
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: statsionaarne 

 

 
Moodul nr 17  
 

 
Metsauuendamise mehhaniseerimine mooduli maht 2 EKAPit 

Mooduli vastutaja: 
 

Erki Põldmaa 

Mooduli õpetajad: Ülle Käärik, Otto Klaos, Talis Klaos, Erki Põldmaa, Riho Sepp 
 

Mooduli eesmärk: 
 

Õpetusega valmistatakse õpilane ette tegema maapinna ettevalmistustöid metsa uuendamiseks, kasutades metsamasina  lisaseadmeid  

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 
 

Läbitud on moodulid: metsanduse alused, metsakasvatus, kokkuveopraktika 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 
 

Moodul hinnatakse eristavalt. 

 

Õpiväljundid (ÕV) 1) Annab selgitusi erinevate metsauuendamisviiside 

kohta, seostades uuendamisviisi kasvukohatüübiga 

 selgitab metsauuendusviisi valiku kriteeriume lähtuvalt 

kasvukohatüübist ja istutusmaterjalist  

2) mõistab raidmete käitlemise kvaliteedi seost 

metsauuendamise tõhususega 

 arvutab oksavaalu pindala uuendusraie langil ja taimede arvu, 
mis jääb oksvaalu tõttu istutamata 

 võrdleb kultuuri algitihedust õigusaktides nõutuga 

3) annab selgitusi maapinna ettevalmistamise viiside 

kohta, seostades maapinna ettevalmistamise 

eripära kasvukohatüübiga 

 Kirjeldab maapinna ettevalmistusviise 

 Selgitab maapinna ettevalmistusviiside seost kasvukohatüübiga 
ja uuendusviisiga 

 Põhjendab valitud maapinna ettevalmistusviisi 



4) selgitab maapinna ettevalmistamiseks ette nähtud  

erinevate tööseadmete eripära ning nende valiku 

kriteeriume, sh kasutusvõimalusi erinevate 

metsatraktorite puhul   

 kirjeldab tööseadmete kasutamisvõimalusi maapinna 

ettevalmistamisel 

 Kirjeldab masinistutuse ja masinkülvi seadmeid ja nende 

tööpõhimõtteid 

5) demonstreerib maapinna ettevalmistamise 

algoskusi 

 valmistab maapinna äkkega ette  

 analüüsib oma töö tulemust ja leiab võimalusi oma töö 
parendamiseks 

Mooduli maht kokku 52 tundi: sellest 48 tundi on kontaktõpe  ja 4 tundi on iseseisev töö  
Teemad, alateemad K  

 
IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemee-
todid 

Hindamine Hindamis-
meetodid 

Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (3 või 
arvestatud) 

4 5 

Metsauuendamise alused 14 4 0 0 1       

Külvi- ja istutusviisid ning 
vahendid; kultuuride 
algtihedus, vahekaugused 
uuendamisel, sobiva 
puuliigi valik 

14 4 0 0 1 Loeng, 
istutusmaterj
ali näidised, 
pildiline 
materjal, 
video; 
arvutusüles-
anded 

Eristav Kombinee-
ritud kontroll-
töö, mis sisal-
dab ka seoste 
omandamise 
kontrollimist 
võimaldavaid 
rakendusüles-
andeid  

Valib sobiva istu-
tusviisi, lähtuvalt 
istutusmaterjali 
liigist; arvutab 
seadu ja istutus-
materjali koguva-
jaduse, seostades 
seda  puuliigi, 
kasvukoha, 
uuendatava ala 
pindalaga ning 
uuendamisviisiga. 

Lisaks:  
Kirjeldab  
põhilisi 
istutusvigu 
 

Lisaks:  
Annab selgitusi 
tööde ajalise 
järjekorra kohta 

Metsauuendamise 
mehhaniseerimine 

34 0 0 0 1-5       

1.Metsamasinate 
lisaseadmed maapinna 
ettevalmistamiseks ja 

8 0 0 0  Loeng. 
Praktiline 
harjutus, 

Eristav Praktiline 
ülesanne 

Valib etteantud 
kasvukohatüübi ja 
uuendusmaterjali 

Lisaks võrdleb 
algtihedust 
õigusaktides 

Kirjeldab 
masinistutuse ja 
masinkülvi 

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



külviks ning istutamiseks video, 
õppekäik 

järgi uuendusviisi.  
Arvutab kokku-
veoteede pindala 
langil ja uuenduse 
algtiheduse. Põh-
jendab maapinna 
ettevalmistamise 
vajadust ja -viisi  

nõutuga ja 
arvutab täien-
dava kultivee-
rimiskohtade 
vajaduse 

kasutamise 
võimalusi. 
Põhjendab 
lisaseadme 
valikut. 

2. Maapinna ettevalmis-
tamine uuendusraie lan-
kidel 

26 0 0 0  Loeng. 
Praktiline 
harjutus. 

Eristav Praktiline töö Valmistab 
juhendamisel 
maapinna äkkega 
ette  

Valmistab 
maapinna 
äkkega 
iseseisvalt ette  

Lisaks ana-
lüüsib oma töö 
tulemust ja 
leiab võimalusi 
töötulemuste  ja 
kvaliteedi 
parandamiseks. 

 


