
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: forvarderioperaatori  4. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: statsionaarne 

 

Moodul nr 6  Metsamasinate juhtimine ja seadistamine mooduli maht 6 EKAPit 

Mooduli vastutaja: 
 

Erki Põldmaa 

Mooduli õpetajad: Erki Põldmaa, Talis Klaos 
 

Mooduli eesmärk: 
 

Õpilane valmistatakse ette kasutama metsamasinaid säästlikult, seadistama masina parameetreid ja kasutama pardaarvutit. 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 
 

Puuduvad 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 
 

Moodul hinnatakse eristavalt. Hinne kujuneb ülesannete, sh lõimitud matemaatika ja füüsika keskmise hinde järgi. Arvestatud 

peavad olema kõik mitteeristavalt hinnatavad hindamisülesanded. 

 

Õpiväljundid (ÕV) 1. kontrollib masinate  korrasolekut ning juhib nende 

hüdromanipulaatoreid ja liikumist  maastikul, 

arvestades looduslikke tingimusi ning ratsionaalsuse 

põhimõtet 

 kontrollib masina tehnilist seisukorda enne töö alustamist  

 käivitab mootori, arvestades ilmastikutingimustega  

 demonstreerib metsamasinate juhtimisoskust erinevates 
tingimustes 

 juhib hüdrotõstukit, rakendades säästlikke töövõtteid 

 kasutab lisaseadmeid (diferentsiaalilukud, vints, sahk) ja 

varustust (ketid, lindid), lähtudes maastiku ja pinnase 

eripärast 



2. seadistab asjakohaselt masinate seadeväärtusi  selgitab seadeväärtuste seadistamise põhimõtteid   

 seadistab metsamasina seadeväärtused sobivateks, 
arvestades ergonoomiat ja töö iseloomu 

 seostab seadeväärtuste muutmist töö- ülesande ja 

eeldatavate töötulemustega 

Mooduli maht kokku 156 tundi: sellest 132 tundi on kontaktõpe ja 24 tundi on iseseisev töö 
Teemad, alateemad K  

 
IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamis-
meetodid 

Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (3 või 
arvestatud) 

4 5 

Metsamasinate juhtimine 
ja seadistamine 

132 24 0 0 1; 2  Eristav     

1. Metsamasina ehitus 46 14 0 0  Loeng. 
Praktiline 
harjutus. 

Eristav Praktiline 
ülesanne 

Loetleb 
metsamasina 
tähtsamad 
seadmed ja 
mehhanismid 
ning näitab neid 
masinal 

Lisaks:  
tellib 
vajadusel 
kataloo-
gist varu-
osa ja 
vahetab 
selle 
harvestril 
välja 

Lisaks: 
tuvastab 
iseseisvalt 
harvestril 
rikkeid 

2. Hüdromanipulaator 20 0 0 0  Loeng. 
Praktiline 
harjutus. 

Eristav Praktiline 
ülesanne 

Kirjeldab 
hüdromanipu-
laatoreid ja 
kasutamisots-
tarvet 

Lisaks: 
demonst-
reerib 
hüdroma
nipulaa-
tori kasu-
tamisosku
st vasta-
valt töö-

Lisaks: viib 
läbi 
hüdromani-
pulaatori 
igapäeva-
hooldust 

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



juhendile 

3. Liikumissuunad 16 0 0 0  Loeng. 
Praktiline 
harjutus. 

Eristav Praktiline 
ülesanne 

Demonstreerib 
metsamasina 
juhtimisoskust 
lihtsates 
tingimustes 

Demonst-
reerib 
metsama-
sinate 
juhtimis-
oskust 
erineva-
tes tingi-
mustes 

Demonst-
reerib 
metsama-
sinate 
juhtimis-
oskust 
keerulistes  
tingimustes 

4. Lisaseadmete 
kasutamine 

20 0 0 0  Loeng. 
Praktiline 
harjutus. 

Eristav Praktiline 
ülesanne 

Kirjeldab ja 
vahetab 
iseseisvalt 
metsamasina 
ketid, lindid 
ratastel lähtudes 
maastiku ja 
pinnase 
eripärast 

Lisaks: 
kasutab 
lisasead-
meid 
(diferent-
siaalilu-
kud, vints, 
sahk) 
lähtudes 
maastiku 
ja pinnase 
eripärast 

Lisaks: 
loetleb 
eriotstarbe-
lisi lisasead-
meid ja kir-
jeldab nende 
otstarvet. 
Valib ja 
kasutab 
lisaseadmeid 
vastavalt 
tingimustele 

5. Metsamasina 
seadistamine 

30 10 0 0  Loeng. 
Praktiline 
harjutus. 

Eristav Praktiline 
ülesanne 

Teeb 
metsamasina 
käivituseelse 
kontrolli ja 
käivitab mootori  
 

Lisaks: 
seadistab 
hüdro-
manipula
atori 

Lisaks: 
seadistab 
pardaarvutis 
tööprotses-
side seade-
väärtused  
vastavalt 
lähteülesan-
dele 
 

 


