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Valikkursuse nimetus 
 

Maalritööde baasoskused  

Õppe maht   35 tundi, millest 30 tundi kontaktõpet (6 tundi teoreetiline ettevalmistus veebis või auditooriumis ja 24 tundi praktilist tööd) ja 
5 tundi juhendatud iseseisvat tööd. 

Valikkursuse 
koostamise alus 

Kursuse koostamisel on kasutatud ehitusviimistluse eriala kutsekeskharidusõppe õppekava moodulite „Tasandustööd“ ja „Maalritööd “ 
õpiväljundeid. 

Kursuse lühikirjeldus 
 

Ehitusvaldkonnas hariduse ja töökogemuse omandanud hea oskustööline on alati hinnatud ning ehitusobjektidele tööle oodatud. Samas on 
iga ehitustöö juures oma spetsiifika, mida on kasulik teada tööde tellijana, kuid praktilised oskused tulevad kasuks ka enda tarbeks lihtsamate 
remonditööde tegemisel. 
Kursuse eesmärgiks on tutvustada õpilastele ehituse valdkonna erialasid ja tööde tehnoloogilist järjekorda maalri eriala näitel. Õpitakse 
tundma ehituses kasutatavaid mõisteid ja termineid, maalritöödel kasutatavaid erinevaid töövahendeid, materjale ja nende kasutustingimusi, 
samuti töö- ja keskkonnaohutusnõudeid ehitustöödel. Õppe käigus arendatakse ruumilist nägemist ja mõtlemist. 
Kursus koosneb kuuest suuremast teemast, mis sisaldavad nii teoreetilist ettevalmistust kui ka praktilisi harjutusülesandeid. Spetsiifilisemaid 
teemasid käsitletakse ülevaatlikult, keskendudes eelkõige nendele, mis on otseselt seotud praktiliste ülesannetega. Praktiliste 
harjutusülesannete käigus tehakse tutvust esmaste töövõtetega aluspinna ettevalmistamisel, värvi pinnale kandmisel ja värvitud pinna 
viimistlemisel. Enne praktilisele tööle asumist toimub tööohutus-alane juhendamine. Kursuse lõpuks on õpilane iseseisvalt viimistlenud 
kvaliteedinõuete kohaselt vesialuselise värviga siseruumis paikneva seinapinna. 
Sügavama huvi korral on võimalik edasi õppides omandada ka põhjalikumad teadmised ja oskused ehitusviimistluse või maalri erialal. 
 

Õppe- ja 
kasvatuseesmärgid 

Õpetusega taotletakse, et õpilane tutvub ehituse valdkonna eripäraga, omandab baasteadmised maalritööde tehnoloogilisest järjekorrast, 
kasutatavatest materjalidest, töövahenditest ning esmastest töövõtetest ja tööohutusnõuetest tööde tegemisel.  

Õpitulemused   Kursuse läbimisel õpilane: 
1) omab ülevaadet erinevatest ehituserialadest ja maalri kutse spetsiifikast;  
2) teab maalritöö põhietappe (pindade ettevalmistamine, värvi pinnale kandmine, värvitud pindade hooldamine), maalritöödel kasutatavaid 

materjale, nende liike ja kasutustingimusi, töövahendeid ja tööde tehnoloogilist järjekorda; 
3) kavandab juhendamisel tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid etteantud tööülesandele vastavalt; 
4) valmistab juhendamise järgi ette ja viimistleb ruumi sisepinna värviga, järgides maalritööde tehnoloogilist järjekorda ja etteantud 

kvaliteedinõudeid;  
5) järgib maalritööde tegemisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid; 
6) analüüsib juhendamisel oma tegevust siseruumis asuva seinapinna värvimisel. 
 

Õppetegevus  
 

Õppetegevust kavandades on soovitatav lähtuda aktiivõppe põhimõtetest, võimaldades õpilastel töötada nii üksi, paaris kui ka rühmas, et 
arendada koostööoskust ja vastutustunnet. Kursusel on lõimitud omavahel teooriaõpe ja praktilised tegevused. Õppetöö läbiviimisel on 
soovitatav kombineerida järgmisi õppetegevusi: 
1) auditoorsed või veebipõhised loengud teoreetiliseks ettevalmistuseks; 
2) praktilised harjutusülesanded;  
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3) õpetaja juhendatav iseseisev töö õpitu kinnistamiseks; 
4) eneseanalüüs  
5) iseseisva töö esitluse ettevalmistamine; 
6) avalik esinemine. 

Õppetöö on soovitav läbi viia kombineeritud õppe vormis (auditoorne või veebipõhine teoreetiline ettevalmistus, praktilised 
harjutusülesanded grupis või iseseisvalt). Kogu kursuse mahust moodustab praktiline töö 80%. Kursus lõpeb iseseisvalt sooritatud praktilise 
töö esitlusega.  
Enne praktilisele tööle suundumist tutvustatakse õpilastele õppelaboris kehtivaid reegleid, tutvutakse laboriga ja selle sisustusega, 
näidatakse, kus ja kuidas tööriistu pesta ja hooldada, enne iga uue tööriista kasutuselevõttu teeb juhendaja ohutusalase juhendamise. 
Näidatakse, kus asuvad lähimad evakuatsiooniteed ohuolukorras. 
Praktiliste harjutustööde ülesanded:  
1) Aluspindade ettevalmistamine: töökoha ettevalmistamine, töövahendite ja materjalide valik; seinapindade tasapinnalisuse ja loodsuse 

kontrollimine, mõõdistamine, vajadusel pindade puhastamine. 
2) Aluspindade tasandamine ja kruntimine: töökoha ettevalmistamine, materjalide ja töövahendite valik; pahteldustööd (pahtli paranduste 

tegemine või lauspahteldus),  I kihi lihvimine, II kihi pahteldamine ja lihvimine nõutava tasasuse saavutamiseks; värvitava pinna 
kruntimine.  

