
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: statsionaarne 

 

Moodul nr 13 Hakke tootmise tehnoloogia mooduli maht 2 EKAPit 

Mooduli vastutaja: 
 

Tõnu Eller 

Mooduli õpetajad: Tõnu Eller 
 

Mooduli eesmärk: 
 

Õpilane valmistatakse ette hakketoorme varumise kaudu väärindama tarbepuiduks sobimatut puitu ning seostama hakketoorme 
varumist metsakasvatuse ning metsa sanitaarse seisundi parandamisega. 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 
 

Läbitud on metsanduse aluste, metsakasvatuse, raietöö aluste ja puiduvarumistehnoloogia moodul. 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 
 

Moodul hinnatakse eristavalt. 

 

Õpiväljundid (ÕV) 1. Selgitab hakketoorme kogumise võimalusi nii 

hooldus- kui uuendusraietel 

 Selgitab hakke saagikuse seosed erinevas vanuses ja 

erineva raieviisi korral 

 Selgitab, milliseid koguseid langi kohta on tasuv koguda 

2. seostab erinevast toormest (raidmed, latimetsa 

harvenduspuit jm) valmistatud hakke kvaliteeti 

tema kasutusvõimalustega 

 kirjeldab erinevast toormest toodetud hakke omadusi 

 kirjeldab erineva kvaliteediga hakke kasutusvõimalusi  

 selgitab hakke hinna kujunemise põhimõtteid 

3. seostab energiapuidu varumise tehnoloogia valikut 

konkreetse puistu iseloomuga 

 selgitab puistu koosseisu, vanuse ja kasvukoha mõju 

hakke tootmise tehnoloogia valikule 



4. mõistab hakketoorme õige ladustamisviisi  mõju 

toormest valmistatava hakke niiskusesisaldusele ja 

kütteväärtusele 

 selgitab hakke ladustamise ja kuivatamise vajadust 

 selgitab energiapuidu ladustamise mõju hakketoorme 

kvaliteedile 

 selgitab hakkepuidu kuivatusvirna ülesehituse 

põhimõtteid 

5. annab selgitusi energiatoorme ülestöötamise ning 

toorme hakkimise tehnoloogia kohta 

 selgitab energiapuidu varumise tehnoloogilisi võimalusi 

erinevas vanuses puistus ja erineva raieviisi korral 

 selgitab erinevate hakkurite toodetava hakke eripärasid 

6. annab selgitusi hakke tootmise tulude ja kulude 

kohta 

 selgitab hakketootmise kulukomponente, eristades püsi-

ja muutuvkulu  

 seostab hakke tootmist võimalike toetusmeetmetega 

 seostab energiapuidu varumist tulevikupuistu kvaliteediga 

Mooduli maht kokku 52 tundi: sellest 40 tundi on kontaktõpe, 12 tundi on iseseisev õpe 
Teemad, alateemad K  

 
IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamis-
meetodid 

Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (3 või 
arvestatud) 

4 5 

Hakke tootmise 
tehnoloogia 

40 12 0 0 1-6  Eristav     

Hakke tootmise vajadus ja 
võimalused Eestis 

6 0 0 0 1 Loeng. Mitteeristav Rühmatöö: 
küsimustele 
vastamine 

Arvestatakse kõigil, kes rühmatööst osa 
võtavad. Puudujad teevad sellel teemal 
referaadi. 

Saadava hakke 
kvaliteedinäitajad ja seda 
mõjutavad tegurid 

8 0 0 0 2 Loeng  Eristav Kontrolltöö 
ja tunnikont 
rollid /testid  

Kasutab 
metsanduse 
termineid 
korrektselt  ja 
selgitab üldisi 
tehnoloogia 

Valib 
ülesande 
lähtetingi
mustele 
vastava 
tehnoloo-

Valib 
ülesande 
lähtetingimu
stele vastava 
tehnoloogia 
ja selgitab 

Puistu takseernäitajate 
kaudu hakke saadavuse 
prognoosimine 

6 0 0 0 3 Loeng  

                                                           
1
 K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika 



Hakke ladustamine 4 0 0 0 4 Loeng  planeerimise 
põhimõtteid, 
tuues näiteid 
vastavalt 
kasutatavatel 
seadmetele. 

gia. erinevate 
tehnoloogi-
liste 
lahenduste 
mõju 
keskkonnale. 

Hakke tootmise erinevad 
tehnilised võimalused 

10 0 0 0 2-5 Loeng. 
Rühmatöö, mille 
alusel iga 
õpilane koostab 
oma iseseisva 
töö Hakkeks puidu varumise ja 

hakkimise peamised kulud 
6 0 12 0 2-6 Mitteeristav Iseseisev 

töö 
rühmatöö 
alusel igal 
õpilasel 
erinevate 
algandme-
tega 

Kulude arvestamiseks on ettevalmistatud 
tabel, milles tuleb lahtrid õigesti täita. 
Arvestatud on iseseisev töö siis, kui töö on 
veatu. Paranduste tegemisel saab 
konsultatsiooni õpetajalt. 

 


