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1 Sissejuhatus
Moderaator tervitab kohalolijaid ja selgitab koosoleku ülesehitust: koosoleku kestvuseks on planeeritud kaks tundi,
teemaks on Muraste Kooli laienemisviis (kus võiks paikneda selle kooli 3. aste), koosolek algab erinevate osapoolte
ettekannetega, millele järgneb küsimuste voor. Enne koosolekut korraldajatele laekunud küsimused on Katrin Krause
kokku koondanud ja temaatiliselt grupeerinud. Tutvustab sõna saamise korda. Märgib, et Muraste Kooli puudutavad
risti vastupidised väljakutsed kui paljusid teisi Eesti koole: Muraste Kool kasvab, mitte ei kahane.

2 Harku vallavalitsuse ettekanne
Esineb Kristi Villand, Harku Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Sissejuhatus: Räägin, kuidas oleme jõudnud tänasesse päeva. Muraste Kool on laienemas ja variant oleks laieneda
Merikülla.
Slaid teemal „Pikk plaan“ ehk Harku valla arengukava aastani 2037:
 Harku vallast saab Eesti parima hariduse.
 Harku valla õpilased on valla kantides vajaduspõhiselt kindlustatud kaasaegse kvaliteetse kodulähedase
põhiharidusega I-II kooliastmes ning
 põhihariduse III kooliastmes ja konkurentsivõimelise gümnaasiumihariduse riigigümnaasiumis saavad
õpilased omandada Tabasalu hariduslinnakus.
Selgitused slaidi juurde:
Tegemist on kehtiva Harku valla arengukavaga ja see on kõige aluseks, sellest me peame lähtuma oma töös. Seal on
kirjas, et Harku vallas saab Eesti parima koolihariduse, kodulähedastes koolides on ette nähtud I-II kooliaste ja III
kooliaste on Tabasalu hariduslinnakus.
Slaidid teemal „Lühike plaan“ ehk Harku valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2024:
 Hariduse arengusuunad lähimaks viieks aastaks koos vajalike tegevustega taotletava mõju saavutamiseks
lähtudes riigi hariduspoliitilistest suundumustest, maakonna arengustrateegiast, Harku valla
üldplaneeringust, statistilistest prognoosidest, uuringutest/küsitlustest ja haridusvaldkonna hetkeolukorrast.
 Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 22 „Muraste-Suurupi kandis III kooliastme avamine
Vallavalitsusele ülesande andmine“
 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Harku Vallavolikogu 30. mai 2019 otsuse nr
47 „Harku valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2024 koostamise algatamine“ punkti 4 alapunkti 1
alusel (juhtrühma moodustamine toimus 23. juuli 2019)
 Hariduse juhtrühm – 11 liiget (sh volikokku valitud erakondade ja liitude esindajad)
Selgitused slaidide juurde:
Vaadatakse jooksvalt, millised on selle piirkonna vajadused ja arengusuunad. Kuna vajadus muutus, tehti ettepanek,
et teeme 5 aasta arengukava ja see on siis aastani 2024. See võtab arvesse, mis on Eesti haridusmaastikul
muutumas.
Meid tänasesse päeva toonud sündmustik sai alguse 28.02.2019, mil Harku Vallavolikogu otsustas, et MurasteSuurupi kandis tuleb avada 3. kooliaste, Vallavalitsus sai vastava ülesande. Juulikuus avati hariduse arengukava
juhtrühm, mis koosneb 11 inimesest, kes on volikogu liikmed, juhtrühmas on esindatud kõik volikogus esindatud
erakonnad ja liidud.
Slaidid teemal „Hariduse arengukava juhtrühma koosolekud“:
 09.09.2019 haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe ülevaade „Harku valla haridusvaldkonna
arengukava aastani 2024“ projektist
 15.10.2019 Tallinna Ülikooli uuringu - „Teaduslik hinnang Harku valla haridusvaldkonna strateegilistele
valikutele õppija heaolust lähtuva vaatena“ ettekanne Maria Ersi poolt
 31.10.2019 „Muraste kooli põhikooliks kasvamine“ – Priit Jõe, Muraste kooli direktori ettekanne
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02.12.2019 lisaks teistele teemadele: Vallavalitsuse poolt esitatud Muraste III kooliastme kalkulatsioonide
arutelu.
Juhtrühma ettepanek arengukava täiendamiseks: Muraste Kool alustab järgmisel kooliaastal, so 2020. aastal
ühe kooliastmega õppetööd Meriküla kompleksis.
Kohal oli 10 juhtrühma liiget, kellest 8 hääletas ettepaneku poolt, üks liige hääletas vastu.

Selgitused slaidide juurde:
Juhtrühm on kogunenud neli korda, alati on olnud teemaks „kuidas Harku vallas haridust parandada ja mida tuleb
teha teisiti võrreldes suure plaaniga“. Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja sai ülesandeks teha plaani projekt, ta
tutvustas seda juhtrühmale septembri alguses. Kevadel oli välja kuulutatud uuringu tegemine Tallinna Ülikoolis, kus
oli ülesandeks vaadata, milline on meie haridusmaastik ja kuidas seda edasi arendada (millised oleks kõige
mõistlikumad variandid). Oktoobri keskpaigas käis doktor Maria Erss juhtrühma ees ja tegi ettekande uuringu
tulemustest. Oktoobri lõpus oli juhtrühma ees Muraste Kooli direktor Priit Jõe, kes rääkis Muraste Kooli põhikooliks
kasvamisest. Detsembri alguses vaatas juhtrühm majanduslikku poolt, kaalus seni kuuldud argumente ja tegi
ettepaneku, et Muraste Kool võiks laieneda 2020.a. sügisest Meriküla Spordi- ja Õppekeskusesse.
Slaid teemal „Kuidas edasi?“:
 Dokumendi „Harku valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2024“ täiendamine
 Volikogu haridus- ja kultuurikomisjonile
 Avalikule arutelule
 Juhtrühma kogunemine ning ettepanekute läbivaatamine
 Uuesti haridus- ja kultuurikomisjonile
 Volikogu otsustab
Selgitused slaidi juurde:
Kuidas nüüd selle dokumendiga edasi minnakse? See dokument ei sisalda ainult Muraste Kooli arenemist ja
laienemist, see sisaldab kõike, mis Harku valla haridusmaastikul toimub. Seda dokumenti on täiendatud koosolekute
ja ettepanekute põhjal ning see läheb järgmisesse Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni arutelu alla. Seejärel
läheb dokument avalikule arutelule (kuulutatakse avalikult välja kokkusaamise aeg ja koht, kuhu kõik huvilised
saavad kohale tulla ja selle dokumendi osas arvamust avaldada, eelnevalt avaldatakse dokument ka kõigile
lugemiseks). Peale avalikku arutelu koguneb juhtrühm ja vaatab kõik saadud ettepanekud-küsimused-kahtlused üle.
Seejärel läheb dokument uuesti haridus- ja kultuurikomisjonile ning lõpuks volikokku, kus tehakse otsus.
Slaid teemal „Senised sammud“:
Pärast Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsust nr 22:
 7. klassi avamiseks valmistumine (kahe kooli koostöö, eelarve läbirääkimised, erinevad kohtumised,
koosolekud, konkurss õpetajatele, ruumide esialgne sisend koolilt)
 Harku Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon andis ülesande tellida uuring
 Muraste-Meriküla vaheliste ligipääsuteede parendamisvõimaluste kaardistamine
Selgitused slaidi juurde:
Põgus ülevaade, mida on tehtud peale volikogu veebruarikuist otsust. Oli kiire, sest juba sügisest oli vaja avada 7.
klass, mida koolitusloa puudumise tõttu teha ei saanud ja tuli leida selleks võimalus. Täna on Muraste koolimajas 7.
klass avatud Tabasalu Ühisgümnaasiumi filiaalina. Selle tulemini jõudmiseks tuli teha tööd (läbirääkimised,
koosolekud, ametlik konkurss õpetajatele). „Tuli ka ruumide esialgne sisend Muraste Koolilt, et kui nüüd Merikülla
tullakse, mis on see vajadus.“ Algselt oli juttu, et 7. klass ei mahu Muraste koolimajja ära ja tuleb kohe see üks klass
Merikülla. Siiski, kool leidis Muraste koolimaja sees lahenduse.
Slaidil viidatu on seesama Tallinna Ülikooli uuring, millest eespool juttu oli (mida juhtrühmale oktoobris tutvustati).
Vallavalitsus kaardistas erinevaid ligipääsuteid ja nende parandamisvõimalusi (Muraste ja Meriküla vahel).
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Slaidid teemal „Meriküla Spordi- ja Õppekeskus“:
 Klassiruumid kahel korrusel
 Kabinetid õpetajatele
 Aula koos tehnikaga (istuma 200 inimest)
 Sööklaruum (kuni 90 inimest) ja toitlustaja
 Raamatukogu ruum
 Spordihoones suur spordisaal – 780 m², kõrge laega – 8 m ning lahti- ja kokku käivad tribüünid võistluste
jaoks. Saalis saab mängida korvpalli, jalgpalli, võrkpalli, sulgpalli, käsipalli ja palju muud
 Matisaal poksikottidega, ujula, jõusaal koos saunadega
 Teisel slaidil pildid kompleksist.
Selgitused slaidide juurde:
Kuidas saaks Meriküla Spordi- ja Õppekeskust 3. kooliastme jaoks kohandada ja mis võimalused siin olemas on?
Mõlemal korrusel on 6 erinevas suuruses klassiruumi (lisaks on veel klassiruumide jaoks ruumivariante), aula, söökla,
aineõpetajate jaoks kabinetid (ja ruum, kuhu saaks teha õpetajate toa), raamatukogu, suur spordisaal, matisaal,
ujula, jõusaal, lasketiir.
Ettekandes on tehnilise iseloomuga paus. Moderaator kasutab võimalust ja teavitab koosolekul osalejaid, et
koosolekut salvestatakse (koosoleku alguses ununes mainida).
Slaid teemal „Muraste kooli laienemine“:
 Tabel klasside, õpetajate ja õpilaste arvudega lähiaastatel.
 Ruumijaotuse, sisustamise/remondi, personali vajaduse sisend
 Paralleelselt koolitusloa taotlemine, haridusarengukava 2024, lisaks juurdepääsude tekitamine
Selgitused slaidi juurde:
Kui kõik klassid on õpilasi täis, siis 2020.a. sügisel on siin 96 õpilast ja 14 õpetajat, järgmisel õppeaastal 168 õpilast ja
15 õpetajat ning aasta hiljem 216 õpilast ja 17 õpetajat. Õpetajate arv on siinkohal esineja hinnang, Vallavalitsus
ootab ka kooli nägemust ses küsimuses. Ühtlasi oodatakse koolilt ka ruumijaotuse, sisustuse ja remondi kava (mida
kool näeb, et oleks vaja teha, kuhu mida paigutada).
Paralleelselt käib koolitusloa taotlemine, tegeldakse haridusarengukavaga ning tekitatakse juurdepääsusid.
Slaid teemal „Ligipääs“:
Vastavalt Harku Vallavolikogu poolt kehtestatud arengukava tegevuskavale on sellel aastal planeeritud Murastesse:
 Kolmiku tee kergliiklustee ehitus
 Meriküla ja Muraste klindi ülemise ning alumise osa merele avamise kontseptsiooni väljaarendamine (mh lift
vaateplatvormile (olemas lähteülesanne, alustame arhitektuurse eskiisi koostamisega, seejärel eelprojekt,
tööprojekt ning ehitushange)
 Kergtee Meriküla keskuse kinnistule ning osaliselt ka rajatava lifti juurde
 Koolibussid Muraste-Meriküla-Muraste
Selgitused slaidi juurde:
Käesolevale aastale on planeeritud Murastesse Kolmiku tee kergliiklustee ehitus – praegusest kergliiklusteest trepini.
Olemasolev trepp ei ole laste kooliteeks mõeldud, vaateplatvormi juurde ehitatakse lift. Lähteülesanne on olemas,
ehitushange saab see aasta tehtud. Selle aasta tegevuskavas on ka kergtee Meriküla keskuse kinnistule ja osaliselt ka
rajatava lifti juurde – st kui liftiga alla tuled, siis seda kergliiklusteed mööda saab kooli tulla. Lisaks on planeeritud
Muraste-Meriküla-Muraste koolibussid, hommikul kooli suunas ca 4 bussi ja tagasi päeva jooksul ka ca 4 bussi.
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3 Muraste Kooli hoolekogu ettekanne
Esineb Mart Eensalu, Muraste Kooli hoolekogu esimees
Slaid teemal „Muraste vs Meriküla“:
Muraste
 Üks kool, üks identiteet
 Parem asukoht, eriti teiste kantide lastele
 Väiksem ökoloogiline jalajälg
 Oluliselt efektiivsem juhtimine
 Soodsamad jooksvad kulud
Meriküla
 Olemasolevale hoonele funktsiooni leidmine
 Meriküla ja Muraste ühenduste paranemine ka muudel põhjustel liikumiseks
Selgitused slaidi juurde:
Kuhu see kool laienema peaks – kas Murastesse või Merikülla? Üritas mõelda avatult ja leida plusse mõlemale
variandile. Muraste Koolil on oma identiteet. Kui Merikülla tuleb kool, siis see on Meriküla Kool – see ei ole halb, aga
see on oma olemuselt teine kool. Asukoht on Murastes selgelt parem ja ökoloogiline jalajälg väiksem (Merikülla
laienemine toob Tilgu teele kaasa väga suure liikluskoormuse kasvu). Murastes laienemisega kaasneb oluliselt
efektiivsem juhtimine ja soodsamad jooksvad kulud. Meriküla eelised: hoone saab kasutuse ja Meriküla-Muraste
omavahel paremini ühendatud. Väärt eesmärgid, kuid need pole seotud koolipidamisega, seega mõnevõrra
teisejärgulised.
Slaid teemal „Hetkeseis“:
 Harku Vallavolikogu otsus nr 22 (21.02.2019): “Harku Vallavalitsusel kavandada lähtuvalt käesoleva otsuse
punktidest 1.-3. III kooliastme avamine ja pidamine kas Tabasalu Ühisgümnaasiumi koolitusloa alusel
Muraste koolimajas, Meriküla Õppe- ja Spordikeskuses või mujal koostöös Muraste Kooliga või korraldada
Muraste Kool ümber põhikooliks, kus õpe toimub I, II ja III kooliastmel.”
 97,2% Muraste Kooli hoolekogu korraldatud küsitlusele vastanud 370 lapsevanemast polnud nõus põhikooli
kolimisega Merikülasse ning toetas praegusele koolile juurdeehituse rajamist. Lahendust kus auto/bussi
transport korraldatakse praeguse Tilgu tee kaudu, peeti koos õhtuse vahetusega kõige halvemaks
lahenduseks. Muraste Kooli personal on üksmeelselt pakutud kujul Meriküla õppekompleksi kasutusele võtu
vastu.
 10. detsembril 2019 kirjutas vallavanem Erik Sandla koolile saadetud kirjas: ”Eelnevast tulenevalt võeti vastu
otsus, et Muraste Kool laieneb 2020. aasta sügisel Meriküla Spordi- ja Õppekeskusesse.”
 Erik Sandla vastuses Muraste Kooli hoolekogule 06.01.2020 ja Kristi Villandi vastuses õpetajatele 08.01.2020:
“Harku valla haridusvaldkonna arengukava juhtrühmaotsus laiendada Muraste Kooli III kooliaste Meriküla
hariduskompleksi on üks osa arengukava koostamise protsessist. Järgnevalt esitatakse juhtrühma ettepanek
volikogu haridus-ja kultuurikomisjonile. Seejärel toimub arengukava avalikustamine ning avalik arutelu, mille
raames on võimalik kõigil isikutel esitada täiendavaid ettepanekuid. Laekunud ettepanekuid arutab volikogu
haridus- ja kultuurikomisjon ning esitab seejärel arengukava volikogule otsuse tegemiseks.”
 Kristi Villandi vastuses õpetajatele 08.01.2020: “Hariduse arengukava juhtrühma ettepaneku “Muraste Kooli
laienemine 2020. aasta sügisel Meriküla Spordi- ja Õppekeskusesse” tühistamine ei ole vallavalitsuse
otsustada.”
Selgitused slaidi juurde:
See slaid ei ole mõeldud läbi lugemiseks. Asja mõte on näidata, kui segane praegune olukord on.
