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KINNITATUD 

haridus- ja teadusministri määrusega 

„Energeetika ja automaatika erialade riiklik õppekava“ 

 

Mehhatrooniku eriala põhiõpingute moodulid 

  

Mooduli 

nr 

Mooduli nimetus Õppe maht Eesti 

kutsehariduse 

arvestuspunktides (EKAP) 

1. Mehhatrooniku alusteadmised  35 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab asjakohased teadmised elektrotehnikast, mehaanikast, elektroonikast ja digitaaltehnikast ulatuses, 

mis on vajalik tööülesannete täitmiseks, tunneb töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid mehhatroonika valdkonnas ning omandab esmaabi andmise 

oskused.  

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) on kursis mehhatroonika olemuse, 

rakendusvaldkondade ja 

arengusuundadega Eestis ja 

maailmas  

2) mõistab elektrotehnika, 

elektroonika, mehaanika, 

hüdraulika ja pneumaatika 

seaduspärasuste 

kasutamisvõimalusi 

mehhatrooniku töös 

3) oskab mõõta erinevaid füüsikalisi 

suurusi kasutades sobivaid 

mõõteseadmeid ja 

mõõtmismeetodeid  

4) tunneb mehhatroonikaseadmete ja 

-alamsüsteemidega seonduvate 

tehniliste jooniste koostamise ja 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane 

1) iseloomustab mehhatrooniku kutset ja kutsetasemete erinevusi, kasutab kutsestandardite registrit 

2) iseloomustab mehhatrooniku tegevuse objekte mehaanika, elektroonika ja informaatika valdkonnas, 

väljendub suuliselt ja kirjalikult veenvalt ja kontekstikohaselt   

3) selgitab automaatjuhtimise ja mehhatroonika vahelisi seoseid ning nende rakendamisvõimalusi tööstuses 

ja igapäevaelus, väljendudes suuliselt ja kirjalikult veenvalt ja kontekstikohaselt 

4) annab ülevaate mehhatroonika arengusuundadest Eestis, kasutades asjakohaseid sh infotehnoloogilisi 

teabeallikaid  

5) defineerib ja seostab omavahel järgmised elektrotehnika põhimõisted: vooluring, elektromotoorjõud, 

elektrivool, pinge (potentsiaalide vahe), takistus, elektriväli (laeng), magnetväli, alalisvool, vahelduvvool, 

elektromagnetism, elektromagnetiline induktsioon, võimsus 

6) eristab elektrotehniliste suuruste tähistusi ja nende mõõtühikuid ning teisendab neid SI-süsteemi vastavalt 

etteantud tööülesandele 

7) arvutab etteantud elektriskeemi alusel selle elementide osapinge, voolutugevuse ja elementide poolt 

tarbitava võimsuse nii alalis- kui vahelduvvooluahelas kasutades Ohmi ja Kirchoffi seadust  

8) selgitab elektrimehaaniliste seadmete tööpõhimõtet mehaanilise energia muundamisel elektriliseks ja 

vastupidi lähtudes parema ja vasaku käe reeglitest  



 

 

vormistamise nõudeid ulatuses, 

mis on vajalik edasiste 

tööülesannete täitmiseks  

5) mõistab binaarloogika 

rakendamisvõimalusi 

mehhatroonikaseadmete 

juhtimisskeemide 

programmeerimisel 

6) mõistab tööohutus, elektriohutus ja 

tuleohutusnõuete järgimise 

olulisust mehhatrooniku töös ning 

oskab anda esmaabi 

9) eristab tootenäidiste ja skeemitähiste põhjal elektroonikakomponente (pooljuhtseadis, takisti, 

kondensaator, mähis) ja selgitab nende kasutusvõimalusi elektrisignaalide genereerimisel, 

võimendamisel, muundamisel ja mõõtmisel 

10) koostab töötava elektroonikaskeemi  kasutab erialaseid teabeallikaid, arvestab skeemi komponentide 

põhiparameeterid ja tunnussuurusi  

11) rakendab pneumaatika ja hüdraulika põhiseadusi (Boyle'i-Mariotte'i seadus, Pascali seadus, Bernoulli 

võrrand) erinevate täiturite, jaoturite ja regulaatorite tööga seotud rakenduslike ülesannete lahendamisel 

12) rakendab klassikalisi mehaanikaseadusi (Newtoni seadused) mehhatroonikas kasutatavate 

masinaelementide tööga seotud rakenduslike ülesannete lahendamisel 

13) eristab näidiste põhjal analoog- ja digitaalmõõteriistu ning selgitab kasutusjuhendi alusel mõõteriista 

skaalal toodud tähistusi, sh täpsusklassi  

14) valib tööülesandest lähtudes mõõtevahendid ja seadistab need erinevate füüsikaliste suuruste mõõtmiseks, 

arvestades mõõteriista skaalal olevaid tähistusi ja parameetreid  

15) mõõdab erinevaid mitteelektrilisi füüsikalisi suurusi (pikkus, laius, kõrgus, rõhk, temperatuur, jõud, 

niiskus, kiirus, kiirendus, kaal) kasutades asjakohaseid mõõteseadmeid, mõõtmismeetodeid ning 

ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid  

16) mõõdab tööülesandest lähtuvalt erinevaid elektritehnilisi suurusi (voolutugevus, pinge, voolusagedus, 

takistus, elektrimahtuvus ja elektriseadme võimsus nii alalis- kui vahelduvvoolu puhul), kasutades 

asjakohaseid mõõteseadmeid, mõõtmismeetodeid ning ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid 

17) visandab vabakäejoonisena passiivelementidega vooluahela elektriskeemi, kasutades asjakohaseid 

tingmärke ja tähistust vastavalt etteantud tööülesandele 

18) visandab vabakäejoonisena automaatika jõuahela ja juhtahela elektriskeemid asutades asjakohaseid 

tingmärke ja tähistusi 

19) visandab mõõtkava järgides masinaelementide vaated ja lõiked, kasutab asjakohaseid joonte liike ja 

kujutamisvõtteid 

20) visandab vastavalt etteantud tööülesandele nõuetekohaselt pneumaatika ja hüdraulika tüüpskeeme 

kasutades asjakohaseid tingmärke ja tähistusi 

21) selgitab välja etteantud mehaanika koostu jooniselt elementide materjali, asukoha, mõõtmed, 

paigaldamisel lubatud piirhälbed vastavalt tööülesandele 

22) selgitab mõistete tolerants ja ist tähendust ja omavahelisi seoseid ja oskab leida asjakohast infot 

etteantud jooniselt 

23) selgitab infotehnoloogia rolli protsesside automatiseerimises tuues välja selle võimalused ja 

potentsiaalsed ohud  

24) oskab kasutada peamisi arvutirakendusi ning interneti võimalusi nii isiklikel kui tööalastel eesmärkidel 



 

 

25) sõnastab loogikatehete kohta kehtivad binaarloogika aksioomid ning selgitab teabeallikate alusel 

binaarloogika kasutusvõimalusi digitaaltehnikas 

26) teisendab iseseisvalt arve kümnendsüsteemi, kahendsüsteemi, kaheksandsüsteemi ja 

kuueteistkümnendsüsteemi vahel ja  sooritab liitmis- ja lahutamistehteid binaararvudega 

27) lahendab erinevaid loogikaülesandeid kasutades binaarloogika funktsioone (AND, OR, NOT, 

kombinatsioonskeeme, SR- ja RS-trigerid)  

28) selgitab mõistet programmeeritav loogikakontroller (PLC) ja nende sisendite/väljundite arvust lähtuvat 

liigitust, kasutades eesti ja võõrkeelseid teabeallikaid 

29) iseloomustab programmeeritava kontrolleri ülesehitust ja selle erinevate sõlmede tööpõhimõtet, 

kasutades oskuslikult ja kriitiliselt infotehnoloogiavahendeid ja digitaalmeediat  

30) on võimeline koostama mikrokontrollerile loogiliste tehetega käsujada ((juht)programm või kood) ühes 

protseduurilises programmeerimiskeeles lähtudes etteantud tööülesandest (koostab tööülesandest 

lähtuvalt mikrokontrolleri väljundahela ümberlülituse programmi, arvestades etteantud komponente ja 

toimimisloogikat) 

31) iseloomustab töökeskkonnaga seonduvaid ohutegureid ja selgitab võimalusi nende vähendamiseks 

kasutades erinevaid asjakohaseid teabeallikaid 

32) selgitab töötaja õigusi ja kohustusi töötervishoiu ja tööohutuse tagamisel kasutades erinevaid 

asjakohaseid teabeallikaid  

33) põhjendab tööturvalisuse ja tööohutusnõuetest lähtuvalt isiku- ja ühiskaitsevahendite kasutamise 

vajalikkust mehhatrooniku töös, väljendudes suuliselt ja kirjalikult veenvalt ja kontekstikohaselt   

34) loetleb elektrist tingitud ohte koduses majapidamises ja väljaspool seda ning selgitab võimalusi nende 

vältimiseks, kasutades erinevaid teabeallikaid 

35) selgitab teabeallikate põhjal elektrivoolu füsioloogilist toimet inimese organismile ja elektrilöögivastase 

kaitse põhireegleid, kasutades erinevaid teabeallikaid 

36) iseloomustab kannatanu eluohtliku seisundit ja sellest sõltuvalt abistaja järgnevaid tegevusi 

37) demonstreerib esmaabivõtteid (kannatanu abistamine õnnetusjuhtumi korral) ja põhjendab oma tegevust 

kannatanu abistamisel 

38) demonstreerib esmaabivõtteid elektrilöögi korral ja põhjendab oma tegevust kannatanu abistamisel, 

arvestades elektriohutusnõudeid  

39) analüüsib juhendi alusel erialase tööga seonduvaid riske töötaja tervisele, arvestades töökeskkonnale 

kehtestatud üldisi töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid  

40) kasutab erialaste probleemide ja ülesannete lahendamisel spetsiifilisi infoallikaid ning hindab kasutatava 

informatsiooni usaldusväärsust ja tõesust 

 



 

 

