
Õppekava nimetus 

Pottsepp-sell ettevalmistav koolitus kutseeksamiks 

Õppekavarühm (vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade süsteemile) 

Ehitus ja tsiviilrajatised 

Õppekeel 

Vene keel, eesti keel 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus 

Õppe kogumaht on 160 ak.tundi, millest 30 ak. tundi on teoreetiline osa ning 130 ak.tundi on 

praktilised harjutused töökeskkonnas kutselise pottsepa juhendamisel.  

Õppekeskkond 

Teoreetiline osa: 

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool 

Pärna 49, Kohtla-Järve, 30325 Ida-Viru maakond 

 

Praktiline osa: 

Macte OÜ õppelabor. 

Tuuslari 3, Kohtla-Järve, 30322 Ida-Viru maakond 

 

Sihtgrupp 

Kursusele on oodatud põhiharidusega seni pottsepa töökogemust mitteomavad inimesed, kes 
soovivad omandada pottsepatöös lisaoskuseid ja sooritada pottsepp- sell tase 3 kutseeksam. 

 
Õppe alustamise tingimused 

Vähemalt põhiharidus. Kasuks tuleb varasem ehitusalane töötamise kogemus. Õppijalt eeldame 

füüsilist võimekust, pinge- ja stressitaluvust ning head koordinatsioonitaju. 

Eesmärk 

Koolituse tulemusel õppija saab ettevalmistuse pottsepp-sell,tase 3 kutse esmakordseks taotlemiseks. 

Töö kirjeldus (Kutsestandardi tähis: 13-17022014-1.2.1/4k) 

Pottsepa peamised tööülesanded on tahkeküttesüsteemi ja selle elementide ehitamine, 

paigaldamine ja renoveerimine.  

Tahkeküttesüsteemide alla kuuluvad nii tellistest, erinevatest plaatidest ja plokkidest, 

maakivist või muust materjalist tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmed (ahjud, pliidid, 
kaminad jne) ja nendega kaasnevad süsteemid (lõõrid, korstnad jne.) kui ka tootja vastutusega 
valmiskütteseadmed ja korstnasüsteemid (nt kerged õhkküttekaminad, saunakerised).  

 
Pottsepa kutsealal on kutsed kolmel tasemel: 

Pottsepp-sell, tase 3; 
Pottsepp, tase 4; 



Pottseppmeister, tase 5  

 
Pottsepp-sell ehitab ja remondib tahkekütteseadmeid ja korstnasüsteeme kõrgema taseme 

pottsepa juhendamisel. 
 
Pottsepp-sell lähtub oma töö tegemisel standardist EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus Osa 3: 

Küttesüsteemid. 
 

Tööosad 

o Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine objekti võimaluste ja dokumentatsiooniga 
o Kliendi soovide väljaselgitamine 

o Tutvumine dokumentatsiooniga 
o Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine objekti võimaluste ja ehitusliku 

dokumentatsiooniga 
o Kliendi soovide väljaselgitamine. 
o Tutvumine ehitusliku dokumentatsiooniga. 

o Ehitatava ja/või paigaldatava küttesüsteemi kavandamine või projekteerimine 
o Hoone või ruumi soojavajaduse arvutamine. 

o Vajalike materjalide valimine ja hinnapakkumise koostamine. 
o Tahkekütteseadme ehitamine ja/või paigaldamine 
o Töökeskkonna ettevalmistamine. 

o Vundamendi ja aluspinna (põrand) ette valmistamine ja ehitamine. 
o Aluspinna (sein, vahelagi vms) ette valmistamine. 

o Tootja vastutusega kütteseadme paigaldamine eelnevalt ettevalmistatud aluspinnale. 
o Müüritiskütteseadme ehitamine.  
o Müüritiskorstna ehitamine. 

o Tootja vastutusega või eritellimusel valmistatud (v.a. müüritiskorsten) korstna 
paigaldamine. 

o Küttesüsteemi osade dekoratiivviimistlemine. 
o Tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine või muutmine 
o Müüritud küttesüsteemi või selle osade renoveerimine või muutmine. 

o Tootja vastutusega küttesüsteemi või selle osade renoveerimine või muutmine.  
 

 
Õpiväljundid 

Koolituse läbinu: 

o tunneb pottsepatöödel kasutatavaid materjale ja töövahendeid ning nende valiku põhimõtteid 

arvestades tööde tehnoloogiat; 

o organiseerib juhiste alusel oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes 

olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest; 

o ehitab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmeid ja nendega 

kaasnevaid süsteeme (lõõrid, korstnad) arvestades tuleohutusnõudeid ja tööde tehnoloogiat; 

o paigaldab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavaid tootja vastutusega 

valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme arvestades tuleohutusnõudeid ja paigaldusjuhendis 

olevat infot; 

o järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel 

tuleohutusnõudeid, energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja 

keskkonnaohutusnõudeid;  



o  käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil, on avatud koostööle ja oskab käituda 

veaolukordades. 

Õppe sisu 

Teooria (30 tundi) 

o Pottsepa alusteadmised 10 tundi 

o Müüritisküttekollete ehitamine 10 tundi 

o Valmiskütteseadme paigaldamine 10 tundi 

 Praktilised harjutused (90 tundi) 

o Müüritisküttekollete ehitamine 60 tundi 

o Tootja vastutusega valmiskütteseadme paigaldamine 30 tundi 

 Praktika töökeskkonnas (40 tundi) 

o vähemalt 5 küttesüsteemi või selle osa ehitusel osalemine. 

Õppemeetodid 

Loeng, arutelu, arvutusülesannete lahendamine, demonstratsioon 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid 

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud kontaktõppes vähemalt 85 % ja on sooritatud 

õppekavas esitatud teemade kohta testi, praktilised proovitööd ja praktika töökeskkonnas. Mitteeristav 

hindamine. 

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui kontaktõppe lõpetamise nõuded on täidetud. Koolituse 

lõpus väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend 

väljastatakse osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta, kuid mitte juhul, kui õppija 

osales vähem kui pooltes tundides. 

 

 


