Seosed kutsestandardi „Metsur, tase 4“ kompetentside ja metsuri õppekava moodulite vahel.

B.3.1. Metsauuenduse rajamine
B.3.1.1. veab ja säilitab metsataimi, arvestades
taimetüüpi ja nende säilitusnõudeid;.

X

X

B.3.1.2. hindab visuaalselt metsataimede kvaliteeti
ja valmistab metsataimed istutamiseks ette
lähtudes taimetüübist.

X

X

X

X

X

X

B.3.1.3. rajab metsauuendust, arvestades
uuendatava ala tingimusi ja metsataimede tüüpi
ning peab metsataimede üle arvestust.

X

B.3.1.4 kontrollib oma meeskonna töö kvaliteeti ja
nõuetele vastavust: metsataimede kinnitustugevus
pinnases, istutussügavus, istutuskoha valik,
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P_2. Metsauuenduse
rajamine ja hooldamine

P_3. Metsa kasvatamine

P_5. Raietöö

P_6. Praktika

X

X

X

X

X

B.3.2.2. raiub tulevikupuistu koosseisu
mittesobivad puud ja puude kasu taksitavad
põõsad ning rohttaimed, kasutades võsa- või
kettsaagi, vältides kasvama jäävate puude
vigastamist.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P_4. Metsa haldamine

P_1. Metsanduse alused
B.3.2.1. valib kasvama jäävad puud, lähtudes
metsakasvatuslikust eesmärgist (puude
kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu
koosseisu kujundamine, optimaalse puude
vahekauguse tagamine jm).

istutuse algtihedus.

B.3.2. Metsauuenduse hooldamine ja
valgustusraie tegemine

B.3.2.3. hooldab võsa- või kettsaagi, lähtudes
kasutusjuhendist.
B.3.2.4. kontrollib oma meeskonna töö kvaliteeti ja
nõuetele vastavust: tulevikupuistuks sobilik puude
kvaliteet, nende arv hektaril ja puude vahekaugus.

X
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P_6. Praktika

B.3.3.1. valib raiutavad ja kasvama jäävad puud,
lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude
kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu
koosseisu kujundamine, optimaalse puude
vahekauguse tagamine, bioloogilise
mitmekesisuse tagamine jm).

X

X

X

X

B.3.3.2. toodab puidu sortimendi vastavalt
tootmisülesandes esitatud kvaliteedi- ja
parameetrite nõuetele, kasutades kettsaagi

X

X

X

X

B.3.3 Hooldus- ja uuendusraie tegemine

B.3.3.3. hindab puidu sortimendi mahtu, lähtudes
mõõtmisese ja mahumääramise meetoditest.

X

X

X

X

B.3.3.4. hindab puistu rinnaspindala, kasutades
relaskoopi

X

X

X

X

B.3.3.5. hooldab kettsaagi, lähtudes
kasutusjuhendist.

X

X

X

B.3.3.6. kontrollib oma meeskonna töö kvaliteeti ja
nõuetele vastavust: puidu sortimendi vastavus

X

X

X
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P_5. Raietöö
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P_7. Õpitee ja töö
muutuvas keskkonnas

P_4. Metsa haldamine

P_3. Metsa kasvatamine

P_1. Metsanduse alused
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X

X

X

kvaliteedinõuetele, raiutavate ja kasvama jäävate
puude valik, puistu rinnaspindala ja puude
vahekaugus.
B.3.4 Suhtlemine ja juhendamine
B.3.4.1. juhendab ja kontrollib meeskonnaliikmeid,
lähtudes etteantud nõuetest ning arvestades töö
iseloomu ja keerukust.
B.3.4.2. tagab töölõigu sujuva toimimise oma
vastutuse piires, lähtudes juhistest ja juhtides
tähelepanu vajalikele muudatustele.

X

B.3.4.3. suhtleb koostööpartneritega ja sõlmib
kokkuleppeid oma vastutuse piires, kasutades
vajalikke dokumente vastavalt ettevõtte
töökorraldusele ja õigusaktide nõuetele.

X

B.3.4.4. annab meeskonnaliikmetele tagasisidet
tehtud tööde kohta.

X

B.3.4.5. teavitab koostööpartnereid tehtud töödest
koos nõutud andmetega (nt metsataimede tüki arv,
tehtud tööde pindala, puidu kogus).

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

B.3.5.3. korraldab oma tegevust ja kohandab enda
käitumist vastavalt olukorrale, mõistab oma panust
ettevõttes.

X

X

B.3.5.4. osaleb tulemuslikult meeskonnatöös ning
suhtleb viisakalt klientide ja kolleegidega.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P_7. Õpitee ja töö
muutuvas keskkonnas

P_6. Praktika

P_3. Metsa kasvatamine

X

P_5. Raietöö

P_2. Metsauuenduse
rajamine ja hooldamine

X

P_4. Metsa haldamine

P_1. Metsanduse alused

Kompetentsi nimetus kutsestandardis

B.3.5 Üldoskused
B.3.5.1. mõistab oma rolli metsakasvatuses ja
tulevikupuistu kujundamises ning puiduvarumise
tehnoloogilises ahelas – raie, kokkuvedu,
väljavedu ja sortimendi kasutuse eesmärk.
B.3.5.2. kasutab materjale ja töövahendeid
heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab
ettevõtte kasumlikkust järgides.

B.3.5.5. juhendab ja kontrollib meeskonna tööd,
lähtudes etteantud nõuetest.
B.3.5.6. täiendab ennast tööalaselt, õpib ja
omandab uusi töövõtteid, -meetodeid ja -tehnikaid.

X

B.3.5.7. hindab ohufaktoreid; väldib ja ennetab
metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuse tekkimist

X
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X

X

X

X
X

X

P_6. Praktika

P_7. Õpitee ja töö
muutuvas keskkonnas

X

P_5. Raietöö

X

P_4. Metsa haldamine

P_3. Metsa kasvatamine

P_1. Metsanduse alused

P_2. Metsauuenduse
rajamine ja hooldamine

Eriala õppekava moodulid

Kompetentsi nimetus kutsestandardis

X

X

X

ning teisi tööga kaasneda võivaid riske oma
töölõigus ning võtab kasutusele abinõud riskide
maandamiseks.
B.3.5.8. järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid,
kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid
töövõtteid.
B.3.5.9. annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut
abi.

X

B.3.5.10. navigeerib iseseisvalt tööobjektile ning
veendub selle piiride õigsuses

X

X

B.3.5.11. suhtleb eesti keeles tasemel B1.

X

B.3.5.12. kasutab oma igapäevatöös
digivahendeid infotöötluse, kommunikatsiooni,
ohutuse ja probleemilahenduse osas algtasemel
kasutaja tasemel

X

X

X – tähistatakse, millises õppekava moodulis arendatakse ja hinnatakse nimetatud kompetentsi
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X

X