2. Mehhatroonikaseadmete ja alamsüsteemide koostamine ja paigaldamine  20 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab ettevalmistuse, mis võimaldab tal koostada ja paigaldada iseseisvalt ja nõuetekohaselt  

mehhatroonikaseadmeid ja -alamsüsteeme arvestades etteantud tehnilises dokumentatsioonis esitatud nõudeid. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) kavandab tööprotsessi lähtudes 

mehhatroonikaseadmete ja  

-alamsüsteemide liigitusest, 

ehitusest ja tööpõhimõttest 

2) paigaldab projekti järgides 

mehhatroonikaseadmete ja  

-alamsüsteemide komponendid 

(täiturid, andurid, kontrollerid ja 

mõõteriistad) ning seadistab need 

vastavalt etteantud tehnilises 

dokumentatsioonis esitatud 

nõuetele 

3) oskab demonteerida 

mehhatroonikaseadmed ja  

–alamsüsteeme lähtudes etteantud 

tööülesandest ja juhistest 

4) koostab teostusjoonised ja 

dokumenteerib tehtud tööd 

vastavalt etteantud nõuetele 

5) töötab vastutustundlikult järgides 

mehhatroonikaseadmete ja 

-alamsüsteemide paigaldamisel, 

seadistamisel ja 

kontrollkäivitamisel töötervishoiu, 

tööohutus ja elektriohutusnõudeid 

6) hindab ja analüüsib oma teadmiste 

ja oskuste taset õpitu rakendamisel 

mehhatroonikaseadmete ja 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane  

1) iseloomustab mehhatroonikas kasutatavate avatud ja suletud kontuuriga automaatjuhtimissüsteemide 

erinevusi lähtudes nende ülesehitusest, kasutades erialast terminoloogiat  

2) selgitab etteantud mehhatroonikaskeemilt või mehhatroonikasüsteemiga seotud jooniselt välja edasiseks 

tööks vajaliku info (seadme või paigaldise asukoht, kasutatavad materjalid, paigaldusviisid, piirhälbed) 

3) hindab juhendamisel etteantud mehhatroonikaaskeemi teostatavust, vea tuvastamisel esitab juhendajale 

asjakohased parendusettepanekud  

4) toob näiteid lihtsa juhtimissüsteemi struktuurist kasutades erisalast terminoloogiat ning valib sobivad 

juhtimismeetodeid, mis põhinevad tagasisidel ja juhtimisel vea järgi  

5) valib tunnusjoonte järgi automaatika elemendid ja seadmed lähtudes etteantud tööülesandest 

6) korraldab nõuetekohase töökoha ja planeerib tööaja mehhatroonikaseadme ja alamsüsteemi koostamiseks, 

paigaldamiseks ja seadistamiseks lähtudes etteantud tööülesandest 

7) valib sobivad töövahendid ja materjalid (sh mehaanikaseadmed ja kinnituselemendid) 

mehhatroonikaseadmete ja  -süsteemid paigaldamiseks kasutades neid eesmärgipäraselt, säästlikult ja 

ohutult 

8) teeb tööjoonist või projekti järgides vajalikud märke- ja mõõdistustööd, kasutades selleks asjakohaseid 

mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse 

9) arvutab kaablite ja juhtmete ristlõike sõltuvalt seadmete võimsusest, kasutades matemaatikalaseid 

teadmisi ning tehnilist dokumentatsiooni 

10) paigaldab ja seadistab elektromehaanilised, elektromagnetilised, pneumaatilised ja hüdraulilised täiturid, 

andurid ja mõõteriistad vastavalt etteantud tehnilisele dokumentatsioonile arvestades nende tööpõhimõtet 

11) selgitab andurite ja ajamite välis- ja juhtahelate galvaanilise eraldamise põhimõtteid lähtudes seadmete 

kasutamisohutusest 

12) arvestab paigaldamisel  ja seadistamisel seadmete ja nende komponentide magnetilise ühilduvuse nõudeid 

13) paigaldab juhendamisel etteantud projekti järgides asünkroonmootoriga mehhatroonikasüsteemi ja 

seadistab nende sagedusmuundurid, järgides tööohutuse ja elektriohutuse nõudeid  

14) paigaldab juhendamisel etteantud projekti järgides servoajamiga või samm-mootoriga ajamiga 

mehhatroonikasüsteemi seadistab nende juhtkontrollerid järgides tööohutuse ja elektriohutuse nõudeid 



 

 

alamsüsteemide koostamise ja 

paigaldamisega seonduvate 

tööülesannete täitmisel 

15) koostab juhendite alusel paigaldatud mehhatroonika alamsüsteemi juhtprogrammi, kasutades asjakohast 

programmeerimiskeelt ja sisestab selle juhtkontrollerisse kindlustades nii paigaldatud süsteemi häireteta 

töö 

16) kontrollib juhendamisel paigaldatud mehhatroonikaseadme või -alamsüsteemi vastavust tehnilise 

dokumentatsiooniga etteantud nõuetele kasutades asjakohaseid mõõteriistu erinevate signaalide ja 

füüsikaliste parameetrite mõõtmisel 

17) fikseerib paigaldatud seadmete parameetrid vastavalt etteantud juhenditele  

18) koostab teostusjooniseid ning mehhatrooniliste alamsüsteemide kasutusjuhendid vastavalt etteantud 

nõuetele, kasutades infotehnoloogiavahendeid ja erialast terminoloogiat  

19) koostab kirjaliku juhendi paigaldatud seadmete või süsteemi ohutuks ja sihipäraseks kasutamiseks,  

