
Metsur, tase 4 EKSAMIJUHEND  
Kutsestandardi nimetus: Metsur, tase 4 

EKR tase: 4 
 
 
1. Üldine informatsioon 
Eksamijuhend on koostatud Metsur, tase 4, kutse taotlejate kompetentside hindamiseks. 
 
Eksamit hindab kutsekomisjoni poolt moodustatud hindamiskomisjon, mis koosneb metsanduse 
valdkonna sõltumatutest ja kompetentsetest esindajatest. Hindamiskomisjon on vähemalt 
kolmeliikmeline. 
 
Eksamil hinnatakse järgmisi kompetentse: 
B.3.1 Metsauuenduse rajamine 
B.3.2 Metsauuenduse hooldamine ja valgustusraie tegemine 
B.3.3 Hooldus- ja uuendusraie tegemine 
B.3.4 Suhtlemine ja juhendamine 
 
2. Eksamile pääsemise nõuded  
Eksamile pääsemise eelduseks on vähemalt ühe aasta pikkune kutsestandardis kirjeldatud tööde 
tegemise kogemus või läbitud vähemalt metsur, tase 4, või kõrgema taseme metsanduslik õppekava. 
 
3. Eksami sisu  
Eksam koosneb metsanduslikust testist, praktilistest ülesannetest, millega tõendatakse kompetentse 
B.3.1; B.3.2; B.3.3 (Lisa 1); kompetentse tõendavast eneseanalüüsist või praktikaaruandest.  
Eneseanalüüsiga (lisa 2) tõendatakse eelkõige kompetentse B.3.4.  
 
4. Eksami hindamine 
Eksamit hinnatakse lävendipõhiselt. Lävend loetakse saavutatuks, kui test ja praktilised ülesanded on 
sooritatud, eneseanalüüs vastab juhendis nõutud tingimustele ja on vormistatud korrektselt.  
 
Hindamiskomisjon vormistab Metsur, tase 4, eksamiprotokolli, mille alusel tehakse ettepanek 
Kutsekomisjonile kutse andmiseks või mitteandmiseks. Kutse mitteandmise kohta annab 
Kutsekomisjoni esimees osalejale kirjalikult teada. 

 

 

  



Lisa 1  

Metsanduslik test ja praktiline ülesanne 

  

Metsanduslik test 

Test on valikvastustega, selle küsimusi ei avalikustata enne eksamit. Küsimusi on testis 25. 

Testi positiivseks sooritamiseks tuleb vastata õigesti 20-le küsimusele. Testi sooritamiseks on 

aega 30 minutit. 

Test loetakse sooritatuks kui kutsetaotleja tõendab ära teadmised: 

1. metsanduslikus terminoloogias; 

2. metsa uuendamise teoorias (seadus, proovitükid); 

3. metsa kasvatamise teoorias; 

4. kehtivate metsanduslike õigusaktide tundmises; 

5. metsatööde ohutuse tagamises; 

6. raietööde organiseerimises; 

7. puidu sortimendi mahu ja kvaliteedi hindamises. 

 

Praktiline ülesanne 

 Kutsetaotleja lahendab eksami käigus praktilisi kompleksülesandeid järgmistel teemadel:  

1. tööobjekti leidmine kasutades selleks kaarti või GPSi;  

2. metsataimede arvu (tk/ha)  määramine, kasutades ringproovitükki;  

3. puude arvu (tk/ha) määramine noorendikus ja puistule hinnangu andmine;  

4. määrab G, kasutades relaskoopi keskealises puistus;  

5. hindab puidu kogust lähtudes puidu parameetrites (virn ja nott); 

6. valib  kasvama jäävad ja raiesse minevad puud hooldusraiel; 

7. puu- ja põõsaliikide tundmine vastavalt nimekirjale.  

Praktilise ülesande raja pikkus on maksimaalselt 3 kilomeetrit.   

Praktiline ülesanne loetakse sooritatuks kui kutsetaotleja läbib raja kiiremini kui 3 

astronoomilist tundi ja on lahendanud kõik ülesanded lubatud vigade piirides. 