Vallavolikogu andis veebruaris Vallavalitsusele ülesande koostöös Muraste Kooliga leida lahendus. „Üks kõige
suuremaid probleeme selle protsessi juures on see, et koostööd ei ole sisuliselt toimunud. Muraste koolijuhti on
kahel korral kuulatud, hoolekogu ei ole kuulatud mitte ühtegi korda. Lapsevanemad väga selgelt soovivad seda kooli
näha Murastes, aga 10. detsembril saime me kirja, kus oli kirjutatud, et on otsustatud, et Muraste Kool laieneb
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Meriküla Spordi- ja Õppekeskusesse.“ Hiljem on küll selgunud, et tegelikult veel otsuseni jõutud ei ole, protsess alles
käib (nagu ka eelnev esineja oma ettekandes märkis).
Slaid teemal „Juhtrühma otsus“:
 Slaidil on juhtrühma liikmete nimed, pildid, erakondlik kuuluvus ja osalus otsuses. Isamaa esindajad Erik
Sandla, Vello Viiburg ja Kaupo Rätsepp, Reformierakonna esindajad Maris Viisileht ja Ott Kasuri, EKRE
esindaja Riho Saksus, Harku Liidu esindaja Priit Kotkas ja Keskerakonna esindaja Galina Kostõleva hääletasid
Merikülla laienemise poolt, Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindaja Liisa Oviir vastu, Reformierakonna
esindaja Kalle Palling jäi erapooletuks ja Isamaa esindaja Marju Oalaid ei osalenud hääletusel.
 Kristi Villandi vastuses õpetajatele 08.01.2020: „Kogukonna ja haridusvaldkonna ekspertidel on selles
küsimuses erinevad arvamused, mis on ära kuulatud, teadmiseks võetud ja otsuste tegemisel üheks
sisendiks.”
Selgitused slaidi juurde:
Kalle Palling jäi erapooletuks seoses „kahel toolil istumisega“ – ta on Muraste Kooli hoolekogu liige.
„Kogukonna ja haridusvaldkonna ekspertidel on selles küsimuses erinevad arvamused!? Kogukonna esindajana minul
on haridusvaldkonna ekspertidega väga samasugused arvamused. 36 kooli õpetajat on avaldanud seisukohad ja mina
kirjutan neile kõigile kahe käega alla. Kaks inimest juhtrühma liikmetest on minu hinnangul haridusvaldkonna
spetsialistid, kuna nendel on vastav töökogemus olemas, teised tegelikult on poliitilised Vallavolikogu ja
Vallavalitsuse liikmed.“ (Slaidil esitatud tähistusest võib järeldada, et esineja peab haridusvaldkonna spetsialistidena
silmas Viisilehte ja Kasurit, aga ka otsuses mitte osalenud Oalaidu.)
Slaid teemal „Poliitika vs reaalsed argumendid“:
 Väljavõte 2013.a. artiklis Kaupo Rätsepa poolt öeldust:
„Fakt on see, et Sisekaitseakadeemia kompleks Murastes ei ole mingil juhul sobiv 120-kohalise põhikooli
rajamiseks, nagu väidavad opositsiooni esindajad. Harku vald on hiljuti rajanud sama suure kooli
Harkujärvele ning praegu valmib Vääna-Jõesuu kool. Akadeemia kompleks Murastes on väikse põhikooli
jaoks mitmekordselt üledimensioneeritud, asub logistiliselt ebasoodsas ja ebaloogilises kohas ning on oma
ülalpidamiskuludelt kordades kulukam kui tänapäevase koolikompleksi ülalpidamine.“
 Väljavõtted 2020.a. Harku Valla Teatajas Kaupo Rätsepa poolt öeldust:
„Meriküla õppekeskuses on olemas kogu vajalik füüsiline keskkond, korraldamaks kooli õppetööd ja
sisustamaks laste vaba aega.“ ja „Küsimused, mis on seotud ligipääsu või transpordiga, on lahendatavad.“
Selgitused slaidi juurde:
Seisukohtade poliitilisust näitab see, et need on muutunud vastavalt poliitilisele olukorrale. Viimase 7 aasta jooksul
ei ole muutunud kooli asukoht ega ligipääs. Väike erinevus on ainult toona kõne all olnud ja praegu Meriküla
koolimajja planeeritavas laste hulgas.
Slaid teemal „Ligipääs – Sven Kreegi hinnang“:
Sven Kreek (juhtivlektor, transpordi- ja liikluskorralduse õppekava juht, Tallinna Tehnikakõrgkool), hinnang
võimalusele kasutada Tilgu teed juurdepääsuna Meriküla keskusesse planeeritavale koolile:
 Projekteerimisel arvestatakse sõiduteede laiuseks:
Kahesuunalise 1+1 liikluse korral min. 5,5 meetrit (2 x 2,75 m)
Võimalik on kasutada ka 4,5 meetrist sõiduteed, aga siis peab olema võimalus:
o sõidukitel üksteisest möödumiseks kasutada teepeenart (NB! mitte haljasala)
o nähtavuse ulatuses sõita sõiduteeäärsesse „taskusse“, et võimaldada teisel sõidukil mööduda
 Vaadates Tilgu teed alates Klooga maanteest kuni Merikülani võib väita, et aktiivseks liikluseks on selle
kasutamine üsna problemaatiline, eriti juhul, kui seal peaks liikuma ka bussid. Kui Merikülasse planeerida
kool, siis teatud kellaaegadel tekivad sellel teel väga keerulised olukorrad, kus ohutu liiklemine ei ole
tagatud.
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Selgitused slaidi juurde:
Möödasõidutaskuid meil ei ole ja Tilgu tee sõidutee on Sven Kreegi poolt teostatud mõõtmistöö põhjal mitmes kohas
kitsamgi kui 4,5 meetrit (kõige kitsamas kohas vaid 3,9 meetrit). Niisiis, tegelikult ei sobi Tilgu tee hästi kooliteeks.
Slaid teemal „Ligipääs – CPTED käsiraamat“:
Slaid, kus on rohkelt väljavõtteid CPTED käsiraamatust politseinikele (2016). Kõik need sõnastavad Tilgu teega seotud
probleeme, teiste seast on esile toodud kaks:
 Tilgu tee läbib Muraste looduskaitseala, mistõttu ei ole umbes ühe kilomeetri pikkuses võimalik teed
laiendada.
 Tilgu tee on ainuke tee, mis on strateegiliselt haavatav. Õnnetuse korral ei ole tuletõrjebrigaadidel piisavalt
ruumi teed kasutada, mis tingiks ummikuid, mis omakorda tingiks viivitust või abi mitte üldse saabumist.
Selgitused slaidi juurde:
CPTED käsiraamat on üks politsei mahukas dokument, mis räägib sellest, kuidas keskkond mõjutab inimeste
käitumist ja kuritegevust. Seal on analüüsitud näitena Tilgu teed.
Kui me räägime tee laiendamisest, siis ühe kilomeetri ulatuses ei ole lihtsalt võimalik seda teha (looduskaitseala).
Tilgu tee on päästeauto jaoks ainus ligipääs Meriküla koolimajale, õnnetuse korral tekib päästeautol probleem juba
siis, kui ta kohtub sel teel sõiduautoga, rääkimata sellest, kui ta kohtuks mõne suurema sõidukiga.
Slaid teemal „Ligipääs – Maanteeameti seisukoht“:
Maanteeameti Põhja strateegilise planeerimise juhi kiri Mart Eensalule, kirjast on esile toodud, et:
 Kooliteena kasutuselevõttu ei ole analüüsitud
 Teel on varingu oht
 Kergliiklustee rajamist ei planeerita
 Maanteeamet soovib tee üle anda vallale
Selgitused slaidi juurde:
Tilgu tee kuulub Maanteeameti haldusalasse. Vallavalitsusel on omalt poolt võimalik teemat lähemalt
kommenteerida, aga esinejale tundub, et Maanteeamet soovib selle tee vallale üle anda, kuna see „on nagu ta on“,
vallal tasub tee vastuvõtmist esmalt analüüsida.
Slaid teemal „Ligipääs – Paekivi platsi läbimurre“:
 Kristi Villandi vastuses õpetajatele 08.01.2020: „Vallavalitsusel on plaanis rajada sõidutee koos
kergliiklusteega Klooga maanteelt Muraste Paekivi platsi kõrvalt Tilgu teele.”
 Harku valla koolivõrgu eksperthinnang, sept 2018: “Vastavalt „Muraste küla Sisekaitseakadeemia
juurdepääsutee eksperthinnangule“ (AS EA RENG projekt nr 1176, 31.10.2014) võib juurdepääsutee rajamise
maksumuseks kujuneda 3,4–3,7 miljonit eurot sõltuvalt trassivalikust. Trassi pikkuseks on ca 1,35 km
pikkune lõik, mis ühendab Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteed ja Tilgu teed. Maksumusele
lisanduvad kinnistute võõrandamisega seotud kulud, mille suurust ei ole hinnatud.”
 Keskkonnaamet 04.07.2019 Harku Vallavalitsusele: “Uute teede rajamist ei saa käsitleda rajatise
püstitamisena kaitseala tarbeks, seega ei saa Keskkonnaamet anda nõusolekut uute ühendusteede
ehitamiseks. Keskkonnaamet saab anda nõusoleku üksnes olemasolevate teede hooldamiseks.”
Selgitused slaidi juurde:
Üks asi on rajatava tee maksumus (6 aastat tagasi hinnati selleks 3,4-3,7 miljonit eurot, mis praeguseks on ilmselt
kasvanud), aga põhiline on see, et Keskkonnaameti hinnangul sellist teed mitte mingil juhul rajada ei või. Loodame,
et Vallavalitsus on tänaseks leidnud muud lahendused.
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Slaid teemal „Juhtgrupi otsuse aluseks olnud eelarve“:
Slaidil on toodud Muraste kooli erinevaid laienemisviise hindav tabel. Merikülla laienemise eelarves on:
 Klassiruumide remont – 60 000 €
 Osaliselt uus mööbel + garderoob – 25 000 €
 Buss (1 sõit hommikul, 2 sõitu pealelõunal) – 10 975,20€/aastas
 Kogusummana on toodud 337 975€ esimesel aastal, 10 975€ järgmisel aastal ja 10 976€ ülejärgmisel aastal.
Selgitused slaidi juurde:
Saime 10.12.2019 Vallavalitsuselt kirja, kus põhjendati, et Merikülla laienemise variant maksab 340 000 eurot ja et
see on majanduslikult kõige mõistlikum lahendus. Siin on see eelarve, mille põhjal juhtrühm otsuse tegi. Siin on
ainult kolm rida. Klassiruumid, mööbel ja buss. Siin on küll vaid päeva jooksul kahe suuna peale kokku kolm sõitu,
ilmselt hiljem on bussitranspordi eelarve kasvanud (Vallavalitsuse ettekandes räägiti, et planeeritud on 4 üht- ja 4
teistpidi bussisõitu).
Slaid teemal „Muraste Kooli hoolekogu ligikaudne arvestus“:
Slaidil on toodud Muraste kooli juurdeehitust ja Merikülla laienemist võrdlev tabel. Juurdeehituse variandi
kogueelarveks on hinnatud ca 2,66 miljonit eurot, Merikülla laienemise eelarveks ca 2,04 miljonit eurot (pluss igaaastaselt ca 207 000 € rohkem kui ühes koolimajas tegutsedes).
Selgitused slaidi juurde:
Meie oleme teinud omaltpoolt alternatiivse arvestuse. Seda ei saa võtta lõpliku tõena. See on lihtsalt need read, mis
meie arvame, et peaksid vähemalt olema täidetud, ilmselt on neid ridu rohkem. Numbreid kirjutasime vaid nendele
ridadele, kuhu oskasime midagi arvata, ülejäänud read jätsime numbrite osas tühjaks. Isegi siin, kus oleme
arvestanud selle kõige halvema minimaalse lahendusega ja osa ridu täitmata jätnud, on nelja aasta jooksul soodsam
juurdeehituse variant. Seejuures, Merikülla laienemise variandis ei ole siin arvestatud isegi selle 3,7-miljonilise uue
tee ehitusega. „Niipalju siis planeerimise põhjalikkusest.“
Slaid teemal „Võimalikud edasised sammud“:
 Vastavalt Harku Vallavolikogu otsusele nr 22 (21.02.2019) on vallavalitsusele antud pädevus koostöös
kooliga lahendada kooli laienemine. Palume vallavalitsusel võtta vastu otsus, millega Muraste Kool laieneb
praeguses asukohas läbi juurdeehituse.
 Kui vallavalitsus ei ole valmis täna eelnimetatud otsust vastu võtma, siis palume vallavalitsusel:
o Otsustada 2020/2021 õppeaastaks moodulite rentimine Muraste Kooli praeguse asukoha juurde,
kuna 2020 Merikülla kolimine ei ole reaalne;
o Koostada hiljemalt aprilli lõpuks korrektne ning põhjalik stsenaariumianalüüs, mis arvestab hariduse
andmiseks sisuliste võimaluste loomiseks Muraste Kooli koolipere seisukohtadega ning garanteerib
kõigi stsenaariumite korral turvalise ning mõistliku ligipääsu koolile.
Selgitused slaidi juurde:
Kui ligipääsud ei ole võimalikud, siis võiks ju otsustada, et laiendame kooli juurdeehituse teel. „Kui vallavalitsus siiski
arvab, et see ei ole veel piisavalt põhjendatud, siis selleks, et oleks võimalik normaalselt edasi minna, tuleks
järgmiseks õppeaastaks ehitada moodulid, millega saab natukene aega, ja seejärel teha siis korralik, päris analüüs,
mida siiamaani tehtud ei ole.“
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4 Muraste Kooli ettekanne
Esineb Priit Jõe, Muraste Kooli direktor
Sissejuhatus: „Kui seni on räägitud teedest, betoonist ja füüsilisest ruumist, siis mina keskendun eelkõige inimestele,
kes loovad sisu.“ Märgib, et on laval olijaist kõige keerulisemas seisus, kuna peab kindlustama kooli juhimise
koostöös hoolekogu, õppenõukogu ja kooli pidajaga, aga hetkel on erinevate osapoolte arvamused vastandlikud.
Slaid teemal „2019. aasta“:
 2019. aasta alguses alustas Muraste kool kujundama vaadet, kuidas kooli kui organisatsiooni dünaamikat
silmas pidades kasvada põhikooliks.
Selgitused slaidi juurde:
Nagu ka eelnevad esinejad mainisid, tehti 2019.a. veebruaris Vallavolikogus märgiline otsus. 2017.-2018.a. jooksul,
enne nimetatud otsuseni jõudmist, võttis kool laienemise küsimuses selgelt neutraalse hoiaku. Otsuseni viinud
debatt oli kooli hoolekogu ja pidaja vaheline, kool keskendus olemasoleva 6-klassilise kooli õppekasvatustööle.
Peale otsust tekkis vajadus kujundada ka koolipoolne seisukoht.
Slaid teemal „MEIE SEISUKOHAD“:
 OLEME PÕHIKOOLIKS KASVAMISE POOLT
 JÄRGMISEL KOLMEL AASTAL EI NÄE MEIE VÕIMALUST KOOLI TÖÖD ALUSTADA MERIKÜLA ÕPPEKOMPLEKSIS
 ÕPETAJA VAJAB TARKA TOETUST JUBA TOIMUVALE LOOMULIKULE KOOLI KASVAMISE ARENGULE
Selgitused slaidi juurde:
Need on meie kooli seisukohad.
Esimese punkti täpsustuseks: Enamik omavalitsusi on läinud sellist teed, et ühes vallas oleks kaks või enam tugevat
põhikooli. Nüüd on jäänud vaid kaks sellist omavalitsust, kus on kodulähedased algkoolid ja keskuses gümnaasium.
Kolmanda punkti täpsustuseks: „Me ei vaja eksperimenti haridusvaldkonnas.“
Slaid teemal „MÕJUAHEL: KOOL → ÕPILANE“:
Slaidil on TLÜ Haridusinnovatsiooni Keskuse Kooliuuringu skeem.
Selgitused slaidi juurde:
„Mati Heidmetsa juhtimisel on viimased kolm aastat kaardistatud erinevate koolide tegevusnäitajaid. Mis on
tegelikult koolis oluline? Mis on see, millele tuleb tähelepanu pöörata? Kui seda pilti vaadata, siis loomulikult
rohujuure tasand on õpilane, õpilase õpitulemused, õpilase heaolu. Need kolm komponenti – kool, õpetaja ja
õpikäsitlus – on kõik selleks, et õpilane saaks hästi õppida ja õpilane tunneks ennast hästi. Mida see siis tähendab?
