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Valikkursuse nimetus 
 

Plaatija baasoskused 

Õppe maht   35 tundi, millest 30 tundi kontaktõpet (7 tundi teoreetilist ettevalmistust veebis ja/või auditooriumis ja 23 tundi praktilist tööd) ja 5 tundi 
juhendatud iseseisvat tööd.  

Valikkursuse 
koostamise alus 

Kursuse koostamisel on kasutatud kutsestandardi „Plaatija, tase 4 esmane kutse“ alusel koostatud samanimelise kutseõppe õppekava 
moodulite „Plaaditavate pindade ettevalmistamine“, „Hüdroisolatsioonitööd siseruumides“, „Seina- ja põrandapindade plaatimine“ 
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 enese tarbeks 
lihtsamate remonditööde tegemisel. 
Kursuse eesmärgiks on tutvustada õpilastele ehituse valdkonna erialasid ja tööde tehnoloogilist järjekorda plaatija eriala näitel. Õpitakse 
tundma ehituses kasutatavaid mõisteid ja sõnavara, erinevaid plaatimistöödel kasutatavaid töövahendeid, materjale ja nende 
kasutustingimusi, samuti töö- ja keskkonnaohutusnõudeid ehitustöödel. Kogu kursuse mahust moodustab praktiline töö 66%. 
Kursus koosneb 6 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, plaatimisel ja plaaditud pinna viimistlemisel. 
Kursuse lõpuks on õpilane iseseisvalt plaatinud kvaliteedinõuete kohaselt tasapinnalise seinapinna. Kursus lõppeb oma töö esitluse ja 
eneseanalüüsiga (mis õnnestus ja kus näen veel arengukohti).  
Sügavama huvi korral on võimalik edasi õppides omandada ka põhjalikumad teadmised ja oskused ehitusviimistluse või plaatija erialal.  

Õppe- ja 
kasvatuseesmärgid 

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab baasteadmised plaatimistööde tehnoloogilisest järjekorrast, kasutatavatest materjalidest, 
töövahenditest ning esmastest töövõtetest ja tööohutusnõuetest siseruumi seinapinna plaatimisel.  

Õpitulemused   Kursuse läbimisel õpilane: 
1) omab ettekujutust erinevatest ehituserialadest ja plaatija kutse spetsiifikast;  
2) omab ülevaadet plaatkattega kaetavate pindade ettevalmistamiseks, hüdroisoleerimiseks ja plaatimiseks kasutatavatest materjalidest, 

nende liikidest ja kasutustingimustest, töövahenditest ja tööde tehnoloogilisest järjekorrast; 
3) kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid pindade ettevalmistamiseks, hüdroisoleerimiseks ja plaatimiseks, lähtudes 

etteantud tööülesandest; 
4) valmistab ette aluspinna ning plaadib tasapinnalise seinapinna keraamiliste plaatidega, järgides etteantud kvaliteedinõudeid;  

5) vuugib plaaditud pinnad ja viimistleb deformatsioonivuugid kvaliteedinõuete kohaselt, kasutades sobivaid  
materjale ja töövahendeid;  

6) järgib plaatimistöödel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.  

 

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 teooriaõppe ja praktilised tegevused.  Õppetöö läbiviimisel on soovitatav 
kombineerida järgmisi õppetegevusi: 
1) auditoorsed või veebipõhised loengud teoreetiliseks ettevalmistuseks; 
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2) praktilised harjutusülesanded;  
3) juhendatud iseseisev töö õpitu kinnistamiseks; 
4) eneseanalüüs;  
5) iseseisva töö esitluse ettevalmistamine; 
6) avalik esinemine. 
Kursus lõpeb iseseisvalt sooritatud praktilise töö esitlusega.  
 
Praktilised harjutustööd ja nende soovituslik maht akadeemilistes tundides on järgmised: 
1. Seinapinna ettevalmistamine (4 tundi). Aluspinna puhastamine, loodimine, kruntimine, tasandamine, hüdroisolatsiooni pealekandmine. 
2. Plaadijaotuskava koostamine ja kandmine seinapinnale (1 tund). Seinapinna mõõtudest ja etteantud plaatmaterjalist lähtudes 

plaadijaotuskava koostamine, seinale kandmine ja juhtsiini nõuetekohane paigaldamine. 
3. Töövahendite ja materjalide valimine ning ettevalmistamine töökohal (2 tundi). Mitteplaaditavate pindade katmine, vee ja 

elektriühenduse olemasolu kontroll; materjalikulu arvutamine; töökoha, materjalide ja töövahendite ettevalmistamine.  
4. Keraamiliste plaatide mõõtu lõikamise ja töötlemise harjutused (2 tundi). Keraamiliste plaatide sirgjooneline lõikus ja servade 

lihvimine, arvestades eelnevalt koostatud plaadijaotuskava. 
5. Tasapinnalise seinafragmendi plaatimine (10 tundi). Ettevalmistatud seinapinna plaatimine eelnevalt koostatud plaadijaotuskavale 

vastavalt. Plaadiliimi valmistamine. Plaadiliimi pealekandmise ja lahti kammimise harjutused, plaatimisristide ja/või -nööri kasutamine ja 
plaatmaterjalide paigaldamine ning liimile survestamine, järgides tasapinnalisust. Vuukidesse ja plaadipindadele paisunud plaadiliimi 
eemaldamine. Töökoha korrashoid ja jääkide utiliseerimine. 