kasutades infotehnoloogiavahendeid ja erialast terminoloogiat 

20) dokumenteerib kõik tehtud tööd etteantud nõuete kohaselt, kasutades infotehnoloogiavahendeid ja erialast 

terminoloogiat 

21) demonteerib juhendamisel etteantud projekti järgides servoajamiga või samm-mootoriga ajamiga 

mehhatroonikasüsteemi järgides tööohutuse ja elektriohutuse nõudeid 

22) demonteerib juhendamisel asünkroonmootoriga mehhatroonikasüsteemid, järgides etteantud projekti, 

töö- ja elektriohutuse nõudeid 

23) töötab majanduslikult efektiivselt, kliendikeskselt  ja organiseeritult, järgides etteantud juhiseid, 

protseduure ja kvaliteedinõudeid  

24) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, tööajal ja töökoha korrastamisel rangelt 

töötervishoiu-, elektri- ja tööohutusnõudeid  

25) järgib töövahendite ja materjalide kasutamisel etteantud juhendeid (sh ohutusjuhendeid)  

26) arvestab jäätmete utiliseerimisel jäätmekäitluseeskirjades olevaid nõudeid 

27) rakendab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning kasutab nõuetekohaselt vajalikke abi- ja 

isikukaitsevahendeid mehhatroonikaseadmete ja –alamsüsteemide koostamisel ja paigaldamisel 

28) kasutab tööaega efektiivselt, arvestades teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber vältimaks tööõnnetusi  

mehhatroonikaseadmete ja –alamsüsteemide koostamisel ja paigaldamisel 

29) võtab oma vastutusala piires vastu asjakohaseid otsuseid, täidab endale võetud kohustusi ja saavutab 

tööülesandega seatud eesmärgid   

30) analüüsib enda toimetulekut erinevate tööülesannetega mehhatroonikaseadmete ja alamsüsteemide 

paigaldamisel  

31) hindab koos juhendajaga enda teadmiste ja oskuste taset ja arendamist vajavaid aspekte 

32) koostab kirjaliku kokkuvõtte tehtud töödest, esitades teavet arusaadavalt ja mitmekülgselt kasutades sh 

jooniseid, skeeme jms 



 

 

33) vormistab kokkuvõtte tehtud töödest korrektses õppekeeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid ja 

erialast terminoloogiat 

3. Mehhatroonikaseadmete ja alamsüsteemide käit 12 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab vajalikud teoreetilised teadmised ja oskused, mis võimaldavad tal täita nõuetekohaselt 

mehhatroonikaseadmete ja –alamsüsteemide hooldamise ja käiduga seotud tööülesandeid. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) monitoorib ja hindab etteantud 

tehnilise dokumentatsiooni alusel 

mehhatroonikaseadmete ja  

-alamsüsteemide nõuetekohast 

toimimist kasutades asjakohaseid 

meetodeid ja hooldusprogramm 

2) hooldab, remondib ja seadistab 

mehhatroonikaseadmed ja 

-alamsüsteemid etteantud 

juhendite alusel ja dokumenteerib 

tehtud tööd vastavalt etteantud 

nõuetele 

3) nõustab klienti seadme hooldamise 

ja kasutamise osas, lähtudes 

etteantud tehnilisest 

dokumentatsioonist 

4) järgib töötamisel töötervishoiu, 

tööohutus‐  ja 

elektriohutusnõudeid 

5) hindab ja analüüsib oma teadmiste 

ja oskuste taset õpitu rakendamisel 

mehhatroonikaseadmete ja  

-alamsüsteemide käiduga 

seonduvate tööülesannete täitmisel 

 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane  

1) selgitab oma vastutuse ulatust mehhatroonika alamsüsteemi ja selle seadmete hooldamisel ja remondil, 

lähtudes tehnilise dokumentatsiooniga (hooldusjuhendid, käidukava) kehtestatud nõuetest 

2) leiab etteantud käidukavast (hoolduskava ja -juhendid) süsteemi ja selle seadmete hooldamiseks ja 

reguleerimiseks vajaliku info  

3) jälgib käidukavas esitatud graafiku alusel regulaarselt mehhatroonika alamsüsteemi ja selle seadmete 

tööparameetreid ja hindab nende vastavust tehnilises dokumentatsioonis esitatud tingimustele ja 

spetsifikatsioonidele ning ohutusnõuetele 

4) hindab juhendite alusel mehhatroonika alamsüsteemi ja selle seadmete toimivust ning vastavust 

kavandatud otstarbe täitmiseks esitatud tingimustele 

5) kontrollib mehhatroonikaseadmete omavahelise kommunikatsiooni seadmete (infovõrgud) tööd lähtudes 

käidukavast  

6) kavandab tegevuste järjekorra ja tööaja mehhatroonikaseadmete ja -alamsüsteemide hooldamiseks 

lähtudes etteantud käidukavast  

7) valib sobivad töövahendid ja seadmed (sh mõõteseadmed) etteantud ülesande täitmiseks ja veendub nende 

korrasolekus 

8) hooldab pneumo-, hüdroajameid vastavalt käidukavale ja tootjapoolsele kasutusjuhendile, kasutades 

asjakohased töövahendeid ja -võtteid 

9) kontrollib visuaalvaatluse teel programmeeritava kontrolleri (PLC) nõuetekohast toimimist, veendudes 

rikete puudumises 

10) korrigeerib mehhatroonikaseadme tööparameetreid vastavalt etteantud tehnilisele dokumentatsioonile  

