
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: harvesterioperaatori  4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad 

Õppevorm: statsionaarne 

 

Moodul nr 10  Hooldus- ja uuendusraiete praktilised tööd mooduli maht 15 EKAPit 

Mooduli vastutaja: 
 

Allan Seim 

Mooduli õpetajad: Allan Seim, Erki Põldmaa, Talis Klaos, Otto Klaos, Riho Sepp 

Mooduli eesmärk: 
 

Õpilane valmistatakse ette tegema harvesteriga hooldus- ja uuendusraieid. 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 
 

Läbitud järgmised moodulid: metsamasinate algõpe, puiduvarumistehnoloogia, metsanduse alused, raietöö alused, metsamasinate 
juhtimine ja seadistamine. 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 
 

Moodul hinnatakse eristavalt. Mitteeristavad teemad peavad olema sooritatud lävendi tasemel. Raietöö planeerimise osakaal on 

hindes on 0,4, sortimenteerimise osakaal 0,6. 

 

Õpiväljundid (ÕV) 1. planeerib oma tööd, lähtuvalt tööülesandest,  

tehnoloogilisest kaardist ja töötingimustest 

• planeerib tehnoloogilise kaardi alusel masina liikumist 

raielangil ning  ümarmaterjalide ja raidmete paigutust 

• põhjendab oma planeerimisotsuseid, lähtudes 

keskkonnanõuetest ja ohuteguritest 

• valib sobiva langetusviisi ja  ümarmaterjalide ning raidmete 

paigutuse raielangil, tagamaks raie maksimaalse tootlikkuse 

ja madalaomahinna ning vajadusel hilisema raidmete 

kokkuveo 



2. raiub pinnast ning tulevikupuid säästes sisse 

kokkuveoteed, lähtudes tehnoloogilisest kaardist 

ning õigusaktide nõuetest 

• raiub kokkuveoteed, lähtudes tehnoloogilisest kaardist ja 

õigusaktide nõuetest 

• hindab ohufaktoreid, väldib metsa pinnase ja keskkonna 

kahjustuste tekkimist ning maandab teisi tööga kaasnevaid 

riske 

3. teeb puude valiku, lähtuvalt metsamajanduslikest 

eesmärkidest ning õigusaktide nõuetest 

• valib kasvama jäävad puud, lähtudes metsakasvatuslikust 

eesmärgist  

• tagab, et puistu raiejärgne rinnaspindala ületab 

õigusaktidega lubatud minimaalse määra 

• paigutab raidmed, lähtudes tööülesandest 

4. tagab tööülesandel baseeruva, ratsionaalse 

järkamise ning raidmete eesmärgipärase kasutamise 

• langetab puud vastavalt raie tehnoloogiale, kahjustamata 

kasvamajäävaid puid 

• laasib langetatud puud 

• järkab  tüved vastavalt etteantud tootmis ülesandele, 

tagades optimaalse majandusliku tulemi 

• paigutab ja eristab  materjalid, et tagada kiire kokkuvedu, 

lähtudes tootmisülesandest 

• teeb harvesteri kontrollmõõtmisi   

• teeb noti kvaliteedi ja parameetrite hindamist, vastavalt 

tootmisülesandele  Kontrollib materjalide kvaliteedi ja 

parameetrite vastavust tööülesandele 

• lähtub oma töös töökeskkonna  ohutusnõuetest ning kestliku 

metsanduse põhimõtetest 

5. hoiab masina töökorras, viies läbi kasutusjuhendi 

järgseid tehnohooldusi, jälgides mõõdikute 

seadeväärtusi ning reageerides asjakohaselt 

muutustele masina töös 

• jälgib seadeväärtusi, ennetades ohuolukordi 

• reageerib asjakohaselt ohusignaalidele 

• teeb masina juhendijärgset hooldust, tagades masina 

tõrgeteta töö 

 



Mooduli maht kokku 390 tundi: sellest 340 tundi on kontaktõpe; 50 tundi on iseseisev õpe 
Teemad, alateemad K  

 
IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamis-
meetodid 

Hindekriteeriumid 

 Lävend (3 või A) 
Joonistab ette-

antud tehnoloo-

gilisele kaardile 

sortimendi ja 

raidmete paigu-

tamise kohad 

ning  masina 

liikumissuunad; 

iseseisva töö 

vastamisel 

põhjendab oma 

planeerimisotsu

-seid suuliselt, 

lähtudes kesk-

konnanõuetest 

ja ohuteguritest 

4 5 

Raietöö planeerimine. 
 

20 20 0 0 1;2;
3;4 

Esitlus, arutelu, 
praktilised 
ülesanded, 
vaatlus, videod, 
skeemid, 
dokumentide 
analüüs ja 
täitmine; 
iseseisev raie 
planeerimine 

Eristav Iseseisva töö 
ülesanne ja 
vestlus 

Lisaks: 

Algdokumenti-

de järgi koos-

tab raielangi 

tehnoloogilise 

kaardi.  

Lisaks: 

Joonistab 

kaardile 

laoplatsi 

skeemi.  

