
MOODULI RAKENDUSKAVA 
 
Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad 
 
Õppevorm: statsionaarne 
 

Moodul nr 28 Alternatiivsed kokkuveotehnoloogiad mooduli maht 4 EKAP 

Mooduli vastutaja: 
 

Otto Klaos 

Mooduli õpetajad: Erki Põldmaa, Riho Sepp, Otto Klaos, Talis Klaos, Allan Seim 
 

Mooduli eesmärk: 
 

Õpetusega valmistatakse õpilane  ette tundma universaalmasinaid ja nende eripära 

Nõuded mooduli alustamiseks: Puiduvarumistehnoloogia 

Nõuded mooduli lõpetamiseks: Moodul hinnatakse eristavalt. Hindamisülesannete osakaalud on järgnevad: test 0,2; tehnoloogiline kaart 0,2; kokkuvedu 0,4 ja hooldus 
0,2. Moodul loetakse lõpetatuks, kui kõik õpiväljundid on saavutatud vähemalt lävendi tasemel.  

Õpiväljundid (ÕV) 1) Selgitab alternatiivsete kokkuveomasinate  (ATV, 
universaaltraktor, Iron Horse jne) kasutamise 
võimalusi ümarmaterjali, tüveste ning raidmete 
kokkuveol ja maapinna ettevalmistamisel 
metsakultuuride jaoks: 

 määratleb metsanduses kasutatavaid kokkuveomasina tüüpe; 

 iseloomustab erinevate kokkuveomasinate vajalikkust; 

 tunneb ära maapinna ettevalmistamise masina ja kirjeldab 
tööpõhimõtet. 

2) Kavandab tehnoloogilise skeemi tööks 
alternatiivmasinate ning tööseadmetega, sh 
arvestades maapinna kaitse vajadusi: 

 koostab tehnoloogilise skeemi alternatiivmasinaga töötamiseks;  

 kirjeldab alternatiivmasinaga töötamise vajadust. 

3) Veab materjali kokku universaaltraktori või ATV-ga:  mõistab universaaltraktori ja metsamasina (forvarderi) käsitsemise 
eripärasid 

 veab materjali juhendaja juhendamisel 



4) Hooldab masinaid ning nendega agregateeritud 
tööseadmeid: 

 kirjeldab masinate tehnilise seisukorra järgimisest 

 selgitab masinate hooldamise vajalikkust 

 teeb masina kasutusjuhendi järgset hoolet järgides kasutusjuhendit 

Mooduli maht kokku 104 tundi: sellest 96 tundi on kontaktõpe  ja 8 tundi on iseseisev töö  
Teemad, alateemad K  

 
IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemee-
todid 

Hindamine Hindamis-
meetodid 

Hindekriteeriumid 

 Lävend (3 või 
arvestatud) 

4 5 

1.Universaalmasinad  10 0 0 0 1 Õppekäigud, 
õppevideod 

Eristav Test Nimetab ühe uni-
versaalmasina ja 
kirjeldab masina 
manuaali kasuta-
des metsatööks 
olulisi masina para-
meetreid. 

Lisaks: Nimetab 
universaalmasinal 
kasutatavaid abi-
seadmeid. Annab 
soovitusi ettean-
tud tingimustesse 
masina valikuks. 

Lisaks: Annab 
hinnangu 
universaalmasina 
tootlikkusele. 

Metsa ülestöötamisel 
kasutatavad universaaltraktorid 
ja ATV-d 

2 0 0 0 

Universaaltraktoritel ja ATV-del 
kasutatavad abiseadmed 

2 0 0 0 

Universaaltraktori ja ATV 
tootlikkus 

6 0 0 0 

2.Tehnoloogiline skeem 10 0 0 0 2 Õppekäigud, 
slaidi- 
programm; 
tehnoloogiliste 
skeemide 
analüüs ja 
koostamine 
 
 
 
 
 
 

Eristav Tehnoloo-
gilise 
skeemi 
koostamine 

Koostab juhenda-
misel  tehnoloo-
gilise skeemi uni-
versaaltraktori või 
ATV-ga töö-
tamiseks. 

Lisaks: Koostab 
tehnoloogilise 
skeemi iseseis-
valt. Näeb ette 
meetmed maa-
pinna kaitseks  

Lisaks: Tehnoloo-
giline skeem on 
kooskõlas valitud 
masina parameet-
ritega ning arves-
tab maapinna eri-
päraga;  ette on 
nähtud eesmärgi-
pärane ja turvaline 
laoplatsi koht. 

Tehnoloogilise skeemi mõiste ja 
kavandamise põhimõtted 

2 0 0   

Langi tingimustega tutvumine 2 0 0  

Tehnoloogilise skeemi 
koostamine masina parameetreid 
ja maapinna tingimusi arvestades 

4 0 0  

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



3.Praktiline kokkuvedu 56 6 0 0 3 Õppekäigud, 
juhendatud ja 
iseseisev 
treening 

Eristav Praktiline 
sooritus 
universaal
masinal 

Leiab üles univer-
saalmasina juhti-
misseadmed. Tuleb 
toime masina 
käsitsemisega (sõit, 
peale- ja mahalaa-
dimine) treening- 
platsil, juhendaja 
abiga 

Lisaks: töötab 
treeningplatsil 
juhendaja abita  

Töötab metsa-
maastikul 
iseseisvalt 

Metsamaterjali kokkuvedu 
universaaltraktori või ATV-ga 

56 6 0 0 

4.Universaaltraktori ja ATV 
hooldus 

20 2 0 0 4 Kasutusjuhen-
dite uurimine. 
Juhendatud ja 
iseseisev 
masina 
hooldamine 
 

Eristav Praktiline 
sooritus 

Hooldab masina 
juhendamisel  

Hooldab masina 
iseseisvalt, 
tuginedes 
juhendile 

Lisaks: koostab 
hüpoteetilise 
tellimuse varuosa 
kohta, kasutades 
kataloogi 
  

Masinate kasutusjuhendi järgne 
hooldus 

12 2 0 0 

Abiseadmete  seisukorra 
järgimine ja hooldamine 

4 0 0 0 

Varuosade taastamine  või uute 
tellimine 

4 0 0 0 

 
Kasutatav kirjandus: 
1. Erinevate masinate kasutajajuhised  

2. Erinevate masinate varuosade kataloogid  

3. Kehtivad tööohutusjuhendid  

 