11) teostab süstemaatilist monitooringut mehhatroonikaseadmete töötamisel tekkivate tõrgete ennetamiseks 

plaanipärase hoolduse vahelisel ajal vastavalt ette antud juhendile 

12) kontrollib juhendamisel paigaldatud süsteemi töökindlust, tehes sobivate mõõteriistadega mehhatroonika 

- ja elektrimõõtmisi veendumaks, et süsteem vastab mehhatroonikaskeemile ja süsteemis ei esine tõrkeid 

põhjustavaid vigu 



 

 

13) vea ilmnemisel teavitab juhendajat ja dokumenteerib ilmnenud puuduse etteantud nõuete kohaselt, 

kasutades erialast terminoloogiat 

14) vahetab välja rikkis seadme või selle komponendi järgides seadme kasutus- ja paigaldusjuhendeid ning 

kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid 

15) seadistab remonditud mehhatroonikasüsteemi vastavalt etteantud nõuetele, kontrollides selle 

valmisolekut eesmärgipäraseks ja ohutuks kasutamiseks  

16) fikseerib teostatud käidutoimingud ettenähtud nõuete kohaselt  kasutades infotehnoloogiavahendeid ja 

erialast terminoloogiat 

17) koostab juhendamisel mehhatroonikaseadme ja -alamsüsteemi kasutusjuhendi  kasutades 

infotehnoloogiavahendeid ja erialast terminoloogiat 

18) vormistab kasutusjuhendi korrektses eesti keeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid ja erialast 

terminoloogiat 

19) juhendab klienti seadmete sihipärasel kasutamisel lähtudes etteantud kasutusjuhendist 

20) on valmis pakkuma hilisemat seadme või süsteemi kasutamisega seonduvat tehnilist tuge vastavalt 

etteantud ülesandele 

21) kasutab tööaega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult järgides etteantud juhiseid, protseduure 

ja kvaliteedinõudeid  

22) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, tööajal ja töökoha korrastamisel rangelt 

töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid  

23) järgib töövahendite - ja materjalide kasutamisel etteantud juhendeid (sh ohutusjuhendeid) ning arvestab 

jäätmete utiliseerimisel jäätmekäitluseeskirjades olevaid nõudeid 

24) rakendab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning kasutab nõuetekohaselt vajalikke abi- ja 

isikukaitsevahendeid mehhatroonikaseadmete ja –alamsüsteemide hooldamisel ja remondil 

25) kasutab tööaega efektiivselt, arvestades teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber vältimaks tööõnnetusi  

mehhatroonikaseadmete ja –alamsüsteemide hooldamisel ja remondil 

26) võtab oma vastutusala piires vastu asjakohaseid otsuseid, täidab endale võetud kohustusi ja saavutab 

tööülesandega seatud eesmärgid   

27) analüüsib enda toimetulekut erinevate tööülesannetega mehhatroonikaseadmete ja alamsüsteemide 

hooldusel ja remondil  

28) hindab koos juhendajaga enda teadmiste ja oskuste taset ja arendamist vajavaid aspekte 

29) koostab kirjaliku kokkuvõtte tehtud töödest, esitades teavet arusaadavalt ja mitmekülgselt kasutades sh 

jooniseid, skeeme jms 

30) vormistab kokkuvõtte tehtud töödest korrektses õppekeeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid ja 

erialast terminoloogiat 



 

 

4.  Tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ning alamsüsteemide paigaldamine ja käit 20 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teoreetilised teadmised ja oskused, mis võimaldavad tal nõuetekohaselt koostada ja paigaldada 

tööstuses ja tootmises kasutatavaid mehhatroonilisi alamsüsteeme juhindudes etteantud tehnilisest dokumentatsioonist ning kvaliteedinõuetest. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) omab ülevaadet erinevates 

tööstusharudes kasutatavatest 

mehhatroonika-seadmetest ja -

alamsüsteemidest 

2) paigaldab ja seadistab erinevates 

tööstusharudes kasutatavaid 

mehhatroonikaseadmeid ja -

alamsüsteeme lähtudes etteantud 

tehnilisest dokumentatsioonist 

3) täidab tööstusemehhatroonika 

seadmete ning nende 

alamsüsteemide töös hoidmise, 

hoolduse ja remondiga seotud 

tööülesandeid arvestades 

konkreetse tootmisprotsessi eripära 

4) järgib tööstusmehhatroonika 

seadmete ja -alamsüsteemide 

paigaldamisel, hooldamisel ja 

remondil töötervishoiu-, 

tööohutus- ja elektriohutusnõudeid 

ning energiasäästlikkuse ja 

keskkonnahoiu põhimõtteid 

5) hindab ja analüüsib oma teadmiste 

ja oskuste taset õpitu rakendamisel 

tööstusmehhatroonika 

alamsüsteemide paigaldamise ja 

käiduga seonduvate tööülesannete 

täitmisel 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane  

1) selgitab mõisteid tootmine ja tehnoloogiline protsess ning toob näiteid automatiseeritud tehnoloogilistest 

protsessidest erinevates tööstusharudes, kasutades eesti- ja võõrkeelset erialast terminoloogiat 