6. Plaaditud pinna vuukimine ja deformatsioonivuukide silikoonimine (3 tundi). Plaaditud pinna ja vuukide puhastamine, niisutamine. 
Vuugisegu valmistamine ja pealekandmine vuugitallaga. Vuukidele nõgususe andmine, kasutades sobivaid töövahendeid (nt elektrikaabli 
jupp või vuugipesukäsn). Deformatsioonivuugi (nt alumine vuuk enne põrandat) silikoonimine ja sellele eelnev kaitseteipimine.  

7. Plaaditud pinna lõppviimistlus, kvaliteedi kontroll ning juhendajaga analüüs (1 tund). 
Plaaditud pinna puhastamine. Kvaliteedi kontrolli vesiloodiga nii loodsuse kui ka tasapinnalisuse suhtes. Juhendaja tagasiside ja 
eneseanalüüs edaspidiseks arenguks plaatimistöödel. 

Kõikide praktiliste tööde teostamisel tuleb rangelt järgida töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid (sh jäätmete utiliseerimine) ning 
energiatõhususe põhimõtteid. 
 
Iseseisva töö ülesanded: 
1. Erialased arvutusülesanded: etteantud seinafragmendi mõõdistamine, seina pindala ja sellest lähtuvalt materjalide vajaduse 

(materjalikulu) arvutamine kulunormide järgi (2 tundi). 
2. Erinevate plaatmaterjalide võrdlus omaduste ja kasutusvaldkondade järgi, kasutades IT-vahendeid ja veebikeskkonda (3 tundi).  

Õppesisu   
Kõik teemad algavad teoreetilise sissejuhatusega, millele järgnevad praktilised harjutusülesanded baasoskuste omandamiseks. Õppesisu 
teemad on järgmised: 
1. Ülevaade ehituse valdkonnast. Ehituses kasutatavad mõisted ja sõnavara; erineva taseme kutsed ja tööturul vajalikud kompetentsid. 
2. Materjalid ja töövahendid. Tasandussegud. Krundid. Hüdroisolatsiooni materjalid (niiskustõkked, veetõkked, kangad). Plaatmaterjalide 
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liigitus, kasutusotstarve, plaatide füüsikalised omadused (külma-, kuuma-, niiskus-, kulumiskindlus, survetugevus). Plaatimissegud 
ja -liimid. Vuukimissegud. Hermeetikud. Materjalide tootjapoolsed paigaldusjuhendid. Materjalide kasutusvõimalused. Töövahendid, 
valikupõhimõtted ja hooldamine. 

3. Aluspinnad. Nõuded erinevatele aluspindadele. Mõõdistamine. Loodimine. Tasandus-ja hüdroisolatsioonitööde 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. Plaadijaotuskava koostamine. 

5. Plaatimise tehnoloogiline järjekord. Nõuded töökoha korraldamisele. Tootjapoolsed paigaldusjuhendid. Materjalide ja töövahendite 
valimine vastavalt tehnoloogiale. Plaatide lõikamine ja töötlemine. Tööde teostamise tehnoloogiline järjekord. Deformatsioonivuugid. 
Plaaditud pinna viimistlemine ja puhastustööd. Plaaditud pinna hooldamine.  

6. Töökeskkonna ohutus ja -tervishoid. Töökeskkonna ja -tervishoiunõuded plaatimistöödel. Nõuded kemikaalidega töötamiseks. 
Töövahendite 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. Arvestada tuleb tolmu tekkega, liimi- ja veepritsmete jms sattumisega 
põrandapindadele. Tagatud peab olema jäätmete keskkonnasäästliku utiliseerimise võimalus. 

 Elektrilised töövahendid: segumikser ja vesiplaadilõikur (võimalik asendada mehhaanilisega). 

 Muud töövahendid: pintslid, värvirullid, mõõte- ja märkevahendid, seguanumad, liibid, segukammid, tõstekellud, plaatimisristid 
ja/või plaatimisnöörid, lihvimisvahendid, vuukimisvahendid, silikoonipüstolid, pesu- ja koristusvahendid. 

Kõigile õppijatele peavad olema tagatud vajalikud isikukaitsevahendid: kindad, tolmumaskid, kaitseprillid jne. 

Edasiõppimise 
võimalused 

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

 


