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ÕPPIJA INDIVIDUAALNE PRAKTIKAKAVA 

Harvesterioperaatori õppekava Luua Metsanduskoolis 

 

Praktikandi nimi 

 

Kontaktandmed (telefon, e-post)  

 

 

 

Praktikaettevõtte nimi  

 

Praktikaettevõtte aadress 

 

Koolipoolse koordineerija nimi  

 

Kontaktandmed (telefon, e-post) 

 

Ettevõttepoolse praktikajuhendaja nimi 

 

Kontaktandmed (telefon, e-post) 

 

Praktika teema ja kvalifikatsioonitase Masinraiepraktika, IV tase 

Praktikaperioodi algus- ja lõpukuupäev 

 

Praktika maht õppenädalates 

 

Õppija saabus praktikale (kuupäev) 

 

Õppija lahkus praktikalt (kuupäev) 

 

 

 

Praktika eesmärgid: 

 

Praktika õppekavajärgsed väljundid 

1) Teeb raieid  erineva 

vanuse ja 

koosseisuga puistutes 

 veendub raielangi piiride õigsuses, kasutades kaarti ja/või 

GPS-seadet 

 planeerib ja korraldab oma töö raielangil, lähtudes 

tootmisülesandest, materjalide kvaliteedinõuetest, 

tehnoloogilisest kaardist ja muudest regulatsioonidest 

 teeb erinevaid raieid vastavalt nõuetele, kasutades 

ratsionaalseid töövõtteid ja arvestades erinevate pinnaste, 

reljeefi, ilmastiku, pimedal ajal töötamise eripäraga ja 

ohutusnõuetega 

 valib iseseisvalt kasvama jäävad puud, sh seemne- ja/või 

säilikpuud 

 koostab järkamisfaile 

 võtab vastu ja edastab elektroonilisi andmeid 

 teeb harvesteri kontrollmõõtmisi 

 kontrollib  materjalide kvaliteeti ja parameetreid 

 määrab harvendusraiel raiejärgset rinnaspindala 

 teeb koostööd kokkuvedajaga 



 hindab ohufaktoreid, ja maandab tööga kaasnevaid riske 

 analüüsib oma töö tulemust ja leiab võimalusi oma töö 

parendamiseks 

2) Teeb metsamasina 

tehnohooldust ja 

remonttöid lähtudes 

kasutusjuhendist 

 

 valib sobivad hooldusmaterjalid (õlid, filtrid, tehnilised 

vedelikud jm), lähtudes kasutusjuhendist 

 hooldab metsamasinat, lähtudes hooldusgraafikust 

 määrab visuaalse vaatluse ja rikke kontrollimise põhjal 

metsamasina remondivajaduse  

 kõrvaldab rikkeid oma oskuste piires või langetab 

asjakohase otsuse spetsialisti kaasamiseks 

 käitleb hooldus- ja remondijäätmeid, lähtudes 

keskkonnanõuetest 

3) suhtleb partneritega, 

kasutades korrektset 

eneseväljendust 

 suhtleb metsaomanike, ametnike, kaastöötajatega, 

koostööpartneritega, vajadusel võõrkeeles 

 vahetab tööga seotud infot (sealhulgas elektrooniliselt) 

tööjuhtidega  

 vastutab kokkulepete tähtajalise täitmise eest 

4) koostab ja 

vormistab 

dokumente 

 on teadlik metsanduslikust dokumentatsioonist 

 koostab korrektses eesti keeles ja hoiab korras 

praktikaülesannetega seotud dokumentatsiooni  

 koostab töösuhetega seotud dokumente 

Õppija isiklikud 

praktikaeesmärgid 

 

 

 

Praktika ajakava (koostatakse õppija ja ettevõtte juhendaja koostöös) 

Praktika juhendaja ettevõttes kannab põhivastutust õppimise eest praktika ajal. Selleks 

koostab juhendaja koos praktikandiga ettevõtte praktika ajakava, annab praktikandile 

eesmärgipäraseid praktikaülesandeid ning kontrollib ja hindab nende täitmist. 

 

 

Praktikandi eelnev ettevalmistus 

Praktikant on eelnevalt saavutanud järgmised väljundid: 

 

 eristab levinumaid kodumaiseid puu- ja põõsaliike, nende haigusi ja kahjustusi;  

 mõistab erinevate metsatüübirühmade metsakasvatuslikku potentsiaali 

 kasutab kaarte, registreid ja GPS-seadmeid 

 oskab anda esmaabi ja käitub õnnetusjuhtumi puhul adekvaatselt 

 kasutab ja hooldab iseseisvalt metsurivarustust (kett- ja võsasaed ning turvavarustus) 

 teeb iseseisvalt ettemärgitud puude raietöid kett- ja võsasaega 

 hindab metsamaterjalide mahtu 

 seostab puistu hooldusvajadust metsakasvatuse bioloogiliste alustega 



 teeb iseseisvalt hooldusraiet, lähtudes puistu metsakasvatuslikest eesmärkidest ja 

tervislikust seisundist 

 järkab langetatud tüved, lähtudes maksimaalsest majanduslikust kasust 

 mõistab metsamasinate ehituse terviklikkust ja tööpõhimõtteid 

 hooldab metsamasinaid, lähtudes kasutusjuhendist ja ohutusnõuetest 

 juhib metsamasinaid, arvestades looduslikke tingimusi  

 seadistab metsamasina süsteemide seadeväärtusi 

 mõistab puiduvarumise tehnoloogia olemust ja valiku kriteeriume 

 mõistab lõikepea ehitust ja töö põhimõtteid 

 seadistab lõikepea vastavalt tööülesandele  

 kasutab harvesteri arvuti tööprogramme ning seadistab seadeväärtusi vastavalt 

tööülesannetele  

 hooldab lõikepead, lähtudes tootja kasutusjuhendist 

 vahetab elektrooniliselt infot, lähtudes tööülesandest 

 planeerib oma tööd lähtudes tööülesandest 

 raiub sisse kokkuveo teed, kahjustamata pinnast ja kasvamajäävaid puid 

 teeb hooldusraietel puude valiku vastavalt nende metsakasvatuslikule eesmärgile 

 tagab ratsionaalse puidukasutuse vastavalt tootmisülesandes toodud nõuetele 

 teeb uuendusraieid, juhindudes õigusaktide nõuetest ja metsakasvatuslikest 

eesmärkidest 

 hoiab masina töökorras 

 

 

Praktika dokumenteerimine  

 

Õppija täidetavateks praktikadokumentideks on  

1) praktikapäevik 

2) praktikaaruanne  

 

Praktikaruanne peab lisaks üldises juhendis nõutule sisaldama järgmisi teemasid: 

 Ülevaade praktikaettevõtte rollist ja vastutusest metsandussektoris 

 Ülevaade oma rollist ja vastutuse ulatusest ettevõttes 

 Seekordse praktika korralduse analüüs ja ettepanekuid praktikaettevõttele ning 

koolile selle parendamiseks 

 Isikliku töö tulemuse analüüs, mida oleks pidanud tegema teisiti 
 