Esimene oluline komponent selleks, et õpilane tunneks ennast hästi: organisatsioonikultuur. Kool tervikuna peab
olema avatud, peab olema koostöine, peab tekitama usalduse erinevate osapoolte vahel. See on katus tervele sellele
skeemile. Mõjuahel liigub läbi õpetaja isiku. Õpetaja peab tundma, et tema tööl on tähendus, ta peab olema piisavalt
autonoomne (omama piisavalt valikuvõimalusi haridusprotsessis), ta peab tundma, et tema otsustel ja tegevusel on
mõju nii koolis sees kui ka koolist väljas. Õpikäsitluse poolelt peab õpetaja suutma edasi anda parimal moel, kuidas
tulemused on saavutatud. Need kolm komponenti on väga olulised selleks, et õpilase õpitulemused oleksid
saavutatud ja koolirõõm tagatud.
Merikülla kolimise otsus on kahjuks tekitanud olukorra, kus kooli juhtkonna arvamust ei ole arvesse võetud. 29.
aprillil saatsime koolipidajale punktid, kuidas meie näeme kooli kasvamist. Tõepoolest, see oli üsna üldises,
abstraktses keeles sõnastatud, aga meie juhtkonna arvamust arvesse võetud ei ole. Juba hoolekogu esimees Mart
ütles: 36 õpetajat on õppenõukogu otsusega kinnitanud, et nemad ei ole Merikülla kolimise poolt. Mis tähendab
seda, et kui me siit võrrandist kaks väga olulist blokki elimineerime, siis me ei saa rääkida, et kvaliteetne haridus
õppeprotsessis oleks tagatud.
Loomulikult me võiksime debateerida, et mis on siis hariduse kvaliteet, hariduse sisu. Äärmiselt oluline on, mis on
need igapäevategevused, põhirutiinid, mis panna paika selleks, et me saaksime üldse rääkida hariduse andmisest.“
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Slaid teemal „MEIE SEISUKOHAD“:
Põhirutiinide sisseseadmine on eesmärkide täitmisel otsustava tähtsusega
 Õpilaste turvaline koolitee Merikülla pole tagatud
 Õpetajate liikuvus kahe koolihoone vahel õpetaja heaolu arvelt
 Õpetajate vähene töökoormus/osalise koormusega õpetajate mure
 Õpetajate asendamine/tundide ära jäämine
 Tööandjapoolne lepingu muutmine
 Võimatu leida täiendavalt tugispetsialiste
Selgitused slaidi juurde:
Meie enda koolis on õpetajaid, kes on valinud Muraste kooli seetõttu, et ei soovinud enam kahe maja vahel
pendeldada.
Eesti Vabariigis (eesotsas haridusministriga) tuntakse muret, et väga palju on osalise koormusega õpetajaid, nende
osakaalu tuleb vähendada. Ka Tabasalu Ühisgümnaasium otsib võimalusi rakendamaks osalise koormusega õpetajaid
täiskohaga. Täiskohaga õpetajad panustavad ka rohkem kooli tegevustesse.
Kui on vajadus õpetajat asendada, siis olukorras, kus osa õpetajaid on ühes, osa teises majas, on oht, et asendamist
ei õnnestu korraldada ja tunnid jäävad ära.
Meie andmetel oleks järgmiseks aastaks Merikülas vaja 16 õpetajat (sh osalise koormusega). Kui need kõik tuleksid
Muraste Koolist, siis peaks koolijuht hakkama ühepoolselt töölepingu tingimusi muutma, aga see ei ole lubatud.
Koolijuhi hinnnangul on sellise kahe maja lahenduse juures mitte ainult keeruline vaid suisa võimatu leida
täiendavaid osalise koormusega tugispetsialiste (olukord üle Eesti on piisavalt keeruline).
Slaid teemal „KOOSTÖÖ“:
 29. aprilli kirjavahetus - hea koostöö eelduseks on omavaheline suhtlus. Jätkuvalt soovin ausat ja avatud
vestlust meie kooli juhtkonna ja koolipidaja esindajate vahel. Millal Teile (Erik, Maris ja Aivar) kohtuda
sobiks? KOHTUMIST EI OLE TOIMUNUD
 10. septembri kirjavahetus- loomulikult detsembrikuisele kohtumisele peab eelnema mitmeid kokku
saamiseid kooli ja koolipidaja vahel. Olen väga motiveeritud leidma parimaid võimalikke lahendusi Muraste
Kooli III kooliastme õppe korraldamiseks.NOVEMBRI LÕPUS TOIMUS ESIMENE KOHTUMINE
 Haridusosakonnajuhataja 8. jaanuari kiri – vallavalitsus soovib olla selles protsessis kõigile osapooltele
maksimaalselt toeks
Selgitused slaidi juurde:
Sõna „koostöö“ oli volikogu otsuses. See on koolijuhipoolne vaade, kuidas tema on käesoleva protsessi raames
koostööd tundnud.
29. aprillil saatis kooli juhtkond koolipidajale kirja kooli seisukohtadega ja avaldas soovi koolipidajaga suhelda. Seda
kohtumist pole siiani toimunud.
Septembris pöördus koolijuht Kalle Pallingu poole (koolipidaja esindaja kooli hoolekogus), palus abi koolipidajaga
kontakti loomisel. Kirjavahetuses avaldas koolijuht ka soovi, et detsembri lõpuks tuleks otsus. Ühtlasi rõhutas, et
enne otsuseni jõudmist peab kindlasti olema mitmeid kohtumisi kooli esindaja ja koolipidaja vahel. Novembri lõpus
toimus esimene kohtumine kooli õpetajate ja koolipidaja vahel.
8. jaanuaril haridusosakonna juhatajalt laekunud kirjas sisaldunud sõnum, et Vallavalitsus soovib olla kõigile
osapooltele maksimaalselt toeks, jääb eelnenu valguses koolijuhile arusaamatuks.
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Slaid teemal „KUIDAS EDASI“:
 Soovime vallavalitsuse ja Muraste kooli töötajatega koostöös luua strateegilise kava ja tegevusplaanid kooli
laienemiseks sobivate võimaluste leidmiseks pikas perspektiivis.
 Teeme ettepaneku avada 2020/2021 õppeaastal 7. ja 8. klassid olemasoleva kooli juurde kaasaegsete
moodulklassidena.
Selgitused slaidi juurde:
Novembris, vahetult enne juhtrühma otsuseni jõudmist saatis koolijuht kirjaliku pöördumise sõnumiga, et järgmise
õppeaasta osas oleks lahenduseks moodulklassid 7. ja 8. klassidele. Kooli juhtkond soovib luua koostöös
koolipidajaga strateegilise kava ja tegevusplaani, mis mõlemale osapoolele sobiks.

5 Küsimuste-vastuste voor
Lavale kogunevad:
 Erik Sandla, vallavanem, juhtrühma liige
 Maris Viisileht abivallavanem (haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas), volikogu haridus- ja
kultuurikomisjoni liige, juhtrühma liige
 Kalle Palling, volikogu esimees, volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige, Muraste Kooli hoolekogu liige
(koolipidaja esindaja), juhtrühma esimees
 Ott Kasuri, volikogu liige, volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, juhtrühma liige
 Priit Jõe, Muraste Kooli direktor
 Mart Eensalu, Muraste Kooli hoolekogu esimees
Lapsevanematele saadetud koosolekukutses oli üleskutse küsimused saata ette, Katrin Krause kätte. Küsimusi laekus
paarikümne lehekülje jagu, koosoleku korraldajad on need koondanud ja grupeerinud teemade kaupa. Küsida saab
lisaks ka saalist.

5.1 Sissejuhatavad küsimused
Sissejuhatuseks esitab moderaator ise paar küsimust.
Moderaator Kalle Pallingule: Nägin, et Sa olid ennast juhtrühma hääletuses taandanud, see ei olnud Sinu otsus. Kas
see oli juhtrühma idee, kas Merikülla laienemise idee sündis juhtrühmas või oli see juba ettevalmistatud variant,
mida kohapeal arutati?
Kalle Palling: See oli Vallavalitsuse koostatud alusdokumendi üks stsenaariumitest. Seal oli kolm stsenaariumi: kaks
(või poolteist) vahetust praeguses õppehoones, Merikülla laienemine ja juurdeehitus (või moodulid). Juhtrühmas
toimus arutelu erinevate valikute vahel.
Moderaator: Niipalju, kui ma protsessi jälgides olen aru saanud, siis see emotsionaalne olukord on tekkinud sellest,
et selle veel vastuvõtmata, Vallavolikogus kinnitamata dokumendi plaan on hetkel justkui miski, mis oleks kivisse
raiutud. Kas Sa siin täna julgeksid oma seisukoha öelda Vallavolikogu esimehena – kas Sinu hääl kuulub Merikülas
kooli avamisele või Muraste lisaehitusele?
Kalle Palling: Minu kahel toolil olemine, erapooletuks jäämine oli teadlik otsus. Samas, täna nähtud esitlustes on
faktoloogia ilusasti ära toodud ja mõned eksimused, mida Vallavalitsus tegi, kus saadeti välja kiri, et on juba
otsustatud, aga tegelikult ei ole. On arengukava ja juhtrühm tegi oma otsuse. Juhtrühma koosseis oli siin ilusasti
tahvli peal. Kas seal oleks võinud olla keegi teine veel, see on maitse küsimus. Haridus- ja kultuurikomisjon otsustas,
et kogu selle protsessi läbiviimise toetuseks tellitakse veel täiendav uuring Tallinna Ülikoolist, sellest tulenevalt ei
pidanud enam vajalikuks juhtrühma täiendavalt teadlasi kaasata. Uuringu tulemus oli, et tuleb lähtuda õpilase
heaolust ja mõistlik on, et ühe omavalitsuse territooriumil on erinevad valikuvariandid. Ja siis tuli nende kolme
variandi vahel valida. Tegelikult on läbi viimata veel arutelu komisjonis selle dokumendi üle, on läbi viimata avalik
arutelu. Ma ei tea, kas pärast tänast koosolekut on seda enam mõtet teha – tundub, et see etapp saab siin enne
läbitud –, aga protseduuriliselt tuleks seda teha. Ma arvan, et ei olegi võimalik kuidagi teistmoodi öelda, minu enda
ettevalmistatud eelnõu (28.02.2019 volikogu otsusega vastu võetud), kirjutab: tuleb teha see otsus kooliga koostöös.
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Ma võin arvata ühte- või teistpidi, aga kui kool seda ei toeta ja kui õpetajaskond seda ei toeta, siis ei ole ka kooli. Kui
õpetajaid pole, siis kooli pole.
Moderaator Erik Sandlale: Ma pean teist väga lugu ja usun, et Harku vallas seda ei juhtu. Siiski, Eestis on viimasel ajal
olnud väga mitu lugu (need hetkel ka käivad), kus vallavalitsus konflikti korral kooli juhiga läheb niiöelda üle
kogukonna ja õpetajate peade ja teeb seda, milleks tal on juriidiliselt õigus: lõpetab koolijuhiga töö. Kas teie usaldate
Muraste Kooli juhti?
Erik Sandla: Loomulikult usaldan! Need otsused on tehtud Vallavolikogu ja Vallavalitsusega koostöös. Siinkohal
parandan Kallet, et Vallavalitsus ei ole kunagi teatanud ka koolile, et otsus on tehtud. See oli juhtrühma otsusest
teada andmine – juhtrühm on teinud otsuse, millega minnakse edasi Volikokku.
Moderaator: Kui te kuulete koolijuhti siin nüüd rääkimas ja koolijuht ütleb, et see ei ole hea plaan (järgmise kolme
aasta sees vähemalt), siis kas meil on mõtet siin seda juttu jätkata? Kuidas te plaanite lahendada olukorra, kus
koolijuht ei näe, et see on mõistlik plaan, teie usaldate teda, aga siis peate tegema üle tema pea justkui?
Erik Sandla: Loomulikult me üritame ikkagi teha seda koostöös, aga Vallavalitsusega tõesti peame vaatama laiemat
pilti, sest meil on ka teisi kogukondi peale Muraste ja majanduslikus mõttes, kui me vaatame valla eelarvet, mis on
meie võimalused lähiaastatel... Nagu teada, hariduse valdkonnale on üle 20 miljoni juba sel aastal planeeritud, mis
moodustab üle 60% valla eelarvest. Kui me vaatame rahvastiku juurdekasvu, siis lisaks Murastele on meil ka Tiskre ja
Harkujärve kasvavad piirkonnad, kus me peame vaatama nende hariduse vajadusi. Me teeme seda koostööd edasi,
aga me teeme seda nii, et vaatame oma võimalusi. Kui te täna ringi käite siin, siis te näete, et siin on head
võimalused õppetööks. Iseküsimus on juurdepääsu teema, seda võime eraldi arutada, aga kui me sellele lahenduse
leiame, siis õppimisvõimalused on head. Kooli sisu loovad ennekõike õpetajad ja ma loodan, et me suudame leida
mudeli õpetajate motiveerimiseks siia majja tulema. Minu teada on planeeritud siia kooli 3. aste, mis tähendab, et
siia ei tule mitte 1. klassi lapsed vaid 13-14-aastased ja see tähendab seda, et 3. astme täisvajadus saab meil olema
umbes kolme aasta pärast (esialgu on meil üks 8. klass ja kolm 7. klassi). Kui me lahendame transpordivajaduse ära,
kuidas saab bussiga ligi ja klindist alla ohutult... Mina ei naeruvääristaks seda liftivõimalust, sest see on tõesti üks
alternatiiv, mida on tehtud ka mujal. Ma arvan, me saame päris hea keskkonna. Kui varasemalt öeldi, et Tilgu teed ei
ole võimalik kuidagi lahendada kergliiklusteega, siis kergliiklusteed ei olegi planeeritud kogu Tilgu tee ulatuses vaid
Merikülli tee ja Tilgu tee ristmikust Meriküla kompleksini (tänavavalgustusega).
Moderaator Priit Jõele: Koolijuhina on suhe Vallavalitsusega selline köielkõnd ilmselgelt. Kommenteeri, kuidas Sina
seda olukorda tajud?
Priit Jõe: Koostöö aluseks on omavaheline dialoog ja see on olnud õhuke. Selle asemel, et siin 200 inimese ees
arutada, peaksime istuma ühe laua taha ja paika panema, mis on oluline. Minu sõnum on, et kooli kasvamise
protsessi ei saa alahinnata, õpetajate ootusi ei saa alahinnata. Loomulikult tuleb vaadata kulutõhusus (rahapool) üle.
Meil on valikud: kooli kasvamine juurdeehituse näol, kooli kasvamine moodulite näol, Meriküla, ... Meil on vaja neid
kõiki arutada, kaaluda kõigi valikute plusse ja miinuseid. Kui valikud ja plussid-miinused on kirjas, siis saame need
lauale panna ja valida, mis on koolipere jaoks kõige parem. Miks ma just selle kolm aastat sisse panin (parandan
vallavanemat): kolmas kooliaste on kõige kehvem variant, sellepärast, et aineõpetajaid on seal rohkem. Õpetajatele
haridusosakonna poolt saadetud kiri ütles, et labor on planeeritud siia ja kodundus-käsitöö jäävad Murastesse. Ma
hetkel ei kujuta seda ette, kuidas koolipäeva jooksul õpetajad hakkavad majade vahel liikuma. Lisaks sellele, pikas
perspektiivis on pandud paika väga hea ja tugev haridusstrateegia „Tark ja tegus Eesti 2035“, mis sõnastab ühe
olulise kitsaskoha: koolijuhid tegelevad liiga palju administreerimisega (küsimustega, mis sisuliselt ei loo tähendust).
Järgmise kolme aasta jooksul (kui see kool on Merikülas), mina pean tegelema suurel määral logistikaga, igapäevaelu
korraldamisega, mis ei ole sisuline, mis ei anna edasi seda haridusprotsessi, mida mina koolijuhina näha tahan.
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5.2 Ligipääsu-temaatika
Ette saadetud küsimus Erik Sandlale: Kuidas kavatsete ehitada uusi juurdepääsuteid, näiteks ajalehes viidatud uus
juurdepääsutee Muraste paeplatsi juurest, kui see ohustab Natura 2000 kaitseala?
