
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: statsionaarne 

 

 
Moodul nr 16  
 

 
Masinraie algõpe mooduli maht 3,5 EKAPit 

Mooduli vastutaja: 
 

Erki Põldmaa 

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

Mooduli eesmärk: 
 

Õpetusega valmistatakse õpilane ette tulema vajadusel toime harvesteri kasutamisega algtasemel 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 
 

Läbitud on moodulid: metsanduse alused, raietöö alused, metsakasvatus, metsamasinate ehitus ja hooldamine, metsamasinate 
juhtimine ja seadistamine, puiduvarumistehnoloogia, kokkuveotööd, kokkuveopraktika. 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 
 

Moodul hinnatakse mitteeristavalt. Kõik hindamisülesanded peavad olema sooritatud. 

 

Õpiväljundid (ÕV) 1) Demonstreerib masinraie algoskusi lihtsa koosseisuga 

hooldusraielangil ja/või uuendusraielangil 

 raiub ettemärgitud kokkuveoteed, vältides metsa, pinnase ja 
keskkonna kahjustamist  

 langetab, laasib ja järkab puid, kahjustamata kasvamajäävaid 

puid ning tagades tööohutuse 

2) reguleerib harvesteri tööparameetreid ning vahetab 

elektrooniliselt tööga seotud infot 

 seadistab juhendamisel harvesteri tööprogrammi 
parameetreid vastavalt tööülesandele  

 koostab  juhendamisel järkamisfaili   

 võtab vastu ja edastab tööga seotud elektroonilisi andmeid 



3) tangib ning jälgib masina korrasolekut, sh tehniliste 

vedelike taset 

 jälgib seadeväärtusi ja tehniliste vedelike taset 

 tangib vajadusel harvesteri 

       4) võrdleb harvesteri ja forvarderi töö eripära  kirjeldab tööparameetrite seadistamise eripärasid 

 kirjeldab lõikepea ehitust  

 selgitab lõikepea üldisi töötamise põhimõtteid 

Mooduli maht kokku 90 tundi: sellest 48 tundi on kontaktõpe  ja 42 tundi on iseseisev töö  
Teemad, alateemad K  

 
IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamis-
meetodid 

Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (3 või 
arvestatud) 

4 5 

1. Harvesteri lõikepea 
ehitus 

6 6 0 0 5 Loeng, video, 
töödemonst-
ratsioon, 
praktiline 
ülesanne  

Mitte-
eristav 

Praktiline 
ülesanne 

Nimetab ja näitab harvesteri lõikepea tööorganid ja 
selgitab nende otstarvet 

2. Harvesteri 
tööparameetrid 

8 4 0 0 2; 5 Loeng, töö-
demonstrat-
sioon, praktiline 
ülesanne, 
harjutamine 
imitaatoril, 
praktiline töö  

Mitteristav Praktiline 
ülesanne 

Seadistab juhendamisel lõikepea 
automaatikatasemed, koostab vastavalt 
lähteülesandele  järkamisfaili 

3. Masinraie 30 22 0 0 1 Loeng, iseseisev 
harjutamine 
imitaatoril, 
praktiline töö 

Mitte-
eristav 

Praktiline 
töö 
 

Langetab puid, kahjustamata kasvamajäävaid puid 
ning tagades tööohutuse; laasib, järkab ja paigutab 
sortimendid kokkuveotee kõrvale 

4. Harvesteri tankimine ja 
korrasoleku jälgimine 

4 10 0 0 3; 4 Loeng,  
praktiline töö 

Mitte-
eristav 

Praktiline 
töö 

Tangib õigesti harvesteri ja hoiab selle puhta; 
reageerib ohusignaalidele. 

 

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


