
 
Õppekava nimetus:  
Rootsi tellingupaigaldaja koolitus (2-9m). 
 
Koolitaja:  
Kustutaja OÜ/Tondi Koolituskeskus 
 
Õppekavarühm:  
Töötervishoid ja -kaitse 
 
Sihtgrupp:  
Inimesed, kes paigaldavad, demonteerivad või töötavad tellingutel kõrgustes 2-9 meetrit- tellingupaigaldajad, 
ehitajad. Rootsi tellingupaigaldaja koolitus on suunatud neile, kes teevad kuni 9 m kõrguse töölavaga (neli 
töötasandit) tellingutega seotud töid, mille puhul projekti teostus põhineb üldisel paigaldusjuhendil. 
 
Õpiväljundid:  
Koolituse läbinu:  
Tunneb tellingu koolituse seaduslikke aluseid; 

- Eristab erinevaid tellingute liike; 
- Tunneb tellingute kasutusvaldkondi; 
- Oskab valida tööks sobivad tellingud; 
- Täidab tööohutusalaste õigusaktide nõudeid; 
- Tunneb kriitiliste olukordade lahendamise võtteid; 
- Rakendab tööterritooriumi tööeelset kontrolli; 
- Rakendab töövahendite tööeelset kontrolli; 
- Teab tellingute monteerimisega seotud ohtusid; 
- Tunneb töökeskkonnas esinevaid ohutegureid; 
- Kasutab isikukaitsevahendeid; 
- Jälgib tellingute tehnilist seisukorda; 
- Teab kõrgustes töötamise levinumaid õnnetusi; 
- Oskab tegutseda tööõnnetuse korral;- 
- Tunneb tellingute koostisosi; 
- Teab tellingute paigaldamise metoodikat; 
- Teab tellingute demonteerimise metoodikat; 
- -Tunneb tellingutel töötamise ohutusnõudeid; 

Õpingute alustamise tingimused:  
Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat.  
 
Õppe kogumaht akadeemilistes tundides:  
8 akadeemilist tundi. 
 
Õppe sisu:  
- asjaomase tellingu paigaldamise, lahtimonteerimise ja ümberehitamise kavandi mõistmine; 

- turvalisus asjaomase tellingu paigaldamise, lahtimonteerimise või ümberehitamise ajal; 

- isikute ja esemete allakukkumise riski ärahoidmise meetmed; 

- milliseid turvameetmeid võetakse juhul, kui ilmastikutingimused muutuvad selliselt, et see avaldab negatiivset 

mõju asjaomase tellingu ohutusele; 

- lubatud koormuse tingimused; 

- eespool nimetatud paigaldus-, lahtimonteerimis- ja ümberehitustöödega kaasnevad muud riskid. 

- ülevaade selle kohta, millised eeskirjad Rootsis tellingute kohta kehtivad; 

- kasutusele võetava(te) tellingu(te) tüübihindamistõendi ja paigaldusjuhendi tutvustus. 



- valmiselementidest tellingute eri tüüpide ja toodete tutvustus; 

- meetodid, kuidas end tellingute paigaldamisel ja lahtimonteerimisel allakukkumise eest kaitsta; 

- tellingumaterjali üles ja alla transportimise ning tõstmise meetodid; 

- tellingute ankurdamine.  

 
Õppekeskkonna kirjeldus:  
Õpe toimub koolitusklassis. Võimalus on viia koolitusi läbi ka tellija ruumides. 
Õppeklassid on varustatud esitlusvahenditega ning näidisõppematerjalidega. 
 
Kasutatavad õppematerjalid:  

Õiguseallikad 
Rootsi tööohutusseadus 
Ohutus- ja tegutsemisjuhendid 
BUC poolt koostatud õppematerjalid 

 
Lõpetamise tingimused:  
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 8 tunnisel teooriakoolitusel. 
 
 
Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:  
Hindamismeetod – kirjalik valikvastustega test;  
 
Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:  
Koolituse lõpus väljastatakse ajutine ajalise kehtivusega tunnistus paberkandjal. Kolme nädala jooksul peale 
koolituse läbimist saadetakse osalejale posti teel  plastikkaart – Utbildingbevis, mis kehtib viis aastat. 
 
Muu teave:  
Kõik koolituse edukalt läbinud isikud registreeritakse Rootsi Ehitusettevõtete Liidu poolt peetavas registris. 
 
 
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:  
Koolitaja omab Rootsi tellingupaigaldaja koolitaja litsentsi. 
 
Kinnitatud: 01.04.2016 


