
 
Õppekava nimetus:  
Soome Märgade ruumide hüdroisolatsiooni paigaldaja sertifikaadi koolitus 
Koolitaja:  
Kustutaja OÜ/Tondi Koolituskeskus koostöös Soome kutsekooliga AMIEDU 
 
Õppekavarühm:  
Töötervishoid ja -kaitse 
 
Sihtgrupp:  
Koolitus annab teadmisi märgade ruumide (vannituba, saun, SPA, WC jms) ehitus- ja remonditöödeks nagu 

hüdroisolatsioonipaigaldus, plaatimine ja muu remonditöö. Koolituse, testi ja praktilise näidistöö edukalt 

sooritanu saab õiguse taotleda endale Eurofins hüdroisolatsioonipaigaldaja pädevustunnistust 

(henkilösertifikaati). 

 
Õpiväljundid:  
Märgade ruumide hüdroisoleerimist tegeva isikul on piisav praktilise töö kogemus, samuti piisav seaduste, 
toodete ja ehitusfüüsika tundmine ja omab ka teadmisi kvaliteese töö tagamise ja kontrolli kohta, isik säilitab 
oma oskused tehes oma valdkonda kuuluvaid töid ja ta osaleb täiendavalt oma ala koolitustel (vähemalt iga 1 
aasta järel).  
 
Õpingute alustamise tingimused:  
Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat.  
 
Õppe kogumaht akadeemilistes tundides:  
8 akadeemilist tundi. 
 
Õppe sisu:  
- märgade ruumide (saunad, vannitoad jms) hüdroisolatsiooni puudutavad ja Soomes kehtivad määrused ja 

juhendid; 

- märgade ruumide ehitusjoonised ja töökirjeldused 

- märgade ruumide konstruktsioonid 

- niiskus- ja veetõkke (hüdroisolatsiooni) materjalid, kõrvaltooted, töövahendid 

- aluspõhja ettevalmistus ja paigaldamistingimused 

- hüdroisolatsiooni paigaldmine 

- hüdroisolatsiooni kvaliteedi kontroll 

- töö planeerimine 

- tööohutus hüdroisolatsiooni paigaldamisel 

- juhised pädevustunnistuse taotluste ja tööpäevikute esitamiseks Eurofins-le 
 
Õppekeskkonna kirjeldus:  
Auditoorne õpe toimub koolitusklassis. Võimalus on viia koolitusi läbi ka tellija ruumides. 
 
Õppeklassid on varustatud esitlusvahenditega ning näidisõppematerjalidega. On olemas vahendid 
kohvipauside läbiviimiseks (vee- ja kohviautomaadid jne).  
Praktiline  
Kasutatavad õppematerjalid:  

Õiguseallikad 
Soome tööohutusseadus 
Ohutus- ja tegutsemisjuhendid 
koolitajate poolt koostatud õppematerjalid 



 
Lõpetamise tingimused:  
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 8 tunnisel teooriakoolitusel ja praktilise näidistöö esitamine 
ehitusplatsil. 
 
 
Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:  
Hindamismeetod – kirjalik valikvastustega test ja näidstöö esitamine;  
 
Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:  
Koolituse lõpus väljastatakse ajutine ajalise kehtivusega tunnistus paberkandjal. Koolituse, testi ja praktilise 
näidistöö edukalt sooritanu saab õiguse taotleda endale Soomes kasutatavat hüdroisolatsioonipaigaldaja 
pädevustunnistust 
– Rakentamisen Sertifikaati, mis kehtib  kaks aastat. 
 
Muu teave:  
Kõik koolituse edukalt läbinud isikud registreeritakse vastavas sertifikaatide registris. 
 
 
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:  
Koolitaja omab hüdroisolatsioonipaigaldaja koolitaja pädevust. 
 
Kinnitatud: 01.04.2016 


