
Metsanduse spetsialisti koolieksami juhend 2019. aastal 
 
1. Üldine informatsioon 
Eksamijuhend on koostatud Metsanduse spetsialist, tase 5, õppekava lõpetavate õpilaste 
hindamiseks aastal 2019. 
 
Koolieksam toimub 04.11.2019. 
 
Eksamit hindab kooli direktori poolt moodustatud hindamiskomisjon, mis koosneb Luua 
Metsanduskooli metsanduse valdkonna kutseõpetajatest. Hindamiskomisjon on vähemalt 
kolmeliikmeline. 
 
Hinnatakse järgmisi kompetentse: 
 

1. Metsakorraldustööde teostamine; 
2. Metsamajanduslike tööde korraldamine; 

 
2. Eksamile pääsemise nõuded  
 
Eksamile pääsemiseks on õppuril täidetud metsanduse spetsialisti õppekava täies mahus. 
 
3. Eksami sisu  
 
Kutseeksamiks on ette nähtud üks päev. 
 
Eksam koosneb praktilistest erialastest ülesannetest looduses ning testist. 
 
4. Eksami hindamine 
 
Eksamit hinnatakse lävendipõhiselt.  
 
Lävend loetakse saavutatuks, kui õppur on: 
 

1. praktilised ülesanded sooritanud lubatud vigade piires ning põhjendanud 
hindamiskomisjoni liikmetele saadud tulemusi või tehtud otsuseid; 

2. testi sooritanud lubatud vigade arvuga;  
 
 
 
 
 

 

  



Lisa 1  

Koolieksamiga kontrollitakse, kas õppuri oskused ja teadmised vastavad metsanduse 

spetsialisti õppekavas  esitatud õpiväljunditele. 

Koolieksami sooritanu: 

1. Inventeerib ja korraldab metsa; 

2. Kavandab pikaajalisi (10 aastat ja enam) metsanduslike, mh metsauuendamise, 

valgustusraie, harvendusraie ja lageraie tegevusitegevusi; 

3. Planeerib ja hindab lühiajalisi(1-2 aastat) metsanduslike, mh metsauuendamise, 

valgustusraie, harvendusraie ja lageraie tegevusi ning metsamaterjali äravedu 

vahelaoplatsilt lõpplattu tegevusi; 

4. Hindab sortimendi kvaliteeti ja mahtu; 

5. Planeerib ja korraldab erinevaid metsamajanduslike tegevusi ning hindab tehtud 

tööde kvaliteeti (puidu vedu ja logistika, metsaparandustööd jne) 

6. Püstitab selged eesmärgid, jälgib tähtaegadest kinni pidamist, kasutab oma töös 

infotehnoloogilisi lahendusi, vastutab enda ja töörühma tegevuse eest. 

 

 

Metsanduslik test 

Test koosneb 30-st küsimusest, mis põhinevad erialasel seadusandlusel. 

Test loetakse sooritatuks kui õigesti on vastatud kõigile küsimustele. 

Testi sooritamiseks on aega 60 minutit.  

Testi lahendatakse digitaalselt ning õppuril on lubatud kasutada veebikeskkondi vastuste 

otsimiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktiline ülesanne 

Õppur lahendab eksami praktilises osas 6 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 lubatud vea piires.  

Praktiliste ülesannete teemad: 

1. Tööobjekti leidmine kasutades selleks kaarti või GPSi;  

2. Eraldise inventeerimine; 

3. Metsamajanduslike tegevuste pikaajaline planeerimine;  

4. Metsakasvatuslike tegevuste pikaajaline planeerimine;  

5. Sortimendi kvaliteedi ja mahu hindamine; 

Praktiline ülesanne lahendatakse looduses, kus eksamineeritaval tuleb kaardi või GPS 

seadme abil leida ülesannete asukohad ja lahendada teemakohane miniülesanne. 

Praktilise ülesande raja pikkuseks on ligikaudu 2 kilomeetrit. Rada algab ja lõppeb samas 

kohas. Praktiline ülesanne loetakse sooritatuks kui taotleja läbib raja kiiremini kui 5 

astronoomilist tundi ja on lahendanud kõik ülesanded lubatud vigade piirides. 

Õppurid lubatakse rajale 5 minutilise intervalliga. 