2) iseloomustab mehhatroonikaseadmete ja alamsüsteemide (täiturid, andurid, juhtseadmed ja infovõrgud) 

kasutamisvõimalusi elektritootmise, kaugkütte, puidu-, keemia-, toiduainete- ja masinatööstuse 

tehnoloogiliste protsesside juhtimisel, kasutades eesti- ja võõrkeelset erialast terminoloogiat 

3) selgitab tööstus- ja tootmismehhatroonika juhtimisskeemidelt välja etteantud tööülesande täitmiseks 

vajalikud lähteandmed 

4) valib sobivad töövahendid ja seadmed (sh mõõteseadmed) etteantud ülesande täitmiseks ja veendub nende 

korrasolekus 

5) paigaldab vastavalt etteantud tööülesandele ja tehnilisele dokumentatsioonile nõuetekohaselt 

tööstusmehhatroonika seadmed konkreetse tootmisprotsessi jaoks, kasutades asjakohaseid töövahendeid 

ja -võtteid 

6) seadistab juhendamisel vastavalt tehnilises dokumentatsioonis etteantud nõuetele tootmisliini 

sagedusmuunduri ja servovõimendi arvestades ajami parameetreid, ning testib ja fikseerib nõuetekohaselt 

nende optimaalse töörežiimi 

7) koostab juhendamisel vastavalt ülesandele tööstusmehhatroonikas kasutatava täituri (pneumo-, hüdro-, 

elektromehhaaniline täitur) skeemi, kasutades asjakohased töövahendeid ja – võtteid 

8) paigaldab tööstusmehhatroonika seadmed ja alamsüsteemi vastavalt tehnilises dokumentatsioonis 

etteantud nõuetele, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja –võtteid  

9) kirjutab ühes protseduurilises programmeerimiskeeles mitmest digitaalsisendist ja -väljundist koosneva 

tööstusmehhatroonika seadme PLC kontrolleri tööprogrammi, arvestades konkreetse tehnoloogilise 

protsessi eripära 

10) koostab juhtprogrammi konkreetse tootmisprotsessiga seotud tööstusmehhatroonika seadmele, kasutades 

seadmete juurde kuuluvat rakendustarkvara ja paigaldab koostatud juhtprogrammi tööstuskontrollerile 

11) koostab vastavalt etteantud tööülesandele etteantud skeemi põhjal mitme sisend- ja  väljundseadmega 

töötava tootmisprotsessi mudeli 

12) visualiseerib tööstus- ja tootmismehhatroonika tehnoloogilise protsessi, kasutades  lokaalseks juhtimiseks 

mõeldud operaatorpaneeli ja graafikapõhist visualiseerimistarkvara 



 

 

13) seadistab  tööstuskontrolleri,  tööstusmehhatroonika seadmed ja -alamsüsteemi , lähtudes etteantud 

tööülesandest, arvestades tootmisprotsessi (nt elektritootmine, kaugkütte, puidu-, keemia-, toiduainete- ja 

masinatööstus) eripära  

14) käivitab paigaldatud tööstusmehhatroonika seadmed ja -alamsüsteemi vastavalt tootjapoolsele 

kasutusjuhendile järgides etteantud nõudeid  

15) reguleerib, juhib ja kontrollib vastavalt käidukavale kindla tootmisprotsessiga seotud 

mehhatroonikaseadmeid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid 

16) kontrollib visuaalselt tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ja alamsüsteemide nõuetekohast 

toimimist lähtudes etteantud tehnilisest dokumentatsioonist, veendudes rikete puudumises  

17) rikke tuvastamisel tööstusmehhatroonika seadme töös informeerib juhendajat ja hindab selle 

likvideerimise võimalusi, arvestades tootmisprotsessi eripäraga 

18) kõrvaldab oma pädevuse piires rikked alamsüsteemis vastavalt ettenähtud korrale, kasutades asjakohaseid 

töövahendeid ja –võtteid 

19) järgib töötamisel töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid vältimaks tööõnnetusi, arvestab teiste inimeste ja 

keskkonnaga enda ümber 

20) järgib töökoha ettevalmistamisel, töö ajal, selle lõpetamisel ning töökoha koristamisel töötervishoiu-, 

tööohutus- ja elektriohutusnõudeid 

21) vastutab oma töölõigu piires tööülesannete õigeaegse ja kvaliteedinõuetekohase täitmise eest 

22) jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat ka kolleegidega ning arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva 

professionaalse arengu 

23) analüüsib enda toimetulekut erinevate tööülesannetega tööstusmehhatroonika seadmete ja -

alamsüsteemide paigaldamise, hoolduse ja remondiga seonduvate ülesannete täitmisel  

24) hindab koos juhendajaga enda teadmiste ja oskuste taset ja arendamist vajavaid aspekte ning esitab 

vajadusel ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks 

25) koostab kirjaliku kokkuvõtte tehtud töödest, esitades teavet arusaadavalt ja mitmekülgselt kasutades sh 

jooniseid, skeeme jms 

26) vormistab kokkuvõtte tehtud töödest korrektses õppekeeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid ja 

erialast terminoloogiat 

5. Praktika 30 EKAP 

Eesmärk: praktikaga taotletakse, et õpilane arendab õppekeskkonnas omandatud kutsealaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid, paigaldades ja käitades 

nõuetekohaselt kogenud töötaja juhendamisel mehhatroonikaseadmeid ja –alamsüsteeme erinevates tööstusettevõtetes.   