1. Raie algdokumendid 
 

4 4 0 0 

2. Raietöö planeerimine: 
raielangi märgistamine; 
ümarmaterjalide paigutus,  
raidmete paigutus, 
ohutegurid 

8 8 0 0 

3.Langetusviisid 
 

4 4 0 0 

4. Keskkonnanõuded 
 

4 4 0 0 

Kokkuveoteed 
 

40 6 0 0 2 Selgitus, 
arutelu, vaatlus, 
praktiline töö 

Mitte-
eristav 

Praktiline töö Raiub kokkuveoteed, lähtudes tehnoloogilisest 

kaardist ja õigusaktide nõuetest, väldib metsa 

pinnase ja keskkonna kahjustuste tekkimist. 1. Kokkuveoteede liigid; 
kokkuveoteede paiguta-
mise eripära hooldus- ja 
uuendusraietel; ohufak-
toritega arvestamine 

32 0 0 0 

2. Õigusaktide regulatsioo-
nid kokkuveoteede kohta 

8 6 0 0 

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



Puude valik raietel ja 
praktiline raietöö 
 

156 10 0 0 3 Selgitused. 
Iseseisev töö 
õppekirjandu-
sega (metsakas-
vatuse moodulis 
õpitu meenu-
tamine). 
Õppekäigud 
lankidele; 
vanemate 
lankide analüüs. 
Praktiline 
raietöö. 

Mitte-
eristav 

Praktiline töö Valib kasvamajäävad puud, langetab 

mahavõetavad puud, laasib ja järkab langetatud 

puud,  vastavalt etteantud tööülesandele.  

Kontrollib relaskoobiga täiuse vastavust nõuetele. 

Põhjendab oma tegevust. 

1. Puude valik hooldus-
raietel lähtuvalt metsa-
kasvatuslikest põhimõte-
test ja õigusaktidest; 
relaskoopmõõtmine 

26 4 0 0 0 

2.Uuendusraied: seemne- 
ja säilikpuude valik 
vastavalt õigusaktidele  

26 4 0 0 0 

3. Praktiline raietöö  104 0 0 0 0 

Sortimenteerimine 
 

40 4 0 0 4 Ülesanded, 
arutelu, 
praktiline töö. 
Hinnainfo 
kogumine 
iseseisva tööna  

Eristav 
(test) ja 
mitte-
eristav 
(praktiline 
töö) 

Praktiline töö 
ja praktiline 
test 

Koostab töötava ja hinnatabelile vastava 

järkamisfaili, Järkab  tüved vastavalt etteantud 

tootmis ülesandele, tagades optimaalse majan-

dusliku tulemi, paigutab ja eristab  materjalid. 

 

1. Ümarmaterjalide liigid ja 
kvaliteedinõuded 
 

10 0 0 0 0 

2. Ümarmaterjalide 
nõudlus ja pakkumine; 
hinnad 

10 4 0 0 0 Tunneb ära  
tavalisemate 
ümarmaterjali-
de liigi, sh 
puuliigi 

Lisaks: Selgitab 
materjalide 
kvaliteedi-
nõudeid 

Lisaks: lahen-
dab opti-
meerimisüles
ande, arves-
tades ka 
materjalide 
hindade ja 
väljatulekuga 

3. Järkamisfaili koostamine 
 

20 0 0 0 0 

Kvaliteedikontroll 
 

20 0 0 0 3;4 Praktilised 
ülesanded 

Mitte-
eristav 

Praktiline 
ülesanne 

Teostab kontrollmõõtmise, saadud andmetega 
teostab manuaalse kalibreerimise. Viib läbi 
harvesteri kalibreerimise kalibreerimisklupega. 1. Kontrollmõõtmine:  

kalibreerimisklupe 
kasutamine; manuaalne 
kalibreerimine 

20 0 0 0  



6.Töökeskkond 24 4 0 0 4 Loeng, arutelu Eristav Kirjalik test Selgitab ohutus- 
ja keskkonna-
nõudeid ning  
kestliku 
metsanduse 
põhimõtteid 

Lisaks: 
Põhjendab  
vajadust 
järgida 
nõudeid. 

Lisaks: Toob 
näiteid 
nõuete 
eiramise ning 
eiramise 
tagajärgede 
kohta 

1.Ohutusnõuded 8 2 0 0 0 

2. Keskkonnanõuded 8 2 0 0 0 

3. Kestliku metsanduse 
põhimõtted 

8 0 0 0 0 

Masina hooldus ja 
jälgimine 
 

40 6 0 0 5 Loeng, arutelu, 
praktilised 
ülesanded, 
vaatlus; 
praktiline 
hooldus 

Eristav Praktiline 
ülesanne 

Kasutusjuhendi 
järgi teostab 
igapäevase 
hoolduse; vajab 
juhendamist. 
Näitab tööpara-
meetrite jälgi-
misvõimalusi. 
Etteantud 
masina käitum-
ise korral hin-
dab remondi/ 
hoolduse/regu-
leerimise 
vajadust.  

Lisaks: Teostab 
igapäevase 
hoolduse ka-
sutusjuhendit 
kasutamata, 
vajades 
mõningast 
juhendamist. 
 

Lisaks: 
teostab 
iseseisvalt 
igapäevase 
hoolduse 
kasutusju-
hendit 
kasutamata.  

1. Kasutusjuhendi järgsed 
regulaarhooldused 
 

20 4 0 0  

2. Vajaduspõhine hooldus: 
ohusignaalidest või 
tööparameetrite hälvetest 
tulenev hooldus; 
purunemised 
 
 

20 2 0 0  

 

Kasutatav kirjandus: 

Masinate tehnilised juhendmaterjalid 
Laas, Uri, Valgepea „Metsamajanduse alused“ Tartu Ülikooli kirjastus 2011 
Õpetaja koostatud õppeülesanded 

 