Moderaator teavitab osalejaid, et saalis viibivad ja on vajadusel valmis küsimustele vastama ka Ergo Eesmaa
(arendus- ja haldusosakonna juhataja), Taniel Vain (planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja) ning Liisa Oviir
(Vallavolikogu, majanduskomisjoni ja juhtrühma liige, juhtrühmas Muraste Kooli Merikülla laienemise otsusele
ainsana vastu hääletanu).
Erik Sandla: Ei tohi kahte asja segamini ajada. Me ikkagi räägime kooli esmavajadustest ja kooli juurdepääsu
tagamisest kergliiklusteega. Esitatud küsimuses viidatu puudutab seda, et meil oli plaanis teha suur tee koos
kergliiklusteega üle Muraste põllumaade, mis tekitaks Tilgu sadamale ja Merikülale uue autotee. Seda ei ole meil
lähiaastatel plaanis. See oli siis, kui Sisekaitseakadeemia tahtis kogu ulatuses siia kolida ja siia oli plaanis tuua kuni
1000 õpilast. Meie räägime hetkel praeguse vaateplatvormi juurest alla tulekust, kuidas see ohutult tagada. Kindlasti
Vallavalitsuse seisukoht on, et praegune nõndanimetatud trepp ei ole vastuvõetav. Sellepärast otsimegi uut
lahendust, et laste koolitee saaks kindlasti ohutult tagatud. Nagu ma enne ütlesin: kergliiklustee. Kui kunagi hiljem
on valla võimalused suuremad, siis me ehitame tõesti sinna suure autotee, mis maksab tõesti 3 miljonit.
Gerli Lahek (Muraste Kooli lapsevanem): Mul on küsimus selle tee kohta. Lehes just räägiti tegelikult sellest, et platsi
juurest tuleb kenasti see tee. Vallavalitsusest on 25. juunil läinud välja kiri teie (Erik Sandla) nimel ja seal te ütlete
lause „Harku Vallavolikogu otsuse kohaselt hakkavad 2020. septembrist Muraste koolimaja ja Meriküla kool tööle
ühe koolina ja seetõttu on väga oluline tagada nii õpilastele kui ka kõigile teistele ühendustee kahe koolimaja
vahel.“. Ehk siis, te ütlete, et oli volikogu otsus, ometi tuleb välja, et on juhtrühma otsus ainult. Kas te soovisite
paremat tulemust Keskkonnaametist, et te sellise lause sinna panite?
Erik Sandla: Sellel hetkel ei olnud juhtrühma otsust tehtud. Nagu enne mainitud, juhtrühm tegi otsuse alles
10.12.2019. Jah, veebruarikuine volikogu otsus oli (mida ka Kristi Villand oma ettekandes tutvustas), et Meriküla kool
on üks variant, kuhu Muraste kool laieneb. See oli üks variant Suurupi-Muraste piirkonnas leida lahendus.
Tsiteeritud kiri kuvatakse koosoleku seinale. Tegemist on 25.06.2019 vallavanem Erik Sandla poolt Keskkonnaametile
saadetud kirjaga. Lapsevanema tsiteeritud lause selles kirjas tõesti sellisena on.
Gerli Lahek: Selles kirjas küsitakse Keskkonnaameti arvamust ühendusteede kohta (sinna on lisatud see uhke
visioondokument) ja 04.07.2019 on Keskkonnaametist tulnud vastus, mis ütleb, et sellel Natura-alal ei saa mitte
midagi teha, saab ainult olemasolevat hooldada. Teele võib panna uue katte ja trepile uued astmed, võib treppi
värvida, aga ühtegi ehitist, mis pole loodud looduskaitseala tarbeks, luua ei saa. See on Natura 2000 ala.
Moderaator: See on kaunis keeruline, seal kirjas on tõesti, et see otsus oleks justkui olemas.
Erik Sandla: Me tõesti küsisime Keskkonnaametist. Ma palun sõna anda abivallavanemale, kes annab ülevaate
eelmise aasta tegevustest, et ei jääks mulje nagu puuduks koostöö. Koostöö on käinud eelmise aasta algusest peale,
me oleme aktiivselt lahendusi otsinud. Enne Keskkonnaametisse pöördumist sai tehtud üks töö kaardistamaks, kus
klindist allaminekukohad võiksid olla (kolmes kohas). 2019.a. lõpus saime Keskkonnaametist kirja, kus öeldi tõesti, et
kaitse-eeskirja muuta ei ole otstarbekas ja klinti lõhkuda ei lubata. Ainuke võimalus on praeguse trepi juurest teha
lahendus ja võib kasutada olemasolevat teed (mis siis, et see on looduskaitseala), Merikülli teed, mis ristub Tilgu
teega. Seega, lahenduse otsimine on käinud terve aasta ja see ongi volikogu otsuse mõte: leida lahendused selles
piirkonnas, mitte ainult kooli avamiseks vaid avada see piirkond, nii Meriküla kui ka Muraste rahvale.
Moderaator: Ma siiski pean küsima. See lihtsalt on halb sõnastus Keskkonnaametile. Sellist otsust, et koolimajad
hakkavad töötama ühise koolina ju veel ei ole?
Erik Sandla: Ei ole. Kus see on? Otsus on, et tuleb selles piirkonnas leida võimalus kooli rajamiseks. Eelmisel aastal,
kui tehti otsus Tabasalu Gümnaasiumi koolitusloa alusel 7. klassi avamiseks, siis ka seal oli väga selgelt öeldud, et
järgmisel aastal arvestatakse Merikülaga.
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Maris Viisileht: Ma arvan, et seal on viidatud volikogu otsusele luua Muraste-Suurupi piirkonnas õpilaskohad. Lisan
veel siia juurde... Nagu te teate, sel aastal on avatud 7. klass Tabasalu Ühisgümnaasiumi filiaalina. Selle tõttu tuli
muuta ka Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhimäärust. Põhimääruse muutis Vallavolikogu 29.04.2019 ja sinna on
kirjutatud, et 01.09.2020 võib Tabasalu Ühisgümnaasium laieneda 3. kooliastmega ka Meriküla Spordi- ja
Õppekeskusesse. Selline on hetkel kehtiv Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhimäärus. Tuletan meelde, et volikogu on
sellise otsuse ka vastu võtnud.
Mart Eensalu: Ma tuleksin siiski korra selle sõnastuse juurde tagasi: „Harku Vallavolikogu otsuse kohaselt hakkavad
2020.a. septembrist Muraste koolimaja ja Meriküla kool tööle ühe koolina“. Harku Vallavolikogu otsuse kohaselt!
Väga üheselt sõnastatud. See lause on tõesti äärmiselt ebaõnnestunud kui mitte teadlik vale sooviga saada paremat
otsust.
Ott Kasuri: Ebaõnnestunud lause muidugi. 2017.-2018.a., kui tehti Harku valla koolivõrgu eksperthinnangut, siis
tegelikult olid kõik õppekohad arutluse all. Loomulikult oli siis arutluse all ka Meriküla kompleks. Kui te näitasite siin
oma esitluses 2016.a. artiklit, siis te jätsite Priit Kotkase ja minu osa sealt välja. Miks te meid välja jätsite? Meie
seisukoht on, et Meriküla Spordi- ja Õppekompleks on suurepärane kompleks, mida tuleb käepärasemaks teha,
juurdepääsud tagada. Kui te loete juhtrühma otsust, siis seal on väga ilusti öeldud, et kõike seda saab lahendada siis,
kui on lahendatud juurdepääsud. Tegelikult see, millest vallavanem rääkis (juurdepääsuvõimaluste otsimine) oli
Harku valla lehes 2018.a. ilusti ära toodud. Arhitektiga ja Muraste külaseltsiga ja Meriküla külaseltsiga koos neid
kohti kaardistati. Leiti ka need sobilikud juurdepääsuteed, kust õpilased saaksid kooli tulla jalgsi ja jalgrattaga.
Kindlasti on pooled tänased Muraste kooli õpilased Murastest, aga teine pool on kindlasti Suurupist, Ilmandust, võibolla ka kaugemalt. Ka tänased 7. klassi poisid (saali tagareas seisab kaks poissi Suurupist), on öelnud, et Suurupist
saab igal juhul jalgrattaga siia tulla ka täna, aga loomulikult saab alati teha paremad teed.
Gerli Lahek: Ma tulen selle tee ja nende kirjade juurde veel tagasi. Keskkonnaamet vastas, et ükski Ott Kasuri poolt
äsja viidatud visioonidokumendis toodud toredatest lahendustest, ükski nendest ei ole teostatav.
Keskkonnaministrile saadetud kirjale tuli täpselt samasugune vastus. Seal on öeldud täiesti üks-üheselt...
Keskkonnaministeeriumist laekunud vastuse viimaseks lauseks on: „Kehtiv kaitsekord annab kaitseala valitseja
nõusolekul võimaluse teostada olemasolevate teede ja rajatiste hooldustöid.“ Ühtegi uut rajatist sinna teha ei saa. Ei
lifti, ei ühtegi asja. See on nii.
Gerli Lahek viitab Harku Vallavalitsuse kirjavahetusele Keskkonnaministeeriumiga – vallavanem saatis oktoobris
ministrile taotluse Muraste looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmiseks ja sai sellele detsembris keelduva vastuse.
Erik Sandla: Nagu ma juba eelnevalt ütlesin, kohtusime kohapeal nii Keskkonnaministeeriumi meeskonna,
Keskkonnaameti esindaja kui ka teiste esindajatega (sealhulgas näiteks Keskkonnainspektsioon), käisime koos klindi
läbi. Nagu te ütlesite, olemasolevaid teid võime kasutada. Olemasoleva trepi juurde võime teha ka mehhaanilisi
objekte.
Gerli Lahek: See on uus ehitis.
Erik Sandla: Ei ole uus ehitis.
Taniel Vain: Siin on käsitlusel olemasolev trepp, mida saab rekonstrueerida koos liftiga.
Moderaator: Kas see on kindel, et sinna saab lifti ehitada või ei saa?
Taniel Vain: Kui see jääb looduskaitsealast välja...
Gerli Lahek: Kogu klint on Natura 2000 ala.
Taniel Vain: On võimalik ära kasutada ka olemasolevat taristut ja sinna juurde rajada lift.
Saalist (Muraste Kooli lapsevanem): Ma saan aru, et kui tee oleks valgustatud, siis see valgustussüsteem on eraldi
rajatis. Meil on küsimus, et kas olemasolevaid rajatisi võib hooldada, rekonstrueerida või juurde ehitada? Juurde
ehitada ei või, rekonstrueerida küsimärk (võib-olla võib ainult hooldada, võib-olla võib ka rekonstrueerida). Aga
valgustus on juba eraldi rajatis. Mina saan nii aru. See on ka suur küsimus.
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Gerli Lahek: Ma tulen korraks rajatise juurde veel. Rajatis, mis ehitatakse, võib olla ainult kaitseala tarbeks.
Saalist: Ütlen juurde veel, et Merikülas tuleb kiil sisse Natura 2000 alasse, rajatav kergliiklustee koos
tänavavalgustusega on valla maal ja sellega ei ole praegusel juhul probleemi. Seda saab sinna teha.
Priit Kotkas (Muraste Kooli lapsevanem, Vallavolikogu liige, juhtrühma liige): Mina hääletasin juhtrühmas selle poolt,
et me peame oma kooli laiendama ja selle siia tooma. Me läheme põhiteemast väga kaugele. Me vaidleme selle üle,
kui kiiresti lift hakkab sõitma klindi vahel ja kuidas täpselt peab nägema välja jalgrada. Ma olen 10 aastat tegelenud
Muraste kooli teemaga, kaugelt enne kui Muraste kool tekkis. Mul hakkas valus kuulates seda juttu. Meil oli suur
plaan teha Harkujärvele 9-klassiline kool. Me jõudsime lõpuks selleni, et kuhu me järgmise kooli teeme. Jõudsime
selleni, et ehitame nad piki randa: Murastesse, Vääna-Jõesuusse, toome nad inimestele lähemale. Tollaste piiratud
võimaluste juures me alustasime 6-klassiliste koolidega. Muraste kool oleks võib-olla tõepoolest pidanud kohe
saama suur, aga sai tol hetkel 6-klassiline. Me ootasime kogu aeg, et millal politsei ja piirivalve Merikülast lahkuvad,
nad pidid tükk aega ära minema. Meil on siin 15 000 ruutmeetrit fantastilist kooli, mis minu meelest annab kaugelt
Rocca al Mare koolile oma infra ja ehitiste poolest silmad ette. Me ei jõudnud nende lahkumist ära oodata, enne tuli
vajadus peale Murastesse kool ehitada. Saime selle algkooli ära tehtud. Tunamullu vaidlesime, kas meil tekib üks
suur progümnaasium Tabasallu või tekitame piirkondlikud 9-klassilised koolid. Selle vaidluse saime eelmise aasta
veebruari otsusega lõpetatud. Jõudsime selleni, et me ei pea kõik oma lapsi viima Tabasallu vaid saame Murastes
(see piirivalvekool on ka Murastes) 9 klassi ära koolitatud. Me saame oma koolis, oma mugavas keskkonnas, oma
klassikaaslastega edasi mindud. Reaalselt alternatiivi tol hetkel, kui me teadsime juba, et see koolimaja on meil
olemas siin, me oleme ta tohutute pingutustega riigi käest välja võidelnud (riik tahtis seda maha müüa, otsis
erainvestoreid) ja nüüd õnnestus ta tasuta vallale saada, meil pole kunagi olnud. Reaalsus on kõik see aeg olnud see,
et kui me oleme plaaninud Muraste Kooli asja, siis me oleme kogu aeg pidanud silmas seda konkreetset koolimaja,
kuhu me saame oma lapsed paigutada. Me räägime tehnilistest küsimustest. Ma olen Vallavalitsusel seljas elanud
juba poolteist aastat, et palun tegeleme kiiremini nende ühendusteedega. Kohe kooli tagant on võimalik viia jalgrada
ülesse korrektse trepiga, meil on võimalik arendada kenasti välja Suurupi poole kaldtee, meil on võimalik teha
täiendav tee sinna ülesse, kus täna on see õnnetu monstrum selle trepi näol. Need on tehnilised küsimused, mis
tuleb võimalikult kiiresti lahendada. Reaalsus, mis meil täna on, on see, et meil on suurepärane võimalus oma
piirkonnas oma lapsed 9. klassini koolitada. Minu poiss käib praegu 7. klassis. Nii kui tekkis siin võimalus, et lapsed
saavad jätkata oma kooliteed, nii jäid kõik (ühe-kahe erandiga) siia kenasti paika sellepärast, et see on fantast kool ja
siit on võimalust saada head haridust. Ärme tekita probleemi teemadest, kus meil tegelikult probleemi ei ole. Meil
on vallas täna investeeringute nimekiri, mis me peame koolidesse tegema: Tabasallu uus algklasside maja (9-10
miljonit), Tabasalu tänase Ühisgümnaasiumi hoonest pool rekonstrueeritakse muusikakooliks, kus paljude meist
lapsed käivad fantast muusikalist haridust saamas, teine pool majast tehakse Tabasalu progümnaasiumiks.
Saalist: Me ei räägi Tabasalu koolist siin.
Moderaator: Me räägime Tabasalu koolist ka, sest väga paljud põhikooli lastest ilmselt lähevad pärast Tabasalu kooli.
Siiski, ma palun, et Sa minutiga mõtte kokku võtaksid.
Priit Kotkas: Ma võtan oma mõtte kokku sellega, et lisaks sellele on meil järgmine kool, mida me hakkame ehitama,
Harkujärve kool, kus samamoodi lapsed ootavad, et nad saaksid 3. kooliastet käia oma kohalikus koolis. Ehk siis, kui
me vaatame suurt pilti, siis me siin oleme täna fantast olukorras, kus meil on suurepärane maja ja lapsed saavad
kohalikus koolis jätkata oma haridusteed. See, et hoolekogu esimees käib sentimeetripaelaga teed mõõtmas, on
loomulikult väga vajalik tegevus, aga mõtleme konstruktiivselt, kuidas me saame asjaga edasi minna ja kuidas me
saame kenasti 1. septembril siin alustada.
