Raietööline, tase 3 kutseeksam

Kutseeksamiga kontrollitakse, kas:
1) kutseeksami sooritanu töötab metsas iseseisvalt ja planeerib oma töid vastavalt etteantud
juhistele;
2) orienteerub metsas, määrab puu- ja põõsaliike, ning metsa-ja puidukahjustusi;
3) määrab raiesse minevaid ja kasvama jäävaid puid ning hindab metsaseadusest tulenevalt
puude või taimede arvu eraldisel;
4) vastab raietöölise kutsestandardi 3. tasemele esitatud kompetentsinõuetele.
Raietööline, tase 3 kutseeksami osad on:
1. Valikvastustega test
2. Praktilised ülesanded (ülesannete loetelu on välja toodud praktiline osa I all)
3. Puu langetus, laasimine, järkamine, okste koondamine
Valikvastustega test: sooritatakse kas elektrooniliselt või paberkandjal individuaalselt ning
materjale kasutamata.
Praktilised ülesanded: kutsetaotleja lahendab eksami praktilises osas 5 ülesannet ning
tagastab ülesandelehed oma vastustega hindamiskomisjoni liikmetele. Praktilised ülesanded
loetakse sooritatuks kui kutse taotleja on läbinud punktid 1-5 ja täitnud seal esitatud ülesanded.
Ülesanne loetakse sooritatuks kui kutsetaotleja:
1. Leiab tööobjekti kasutades selleks kaarti või GPSi;
2. Määrab väliste tunnuste järgi (oksa, lehe, koore, punga jne.), Eesti metsades
kasvavad põhipuuliigid (kuusk, mänd, kask, haab, sanglepp, saar, tamm,
remmelgas, vaher, sarapuu, pihlakas, halllepp, toomingas);
3. Määrab seen-, uluki-, inim- ja putukkahjustused;
4. Määrab taimede arvu hektarile kultuuris kasutades ringproovitükki;
5. Määrab G, kasutades relaskoopi keskealises puistus;
6. Teeb imiteeritud raiet valides kasvama ja raiesse minevad puud valgustusraiel;
7. Teeb imiteeritud raiet valides kasvama ja raiesse minevad puud harvendusraiel;

Puu langetus: Kutsetaotleja töötab metsas iseseisvalt ja planeerib oma töid vastavalt etteantud
juhistele; langetab puu ohutult, laasib ja järkab puu ergonoomiliselt ning koondab oksad.
Kutsetaotleja võib kasutada oma mootorsaagi, mis peab olema tehniliselt korras. Turvavarustus
peab olema isiklik.
Puu langetamise praktiline osa koosneb puu langetamisest, laasimisest, järkamisest ja okste
koondamisest. Puu langetamiseks, laasimiseks ning järkamiseks on aega 20 minutit. Okste
koondamine ei kuulu aja sisse. Kutseeksami puu langetamise osa loetakse sooritatuks kui
kutsetaotleja:

1. Käivitab sae õiges asendis;
2. Kasutab puu langetamise ajal kiivrit, kõrvaklappe ja visiiri;
3. Puhastab taganemistee;
4. Kasutab õigeid töövõtteid okste püstilaasimisel;
5. Hoiab mootorsaagi mõlema käega;
6. Puud langetades liigub tööoperatsioonide vahel seisva ketiga;
7. Langetab puu vastavalt langetussuunale;
8. Lõikab õige sügavuse ja nurgaga langetussälgu;
9. Jätab lõigates kännule pideriba;
10. Puu tagasivajumise vältimiseks kasutab langetamisel langetuslabidat;
11. Taganeb õiges suunas;
12. Kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
13. Laasib tüve jalatallad maas ja ühelt poolt tüve;
14. Järkab sortimendid õiges pikkuses ja järkamisega ei rikuta sortimenti
15. Koondab raiejäätmed;
16. Kasutab mõistlike abinõusid rippes puu maha saamisel;

Kutsekvalifikatsiooni omistamise tingimused
Raietöölise kutsekvalifikatsioon tase 3. omistatakse taotlejale juhul, kui nii test, puu
langetamine ja praktiline ülesanne on sooritatud vastavalt eelpool kirjeldatud väljunditele.

