
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: maastikuehitaja 2. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: Statsionaarne 

 

Moodul nr 4  Sillutise paigaldamine ja hooldamine mooduli maht 9 EKAPit 

Mooduli vastutaja: 
 

Lys Lepiksoo 

Mooduli õpetajad: Lys Lepiksoo 

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane teeb abitöid sillutiste rajamisel ning hooldab juhendamisel eritüüpi sillutisi, kasutades selleks vajalikke materjale ja tööriistu,  

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 

puuduvad 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 
 

Moodul hinnatakse mitteeristavalt.  

Kõik mooduli praktilised tööd peavad olema sooritatud ja teemade lävendid saavutatud.  

Õpiväljundid (ÕV) 1. Kirjeldab sillutiste paigaldamise ja hooldamise protsessi kasutades 
erialast oskussõnavara; 

 Annab ülevaate teeküna ja aluspõhja rajamise põhimõtetest 

 Nimetab ja kirjeldab sillutise rajamisel kasutatavaid materjale ning nende omadusi 

2. Teeb juhendamisel abitöid teeküna ja aluspõhja ettevalmistamisel, 
kasutades asjakohaseid töövahendeid; 

 Teisaldab pinnast, kasutades käsitööriistu (labidas, käru) 

 Ladustab juhendamisel pinnase etteantud kohta 

 Tasandab ja tihendab juhendamisel aluse kasutades käsitööriistu 

 Järgib töötamisel tööohutusnõuetest ning kasutab ergonoomilisi töövõtteid 

3. Toob juhendamisel ette materjale sillutise ja teeäärise 
paigaldamisel; 

 Teisaldab käsitööriistu kasutades sillutise ja teeäärise materjale 

 Ladustab materjalid ettenäidatud kohta 

 Valib välja ja toob ette sillutise ja teeäärise paigaldamiseks sobilikud materjalid 

 Järgib töötamisel tööohutusnõuetest ning kasutab ergonoomilisi töövõtteid 

4. Paigaldab juhendamisel sillutise (betoonkivi, looduskivi, puidu ja 
sõelmeteed); 

 Osaleb meeskonnatöös sillutise paigaldamisel, tehes lihtsamaid töid: kivide ladumine või puidu paigaldamine ettevalmistatud 
alusele, sõelmete laiali ajamine, tasandamine ja tihendamine 

 Järgib töötamisel tööohutusnõuetest ning kasutab ergonoomilisi töövõtteid 

5. Täidab vuugid puistematerjaliga, kasutades asjakohaseid 
töövahendeid;  

 Laotab käsitööriistadega laiali vuugitäitematerjali 

 Harjab täitematerjali vuukidesse 

 Puhastab sillutise pinna 

6. Hooldab juhendamisel erinevat tüüpi sillutisi, treppe ja müüre 
järgides juhendeid  ning keskkonnanõudeid, kasutades ohutuid ja 
ergonoomilisi töövõtteid. 

 Hooldab juhendamisel erinevaid sillutisi, treppe ja müüre vastavalt materjalile (vuukide puhastamine, vuugitäite lisamine jm) 

 Osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni 

7. Hindab nõustamisel oma töö tulemusi ja kasutab probleemide 
lahendamisel nõu, abi ja tuge ning etteantud infomaterjale. 

 Leiab etteantud infomaterjalidest oma tööks vajalikud juhendid; 

 Hindab nõustamisel oma töö tulemusi 

Mooduli maht kokku 9 EKAPit ehk 234 tundi: sellest 186 tundi on kontaktõpe, 48 tundi on iseseisev töö 
 

 

 

 



Teemad, alateemad K  
 

IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (arvestatud) 

1. Materjalid          

1.1. Looduslikud materjalid 
1.2. Tehislikud materjalid 
1.3. Materjali ladustamine objektil 

26 9   1,3   Loeng 

 Rühmatööd 
 

Mitte-
eristav 

 Praktiline töö 

 Vestlus 

 määratleb erinevad loodulikud ja tehislikud materjalid; 

 ladustab juhendamisel sillutise materjali määratud kohta. 

2. Ettevalmistustööd          

2.1. Süvendi kaevamine, tugevduskihi 
paigaldamine 

28 4   2  Loeng 

 Praktiline töö 

  Praktiline töö 

 Vestlus 

 silub süvendi põhja ja servad 

 laotab tugevuskihi 

 tasandab tugevuskihi ja tihendab käsipinnasetihendajaga 

 kasutab käsitööriistu järgides tööohutusnõudeid ja ergonoomika põhimõtteid 

 osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni; 

 annab hinnangu oma sooritusele 

3. Sillutise paigaldamine          

3.1. Äärekivi paigaldamine 
3.2. Betoontööd 
3.3. Sillutisekivi paigaldamine 
3.4. Vuukide täitmine 

72 16   1,2,
3,4,
5,7 

 Loeng 

 Rühmatööd 

 Praktiline töö 
 

Mitte-
eristav 

 Praktiline töö 

 Vestlus 

 kirjeldab teede ääristamise võimalusi 

 teeb abitöid teeäärise paigaldamisel ja betooni valmistamisel 

 teisaldab ja ladustab juhendamisel materjale 

 harjab vuukide täitematerjali vuukidesse ja puhastab sillutise pinna 

 järgib tööohutusnõudeid ja ergonoomika põhimõtteid 

 osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni; 

 annab hinnangu oma sooritusele 

4. Sillutise hooldamine          

 26 8   6  Loeng 

 Praktiline töö 

Mitte-
eristav 

 Praktiline töö 

 Vestlus 

 hooldab erinevaid sillutisi vastavalt materjalile; 

 puhastab vuuke 

 eemaldab juhendamisel sammalt 

 osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni 

 annab hinnangu oma sooritusele. 
 

 

                                                           
1 K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika 


