
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad 

Õppevorm: statsionaarne 

 

Moodul nr 26 Metsahindamine mooduli maht 2 EKAP 

Mooduli vastutaja: 
 

Lauri Toim 

Mooduli õpetajad: Lauri Toim 
 

Mooduli eesmärk: 
 

Õpetusega valmistatakse õpilane ette määrama kasvava metsa mahtu ning tõlgendama puistute takseerkirjeldusi.  

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 

Eelnevalt peab lävend olema saavutatud järgmistes teemades (õppeainetes): Kaardid ja GPS, Metsakasvatus. 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 

Moodul hinnatakse eristavalt teema 4 hindamisülesande põhjal. Moodul loetakse lõpetatuks, kui kõik õpiväljundid on saavutatud 

vähemalt lävendi tasemel. 

 

Õpiväljundid (ÕV) 1) Iseloomustab Eesti metsaressurssi, kasutab 

registreid ja muid infotehnoloogilisi võimalusi 

metsamajanduslike andmete leidmiseks:  

 leiab iseseisvalt infot metsaressursi ja konkreetsete puistute 
kohta, kasutades infotehnoloogilisi võimalusi. 

 

2) Tõlgendab puistu takseerkirjeldusi ja 

metsamajanduskava: 

 selgitab metsamajanduskavas olevate andmete kasutamist. 

3) Eraldab raielanke ja hindab kasvava metsa tagavara, 

kasutades selleks erinevaid mõõteriistu ning 

hindamismeetodeid: 

 leiab raielangi vastavalt tööülesandele; 

 hindab kasvava metsa tagavara silmamõõduliselt;  

 kasutab erinevaid mõõteriistu ja hindamismeetodeid ning 
infotehnoloogilisi lahendusi. 



4) Lähtub oma töös metsanduslikest õigusaktidest, 

kasutades nende leidmiseks  infotehnoloogilisi 

vahendeid: 

 kasutab infotehnoloogia võimalusi metsanduslike õigusaktidega 
töötamisel; 

 tugineb metsa majandamisega seotud otsuste tegemisel 

metsanduslike õigusaktide nõuetele. 

Mooduli maht kokku 52 tundi: sellest 40 tundi on kontaktõpe  ja 12 tundi on iseseisev töö  
Teemad, alateemad K  

 
IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamis-
meetodid 

Hindekriteeriumid 

 Lävend (3 või 
arvestatud) 

4 5 

1. Andmebaasid ja 
registrid: 
Metsaressurssi tervikuna ja 
kinnistupõhiselt puistuid  
kirjeldavate  andmebaasi-
de ja kaardilahenduste 
kasutamine (SMI) 

4 0 0 0 1 Loeng; 
infootsing 

Mitteeristav Praktiline 
ülesanne 

Õpilane lahendab ülesande: leiab iseseisvalt 
nõutavat infot metsaressursi ja konkreetsete 
puistute kohta, kasutades metsanduslikke 
andmebaase. 
 

2.Puistu 
takseerkirjeldused: 
Takseerkirjelduse mõiste 
ning sisu. Takseerkirjel-
duste kasutamine metsa-
majanduskavades; metsa-
majanduskava tõlgenda-
mine. Kava osad seaduse 
järgi. Metsamajanduskava 
kohustuslikkus ja vormid 
(paberkandjal ja  elektroo-
niliselt). Kavade tähtsus ja  
ja kasutamine.  

4 0 0 0  Loeng; 
metsamajandus
-kava analüüs 

Mitteeristav Praktiline 
ülesanne 
(metsama-
janduskava 
tõlgenda-
mine) 

Õpilane kirjeldab õigesti konkreetseid puistuid 
metsamajanduskava takseerkirjelduste osas 
toodud andmete põhjal 

3.Lankide eraldamine ja 
tähistamine: Eraldamist 

8 0 0 0  Loeng, 
praktiline töö;  

Mitteeristav Praktiline 
ülesanne 

Leiab, kasutades erinevaid meetodeid,  raielangi 
vastavalt tööülesandele; tuvastab õigesti piirid 

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



vajava metsaosa (raielangi) 
leidmine ja piiride tuvas-
tamine erinevate vahendi-
tega. Piiride tähistamine. 
Õigusaktide roll raielankide 
asukoha ja suuruse 
määramisel. 

paaris- või 
grupitööna 

ning tähistab need nõuetekohaselt maastikul.  
Võrdleb erinevate meetoditega tuvastatud piiride 
täpsust. 
 

4.Kasvava metsa tagavara 
hindamine: 
Tagavara mõiste. Tagavara 
hindamismeetodid. 
Tagavara määramisel 
mõõdetavad parameetrid 
ja nende praktiline 
mõõtmine; mõõteriistad. 
Hindamine instrumen-
taalselt ja silmamõõdulise 
meetodiga. Sortimentide 
väljatuleku prognoos. 
Andmete töötlemine 
mobiilse eritarkvaraga. 

18 0 0 0  Loeng, 
praktiline töö 

Eristav Praktiline 
töö 

Õpilane kogub 
andmeid ühe 
meetodiga ja 
töötleb 
andmed käsitsi 
arvutades. 
Leiab puistu 
tagavara. Saab 
tõese tulemuse 

Õpilane kogub 
andmeid 
vähemalt kahe 
erineva mee-
todiga; töötleb 
andmed tabel-
arvutuskesk-
konnas; Leiab 
puistu 
tagavara; saab 
tõese 
tulemuse.  

Õpilane kogub 
andmeid 
vähemalt kahe 
erineva mee-
todiga; leiab 
puistu tagava-
ra töödeldes 
andmed tabel-
arvutuskesk-
konnas, mis on 
„pilvetehnoloo
gia“ baasil 
(näiteks 
OneDrive ja 
GoogleDrive) 

5.Õigusaktid: 
Metsamajanduslike võtete 
rakendamine lähtudes 
õigusaktidest. 

6 12 0 0  Loeng Mitteeristav Veebipõhine 
enesekont-
rolli test 

Õpilane määrab kättesaadavate 
puistuparameetrite alusel õigusaktidest tulenevad 
metsamajanduslikud tööd. 

Kasutatav kirjandus: 

Mart Vaus „Metsatakseerimine“, Halo Kirjastus 2005  

Teodor Krigul „Metsatakseerimine“ , Tartu 1972  

Riigiteataja määrused ja juhendid – www.riigiteataja.ee  

Puidumõõtmise ümarlaua veebimaterjalid -  

http://puidumootmine.emu.ee/