Mart Eensalu: Siin on tegemist praegu Muraste Kooli hoolekogu laiendatud koosolekuga ja mina olen Muraste Kooli
hoolekogu juht. Ma palun mitte minna oma sõnavõttudega sinna, mis ei puuduta praegu asja. Tahaksin minna tagasi
sinna, kus vallavanem jättis küsimusele vastamata. Kuidas see ligipääs hakkab toimuma? Ma küsin kaks konkreetset
küsimust. Tegemist on Natura 2000 kaitsealaga. Te olete saanud Keskkonnaametist juulikuus vastuse, et te tohite
ainult olemasolevaid rajatisi hooldada, eesmärgiga kasutada neid looduskaitseala heaks. Teiseks, te olete lubanud
ehitada kergliiklustee Merikülli teest kuni siia õppekompleksini. See tee kuulub tänasel päeval Maanteeameti
haldusalasse, Maanteeamet ei ole teile seda teed üle andnud, Maanteeamet ei ole teile andnud ilmselt ka luba sinna
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kergliiklustee rajamiseks. Kuidas see toimub järgmise 7,5 kuu jooksul? Palun vastakse mõlemale mu küsimusele
äärmiselt konkreetselt.
Erik Sandla: Ühele küsimusele vastan ise, teisele annan võimaluse vastata Ergo Eesmaal, kes on
keskkonnateemadega kursis ja oli asja juures, kui me käisime klinti vaatamas.
Ergo Eesmaa: Nii nagu vallavanem kaks korda juba ütles, oleme siinsamas kohtunud nii Keskkonnaministeeriumi kui
ka Keskkonnaameti esindajatega. Oleme läbi käinud kolm võimalikku varianti, mis arhitekt välja pakkus, kust oleks
võimalik ülevalt alla tulla. Loomulikult, me kõik saame aru, see on Muraste looduskaitseala ja looduskaitsealale ei ole
lubatud uusi rajatisi rajada. Me räägime olemasolevate rajatiste ja teede rekonstrueerimisest. Tegemist on
olemasoleva rajatisega ja me rekonstrueerime seda. Kas see on Muraste looduskaitsealale vajalik või mitte, on
põhjendamise küsimus. Võib-olla see lift on klaasseintega, näitab looduskaitseala ja klinti, tutvustab. Täna on meil
välja töötatud arhitektuurne lähteülesanne selle projekti koostamiseks. Mis puudutab seda teist küsimust, siis
kergliiklustee rajamiseks Tilgu tee äärde probleemi ma ei näe. Me rajame iga-aastaselt riigimaanteede äärde
kergliiklusteid. Näiteks Kloogaranna maantee äärde Tabasalust kuni Vääna-Jõesuuni on kergliiklustee ja sellega
mingit probleemi ei ole.
Mart Eensalu: Kas ta asub tee maa peal?
Ergo Eesmaa: On projekteerimise küsimus, kas see jääb Tilgu tee maale või läheb ta läbi erakinnistute. Kloogaranna
maantee ääres on kõik kergliiklustee jupid välja lõigatud, on moodustatud kergliiklustee kinnistud.
Mart Eensalu: Meil on variant, kas saada eraomanike kruntidelt need vajalikud jupid või Maanteeametiga
kokkuleppel nad tee maast võtta. Kas see protsess on võimalik läbi viia 7,5 kuuga? Alates maa hankimisest kuni tee
ehitamiseni.
Ergo Eesmaa: Jah, see on võimalik. Me projekteerime ja ehitame igapäevaselt, meil on igapäevaselt erinevate
kokkulepetega (Maanteeamet vs erakinnistud) variante.
Erik Sandla: Me võime alati selle tee ka Harku vallale võtta. Siis me saame kõik ise otsustada ja ei pea midagi
kooskõlastama.
Mart Eensalu: Annan sõna inimesele, kes käis käesoleva nädala teisipäeval Keskkonnaametis selle kohta küsimas.

5.2.1 Liftiteemaline ettekanne
Sõna saab Muraste Kooli lapsevanem Martin Lahek, kes illustreerib oma sõnavõttu esitlusega teemal „Milline on
plaan klindilt alla ja üles klindile liikumine Meriküla tee kaudu?“
Slaid teemal „Lahendus 1“:
 Slaidil on foto Muraste vaateplatvormist ja trepist, kuhu kõrvale on ehitatud lift.
 Ilmastikukindel, ventilatsiooniga, evakuatsiooniteedega, ooteruumiga, kandevõime 1200kg, teras, klaas,
betoon,
 tehnika 150000 – 200000 eurot, lifti hoone koos sillaga 200000 -300000 eurot, kokku 350000 – 500000 eurot
 Eesti Otis AS seisukoht – liiga ulme
 Keskkonnaamet Tiina Napp–”ei saa” Miks?
Selgitused slaidi juurde:
Ma fantaseerisin natuke selle lifti teemal... Panin oma visiooni fotole. Võtsin ühendust Eesti Otis AS inseneridega.
Nende meelest oli see ulme – sellised projektid jäävad tavaliselt ära, aga tehniliselt on see teostatav. On veel
täpsustamata, kas liftiruum jääb 1. korrusele või läheb maa alla. Tehnika rahaline hinnang on enamvähem kindel,
muu on hinnanguline. Läksin Keskkonnaametisse ja näitasin oma visiooni Tiina Napile, tema seisukoht oli, et sellist
asja nemad kindlasti teha ei luba, sest see on uue rajatise püstitamine.
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Slaid teemal „Natura 2000“:
 Slaidil on kaart, kus on näha Natura 2000 ala paiknemine Muraste vaateplatvormi, Merikülli tee ja Tilgu tee
suhtes.
 Vabariigi Valitsuse määrus 01.04.2010.a. Muraste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri.
§ 4. Lubatud tegevus
(7) Kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul on lubatud:
o 1) maaparandussüsteemide hoiutööd;
o 2) teede ja tehnovõrgu rajatiste hooldustööd;
o 3) uute rajatiste püstitamine kaitseala tarbeks ja rajatiste hooldustööd;
o 4) Tilgu tee rekonstrueerimine;
o 5) puude raie vaadete avamiseks
 Keskkonnaamet Tiina Napp: “Tegemist on ehitisega, mis ei ole kaitseala tarbeks”
Selgitused slaidi juurde:
Nagu te näete, on siin Merikülli tee juures kiil Natura 2000 ala sees. Lift peaks tulema Natura 2000 alasse, aga seda
Keskkonnaamet teha ei luba.
Slaid teemal „Lahendus 2“:
 Slaidil on foto Muraste vaateplatvormist ja trepist, olemasoleva konstruktsiooni asemele on ehitatud lift.
 Lift + trepp + kommunikatsioonid
 Keskkonnaamet Tiina Napp:“ Vana treppi võib hooldada- värvida, astmelaudu vahetada, aga selle puhul on
tegemist ikkagi ehitisega, mis ei ole kaitseala tarbeks. Meie seisukoht on kindel EI.“
Selgitused slaidi juurde:
Mõtlesin, et teeks siis trepi asemele. Lammutaks trepi ära, paneks sinna kommunikatsioonid käima, trepi hoone sisse
ja lifti ka. Keskkonnaamet ei lubanud nii ka teha.
Slaid teemal „Lahendus 3“:
 Slaidil on skeem, kus pankranniku servalt sirutub 50-meetrine sild üle Natura 2000 ala, silla otsas on lift,
trepp ja pumbajaam, need on väljaspool Natura 2000 piire.
 Aga vantsild? Koos lifti ja trepiga? Toetudes valla maale, Ei?
 Keskkonnaamet Tiina Napp:“ No selle võite teha küll”.
 Antud lahenduse osas puudub ekspertarvamus Eesti juhtivatelt sillainseneridelt (Tilts Eesti filiaal, Järelpinge
Inseneribüroo)
Selgitused slaidi juurde:
Mõtlesin, et kuidagi ikka peab saama ja sellise variandiga jäi Keskkonnaamet nõusse.

5.2.2 Arutelu jätkub
Moderaator Ergo Eesmaale: Kas teil on endal olnud kontakti Keskkonnaametiga lifti teemadel ja kas teil on
dokumentatsioon olemas?
Ergo Eesmaa: Te olete teinud suurepärase töö. Mina olen ka sellise töö teinud. Kohtusin kolme ettevõttega, nende
hinnangul polnud siin midagi ulmelist, tegemist on täiesti tavalise parklaliftiga. Ilma kütteta täiesti tavaline lift.
Kohtusin ka ettevõttega, kes ehitas Laulasmaale Pärdi keskuse, kus on selline lift, ei midagi keerulist.
Mart Eensalu: Ilmselt seal ei olnud looduskaitseala ja selliseid keskkonnanõudeid?
Ergo Eesmaa: Pärdi keskuse juures olev lift on 32 meetrit, meie kõrguste vahe on alla kolmekümne, st madalam.
Tiina Napp oli meiega laua taga ja meile öeldi, et Keskkonnaamet näeb ainukese lahendusena lifti.
Saalist (Vääna-Jõesuu Kooli lapsevanem): Meie oleme saanud infot, et see ei puuduta ainult Muraste kooli. Kuhu
lähevad Vääna-Jõesuu Kooli ja Vääna Mõisakooli lapsed pärast 6. klassi lõpetamist sellel sügisel?
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Maris Viisileht: Seaduse järgi on kooli valik lapsevanemale vaba, kui koolis kohti on. Siiani, Vääna Mõisakooli enam
kui 100-aastase tegevusaja jooksul on nad ju kuhugi saanud minna. On läinud mitmetesse koolidesse: Tabasalu
Ühisgümnaasiumisse, Keila Kooli, Laulasmaa Kooli, Tallinna erinevatesse koolidesse. Võimalusi on. Selge see, et kui
vanemad tahavad, et lapsed õpiksid oma valla koolis, siis Vallavalitsuse ülesanne on luua koolikohti. Kuni eelmise
õppeaastani olid koolikohad vaid Tabasalu Ühisgümnaasiumi 3. kooliastmes, sellest õppeaastast saab 7. klassis ka
Muraste piirkonnas õppida. Vääna-Jõesuust on suurem osa tulnud siiani Tabasalu kooli ja on mindud ka linna kooli.
Saalist (Muraste Kooli lapsevanem): Kas keegi kõnelejatest ei kuulanud, mida rääkis Priit Jõe? Kogu see lapse heaolu
alusvundament, mis jääb selle laienemisega ära. Me räägime liftist, aga...
Maris Viisileht: Mul on ka väikese kooli juhtimise kogemus, kahes koolimajas. Mina arvan täiesti kindlalt, et lapse
heaolu ei kao ära sellega, kui kool tegutseb kahes erinevas hoones.
Saalist (sama lapsevanem): Teie arvamus versus terve Muraste Kooli õpetajaskond...
Maris Viisileht: Eestis on väga palju koole, võib näiteid tuua, kus õpitakse kahes erinevas õppehoones. See on
juhtkonna küsimus, kuidas need õpetajad, kes õpetavad erinevates hoonetes, saavad oma tööd teha.
Moderaator: Teeme nüüd ligipääsu teemal kokkuvõtte. Kuidas Vallavalitsus plaanib – kas otsus kooli avamise kohta
Merikülas langeb enne kui on olemas kõik otsused, võimalused teede laiendamise, jalgteede ja lifti rajamise kohta?
Tegelikult me räägime praegu hüpoteesidest, aga plaan peab olema paigas. Kui hiljem selgub, et ei saa lifti ja teed ei
ole võimalik laiendada, siis on selge, et on tehtud otsus, mis head ligipääsu ei sisalda. Milline plaan on?
Ott Kasuri: Midagi ei pea kusagilt välja mõtlema, juhtrühma protokollis on selgelt kirjas minu sõnad: kõiki neid
muudatusi saame ette võtta siis, kui on tagatud juurdepääs.
Moderaator: Kuidas Vallavalitsus seda realiseerib?
Erik Sandla: Nagu varasemalt sai öeldud, me teeme seda koostöös kooliga, leiame lahendused. Juurdepääsu
tagamise teema on meil töös. Seni, kuni lifti ei ole, saab lapsed Merikülla toimetada bussiga. Saab ka autoga. Loome
bussiliikluse Muraste kooli ja Meriküla vahele. Variant oleks ka rajada aastaks moodulklassid ja tulla Merikülla hiljem,
aga nii nagu kooli direktor ütles, et see ei ole ka mõttekas, sest lähima kolme aasta jooksul tema ei näe võimalust siia
tulla.
Saalist: Küsimus kooli saamise kohta teistest piirkondadest. Te räägite ainult Muraste piirkonna lastest, kes elavad
Muraste külas. Aga need lapsed, kes kaugemal elavad – Vääna-Jõesuu, Rannamõisa, Ilmandu... Mismoodi need
lapsed saavad kooli ja vajalikul ajal koolist minema? Kuidas nemad hakkavad koolis käima?
Moderaator: Vallavanem justkui vastas sellele – nii nagu varem. Tuleb leida lahendus. Kui siia tekib koolikohti juurde,
siis see ei muuda olukorda.
Maris Viisileht: Merikülla loomulikult ei saa tulla nii nagu varem, siin pole varem kooli olnud. Kui me räägime praegu
teistesse koolidesse saamisest, siis nad saavad kasutada ühistransporti. Merikülla tõesti ühistransporti ei tule, aga
kavandame selle vastavalt vajadusele, vastavalt tunniplaanile, saame panna käima õpilasliinid.
Saalist: Kas teistest küladest hakkavad käima bussid Merikülla? Täna Rannamõisast ja Tabasalust ei lähe ka koolibussi
Murastesse. Kuidas need bussid hakkavad käima, kas iga tunni aja tagant minema igalt poolt kooli ja iga tunni aja
tagant ära tulema? Kas lastel on ka võimalus keset päeva ära minna?
Maris Viisileht: Küsimusele vastab arendus- ja haldusosakonna juhataja.
Ergo Eesmaa: Tegemist on ühistranspordi korraldamisega. Kõik oleneb kooli sisendist. Küsimus on selles, mis kell
algavad siin tunnid, mis klassid siia tulevad, kust õpilased tulevad. Seda sisendit me küsime koolilt igal aastal, kui me
hindame, kas on vajadust ühistranspordi plaani muutmiseks. Kõik on korraldamise küsimus.
Saalist: Kas korraldatakse paari, 5 või 10 juhtumi pärast buss käima?
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Ergo Eesmaa: Buss Murastest Merikülla pannakse kindlasti käima. Kas see tuleb siia otse Tabasalust või VäänaJõesuust, see on korraldamise küsimus. Kas see väike buss alustab sõitu Sõrvelt, Vääna-Jõesuust, sõidab läbi
Muraste, võtab Murastest õpilased peale ja tuleb Merikülla. Täna meil pole infot selle kohta, kust õpilased Merikülla
tulevad.
Moderaator: Niisiis, vastav plaan tehakse siis, kui on teada lapsed, kes tahavad tulla Merikülla kooli. Vald tagab
transpordi.
Maris Viisileht: Mul oli kogemus koolijuhina, kus ühest väiksest külast oli vaja saada õpilased kooli. Varem ei olnud
sealt külast lapsi koolis käinud. Alguses pandi väike auto tööle, siis mikrobuss ja kui lapsi tuli juurde, siis suurem buss.
Täpselt vastavalt vajadusele. See oli nii 10-15 aastat tagasi Harku vallas.
Saalist: Kas laps saab käia koolis, minna otse huviringi ja siis otse Suurupisse oma bussipeatusesse tagasi ning see
laps, kes ei käi huviringis, saab minna varem Suurupisse?
Saalist: Vallavanem praegu siin koosolekul konkreetselt valetas. Ütles, et kool on otsustanud, et 3. aste tuleb siia.
Seda kool ei ole otsustanud. Kool ei ole otsustanud üldse, mis aste siia tuleb. See oli valla otsus, vallast tuli kiri, et siia
tuleb 3. aste. Samas kirjas on ka, et õpilased hakkavad liikuma kahe maja vahel. Mul on küsimus: kas keegi on käinud
selle kahe maja vahel ja vaadanud, kui palju võtab aega lastel edasi-tagasi käimine, kui nad peavad võtma
vahetusjalatsid, kooliasjad ja käima edasi-tagasi. Kui pikk see vahetund on? Või hakkab vald lapsi bussiga vedama?
Erik Sandla: Ma ei saa aru, miks kahe koolimaja vahel, kui me leiame, et üks kooliaste tuleb siia.
Saalist: Lugege, mida te olete vastanud: osa klassiruumidest jääb ülesse ja õpilased liiguvad kahe maja vahel.
Erik Sandla: Kus ma seda öelnud olen?
Mart Eensalu: Maris Viisileht ütles mulle, et tööõpetuse ja kodunduse tunnid jäävad toimuma Muraste koolimajas.
Kehalise kasvatuse osas, kui ma küsisin, et rajame staadionit praegu Muraste Kooli juurde koos heitevõimalustega
(nende võimalustega, millega hakatakse tegelema 3. kooliastmes), siis ka selle kohta ütles, et neid kehalise kasvatuse
tunde hakkame läbi viima Muraste koolimaja juures. See liikumine peab kuidagi toimuma.
