
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: maastikuehitaja 2. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: Statsionaarne 

 

Moodul nr 2  Muru rajamine ja hooldamine mooduli maht 9 EKAPit 

Mooduli vastutaja: 
 

Lys Lepiksoo 

Mooduli õpetajad: Lys Lepiksoo 

Mooduli eesmärk: 
 

õpetusega taotletakse, et õpilane teeb abitöid muru rajamisel ja juhendamisel hooldab muru. 
 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 
 

puuduvad 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 
 

Moodul hinnatakse mitteeristavalt.  

Kõik õpitud teemad peavad olema omandatud lävendi tasemel, kõik praktilised tööd peavad olema sooritatud. 

Õpiväljundid (ÕV) 
 
 

1. Kirjeldab muru rajamise ja hooldamise protsessi kasutades 
erialast oskussõnavara; 

 määrab praktiliselt murutaimi vastavalt soovitusnimekirjale ning nimetab neid eesti keeles, 

 määrab praktiliselt muru-umbrohtusid vastavalt soovitusnimekirjale ning nimetab neid eesti keeles; 

 kirjeldab kasvupinnaste omadusi taimede kasvutingimustest lähtuvalt; 

2. Valmistab juhendamisel ette murualuse mullapinna;   valmistab juhendamisel ette külvipinna; 

3. Külvab muru käsitsi või käsikülvikut kasutades  külvab muruseemned ja väetise käsitsi ning külvikuga ühtlaselt juhendile vastava külvinormiga; 

 rullib pinnase vastavalt vajadusele kasutades ergonoomilisi töövõtteid; 

4. Teeb abitöid siirdmuru paigaldamisel;  teeb juhendamisel abitöid grupitööna siirdmuru paigaldamisel; 

 kastab juhendamisel külvijärgse ja siirdmuru kogu murupinna ulatuses tagades maapinna ühtlase niiskumise nõutud sügavuseni; 

5. Hooldab juhendamisel muru käsitsi, seadmeid ja masinaid 
kasutades, järgides juhendeid, kasutades ohutuid ja ergonoomilisi 
töövõtteid ning keskkonnanõudeid; 
 

 hindab niitmisvajadust ja niidab muru, kasutades mehhanisme (muruniidukit, trimmerit) ja järgides tööohutusnõudeid; 

 teeb juhendamisel muid muruhooldustöid (õhustamine, samblatõrje, väetamine, kastmine jt) käsitsi; 

 väetab juhendamisel muru käsitsi või külvikuga vastavalt vajadusele; 

6. Hindab nõustamisel oma töö tulemusi ja kasutab probleemide 
lahendamisel nõu, abi ja tuge ning etteantud infomaterjale. 

 Leiab etteantud infomaterjalidest oma tööks vajalikud juhendid; 

 Hindab nõustamisel oma töö tulemusi 

Mooduli maht kokku 9 EKAPit ehk 234 tundi: sellest 66 tundi on kontaktõpe, 48 tundi on iseseisev töö, 120 tundi praktikat  
 

 

 

 

 

 

 



Teemad, alateemad K  
 

IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindami-
ne 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (3 või arvestatud) 
 
 

1. Murutaimed 
(külvimurule ja 
siirdmurus) 

1.1 Muruumbrohud 

7 10   1,6  Selgitus 
 

 Õuesõpe 
 

 Praktiline 
määramisharj
utus 

 

Mitte-
eristav 
 

Kompleks ülesanne: 
praktiline määramine, 
juhtumi kirjeldus ja analüüs 
 

 Eristab murutaimed umbrohtudest 

 Nimetab umbrohud ja murutaimed perekonna tasandil eesti keeles; 
 

2. Kasvupinnased 
ja nende 
parandamise 
võimalused.  

7 10   1,6  Esitlus 
 

 Õuesõpe 
 

 Praktiline 
määramisharj
utus 

 

Mitte-
eristav 
 

Kompleks ülesanne: 
praktiline määramine, 
juhtumi kirjeldus ja analüüs 
 
 

 Hindab kasvupinnaste omadusi ja kirjeldab parandamise võimalusi; 

 Määrab mulla lõimise ja happesuse käepäraste vahenditega; 
 

3. Väetamine ja 
taimekaitse 

7 7   1,6 Õuesõpe 
Praktiline 
taimemäära-
mine. 

 

Mitte-
eristav 

 Praktiline töö 
 

 Valib etteantud nimekirja alusel väetised teiste väetiste hulgast; 

 Nimetab erinevaid umbrohutõrjeviise; 
 

 
 

4. Rajamis- ja 
paigaldustööd 
erinevatel 
pindadel (sh 
masinad, 
mehhanismid) 
 

6.1 Murude liigitus 
kasutusotstarbe 
järgi 

6.2 Murude rajamine 
seemnest, 
siirdemurust 

6.3 Murude rajamisel 
kasutatavad 
masinad ja 
mehhanismid 

 

28 13  60 2,3,
4,6 

 Töövõtete 
demonstreeri
mine 

 Koos 
selgitusega 
näidis 
õppevahendit
e 
tundmaõppim
ine. 
 

Mitte-
eristav 

 Kompleks ülesanne: 
Praktiline määramine, 
Juhtumi kirjeldus ja 
analüüs 
 

 Valmistab juhendamisel ette külvipinna, kasutades käsimehhanisme; 

 Külvab juhendamisel muruseemned ning väetise käsitsi või külvikuga; 

 Teeb abitöid siirmuru paigaldamisel; 

 Rullib pinnase vastavalt juhendamisele ja kasutab ergonoomilisi töövõtteid; 
 
 

 

 Koostab juhendamisel etteantud liikide piires nõuetekohase foto- ja näidiste kogu (juhend lisas);  

 Kasutab määramisel õpetaja abi; 

 Individuaalne kogu vastamine; 
 
 

 Kirjeldab loodussõbraliku taimekaitse olulisust.   
 

7. Murude 
hooldustööd, (sh 
töövahendid ja 
mehhanismid) 

7.1 Niitmine 
7.2 Kastmine 
7.3 Õhutamine 
7.4 Samblatõrje 

27 8  60 5,6  Selgitus 

 Praktiline 
töövõtete 
ettenäitamine 

 

Mitte-
eristav 

 Praktiline tööülesanne –  

 Suulised ja kirjalikud 
ülesanded 
 

 Hindab niitmisvajadust ja niidab muru, kasutades mehhanisme (muruniidukit, trimmerit) ning järgides 
tööohutusnõudeid; 

 Hindab vaatluse teel muru kastmisvajadust, selgitab murutaimede üldisi kastmispõhimõtteid lähtuvalt ilmastikust;  

 Kastab külvijärgse ja siirdmuru tagades maapinna ühtlase niiskuse nõutud sügavuseni; 

 Selgitab murukultuuride üldisi väetamise põhimõtteid, toob välja erinevatel aegadel väetamise nõuded. 

 Väetab muru käsitsi külvikuga vastavalt etteantud väetusnormile; 

 Teeb juhendamisel muruhooldustöid (rohimine, õhustamine, samblatõrje), kasutades asjakohaseid tööriistu ja 
mehhanisme ohutult ja eesmärgipäraselt eemaldades juurumbrohud, sambla ning õhutades etteantud sügavuselt; 

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



Teemad, alateemad K  
 

IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindami-
ne 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (3 või arvestatud) 
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