 

 



 

 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) koostab, paigaldab ja seadistab 

tehnoloogilise protsessiga seotud 

mehhatroonikaseadmeid ja  

-alamsüsteeme lähtudes etteantud 

juhenditest ja tehnilisest 

dokumentatsioonist  

2) täidab vastavalt käidukavale  

tehnoloogilise protsessiga seotud 

mehhatroonikaseadmete ja –

alamsüsteemide, hooldamise ja 

remondiga seotud tööülesandeid, 

kasutades asjakohaseid 

töövahendeid ja -võtteid  

3) arendab enesekohaseid pädevusi 

ning suhtlemis- ja 

koostöövalmidust  

4) järgib töötamisel töötervishoiu- ja 

tööohutus- ja elektriohutusnõudeid 

5) analüüsib enda toimetulekut 

erinevate tööülesannetega 

konkreetses tööstusettevõttes 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane 

1) järgib praktikaettevõtte töökorraldust, arvestades töökorraldus- ja sisekorraeeskirjades sätestatut 

2) osaleb töökohal esmasel tööohutusalasel juhendamisel ja kinnitab seda ettevõttes sätestatud korra kohaselt 

3) selgitab etteantud tehnilisest dokumentatsioonist (joonise, seadmete kasutusjuhendeid, tehnilised passid 

jms) lähtudes tööülesande täitmiseks vajaliku info 

4) kavandab tööprotsessi ja korraldab nõuetekohaselt oma töökoha, lähtudes etteantud juhistest 

5) valib lähtudes etteantud tööülesandest enne töö alustamist ja valmistab ette vajalikud materjalid ja 

töövahendid (sh mõõteseadmed) ning kasutab neid otstarbekohaselt 

6) koostab ja paigaldab mehhatroonilisi alamsüsteeme sh seadmeid (nt mehhaanilised, hüdraulilised, 

pneumaatilised, elektromehhaanilised, elektroonilised seadmed või tarkvara) vastavalt 

paigaldusjuhenditele kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid  

7) demonteerib mehhatroonilisi seadmeid vastavalt etteantud juhenditele kasutades asjakohaseid 

töövahendeid ja -võtteid 

8) koostab erinevate tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete programmeeritavate kontrollerite 

juhtprogramme, kasutades seadmete juurde kuuluvat rakendustarkvara ja tehnilist dokumentatsiooni 

9) seadistab mehhatroonikaseadmed ja - alamsüsteemid (nt mõõtesüsteemid, transpordimehhanismid, 

sorteerimisseadmed) ja nende komponendid (andurid, täiturid, kontrollerid) vastavalt etteantud 

töökirjeldusele ja tehnilisele spetsifikatsioonile 

10) koostab mehhatrooniliste alamsüsteemide kasutusjuhendeid, järgides etteantud nõudeid ja kasutades 

erialast terminoloogiat   

11) kontrollib regulaarselt  mehhatroonika alamsüsteemi ja selle seamete toimivust tagamaks kogu süsteemi 

töökindluse 

12) dokumenteerib etteantud nõuete kohaselt paigaldustööd ja käivitamistoimingud (sh koostab 

teostusjoonised) ning tehtud muudatused, kasutades erialast terminoloogiat ja IKT-vahendeid  

13) seadistab ja testib erinevaid mehhatroonikaseadmeid ja -alamsüsteeme, lähtudes etteantud tööülesandest 

ja tehnilisest dokumentatsioonist (käidukava)  

14) reguleerib, juhib ja kontrollib kindla tootmisprotsessiga (nt elektritootmine, keemiatööstus) seotud 

tootmisseadmeid, lähtudes etteantud tööülesandest ja tehnilisest dokumentatsioonist (käidukava) 

15) jälgib seadmete tööparameetrite vastavust tehnilises dokumentatsioonis esitatud tingimustele ja 

spetsifikatsioonidele ning ohutusnõuetele, ennetamaks seadmete ja alamsüsteemide töötamisel tekkida 

võivaid tõrkeid  

16) rikke ilmnemisel oskab seisata süsteemi töö, nii et tekkinud kahju oleks võimalikult vähene ja parandab 

vead ning kõrvaldab mehhatrooniliste süsteemide komponentide ja seadmete talitushäired  



 

 

17) hooldab mehhatroonikasüsteeme ja nende alamsõlmi vastavalt käidukavale, tagamas seadmete ja 

alamsüsteemi tõrgeteta töötamise  

18) dokumenteerib töörežiimides tehtud muudatused fikseerides mehhatroonikaseadme ja –alamsüsteemi 

hooldustoimingud etteantud nõuete kohaselt, kasutades infotehnoloogiavahendeid ja erialast 

terminoloogiat 

19) teeb klientidele seadme või süsteemi tööd tutvustava esmase kasutuskoolituse ning vajadusel pakub ka 

hilisemat seadme või süsteemi kasutamisega seonduvat tehnilist tuge 

20) kasutab tööaega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult järgides etteantud juhiseid, 

protseduure ja esitab vajadusel asjakohaseid parendusettepanekuid töö efektiivsemaks korraldamiseks.  