Maris Viisileht: Arutelu käigus me oleme kindlasti neid variante kaalunud.
Saalist (Muraste Kooli õpetaja): See oli nii ka Vallavalitsuse vastuskirjas õpetajatele.
Maris Viisileht: Tean seda vastust. Kindlasti on see üks võimalus.
Moderaator: Aga kas reaalselt on mõõdetud liikumisteed kahe koolimaja vahel? Selge, on.
Saalist (Muraste Kooli lapsevanem): Kas on läbi käidud stsenaarium, kui teele kukub puu või toimub avarii ja kooli on
vaja pääseda kiirabiautol? See on tupiktee. Mis siis saab?
Saalist (kohalik kaitseliitlane): Seda on juhtunud. Tormiga kukkus teele suur pärnapuu ja muud ei jäänudki üle kui
tõime sae ja saagisime selle puu eest ära.
Saalist (Muraste Kooli lapsevanem): Kuna tee on nii kitsas, siis päästeauto ei pääse ju Meriküla koolimaja juurde, kui
talle tuleb sel teel vastu kasvõi üks sõiduauto. Kas kooli laiendamise otsus võetakse tõesti vastu enne kui pole leitud
lahendust tee laiendamiseks?
Erik Sandla: Nagu enne mainisin, see tee kuulub praegu Maanteeametile. Juba Sisekaitseakadeemia ajal oli arutlusel,
et siin on võimalik kitsamates kohtades teha möödasõidutaskud. Oleme arvestanud, et meil oleks vaja lihtsalt need
täiendavad tööd ära teha, kas siis ise või Maanteeametil.
Saalist (Muraste Kooli lapsevanem): Rääkisime liftist ja laste heaolust, aga õpetajate heaolu kahe kooli vahel
pendeldamisel, kuidas sellega on?
Moderaator: Tõmbame esmalt ligipääsuteema kokku.
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Saalist (Muraste vabatahtlik päästja): See tee on tõesti väga kitsas. Kui keegi vastu tuleb... Nõrganärvilisem keerab
ehk ise kraavi, küll me hiljem ta sealt välja saame. Kui puu tuleb ette, siis see pikendab meil ligipääsu ca 10 minutit.
Võrreldes praeguse koolimajaga on siia reageerimisaeg ca 10 minutit pikem. Kokkuvõttes teeb see välja sama, kui
kutsuda päästeauto Lillekülast või Nõmmelt. Üks asi on ligipääsetavus ja teine asi, millega igapäevaselt tegeleme, on
liiklusõnnetused. Viimase kuu jooksul on ümbruskonnas olnud päris palju traagilisi õnnetusi. Eile oli kahjuks Väänas
üks laibaga, täna oli samuti Tabasalu ligidal tõsine õnnetus, 9. jaanuaril läks Vääna-Jõesuus üks auto üle katuse, Liikva
tee otsas oli ka alles õnnetus. Siinne tee on väga kitsas, täna õhtul näeme, kuidas siit koos ära minna on.
Ott Kasuri: Oled Sa käinud siin garaažide juures? Tooge oma autod ja kogu komando siia, siin on ruumi laialt.
Saalist (Muraste Kooli lapsevanem, teedeinsener): Ergo Eesmaa, kas tänaseks on alustatud projekteerimisega
(kõnnitee või ükskõik mis tee osas)?
Ergo Eesmaa: Tänaseks on alustatud Muraste Kolmiku tee projekteerimisega. Projekt valmis juba paar aastat tagasi,
täna tegeleme projekti korrigeerimisega. Tilgu tee kergliiklustee projekteerimisega ei ole alustatud.
Saalist (sama teedeinsener): Kui kaua võtab aega hanke korraldamine? Kui kaua läheb aega tänasest (ma saan aru, et
plaanid on olemas) teostamise hetkeni? Mul on 28 aastat kogemust ja ma tean, et selle 8 kuuga ei saa te isegi hanget
korraldatud.
Ergo Eesmaa: Ma ei ole nõus seisukohaga, et hanget ei ole võimalik 8 kuuga läbi viia.
Saalist (Muraste Kooli lapsevanem): Mulle jäi ennist natuke segaseks, et kui vähemalt iga tunni aja tagant hakkab siin
sõitma buss, lapsi täis... Kumma närvid enne üles ütlevad – kas kraavi peab sõitma lapsi täis buss või päästeauto?
Saalist: Vaatame suurt pilti. Mulle tundub, et see taristu ehitamine ja hangete korraldamine läheb kordades rohkem
maksma kui Muraste kooli laiendamine.
Indrek Anepaio (Vallavolikogu liige, haridus- ja kultuurikomisjoni liige, Harjujärve Kooli hoolekogu liige, 4 lapse isa):
Seda teed on jalgpalliklubi kasutanud viimased 5 aastat. Iga pooleteise tunni tagant 15 autot tuleb, 15 autot läheb,
saavad sõidetud. Kolm aastat tagasi, kui siin oli piirivalvekool, käis siin buss ja sai autodest mööda. Kui volikogus oli
küsimus, kas Muraste kool peaks olema 9-klassiline, siis mina olin selle vastu. Miks? Kaks aastat tagasi tehti
demograafiauuring ja planeerimine, võtsime tagasisidet ka Tallinna Ülikooli demograafiaprofessoritelt. Nemad
ütlesid, et meil sündimuskordaja on väga optimistlik, ei usu, et siia niipalju tuleb. Kui ma olen mänginud
demograafianumbritega, siis ... Buumiaeg oli see, mis Harku valda tõi minusuguseid, kes täna on 40 +/- 5 aastat. See
oli tohutu hüpe. Täna on Harku vallas 30-45-aastaseid inimesi ca 4000, neist umbes pooled naised, 20-35-aastaseid
inimesi ca 2000, neist pooled naised. Neid, kes täna hakkavad peret looma, on poole vähem kui toona. Meie valla
laste tootmisvõime on nõrk. 2008.a. oli see tipphetk, kus sündis enim lapsi – need lapsed, kes täna hakkavad jõudma
3. kooliastmesse, kelle eest te täna kogukonnana võitlete. Viimase 10 aasta jooksul on sündimus vähenenud. Kooli
loomist tuleb võtta tervikuna. Kui tehakse koolikohti, tuleb luua ka kohti, kus inimesed saavad elada. Kui te tahate
siia kooli, siis te peate kogukonnana olema ka nõus, et tuleb avada üldplaneering ja hakata kortereid ehitama, et see
kool oleks jätkusuutlik ka 10 aasta pärast.
Saalist: Millest Sa räägid – 7. klassi läheb 13 paralleeli.
Moderaator: Palju meil on 7. klassi minejaid praegu vallas umbes? Kui suur meil põhikooli kohtade järgi vajadus on?
Maris Viisileht: 8 paralleeli on sel sügisel 7. klassi minemas.
Saalist (Muraste Kooli õpetaja): Meil on kolm.
Moderaator: Niisiis, hetkel on tõesti nõudlus kooli järgi täiesti olemas.
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5.3 Õpetajate seisukohad
Moderaator: Miks te selle plaani vastu olete? Siin on väga palju ruumi, siin on ruumid heas seisus, sporti saaks teha
(võib-olla majas sees rohkem kui väljas, staadionit ei ole). Täiesti moodne koolikeskkond.
Eiliki Kumm (Muraste Kooli õpetajate esindaja): Kõige parem näide selle kohta, miks õpetajad sellise plaani vastu on,
on käesolev arutelu. Selles olukorras, kus kõik need küsimused on vastamata, peame meie hakkama head kooli
tegema!? See ongi põhjus, miks me vastu oleme. Kui oleks see otsus olnud põhjendatud ja läbi mõeldud, siis me ei
oleks vastu. Võib-olla paari aasta pärast tõesti on Meriküla suurepärane koht, kuhu rajada uus kool või üks osa
koolist. Võib-olla internaatkool, kuna siin on majutusvõimalused. Täna, sel hetkel, kus me praegu oleme, ei ole see
hea variant. Üks küsimus on logistika – nii laste, õpetajate kui ka lapsevanemate jaoks. See on üks väga suur põhjus.
Kui osa õpetajaid ja õpilasi peab hakkama liikuma kahe maja vahel, siis tahes-tahtmata tekitab see palju tööstressi.
Ka olukorrad nagu näiteks asendamised jms. Igapäevaelu muutub oluliselt stressirohkemaks. Meie õpetajatena
peame tagama, et õppekvaliteet oleks hea, õhkkond mõnus ja keskkond turvaline. Selle otsusega on praegu kõik
need kolm punkti ohus. Need ongi põhjused, miks me ütleme, et siia tulek läbimõtlemata ja rutakalt ei ole hea. Priit
Kotkale vastuseks: õpetajad on tõstatanud läbi tunnetatud probleemid ja me ei taha vastuseks kuulda, et meie
probleemid ei ole mingid probleemid. On ikka küll! See on ka põhjus, miks lapsevanemad siia on täna tulnud ja miks
õpetajad selle otsuse pärast mures on.
Moderaator: Tooge veel konkreetselt välja, milles te sisulises mõttes näete probleemi? Mida koolielu kvaliteedi
kahanemine teie nägemuses tähendab? Proovime vastata sellele ja leida lahendusi, mis seda tunnet vähendaks.
Saalist (Muraste Kooli õpetaja): Täpselt see, mida ennist üks ema ütles – laste heaolu ja haridus, aga meie räägime
liftist. Lapsed saavad heaks ja targaks siis, kui õpetajad on rahul. Rahulolu peab olema ühes koolimajas ja ühes
organisatsioonis, mis on avatud ja usalduslik. Palun tuginege meie kogemusele, me ei ole keegi siin esimest päeva
koolis. Palun uskuge meid.
Moderaator: Tooge mõned näited. Tunne on selline, aga mis seda tunnet tekitab?
Priit Jõe: Näiteks, kui õpetajad liiguvad kahe maja vahel, siis on vaja terve Muraste Kooli päevakava ümber muuta nii,
et kui üks õpetaja alustab Merikülas, siis tal oleks väike paus ja päeva teise poole veedaks Muraste koolis. Kogu kooli
päevakava muutub.
Moderaator: Nii, nagu abivallavanem ka ütles ja nagu ma ka ise olen lapsevanemana näinud, väga paljudes kohtades
nii käibki. Mitte, et see oleks hea lahendus, aga sellised olukorrad ju on Eesti koolides. Gustav Adolfi Gümnaasium
näiteks. Seal küll liftiga üles-alla ei sõideta, aga Balti jaam on tee peal, see on laste jaoks peaaegu sama hirmus.
Priit Jõe: Loomulikult on erinevaid variante. On koole, mis on jagatud mitme maja vahel. Samas, kui võrrelda koole,
mis on killustatud, nendega, mis tegutsevad ühes koolimajas, siis kindlasti on efektiivsem ühes kohas kooli pidada.
Eiliki Kumm: Nagu ma ennist ütlesin: kui plaanid on läbi mõeldud ja paika pandud (mitte niimoodi rutakalt, nagu
praegu), siis on see tõenäoliselt täitsa võimalik. Aga praeguses seisus, selsamal aastal, ei ole see hea variant.
Priit Jõe: Ennist ma tõin välja ka osaline koormus versus täiskoormus. Kui ühes koolimajas on võimalik optimeerida
koormust nii, et õpetajad saaksid täiskoormuse kokku, siis kahes koolis killustatuna õpetajate saamine kahte
erinevasse kohta on kindlasti märksa keerulisem.
Moderaator: Niisiis, kui palgata õpetaja ja öelda talle, et Sa pead töötama nii ülemises kui ka alumises majas, siis see
on keerulisem.
Priit Jõe: Veel üks teema, mis tekitab arusaamatust, on motivatsioonipakett. Õpetajate jaoks ei ole rahaga
mõjutamine vastuvõetav.
Moderaator: Mis see tähendab nüüd?
Eiliki Kumm: Lapsevanematele saadetud kirjas on lubatud kahe maja vahel töötavatele õpetajatele pakkuda
motivatsioonipaketti. Me peame ebaprofessionaalseks, et seda ei ole üldse koolijuhi, kooli juhtkonna ega
õpetajatega arutatud. Meie selle sisu ei tea, see on lihtsalt lubadus.
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Priit Jõe: Täpsustan ja väljendan omalt poolt nördimust. Kõigepealt saadeti hoolekogu esimehele kiri, et õpetajatele
on motivatsioonipakett välja reklaamitud ja seetõttu on võimalik õpetajaid komplekteerida. Kolm päeva hiljem
toimus kohtumine koolipidaja esindajate ja õpetajatega ning seal oli abivallavanema sõnum, et motivatsioonipaketi
sisend tuleb koolilt.
Ott Kasuri: 3. astme koolikorraldus ja laste heaolu. Ma olen nõus sel teemal väitlema õpetajatega ja näitan teile
kahte erinevat Tallinna Ülikoolis tehtud õppevahendit. (Näitab) Üks neist iseloomustab õppimist ja õpetamist 1.-2.
kooliastmes, teine õppimist-õpetamist 3. kooliastmes. Tunnijaotusplaan... 3. kooliastmes paratamatult tuleb
õppeaineid, mida hetkel Muraste Koolis ei õpetata – keemia, bioloogia ja füüsika. Muraste koolijuht on tunnistanud
oma kirjas Harku Vallavolikogule, kui me aasta tagasi kavandasime 7. klassi avamist, et kõige suuremaks probleemiks
on õpetajate kvalifikatsioon ja aineõpetajate leidmine 3. kooliastmesse.
Õpetajad väljendavad ühiselt pahameelt ja nõuavad oma slaidi.
Ott Kasuri: Kui me alustasime 7. klassi komplekteerimist, siis me kohtusime korduvalt Priit Jõe ja Tabasalu
Ühisgümnaasiumi direktori Martin Ööveliga. On võimalik, et Muraste Kool ja Tabasalu Ühisgümnaasium peavad 3.
kooliastmes ühiseid õpetajaid. Võib-olla ainult sel ja järgmisel aastal, aga võib-olla ka järgmised 5 ja 10 aastat. 3.
kooliastme ühispidamist on arutanud ka Harku Vallavolikogu liikmed komisjonis. 3. kooliastmes füüsikud-keemikudbioloogid, kes on erialaspetsialistid, nende tundide arv on 3 paralleelklassiga põhikoolis väga väike, mistõttu nad
peavadki töötama kahes koolis. On võimalik, et kaks kooli võtavad nad ühiselt tööle ühe töölepinguga – kolm päeva
nädalas töötab see õpetaja ühes, kaks päeva nädalas teises koolis. Nii saabki ühiselt 3. kooliastet pidada.
Saalist (Muraste Kooli õpetaja): Mina töötan praegu 2. ja 3. kooliastmes, seega olen üks potensiaalsetest kahe
koolimaja vahel liikujatest (juhul, kui ma otsustan sellistel tingimustel jätkata). Mis minule õpetajana tähtis on
selleks, et klassiruumis oma tööd hästi teha? Meeskonnatunne. Minu jaoks on väga oluline, et väljaspool klassiruumi
oleks minu ümber toetav meeskond: kooli juhtkond, õppejuht, tugispetsialistid. Mul on neid iganädalaselt vaja
kasutada. Kui mulle hüvitatakse aeg, mis kulub sõitmiseks kahe maja vahel, ja bensiinikulu, siis see ei ole minu jaoks
motivatsioonipakett. Seda aega vajan ma tundide ettevalmistamiseks, mitte transpordiks. Kaks kõige olulisemat asja,
mida mina vajan on meeskonnatunne ja see, et minu sisuline töö oleks väärtustatud.
Priit Jõe: Cumuluse uuringust tuli välja, et õpetajate leidmine on peamine väljakutse. Kui võrrelda väljakutset leida
õpetajad kahte koolimajja väljakutsega leida nad ühte koolimajja, siis loomulikult ühte majja on lihtsam, killustatus
teeb väljakutse suuremaks. Kvalifikatsiooni teemal on Muraste Kool olnud hambus – Muraste Kooli kvalifikatsioon ei
ole selline, nagu see võiks olla. Tunnistan, tõepoolest on vaja kvalifikatsiooni tõstmiseks tugevat tööd teha. Toon
kaks näidet (olen kahelt õpetajalt luba küsinud nende diplomite näitamiseks), et me saaksime sisuliselt aru, millised
õpetajad meie koolis on. Nad ei ole inimesed, kellel ei ole kogemust haridusvaldkonnas.