Teema ÜLESANNE LUBATUD 
VEAPIIRID 

SOORITATUD MITTE 
SOORITATUD 

X Objekti leidmine 
kaardi/GPS abil 

Puuduvad   

1 Metsataimede arvu 
määramine 
(piiritletud alal) 

+-25%   

2 Puude arvu 
määramine 
noorendikus 

+-25%   



(piiritletud alal) 

3 Rinnaspindala 
mõõtmine 
(määratud 
asukohas) 

+-3 m2/ha   

4 Virna mahu 
määramine (virn 
mahuga üle 15 tm) 

+-15%   

5 Raiutavate puude 
valik hooldusraiel 
(piiritletud alal).  

õigesti valitud 
80% puud; 

  

x Praktilise ülesande rada läbitud lubatud 
aja piires 

  
 

 

Praktiline langetus (juhul kui taotlejal on kehtiv Raietööline I, Raietööline 3 või Metsur II 
kutsetunnistus ning ta esildab sellekohase tõendi, ei ole kutsetaotlejal kohustust sooritada 
praktilist langetustööd). 
 
Puu langetamise praktiline osa koosneb puu ergonoomilisest langetamisest, laasimisest, 

järkamisest ja okste koondamisest. Puu langetamiseks, laasimiseks ning järkamiseks on aega 

20 minutit, okste koondamine ei kuulu aja sisse. Kutsetaotleja võib kasutada oma 

mootorsaagi,  mis peab olema tehniliselt korras. Turvavarustus peab olema isiklik. 

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. langetades puud, liigub tööoperatsioonide vahel seisva ketiga; 

7. langetab puu vastavalt langetussuunale; 

8. lõikab õige sügavuse ja nurgaga langetussälgu; 

9. jätab lõigates kännule pideriba; 

10. kasutab langetamisel puu tagasivajumise vältimiseks langetuslabidat; 

11. taganeb õiges suunas; 

12. kasutab ergonoomilisi töövõtteid; 

13. laasib tüve jalatallad maas ja seistes ühel poolt tüve; 

14. järkab sortimendid õiges pikkuses ja järkamisega ei rikuta sortimenti 

15. koondab raidmed; 

16. kasutab mõistlike abinõusid rippes puu maha saamisel. 

 

 

 

Lisa 2 



Kompetentsipõhise eneseanalüüsi vorm Metsur, tase 4 kutsetaotlejale 

 

Taotleja ees- ja perenimi: 

Selgituseks: eneseanalüüsi vormi hallides lahtrites on püstkirjas väljavõtted Metsur, tase 4 kutsestandardist, 

joonega eraldatult ja kaldkirjas on juhised eneseanalüüsi vormi täitmiseks. Eneseanalüüs kirjutage valgetesse 

lahtritesse. Hindamise positiivse otsuse tegemise aluseks on kutsetaotleja esitatud tõendused kõigi 

kutsestandardis nimetatud nõuete (teadmiste, oskuste ja kompetentside valdamise) kohta. 

Metsur, tase 4 kohustuslikud kompetentsid 

B.3.1 Metsauuenduse rajamine 

Tegevusnäitajad: 

1. veab ja säilitab metsataimi, arvestades taimetüüpi ja nende säilitusnõudeid; 

2. hindab visuaalselt metsataimede kvaliteeti ja valmistab metsataimed istutamiseks ette lähtudes 

taimetüübist;  

3. rajab metsauuendust, arvestades uuendatava ala tingimusi ja metsataimede tüüpi ning peab metsataimede 

üle arvestust;  

4. kontrollib oma meeskonna töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust: metsataimede kinnitustugevus pinnases, 

istutussügavus, istutuskoha valik, istutuse algtihedus. 

Juhis eneseanalüüsi vormi täitmisel:  

Kompetentsi tõendamiseks kirjeldage vähemalt ühte tööobjekti, kus olete tegelenud metsauuenduse 

rajamisega. Näited ja kirjeldused oma praktilisest tööst valige selliselt, et saaksite tutvustada kompetentsi B.3.1 

kõigi tegevusnäitajate kasutamist tegelikus töös.  