Taotlejale antakse enne praktilise ülesande sooritamist: 

 Eksamiala iseloomustav kaart; 

 Eksamiala iseloomustav ortofoto koos mullakaardiga; 

 Abitabelid (standardtabel, boniteerimistabel, harvendusraie alammäärade tabel) 

 Mõõtmisvahendid: 

o kõrgusmõõtja; 

o talmeter või mõõdulint; 

o mõõdulint pikkusega min 20 meetrit; 

o lihtrelaskoop; 

o juurdekasvupuur; 

LUBATUD ON KASUTADA ISIKLIKKE MÕÕTMISVAHENDEID. 

Eksamikomisjon võib lubada kasutada isiklikku GPS seadet, erinevaid digitaalseid ja 

kirjalikke abimaterjale ning tehnilisi lahendusi, mida eksamineeritav on pidanud 

oluliseks eksamile kaasa võtta. 

NB Lubatud ei ole kasutada kõrvalist abi välja arvatud ülesande sooritamisega 

mitte seotud asjaolud, nt õnnetusjuhtum.  

Kõrvalise abi kasutamisel on hindamiskomisjonil õigus eemaldada õppur eksamilt ja 

lugeda eksam mittesooritatuks. Hindamiskomisjon fikseerib protokollis kõrvalise abi 

kasutamise märkusena.  



ÜLESANDED JA VEAPIIRID: 

1. Objekti leidmine kaardi ja GPS abil 

Eksami korraldaja tagab sooritajale ortofoto koos mullakaardiga, kaardil on esitatud 

ülesannete asukohad; 

Koolieksami sooritanu on leidnud ülesse kõik praktilises ülesandes esitatud objektid ette 

antud aja jooksul või kiiremini.  

Objektid on tähistatud. Tähistust kirjeldatakse eksami hindamiskomisjoni liikme poolt 

vahetult enne eksami algust. 

Eksamiülesannete asukohad võivad olla õppuritel erinevad. 

NR ÜLESANNE SOORITATUD 
JAH/EI 

1 Ülesandes esitatud punktid 1-5 on läbi käidud  
2 Ülesanne on sooritatud lubatud aja piires (5 tundi)  
ÜLESANNE*  

*Ülesanne hinnatakse positiivselt läbituks kui  punktid 1 ja 2 on sooritatud. 

2. Eraldise inventeerimine 

Koolieksami sooritanu inventeerib eraldise, takseerides ära hinnatavad takseertunnused. 

Nõuded eraldisele: 

 Pindala üle 1,0 hektari; 

 Üherindeline; 

 Arenguklass vähemalt keskealine; 

 I rinde rinnaspindala üle 20 m2/ha 

 Puistuelemendite keskmine vanus üle 40 aasta ja alla 100 aasta; 

 Puistuelementide keskmine kõrgus üle 20 meetri; 

 Puistuelementide keskmine rinnasdiameeter üle 20 cm; 

 Eraldise piirid on tähistatud või looduses üheselt mõistetavad; 

Eraldise takseertunnused mille suhtes lubatud veapiire hinnatakse on mõõdetud 

või määratud enne eksamit hindamiskomisjoni poolt või hindamiskomisjoni poolt 

valitud vähemalt 2 eksperdi poolt. 

NR ÜLESANNE LUBATUD 
VEAPIIRID 

SOORITATUD JAH/EI 

1 Kasvukohatüübi määramine Asetsevad 
ordinatsiooni- 
skeemil kõrvuti 

 

2 Peapuuliik Puuduvad  



3 I rinde rinnaspindala +-20%  

4 I rinde hektaritagavara +-20%  

5 Puuliik Puuduvad  

6 Puistuelemendi 
koosseisukordaja 

+-20%  

7 Puistuelemendi keskmine 
vanus 

+-15 aastat  

8 Puistuelemendi keskmine 
kõrgus 

+-15%  

9 Puistuelemendi keskmine 
rinnasdiameeter 

+-15%  

 ÜLESANNE*   

*Ülesanne loetakse sooritatuks kui lubatud vigade piires on täidetud vähemalt 7punkti, 

samuti hinnatakse ainult nende puistuelementide takseernäitajaid, mis moodustavad 

puistu koosseisust 25% ja enam.  

3. Metsa majandamise võtete pikaajaline kavandamine 

Koolieksami sooritanu planeerib pikaajalised metsanduslikud tegevused. Pikaajaliseks 

perioodiks loetakse 15 aastat. 