21) kasutab tööeesmärkide saavutamiseks valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ning tehnoloogia pakutavaid 

võimalusi jagades neid vajadusel ka kolleegidega  

22) suhtleb kaastöötajatega lugupidavalt nii eesti- kui võõrkeeles, avaldades selgelt oma arvamust ja 

seisukohti  

23) peab tööaja arvestust ja kasutab ressursse säästlikult 

24) kasutab situatsiooniga sobivaid suhtlemisvahendeid (sh  info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

võimalusi), järgides telefoni- ja internetisuhtluse head tava 

25) järgib töötamisel töötervishoiu-, tööohutus- ja elektriohutusnõudeid kasutades nõuetekohaselt 

isikukaitsevahendeid  

26) käitleb töö käigus tekkinud jäätmeid vastavalt konkreetsel objektil kehtestatud korrale 

27) vastutab oma töölõigu piires tööülesannete õigeaegse ja kvaliteedinõuetekohase täitmise eest ja on 

tööülesannete täitmisel hoolikas ning püsiv 

28) analüüsib enda toimetulekut erinevate tööülesannetega, enda tugevusi ja nõrkusi ning hindab juhendaja 

abiga arendamist vajavaid aspekte 

29) suhtub mõistvalt kriitikasse, suudab sellest järeldusi teha ja õppida, tuleb toime ka 

konfliktsituatsioonides  

30) koostab iga tööpäeva lõpus kirjaliku aruande, kus fikseerib lühidalt, mida tegi (tööülesanded) ja mida 

sellest õppis ja vormistab aruande korrektses õppekeeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid ja erialast 

terminoloogiat 

6. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, lähtudes 

elukestva õppe põhimõtetest. 

 

 



 

 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) mõistab oma vastutust teadlike 

otsuste langetamisel elukestvas 

karjääri planeerimise protsessis  

2) mõistab majanduse olemust ja 

majanduskeskkonna toimimist  

3) mõtestab oma rolli 

ettevõtluskeskkonnas  

4) mõistab oma õigusi ja kohustusi 

töökeskkonnas toimimisel 

5) käitub vastastikust suhtlemist 

toetaval viisil 

 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane 

1) analüüsib juhendamisel oma isiksust ja kirjeldab oma tugevaid ja nõrku külgi 

2) seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega 

3) leiab iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta 

4) leiab iseseisvalt informatsiooni praktika- ja töökohtade kohta 

5) koostab juhendi alusel elektroonilisi kandideerimisdokumente (CV, sh võõrkeelse motivatsioonikirja, 

sooviavalduse), lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast  

6) valmistab ette ja osaleb näidistööintervjuul 

7) koostab juhendamisel oma lühi- ja pikaajalise karjääriplaani  

8) kirjeldab oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest 

9) selgitab nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust  

10) koostab juhendi alusel elektrooniliselt oma leibkonna ühe kuu eelarve  

11) loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse  

12) täidab juhendamisel etteantud andmete alusel elektroonilise näidistuludeklaratsiooni 

13) leiab iseseisvalt informatsiooni peamiste pangateenuste ja nendega kaasnevate võimaluste ning 

kohustuste kohta  

14) kasutab majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi alusel riiklikku infosüsteemi „E-riik“  

15) kirjeldab meeskonnatööna ettevõtluskeskkonda Eestis oma õpitavas valdkonnas 

16) võrdleb iseseisvalt oma võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötajana ja ettevõtjana, lähtudes 

ettevõtluskeskkonnast 

17) kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid 

18) selgitab meeskonnatööna ühe ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat ettevõtluskeskkonda  

19) kirjeldab meeskonnatööna kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele 

20) kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed õpitava valdkonna näitel ja koostab juhendi alusel 

meeskonnatööna elektrooniliselt lihtsustatud äriplaani 

21) loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate peamisi õigusi ning kohustusi ohutu töökeskkonna 

tagamisel  

22) tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, 

psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ja meetmeid nende vähendamiseks 

23) tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb meeskonnatööna lähtuvalt õigusaktides sätestatust töötaja õigusi ja 

kohustusi seoses tööõnnetusega 

24) kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi ja oma tegevust tulekahju puhkemisel töökeskkonnas  

25) leiab juhtumi näitel iseseisvalt eri allikatest, sh elektrooniliselt töötervishoiu ja tööohutusealast 



 

 

 

 

 

 

 

informatsiooni  

26) leiab iseseisvalt töölepinguseadusest informatsiooni töölepingu, tööajakorralduse ja puhkuse kohta  

27) nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu peamisi erinevusi ja kirjeldab 

töölepinguseadusest tulenevaid töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust  

28) arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja 

netotöötasu ning ajutise töövõimetuse hüvitist 

29) koostab ja vormistab juhendi alusel iseseisvalt elektrooniliselt algatus- ja vastuskirja ning e-kirja, sh 

allkirjastab digitaalselt 

30) kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike 

dokumentide säilitamisega 

31) kasutab situatsiooniga sobivat verbaalselt ja mitteverbaalselt suhtlemist nii ema- kui võõrkeeles  

32) kasutab eri suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava 

33) järgib üldtunnustatud käitumistavasid 

34) selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi  

35) kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna kultuurilisi erinevusi suhtlemisel 