Kirjelduse maht kuni 2000 tähemärgi 

Kutsetaotleja kirjeldus kompetentsi B.3.1 valdamisest  

 

 



B.3.2 Metsauuenduse hooldamine ja valgustusraie tegemine 

Tegevusnäitajad: 

1. valib kasvama jäävad puud, lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, 

tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm); 

2. raiub tulevikupuistu koosseisu mittesobivad puud ja puude kasu taksitavad põõsad ning rohttaimed, 

kasutades võsa- või kettsaagi, vältides kasvama jäävate puude vigastamist;  

3. hooldab võsa- või kettsaagi, lähtudes kasutusjuhendist;  

4. kontrollib oma meeskonna töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust: tulevikupuistuks sobilik puude kvaliteet, 

nende arv hektaril ja puude vahekaugus. 

Juhis eneseanalüüsi vormi täitmisel:  

Kompetentsi tõendamiseks kirjeldage vähemalt ühte tööobjekti, kus olete tegelenud metsauuenduse 

hooldamise ja valgustusraiega. Näited ja kirjeldused oma praktilisest tööst valige selliselt, et saaksite 

tutvustada kompetentsi B.3.2 kõigi tegevusnäitajate kasutamist tegelikus töös.  

Kirjelduse maht kuni 2000 tähemärgi 

Kutsetaotleja kirjeldus kompetentsi B.3.2 valdamisest  

 

 

B.3.3 Hooldus- ja uuendusraie tegemine 

Tegevusnäitajad: 

1. valib raiutavad ja kasvama jäävad puud, lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste 

parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine, bioloogilise 

mitmekesisuse tagamine jm);  

2. toodab puidu sortimendi vastavalt tootmisülesandes esitatud kvaliteedi- ja parameetrite nõuetele, kasutades 

kettsaagi;  

3. hindab puidu sortimendi mahtu, lähtudes mõõtmisese ja mahumääramise meetoditest; 

4. hindab puistu rinnaspindala, kasutades relaskoopi; 

5. hooldab kettsaagi, lähtudes kasutusjuhendist;  

6. kontrollib oma meeskonna töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust: puidu sortimendi vastavus 

kvaliteedinõuetele, raiutavate ja kasvama jäävate puude valik, puistu rinnaspindala ja puude vahekaugus 

Juhis eneseanalüüsi vormi täitmisel:  

Kompetentsi tõendamiseks kirjeldage vähemalt ühte tööobjekti, kus olete teostanud hooldus- ja uuendusraiet. 

Näited ja kirjeldused oma praktilisest tööst valige selliselt, et saaksite tutvustada kompetentsi B.3.3 kõigi 

tegevusnäitajate kasutamist tegelikus töös.  

Kirjelduse maht kuni 2000 tähemärgi 

Kutsetaotleja kirjeldus kompetentsi B.3.3 valdamisest  

 

 



B.3.4 Juhtimine ja majandamine 

Tegevusnäitajad: 

1. juhendab ja kontrollib meeskonnaliikmeid, lähtudes etteantud nõuetest ning arvestades töö iseloomu ja 

keerukust;  

2. tagab töölõigu sujuva toimimise oma vastutuse piires, lähtudes juhistest ja juhtides tähelepanu vajalikele 

muudatustele;  

3. suhtleb koostööpartneritega ja sõlmib kokkuleppeid oma vastutuse piires, kasutades vajalikke dokumente 

vastavalt ettevõtte töökorraldusele ja õigusaktide nõuetele;  

4. annab meeskonnaliikmetele tagasisidet tehtud tööde kohta;  

5. teavitab koostööpartnereid tehtud töödest koos nõutud andmetega (nt metsataimede tüki arv, tehtud tööde 

pindala, puidu kogus). 

Juhis eneseanalüüsi vormi täitmisel:  

Kompetentsi tõendamiseks kirjeldage vähemalt ühte töösituatsiooni, mille tegevuses olete meeskonda juhtinud 

ning suheldud koostööpartneritega, esitage näiteid enda tegevusest. 

Kirjelduse maht kuni 2000 tähemärgi. 

Kutsetaotleja kirjeldus kompetentsi B.3.4 valdamisest  
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