Nõuded puistule: 

 Suurus vähemalt 1 hektar; 

 Arenguklass küps mets; 

 Puistu piirid on tähistatud või looduses üheselt mõistetavad; 

 

NR ÜLESANNE HINNATAV 
TEGEVUS 

HINNANG ÜLESANDE 
NR 

SOORITATUD 
JAH/EI 

1 Uuendusraie Uuendusraie liik* On kooskõlas 
seadusandlusega 

1  

Väljaraie % 
puistuelementide 
kaupa 

2  

2 Metsauuendus Uuendamise 
võtted 

On kooskõlas 
seadusandlusega 

3  

Uuendatav 
puuliik 

4  

Istutus- ja 
külvikohtade arv, 
kui ei jäeta LU-le 

5  

Metsauuenduse 
hooldus 

6  



3 Põhjendused Kavandatud 
tegevusi on 
põhjendatud 

Tegevused  ja 
põhjendused on 
hindamiskomisjoni 
hinnangul 
õigustatud 

7  

ÜLESANNE**   

*Kaitseala puhul on ülesandele lisatud kaitse-eeskiri, et õpilane teaks millist raieliiki on 

seadusega lubatud kavandada. 

**Ülesanne loetakse sooritatuks kui lubatud vigade piires on täidetud vähemalt 7-st 

ülesandest 5. 

4. & 5. Metsakasvatuslike tegevuste planeerimine 

Koolieksami sooritanu planeerib lühiajalisi metsakasvatuslike tegevusi. Lühiajaliseks 

tegevuseks loetakse 1-3 aastat. 

Ülesanne koosneb kahest miniülesandest: 

a. Harvendusraie planeerimine: 

i. Määratakse väljaraie % ja kogus; 

b. Valgustusraie planeerimine: 

i. Määratakse väljaraiutavad puuliigid ja nende arv; 

Nõuded puistule: 

 Ühe hinnatava ala suurus vähemalt 0,3 hektarit; 

 Harvendusraie puhul on täius üle 85%; 

 Valgustusraie puhul on tükiarv hektarile vähemalt 5000 tk; 

NR ÜLESANNE HINNATAV 
TEGEVUS 

LUBATUD 
VEAPIIRID 

ÜLESANDE 
NR 

SOORITATUD 
JAH/EI 

1 Harvendusraie Väljaraie % Seadusandlusega 
kooskõlas 

1  

Väljaraiutav 
puidu kogus 
(tm) 

+-20%,  2  

2 Valgustusraie Väljaraiutavate 
puude kogus 
(tk/ha) 

+-50% 3  

ÜLESANNE*   
*Ülesanne loetakse sooritatuks kui lubatud vigade piires on määratud  3 ülesandest 2. 

 

 

 



6. Sortimendi kvaliteedi ja mahu määramine 

Koolieksami sooritanu hindab sortimendi kvaliteeti vastavalt sortimendi lehel nõutule ja 

mõõdab virna mahu ning määrab virnatäiuse koefitsiendi. Kahe näitaja põhjal leiab virnas 

oleva puidu koguse. 

Eksamineeritaval on kasutada sortimentide kvaliteedi nõuded ja virnatäiuse koefitsendi 

määramise juhend. 

Nõuded virnale: 

 Kogus vähemalt 5 tm; 

 Virnas on üks sortiment; 

 Kõik puud on kvaliteedi määramiseks nummerdatud; 

 10 puud ei vasta sortimendi kvaliteedinõuetele*; 

NR ÜLESANNE HINNATAV 
TEGEVUS 

LUBATUD 
VEAPIIRID 

ÜLESANDE 
NR 

SOORITATUD 
JAH/EI 

1 Sortimendi 
virna maht 

Virnatäiuse 
koefitsent 

+-15% 1  

Virnamahu 
määramine (tm) 

+-15%,  2  

2 Sortimendi 
kvaliteet 

Kvaliteedinõuetele 
mittevastavate 
nottide valik 

+-2 tk 3  

ÜLESANNE**   
*Sortimendi kvaliteedi nõuded on esitatud sortimendilehel. Kvaliteedile mittevastavad 

puud, mille puhul tuleb hinnata kogu noti näitajaid on asetatud virna peale, noti otsast 

hinnatavad, kvaliteedinõuetele mitte vastavad, puud võivad olla asetatud virna sisse. 

**Ülesanne loetakse sooritatuks kui lubatud vigade piires on täidetud vähemalt 3 punkti 

 


