kirjeldab tehtud tegevusi ja saavutusi ning analüüsib saadud kogemusi ning
töökeskkonnas nähtut
esitleb aruande kaasõpilastele (pikkuseks 3-5min)
1. Materjalid ja töövahendid
Plaatmaterjalide liigitus sõltuvalt tootmistehnoloogiast. Plaatmaterjalidele esitatavad kvaliteedinõuded.
Plaatmaterjalide omadused: veeimavus, ilmastiku-ja kulumiskindlus. Plaatide kinnitamiseks kasutatavad
liimid ja segud (tava-, kiirkivinevad-ja remondisegud), nende valmistamise tehnoloogia ja kasutamine.
Vuugisegud, hermeetikud. Nõuded vuugisegude ja hermeetikute kasutamiseks Nõuded segude ja
hereetikute säilitamisele.
Plaatimistöödel kasutatavad tööriistad ja -vahendid, nende käsitsemine ja hooldamine. Nõuded
elektriliste tööriistadega töötamisel.
2. Erialased arvutusülesanded
Tööaja arvestamine, aja planeerimine ja arvestamine Tootjatepoolne tehnilise informatsiooni hankimine
1. Pindala arvutamine. Materjalide kulu arvutamine
2. Iseseisev töö: Ehitusmaterjalide kaupluse külastus: tööülesandest lähtuvalt materjalide ja tööks vajalike
töövahendite hindadega kurssi viimine (uurimistöö)
3. Tööohutus plaatimistöödel
Töötervishoiu-ja tööohutusnõuded plaatimistöödel. Isikukaitsevahendeid (tolmumask, turvajalanõud,
turvaprillid, kindad, põlvekaitsmed, kuulmekaitsmed) kasutamise eesmärk ja vajalikkus. Töökoha
korraldamine. Nõuded elektriliste töövahenditega töötamisel.
4. Aluspindade ettevalmistamine
Aluspindade hindamine. Plaaditavatele aluspindade esitatavad kvaliteedinõuded. Tööde teostamise
tehnoloogiline järjekord. Plaadijaotuskavand.
5. Plaatimistööde tehnoloogia
Plaaditud pindadele esitatud kvaliteedinõuded.
Oma töökoha korraldamine. Tasandiline ja ruumiline märkimine. Erinevate seina-ja põrandapindade
plaatimine: plaadijaotuskavandi koostamine; seinapindadele juhtlaudade kinnitamine, põrandapindadel
põrandatelje maha märkimine; plaatide lõikamine ja paigaldamine; erinevate materjalide ja pindade
liitekohad.
Vuukimine: seina-ja põrandapindade ettevalmistamine vuukimiseks.
Plaaditud pindade remontimine
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