3) Värvimine: töökoha ettevalmistamine, materjalide ja töövahendite valik; esimese värvikihi pinnale kandmine ja lõppviimistlus 
kvaliteedinõuetele vastavalt. 

4) Töökoha korrashoid: töökoha koristamine, töövahendite korrastamine ja puhastamine ning materjalide ja töövahendite ladustamine. 
5) Juhendajaga oma tegevuse analüüsimine siseruumi seinapinna värvimisel. 
 
Iseseisva töö ülesanded: 
1. Erialased arvutusülesanded: etteantud seinafragmendi mõõdistamine, seina pindala ja sellest lähtuvalt kasutatavate materjalide vajaduse 

(materjalikulu) arvutamine kulunormide järgi.  

Õppesisu   
Kõik teemad algavad teoreetilise sissejuhatusega, millele järgnevad praktilised harjutusülesanded baasoskuste omandamiseks. Õppesisu 
teemad on järgmised: 
1. Ülevaade ehituse valdkonnast. Ehituses kasutatavad mõisted ja terminid; erineva taseme kutsed ja tööturul vajalikud kompetentsid. 
2. Materjalid ja töövahendid. Krundid, pahtlid, värvid, õlid, lakid, nende liigitus, otstarve ja kasutusvõimalused ruumide siseviimistluses. 

Värvi koostiselemendid (sideaine, täiteaine, lahusti ja vedeldi, pigment, lisaaine) ja nende ülesanne. Materjalide tootjapoolsed 
paigaldusjuhendid. Ilmastiku ja keskkonnanõuded viimistlustöödel. Viimistlusmaterjalide ladustamise ja säilitamise põhimõtted. 
Töövahendid, valikupõhimõtted ja hooldamine. 

3. Aluspinnad. Nõuded erinevatele aluspindadele (mineraalsed pinnad, puitpinnad, metallpinnad). Mõõdistamine. Loodimine. 
Tasandustööde tehnoloogiline järjekord. Kvaliteedinõuded (Viimistluse RYL 2010 klass 2). Energiatõhusa ehitamise põhimõtted. 

4. Materjalide kulu ja mahu arvutused. Pindala, ruumala ja protsentarvutamise eeskirjad. Materjalide kulunormid. Erialased 
arvutusülesanded. Tööaja planeerimine.  
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5. Tööde tehnoloogiline järjekord. Nõuded töökoha korraldamisele. Mitteviimistletavate pindade kaitsmine, kasutatavad matejalid. 
Tootjapoolsed paigaldusjuhendid. Materjalide ja töövahendite valimine tehnoloogiale vastavalt, nende ettevalmistamine tööks. 
Viimistletud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded (DIN ja RYL põhjal). Tööde teostamise tehnoloogiline järjekord. Värvitud pinna 
hooldamine.  

6. Töökeskkonna ohutus ja -tervishoid. Töökeskkonna ja -tervishoiunõuded maalritöödel. Füüsikalised, keemilised, bioloogilised ja 
füsioloogilised ohutegurid ja meetmeid nende vähendamiseks. Nõuded kemikaalidega töötamisel. Töövahendite tööks ettevalmistamine, 
hooldamine ja korrashoid. Jäätmete sorteerimine ja utiliseerimine. Isikukaitsevahendid ja nende kasutamise nõuded. 

Füüsiline 
õppekeskkond 

Praktiliste harjutusülesannete läbiviimiseks on vajalik hästi ventileeritud ning valgustatud ruum (õppelabor), mis on piisavalt suur 
õppestendide ehitamiseks vastavalt õpilaste arvule. Õppestend peaks koosnema mitmest külgepidi ühendatud vertikaalsest pinnast viisil, et 
seal moodustub nii sise- kui ka välisnurk. Tagatud peab olema jäätmete keskkonnasäästliku utiliseerimise võimalus. 
Töö- ja isikukaitsevahendid: 
1) mõõtmistööd: lood, mõõdulint, pliiats; 
2) pindade puhastamine: pahtlilabidas, lihvimistald, terashari, lihvimiskivi, hari, kühvel, ämber; 
3) kruntimine: pintsel, rull, ämber, teip, katmispaber/kile; 
4) tasandustööd (pahteldamine, lihvimine): erineva laiusega pahtlilabidad, ämber, segutrell, nuga või käärid, lihvimistald, pikendatav vars 

lihvimistallale, tolmuimeja, hari, kühvel; 
5) värvi pinnale kandmine: silikoonipüstol, pintsel, rull, värvialus, akutrell vispliga värvi segamiseks, pikendatav vars rullile, teip, katmiseks 

kile või paber, üldised koristusvahendid. 
Kõikidele õppijatele peavad olema tagatud vajalikud isikukaitsevahendid: kindad, tolmumaskid, kaitseprillid jne. 

Edasiõppimise 
võimalused 

Kursusejooksul omandatut on võimalik edasi arendada, jätkates õpinguid ehitusviimistluse või maalri erialadel, mida on võimalik õppida 
järgmistes kutseõppeasutustes: Haapsalu Kutsehariduskeskus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Kehtna 
Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Tallinna Ehituskool, Tallinna Kopli Ametikool, 
Tartu Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, Viljandi Kutseõppekeskus, Võrumaa 
Kutsehariduskeskus. 
 
 

 