Slaidid kahe õpetaja diplomitega (neid slaide õpetajad ennist seinale ootasid).
Meil on matemaatikaõpetaja, kellel on selline diplom. Ta on lõpetanud 1992.a. Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonna täieliku kursuse matemaatika erialal ning saanud Tartu Ülikoolis õpetaja ettevalmistuse matemaatika erialal.
Kahe aasta jooksul on tema õpetatud 6. klasside matemaatikatulemused olnud riiklikust keskmisest 10% kõrgemad.
Ta on suurepärane õpetaja, ta teeb oma tööd südamega. Siiski, kehtivate määruste osas ei vasta ta kvalifikatsioonile.
Olen teinud selle julge valiku ja valinud ta Muraste Kooli meeskonda, sest ma usun täielikult tema töösse.
Meil on õpetaja, kes on lõpetanud 2012.a. Tallinna Ülikooli kehakultuuri õpetaja magistriõppe kava ja talle on antud
haridusteaduse magistri (kehakultuuri õpetaja) kraad. Enne magistrikraadi saamist õpetas 5 aastat koolis. Kahjuks,
kehtivate määruste järgi ei vasta ka see õpetaja kvalifikatsioonile.
Loomulikult tuleb see ära vormistada, aga Muraste Kooli õpetajad ei tee oma tööd halvemini kui valla teiste koolide
õpetajad. Meie õpetajad on südamega ja pühendunud. Lapsevanemad, nad on igapäevaselt täielikult teie laste jaoks.
Ott Kasuri: Hea Priit, keegi ei ole Sinu õpetajate kallal närinud ega hammustanud. Me teame, et Su õpetajad õpivad.
Siiski, hariduse järelevalveteenistus Haridus- ja teadusministeeriumist on teie kooli külastanud ja koostanud selle
kooli kohta akti. Seda akti me oleme koos arutanud ja kokku leppinud, et anname õpetajatele aja õppimiseks. Kui
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vaadata 3. kooliastme tunde, siis hea matemaatikaõpetaja, kes tõesti Sul on haritud, tema tunnikoormus on ühe
paraalleelklassi puhul 13 tundi, kahe paralleelklassi puhul 26 tundi, kolme paralleelklassi puhul 39 tundi.
Matemaatikaõpetajat 3. kooliastmes on vaja poolteist kohta, aga füüsikuid-keemikuid ei tule ikkagi rohkem kui 12
tundi, mistõttu peavad nad töötama poole kohaga ja spetsialisti on saada keerulisem. Kahe kooli peale saame väga
head spetsialistid.
Kalle Palling: Ma viiks selle pildi natuke laiemaks. Tegelikult võiksime ükskord jõuda punkti, kus meil ei ole kriisi, mida
tuleb hakata lahendama. Kortermajadega on tihti paljudes elamupiirkondades nii, et sinna pole piisavalt head
ligipääsu, liikluses tekivad ummikud. Oma laps otsustatakse viia Tallinna kooli, kus on avaramad tingimused,
sellepärast, et kohaliku omavalitsuse koolis puuduvad tingimused (on kitsas, õppetöö mitmes vahetuses). Meil on
omavalitsus, kus 10 aasta pärast elab umbes 30 000 inimest. Täna on ligi 16 000, millele lisaks mitteametlikult umbes
2000-2500. Paljud vanemad on otsustanud, et nende laps omandab haridust Tallinna linnas ja selleks on vähemalt
üks vanem Tallinna sisse kirjutatud. See on kaotatud maksutulu Harku vallale. Me võiksime jõuda sinna, et me
suudame pakkuda vähemalt valikuna siin omavalitsuses elavatele peredele hariduse omandamise võimalust oma
koduvallas. Et me ei oleks liiga mugavad, et küll nad Tallinnas koha leiavad. Tallinn on võtnud selge hoiaku ja teebki
rohkem koolikohti, sest see on neile maksutulu.
Moderaator: Müüvad haridusteenust teile.
Kalle Palling: Täpselt. See on läbi mõeldud, kaalutletud otsus. Seesama Tallinna Ülikooli uuring, mis kahjuks
keskendus rohkem kahe kooli omavahelise laienemise vaidlusele ja vähem kogu valla hariduselu korraldamisele,
sealt tuli siiski välja kaks olulist asja: otsustes tuleb lähtuda õpilase ja õpetaja heaolust ning hariduse omandamise ja
andmise viis muutub. Muutub järjest individuaalsemaks. Tehnoloogia areng on toonud uusi väljakutseid, millega
õpetajad igapäevaselt silmitsi seisavad. Keskendumisvõime, tähelepanu saamine jne. Ühe õpilase kohta tuleb
investeerida järjest rohkem aega.Seda aega jääb järjest vähemaks. Õpilase ja õpetaja heaolu selles keskkonnas on
ülimalt oluline. See on see, millest peaks lähtuma, mitte lift, tee ja maja. Teiseks, miks on alati nii, et kui keegi tahab
midagi teha suuremaks või laiemaks, siis hirmutatakse kortermajade juurde ehitamise piitsaga. Ka enne 2019.a.
veebruari otsust helistasid volikoguliikmed külaelanikke läbi sõnumiga, et kui te selle kooli saate, siis saate
kortermaja ka. Ma olen terve elu elanud korteris, kah asi. Miks see nii halb on, kui kogukond sellega nõus on? Miks
me oleme nõus sellega, et kui kortermaja kogukonnale ei meeldi, siis volikogu on nõus ütlema, et ärme tee seda, aga
kui kooli asukoht ei meeldi, siis selle teeme nui neljaks? Kui me räägime kogukonna kaasamisest, mida me täna
teeme ja mida peabki arengukava koostamise protsessis tegema, siis tuleb kogukonda ka kuulda võtta. Viimaseks
ütlen, et väga palju helistatakse haridus- ja kultuuriosakonna juhatajale ja küsitakse enne siia valda elukoha
soetamist (helistaja on tihti näiteks Kalamajast), kas kooli- ja lasteaiakohad on olemas. Tahaks, et Harku vald oleks
selline, kus saaks öelda, et jah, on olemas selles piirkonnas, mugavad, saab käia rattaga kooli ja kasutada tasuta
ühistransporti. Et lapsevanemad ei peaks igapäevaselt tegelema logistikaga. See on see, mida me tegelikult Muraste
piirkonda täiendava kooliastme loomisega tahaksime võimaldada ja nüüd tuleb leida selleks parim viis. Me oleme
täna saanud rääkida ja räägime veel, mina volikogu poolt kinnitan, et ühtegi otsust ei ole veel langenud. On
juhtrühma hääletus, mida pole arutanud veel haridus- ja kultuurikomisjon, kogukond arengukava avalikul arutelul.
Siis taas tuleb see komisjoni ja alles siis tuleb volikogu otsus. Sinna on veel päris pikka tee minna, nii et ma usun, et
selle septembri kontekstis on hetkel veel mõnevõrra ennatlik rääkida.
Saalist: Kuhu meie lapsed septembrist lähevad siis?
Moderaator püüab suunata koosoleku teemasid kokku tõmbama. („Millest te olete praeguse protsessi jooksul
puudust tundnud ja mida te ootate?“)
Saalist (Muraste Kooli lapsevanem): Miks ei keskenduta sellele, kuidas leida viis olemasolevas asukohas kooli
laiendamisele, kui sellele on kogukonna, õpetajate ja kooli juhtkonna tugi? Miks me keskendume täna Merikülla
laienemise variandile?
Kalle Palling: Ma lisan küsimuse õpetajaskonnale. Kas te olete arutanud ka võimalust õppetööks kahes või
pooleteises vahetuses? Et läbi käia kõik variandid.
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Eiliki Kumm: Me oleksime väga soovinud seda arutada. Nagu Priit mainis, me saatsime esimese kirja juba aprillis
2019.a. ja siis me soovisimegi alustada arutelu, millised oleks kõige paremad variandid. See jäi täiesti ära. Meie ette
tulid Vallavalitsuse esindajad ja hakkas Meriküla Spordi- ja Õppekeskuse müügitöö. Mingisuguseid vahepealseid
etappe ei olnud, kuigi me oleksime just soovinud päriselt teada saada, milline on kõige parem variant.
Moderaator palub Maris Viisilehel vastata lapsevanema küsimusele.
Maris Viisileht: Ma paluks, et teine abivallavanem räägiks nüüd sellest, miks me ei saa laieneda Muraste koolimaja
juurdeehituse teel.
Saalist: Kas meil on otsus, et ei saa?
Erik Sandla: Ei ole mingit otsust. Volikogu esimees ju rääkis just, kus me protsessis oleme. Me oleme justkui juba
avaliku arutelu juurde jõudnud. Hetkel me teeme täiendavat informatsioonikoosolekut, nagu hoolekogu palus. Ei ole
otsustatud.
Saalist: Mul on tõesti raske rahulikuks jääda. On kogu aeg öeldud, et otsust ei ole tehtud. Samas, abivallavanem ütles
äsja, et meil on võimatu laieneda praeguses asukohas.
Maris Viisileht: Hetkel tõesti on võimatu. Selleks sügiseks ei ole võimalik ju juurdeehitust teha.
Saalist: Aga mida me siis üldse arutame? Miks me siia kogunesime?
Erik Sandla: Hoolekogu tegi ettepaneku siia tulla. Seda me arutamegi, kõiki võimalusi. Me pole ühtegi võimalust
maha kandnud ju. Lihtsalt selleks aastaks meil vahendeid ei ole, me võime rääkida siin edaspidisest.
Moderaator: Täpsustan – mida abivallavanema sõnad tähendasid? See, et laienemine kohapeal ei ole võimalik.
Maris Viisileht: Tähendasid, et järgmiseks õppeaastaks ei ole võimalik Muraste koolimajale juurdeehitust teha.
Sellest saavad ju kõik aru.
Saalist: Me ei ole seda veel arutanud, teie ei ole seda veel arutanud, aga selleks me siin olemegi, et seda arutada. Ma
tahan tunnustada Harku valla haridusjuhte. Te olete loonud väga hea haridusasutuste võrgu, te olete loonud väga
hea lasteaedade võrgu, loonud väga hea koolivõrgu. Me tõesti tunnustan teid. Aga praegu ma tahan küsida, kas teil
häbi ei ole?
Moderaator: Niisiis, sellel aastal ei ole võimalik Muraste koolimaja laiendada. See on selge. Lifti ka sel aastal ei tule,
see on samuti selge.
Mart Eensalu: Ma oponeeriksin. Käesoleva aasta eelarves on ette nähtud 170 000 € Kolmiku tee kergliiklusteele, mis
ilmselt ei ole seal piirkonnas nii oluline selleks, et seda ei saaks edasi lükata, kui Merikülla ei tule kooli. Käesoleva
aasta eelarves on planeeritud 200 000 € Tilgu tee juurde kergliiklustee rajamiseks. Käesoleva aasta eelarves on
planeeritud 200 000 € Meriküla Spordi- ja Õppekompleksile. Käesoleva aasta eelarves on ette nähtud mulle
teadmata summa selleks, et kompenseerida õpetajatele kahe kooli vahel liikumise ebamugavust
(motivatsioonipakett). Käesoleva aasta eelarves on ette nähtud mulle teadmata summa transpordile. Varasemalt oli
see 10 000 €, millega lubati kõik lapsed edasi-tagasi viia, nüüd see summa on ilmselt suurenenud suurusjärgule
50 000 €. Eelmise aasta vallaeelarve ülelaekumine oli 1 miljon eurot ja muud investeeringuplaanid olid olemas enne
seda. Kui tahta raha leida, siis sellel sügisel algava õppeaasta jaoks ona vaja natuke üle 100 000 € selleks, et teha
moodulid Murastesse. Sealt edasi tuleb leida lahendus. Kas nendest summadest, mis ma kokku lugesin, ei ole
võimalik leida 100 000 € selleks aastaks?
Erik Sandla: Loomulikult on võimalik. Kui volikogus selline otsus tuleb, siis loomulikult on võimalik.
Mart Eensalu: Paluks anda sõna Vello Viiburgile, kes pidi tõestama meile, et seda ei ole võimalik teha. Küsimus
vallavanemale: kuidas te tunnete, kas see protsess on läbi viidud sellise professionaalsusega, et sellise kindlusega
kiri, mis 10.12.2019 kooli lapsevanematele välja läks, oli põhjendatud, või te tunnete, et tegelikult tuleks minna, teha
kodutööd, võtta kõik stsenaariumid uuesti lauale, analüüsida läbi, saada selgeks, mis on võimalik ja mis ei ole
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võimalik? Et selleks saada aega, tuleks kogukonna maha rahustamiseks otsustada ära, et järgmine aasta me
toimetame moodulites, sest muud varianti ju tegelikult ei ole.
Erik Sandla: Nagu öeldud, Vallavolikogu otsust ei ole ja järgmine etapp on haridus- ja kultuurikomisjon, kellele me
viime selle info edasi. Komisjoni esimees istub siinsamas ja saab selle info otse teie käest kätte. Eks see ongi nüüd
otsustamiskoht.
Mart Eensalu: Ma küsin siiski vallavanema isiklikku seisukohta.
Erik Sandla: Meie täidame volikogu poolt antud otsuseid.
Moderaator kordab koosoleku teemasid kokku tõmbama suunavaid küsimusi.
Saalist: Siin on räägitud vahenditest ja vahendite puudumisel ei saa seda, teist ja kolmandat teha. Ma ei tea, millega
see kompleks tänasel päeval rakendatud on, aga kas Vallavalitsus on kaalunud varianti Meriküla kompleks müüa, et
rahastada valla haridusvaldkonda? Kui me teeksime ühe aasta Muraste Kooli moodulites edasi, siis ma usun, et seda
kompleksi on võimalik ühe aasta jooksul müüa ja siis leiaks vahendeid erinevate investeeringute tegemiseks. Lihtne
lahendus.
Erik Sandla: 2018.a. ja enne seda juba tegi volikogu otsuse, kus andis Vallavalitsusele ülesande see kompleks
omandada. Me ei saanud seda päris tasuta, maksime hoolduskulud kinni. Volikogu otsus oli, et see kompleks on
meie põhitegevuseks vajalik. Kui tuleb selline otsus, et see ei ole enam vajalik ja tuleb maha müüa, siis loomulikult
me seda kaalume.
Saalist: Kas see on praegu kulu või tulu vallale?
Erik Sandla: Me oleme oma allettevõttele andnud selle kompleksi hooldada ja sellega tegeldakse igapäevaselt.
Esimesed kaks aastat kindlasti tuleb sellele peale maksta, aga loodame, et see saab ühel hetkel käima.
Saalist: Ma saan aru, et kuna siia planeeritakse kooli rajada, siis sellel kompleksil täna 8st 15ni sisu ei ole?
Erik Sandla: Nagu öeldud, me oleme selle oma allasutusele hooldada andnud. Minu teada käivad siin igapäevaselt
koolitused, konverentsid, seda kasutavad Kaitseliit ja kodutütred. Tegevus on siin aastaringne.
Saalist: Mis huvitegevusest saab?

6 Kokkuvõtted
Eiliki Kumm: Mida me ootame? Meie, õpetajad, tahame oma tööd hästi teha. Sellepärast me tunnemegi rahutust, et
kui meile antakse tingimused, kus me ei saa oma tööd hästi teha, siis me tunneme ennast kehvasti. Me ootame, et
meie töörahu saaks taastatud. See juhtub, kui me hakkame omavahel päriselt seda koostööd tegema. Kõigepealt
lepime kokku, et teeme selle ühe aasta moodulites ära ja siis paneme paika pika plaani. See plaan ei puuduta ainult
Murastet vaid kogu Harku valda. Seda plaani praegu veel paika pandud ei ole ja sellepärast on ka hästi palju selliseid
piinlikke momente tekkinud, mida Vallavalitsus saaks ära hoida. Kui meil oleks hea kava välja mõeldud, kuidas me nii
Muraste Kooli kui ka teistega edasi läheme. Ja meie saame siis konkreetselt juba koolijuhiga hakata logistikat ja muid
konkreetseid asju arutama. Palun läheme nüüd edasi sellise koostööga, mida saab koostööks nimetada, lepime
järgmiseks aastaks kokku moodulid ja siis järgmise aasta jooksul teeme edasiseks pika plaani.
Erik Sandla: Nagu öeldud, see on haridus- ja kultuurikomisjoni otsustada, viime sinna sõnumi, et moodulite teema on
üks variant. Me ei ole siiani arutanud seda. Samas, ma tahan öelda siia vahele, et ei jääks kõlama nagu koostööd
poleks olnud. Abivallavanemal on siin terve nimekiri toimunud kohtumistest. Ta võib seda teile tutvustada, muidu
jääbki mulje nagu oleks vaid kaks korda kohtutud.
Maris Viisileht: Mul tegelikult ennist ühele küsimusele jäi vastamata. Priit Jõe mainis, et Vallavalitsuselt laekunud
kirjas oli öeldud, et Vallavalitsuse poolt tuleb motivatsioonipakett, aga pärast kohtumisel ma ütlesin, et sisend tuleb
koolilt. See ongi ju tegelikult kahepoolne kokku leppimine. Meil on valmisolek see motivatsioonipakett kokku panna,
aga loomulikult ses osas, et kuidas need numbrid kujunevad, see sisend peabki tulema koolilt. Seda saame koos
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arutada, kuidas ja mis. Tegelikult praegu kehtiv määrus ju ka näeb ette, et alampalga määrad on meil ette antud, aga
5% ulatuses saab koolijuht ise motivatsioonipaketina töötasu suurendada. Tahtsin vastata ka Eiliki Kummi väitele, et
kevadest saadik pole koostööd toimunud. Vallavalitsuses vahest on selline tunne, et me ainult Muraste Kooliga
tegelemegi. Võtsin igalt poolt, kust ma sain, andmed kokku ja sain kaks A4 nimekirja kohtumistest (kuupäevade ja
osavõtjatega). Kõik tegevused, arutelud, kohtumised, mis on seotud Muraste Kooli teemadega.
Saalist: Kas seal osales kooli esindajaga?
Maris Viisileht: Igalpool ei peagi kooli esindaja osalema. Ma panin siia näiteks ka Tallinna Ülikoolilt uuringu tellimise.
Nendel aruteludel ei pidanud ju olema kooli esindajat, aga sisend tuli haridus- ja kultuurikomisjonist selle tõttu, et
taheti saada täpsemat plaani, kuidas õppija heaolust lähtuvalt meie koolivõrk võiks olla. Koostöö oli tegelikult laiem.
Ma panin siia kirja alates sellest hetkest, kui volikogu võttis 28.02.2019 selle otsuse vastu, näiteks 14.03.2019
Muraste 7. klassi arutelu, volikogu esimees võttis osa sellest, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees võttis osa. Siin on
väga palju selliseid kohtumisi ja arutelusid. Ma ei hakka seda kõike ette lugema, aga väga paljudel kohtumistel on ka
Priit Jõe ise osalenud.
Erik Sandla: Me võime selle nimekirja teile tutvumiseks edastada.
Saalist: Saatke jah.
Liisa Oviir (Vallavolikogu, majanduskomisjoni ja juhtrühma liige, juhtrühmas Muraste Kooli Merikülla laienemise
otsusele ainsana vastu hääletanu): Mulle väga meeldis, kui volikogu otsustas läinud aastal, et valda tuleb üks
põhikool juurde. See on oluline otsus ja kõik tellitud uuringud on näidanud, et kahte erinevat mentaalsust kandvat
kooli on ühes omavalitsuses vaja, sest see annab lastele ja vanematele võimaluse valida. Kuna see on volikogu otsus
ja see on antud Vallavalitsusele täitmiseks, siis edasi on küsimus, kuskohas see tuleb. See on mõeldud MurasteMeriküla-Naage-Suurupi-Vääna-Jõesuu piirkonda ja iga neljas laps meie vallas on selles piirkonnas. See piirkond on
väga loogiliselt valitud. Kohalik omavalitsus juhib ja korraldab valla tööd lähtudes elanike vajadustest ja huvidest. Aga
miks me siis räägime, kuhu see kool tuleb, kui lapsevanemad, kes neid lapsi esindavad, on 98%-liselt öelnud, et nad
soovivad jätkata sealsamas Murastes? Reeglina tehakse kool ju sinna, kus lapsed on, mitte ei veeta lapsi sinna, kus
on olemas täitmist vajav kinnisvara. Kui volikogu veebruarikuus otsuse tegi, siis seal oli öeldud, et selles piirkonnas.
Kui see oleks olnud välistatud, et see Muraste Kooli praeguses asukohas juhtub, kui see ei oleks rahaliselt kuidagi
võimalik (millega ma ei ole nõus), siis ei oleks saanud sellist otsust üldse vastu võtta. Tegelikult volikogu on oma
otsuse teinud ja Vallavalitsus peab nüüd lähtuma sellest, mis on reaalselt selle piirkonna elanike huvi. See tuleks
panna nüüd keskseks, mis on nende laste huvi. Laste huvi on käia seal koolis, kus nad käivad. Lapsevanemana võin
öelda, et minu huvi on, et minu mõlemad lapsed käiksid ühes ja samas koolis. Siin ju tekib tegelikult kaks paralleelset
kooli, need on paralleelsed koolid, need ei ole enam üks ja seesama kool. Ikka ju tahad, et suurem laps vaatab ka
selle noorema üle, kes kooli tuleb. Need võimalused võetakse ära, kui me tekitame paralleeluniversumi.
Kokkuvõtteks, minu jaoks ainuke loogiline samm on nüüd otsida võimalusi, kuidas täita elanike soove ja teha nii, et
see kool... Kool ei ole kinnisvaraprojekt, kool on lastele.
Moderaator: Mart Eensalu, mis võiksid olla järgmised sammud, mida peaks astuma?
Mart Eensalu: Minu nägemus on see, mille ma ka alguses välja ütlesin. See töö, mis tänaseni on tegemata (ma arvan,
et selles ei ole mingit kahtlust, et see töö on tegemata), tuleb ära teha. Sinnamaani, kuni seda tööd tehakse, selleks,
et seda tööd saaks teha rahulikult, tuleb leida, mis sobib praegu lapsevanematele, st 2020/2021 õppeaasta Muraste
Kool praeguses asukohas moodulites ja mõistliku kiire tähtaja jooksul pikk plaan, kuidas sealt edasi minna.
Priit Jõe: Ma arvan, et nii koolipidaja, kool kui ka lapsevanemad, me kõik panustame haridusse. Koolipidaja panustab
haridusse mõistlikku maksumaksja raha, õpetajad panustavad haridusse oma aja ja energia, lapsevanemad
panustavad oma lapse tuleviku koostöös kooliga. Me kõik tahame head haridust. Erinevate uuringute andmetel
õpetajate maine on tõusuteel, kuid õpetajad ise ei ole nii enesekindlad kui nad võiksid olla. Täna siin õpetaja ütles
selgelt, mida ta vajab selleks, et tema tegevusel oleks mõte. Minu soov koolipidajale: palun võtke õpetajate ja kooli
juhtkonna seisukohti tõsiselt.
Moderaator: Ott Kasuri, millised on järgmised sammud?
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Ott Kasuri: Tuleb käituda vastavalt keskkonnale, nii on ka juhtrühma koosolekul kirjutatud. Sellise taustsüsteemi
tingimustes see juhtrühm võttis vastu sellise otsuse. Kooli saab pidada kahes õppekohas (Murastes ja Merikülas), kui
on tagatud juurdepääsutee ja õpilaste turvalisus. Ka mina lähtun õpilaste heaolust ja ka mina hoian silma peal sellel,
et õpetamise kvaliteet oleks tagatud 3. kooliastmes kõikides Harku valla koolides, kus 3. kooliastet peetakse.
Jätkuvalt soovitan Priit Jõel teha head koostööd kolleeg Martin Ööveliga, 3. kooliastme küsimusi saavad lahendada
kaks koolijuhti ühiselt.
Moderaator: Erik Sandla ja Maris Viisileht, mida tänane kohtumine teie jaoks muutis?
Erik Sandla: Vallavalitsusel on väga oluline teada, mida elanikud arvavad. Tänane kohtumine oli väga ilmekas näide,
et selliseid kohtumisi on vaja pidada tihedamalt. Ärme vaata kõiki asju alati nii mustades toonides, näeme võimalusi.
Kui me oleme häälestatud negatiivselt, siis me ei saagi neid plusspooli näha. Sellele vaatamata, loomulikult me
võtame selle teadmise kaasa ja püüame edasi arendada mõtet, et kas on võimalik moodulite varianti kasutada või
saame ikkagi need tööd tehtud ja saame sellest sügisest Merikülla kolida, mis sest et koolijuht ütleb, et kolme aasta
jooksul ta ei näe varianti Merikülla tulla. Kui me selle valmis teeme ja keegi ikka siia tulla ei taha, siis on see ju tühi
ajaraiskamine.
Maris Viisileht: Mida see kohtumine minu jaoks muutis? Kuna me oleme siin viimastel kuudel väga palju kohtunud
õpetajatega (novembris Muraste koolimajas, detsembris Meriküla saalis, jaanuaris jälle Muraste koolimajas) – me
oleme kohtunud kolmel korral.
Erik Sandla: Direktor on ju kogu aeg kaasatud olnud. Direktor annab selle informatsiooni edasi, alati ei saa kutsuda
õpetajaid igale kohtumisele.
Maris Viisileht: Olen sellega täiesti nõus. Kohtumistelt õpetajatega, kohtumiselt vallavanema kabinetis koos
direktoriga, kohtumiselt vallavanema kabinetis koos hoolekogu esimehega oleme teie seisukohtadega täiesti
tuttavad. Nüüd saime ka lapsevanemate arvamusega tuttavaks. Mulle väga palju uut teadmist ei tulnud, aga ...
Mingisugusele lahendusele me peame jõudma.
Eiliki Kumm: Paari viimase sõnavõtu valguses jääb meie direktor Priit Jõest hoopis teistsugune mulje kui
lapsevanemad ja õpetajad teda tavaliselt harjunud nägema on. Meie näeme Priitu iga päev koostöövalmi ja avatud
uksega inimesena, aga Vallavalitsuselt saame nüüd päris mitu korda juba teada, et Priit on küll kaasatud, aga mingit
kasu sellest olnud ei ole. Priit on kõige tulisema tooli peal, sellepärast, et tema on Vallavalitsuse otsuste täideviija
koolis, aga täna on koolil ja hoolekogul Vallavalitsusega täitsa vastakad arvamused. Ma tahan öelda: aitäh, Priit, meie
usaldus on Sinuga, kui Sa lähed ka edaspidi valda neid asju ajama, siis õpetajad on 100% Sinu selja taga ja ma tean ka
seda, et väga-väga palju lapsevanemaid, ja Mart Eensalu näitab praegu, et ka hoolekogu.
Saal aplodeerib seistes. Priit Jõe tänab.
Moderaator: Kalle Palling, tee kokkuvõte.
Kalle Palling: Jube raske kokku võtta, kõik on ju lahti. Nii nagu ma alguses ütlesin, on väga selge, et seda koosolekut
oli vaja selleks, et kinnitada, et mitte iga variant, mida Vallavolikogu liikmed välja pakuvad, ei ole vastuvõetav
kogukonnale. Nii ongi. Võrdluseks, kui suvalisele kinnisvaraprojektile ollakse vastu, siis volikogu ütleb „ahah,
kogukond on vastu, me siis ei tee“. Haridusvõrgu areng tuleb täpselt samadele alustele viia. Kui on kogukonna poolt
sisend, et tuleb teha üht- või teistmoodi, siis tuleb seda ka arvesse võtta. Loomulikult olemasolevate tingimuste ja
võimaluste piires, aga alati on küsimus prioriteetides. Ma arvan, et valla eelarve struktuur näitab väga hästi, et 60%
juba täna on hariduskulud. Ilmselgelt haridus (arengukavast tsiteerituna „parim haridus“), on Harku valla prioriteet.
Kommunikatsioonil on tänapäeval ilmselt teistsugune roll kui see oli paar aastat tagasi, võib-olla isegi aasta tagasi.
Igal sõnal on kaal, kommunikatsiooni igal tegevusel on kaal, tihti jäävad valearvamused kuhugi kõlama. Kui ei ole
lõplikku plaani valmis, siis ei ole võimalik ka lõplikku otsust langetada ja seda ka kommunikeerida. Ma kutsun üles
kogu seda seltskonda siin mõtlema, et kui lähema kolme aasta jooksul ei ole valmisolekut siia kolida, siis kas kolme
aasta pärast oleks see variant (eeldusel, et on lahendatud juurdepääs ja olemas kogu toetav taristu)? Kas oleks
variant teha õppetööd pooleteistkümnes või kahes vahetuses (ka teaduslikud analüüsid näitavad, et teatud vanuses
lastel on hommikul hiljem ärkamine täitsa praktiline)? Või ongi ainus võimalik variant laiendada seda kooli
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olemasoleva kinnistu peal? Nii, nagu arengukava koostamise raames me proovisime võtta nii, et kõik variandid on
võrdsed, et leiame kõigile plussid ja miinused, peame õpetajaskonnaga läbirääkimisi, võrdleme maksumust ja
langetame otsuse. Möönan, et see protsess jäi natuke poolikuks. Aga sellest pole midagi katki – tänasel koosolekul
saime tegelikult päris palju sisendit juurde, kuhu suunas seda protsessi edasi viia. Tihti selliseid arutelusid pidades
mõtleme sellele, mis meile ja meie lastele on hea, aga meie ja meie lapsed on ühel hetkel sellest koolist väljas. See
kool peab ka tulevikus edasi elama. Siin on tõesti oluline see, mida Indrek Anepaio ütles, et kogukond peab edasi
kasvama. Kui ma vaatan demograafia numbreid, mitte ainult Eestis, mitte ainult Tallinna lähipiirkonnas vaid
maailmas laiemalt, siis meil on 45 000 m2, kus elab 1,3 miljonit inimest. Ilmselt paarikümne aasta pärast see ei ole
reaalsus – meid on rohkem. See tähendab, et toetavat infrastruktuuri peab ka ettenägelikult planeerima, mitte alati
tahavaatepeegli abil. Väga paljusid Tallinna lähikonna omavalitsusi planeeriti pärast eelmist kinnisvarabuumi nii, et
kõigepealt tehti majad ja siis vaadati, kuhu teha koolid. Nüüd võiks tegelikult vastupidi teha või vähemalt samas
rütmis. Nii, et maja ostes oleks olemas lasteaiakoht ja koolikoht. Sellepärast volikogu ka sellise otsuse langetas, et me
nägime, et ei ole enam võimalik see, et mõne otsustaja isikliku arvamuse pinnalt jääb mõnes piirkonnas
elamuarendus seisma. Jah, vallal on üldplaneering, aga on väga palju kohti, kus vastavalt üldplaneeringule on
võimalik elamupiirkondi edasi arendada. Fakt on, et paralleelselt peab edasi käima elamuarendus. Ei ole võimalik nii,
et Tallinna külje all jääb elu seisma ja Harku valla piiril on silt, et siit edasi ühtegi maja ehitada ei saa. See on
paratamatu reaalsus, millega peame kõik arvestama. See ei ole midagi hirmutamisväärset. Ma ei tea, kuidas me sellel
septembril selle olukorra lahendame, aga see on kindlasti võimalik ühel või teisel moel lahendada. Kogukonnale,
õpetajaskonnale ja koolipidajale vastuvõetavad ideed ei ole maailmast otsa saanud. Pikemas plaanis tuleb välja
mõelda, milline on mõistlik hariduse pakkumise viis Harku vallas, kus 10 aasta pärast elab 30 000 inimest ja
loodetavasti rahvastikupüramiid on tänasega sarnase struktuuriga (st valdavalt noored pered). Kui üks asi läheb viltu,
mingi kooli ümber on mingisugune sagin ja jama, siis ... Oma lapse koolivalik on ilmselt iga vanema üks elu
tähtsamaid otsuseid. Kooli, mille ümber käib mingisugune jama, vaidlus, arusaamatus, tõenäoliselt lapsevanemad
oma last ei pane. Sellest oleks hästi kahju, kui Muraste Kooli laienemise tänaste arutelude tõttu jätaksid mõned
vanemad, kes oma lapse 1. klassi valikut teevad, siia kooli lapsed panemata. See on see, millest mina oma tööd tehes
lähtun ja ma tõesti loodan, et me volikogus suudame ka selle arutelu viia hoopis laiemale pinnale kui vaid üks
piirkond, üks maja ja praegune konkreetne olukord. Aitäh, teid oli väga-väga palju ja ma arvan, et see sisend oli
äärmiselt oluline. Kui tuleb avalik arutelu arengukava üle, siis loodame sama rohket osavõttu.
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