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Tabasalu Ühisgümnaasiumi Meriküla filiaali
jätkamine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõike 2 järgselt on linna või valla kohustuseks tagada
võimalused koolikohustuse täitmiseks ning põhikooli riiklikule õppekavale vastava põhihariduse
omandamiseks valla
või
linna
haldusterritooriumil
elavatele
koolikohustuslikele
lastele ja vajaduse korral kaasates selleks erakooli pidajat või riiki. Harku vallas on viis
elukohajärgset kooli, millest neljas toimub põhihariduse omandamine I-II kooliastmes ja ühes IIII kooliastmes. Põhihariduse omandamine III kooliastmes toimub kuni 2020/21. õppeaasta
lõpuni Tabasalu Ühisgümnaasiumis ja alates 01.09.2021 Tabasalu Koolis (edaspidi Tabasalu
Kool). Otsuse eelnõu eesmärgiks on kaalutleda igakülgselt asjaolusid, mis puudutavad Tabasalu
Kooli Meriküla Spordi- ja Õppekeskuse hoones (aadressil Tilgu tee 53, Meriküla, Harku vald)
(edaspidi Meriküla õppehoone) õppe jätkamist. Kaalutluste aluseks on läbi viidud uuringud ja
ärakuulamispõhimõtte kohaselt esitatud arvamused ja seisukohad.
Ärakuulamine
Ärakuulamiseks on esitatud otsuse eelnõu Harku valla koolidele arvamuse andmiseks ning
seisukohtade esitamiseks. Üldkorralduse andmisel on ulatuslikum ärakuulamine haldusorgani
kaalutlusotsus (HMS § 40 lg 3). Meriküla õppehoone osas on esitatud arvamusi valla elanike
poolt viimase 3-4 aasta jooksul meedias ja käimasolevas kohtuvaidluses. Lisaks on olnud
vallaelanikel võimalus Meriküla õppehoones III kooliastme tegutsemise osas avaldada arvamust
Harku valla üldise arengukava kui ka Harku valla haridusvaldkonna arengukava vastuvõtmisel
2020. aasta suvel.
Lapsevanemad saavad täiendavalt oma seisukohti esitada läbi koolide hoolekogude
arvamuste. Eelnimetatud kaalutlusel ei toimu eelnõu avalikku arutelu.
Tabasalu Kooli üldiseloomustus
Tabasalu Koolis luuakse tingimused õpilase igakülgseks arenguks, eneseteostuseks ning
kujundatakse koostöös lastevanematega väärtushoiakud ja -hinnangud, mis on eelduseks
järgmises haridusastmes edasiõppimiseks. Tabasalu Koolis järgitakse õpetamisel akadeemilist
suunda, kasutades tänapäevast õpikäsitlust ja IKT võimalusi.
Tabasalu Koolis peetakse oluliseks oma kooli traditsioone, õppe- ja kasvatustöö kvaliteeti,
ettevõtlikkust, koostööd, muutunud õpikäsituse rakendamist, õpilase tasakaalustatud arengu
toetamist ja kogukonna kooliks olemist.
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Põhikool loob eeldused:
• heal tasemel püsivate põhiteadmiste omandamiseks riikliku õppekava
ulatuses ja õpingute jätkamiseks gümnaasiumiastmes;
• matemaatika, muusika ja inglise keele õppeainete süvendatud õppimiseks;
• seaduskuuleka, eetilise, isamaad, rahvust, keelt ja kultuuri väärtustava
motiveeritud noore kasvatamiseks;
• keskkonnateadliku, tervislikke eluviise väärtustava, sõbraliku, ennast ja teisi
austava inimese kasvatamiseks;
• kooli vaimsuse, traditsioonide ja põhiväärtuste edasikandmiseks.
Kooli visioon on pürgida Eesti parimaks piirkonnakooliks (kool, mis võtab vastu kõik piirkonna
õpilased) õppeedukuse ja koolirõõmu valdkonnas.
Visiooni täitmisel lähtutakse sellest, et eranditult kõik tegevused koolis toetavad kas otseselt või
kaudselt õpilase arengut haritud ja kultuurseks Eesti kodanikuks.
Tabasalu Kooli Meriküla õppehoone
Õpilased
Meriküla õppehoones õppivad õpilased:
Õa

20/2
1.

7. kl
55
8. kl
24
9. kl
Kokku 79
*

klass
e
lenn
us
3
2
5

21/2
2.

78
55
24
151

klass
e
lenn
us
4
3
2
10

22/2
3.

78
78
55
211

klass
e
lenn
us
4
4
3
11

23/2
4.

78
78
78
234

klass
e
lenn
us
4
4
4
12

24/2
5.

78
78
78
234

klass
e
lenn
us
4
4
4
12

25/2
6.

78
78
78
234

klass
e
lenn
us
4
4
4
12

Prognoos on alates 2021/22. õa-st.
Tavaklassidesse on arvestatud 24 õpilast ja väikeklassidesse 6 õpilast. Iga
vanuseastme juurde kuulub üks väikeklass.
•
•

Ruumid
Riikliku õppekava kohase õppekasvatustegevuse läbiviimine seab hoonele terve hulga seadustest
tulenevaid nõudmisi, nn funktsionaalseid nõudeid. Meriküla õppehoone on vastavuses riiklike
tervisekaitse ja tuleohutuse nõuetega ja hoones on korraliselt läbi viidud kõik nõutavad auditid,
mille hoone on ka korduvalt edukalt läbinud.
Hoone on algselt ehitatud haridusasutuseks ning seeläbi vastas juba enne põhikoolina
kasutuselevõttu väga suures osas kooli vajadustele (söökla, aula, sportimisvõimalused,
tavaklassid, ainekabinetid jne). Ühtlasi on oluline märkida, et hoone ehituskvaliteet on
väga hea ning maja amortisatsioonitase on sisuliselt uueväärne.
2020/21. õppeaastaks kohandati varasemalt täisealiste õppeasutusena töötanud hoone ümber
põhikooli riikliku õppekava vajadustele vastavaks. Kohandamise tulemusena valmisid uued ja
väga heal tasemel ning kaasaegse varustusega eriotstarbelised klassid. Loodi loodusainete
(keemia, füüsika), kodunduse, käsitöö, tehnoloogiaõpetuse ja kunsti klassid. Samuti
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rakendati Tabasalu õppehoones kasutusel olevat kiipkaartide süsteemi. Tabasalu õppehoone
raamatukogu tegutses õppeaasta vältel ka Merikülas tellimissüsteemi, tänu millele oli tagatud
õpilastele vajaminev õpi- ja lugemisvara.
2021/22. õppeaasta alguseks täiustatakse veelgi hoone sobivust põhikooliks. Riikliku parima
praktika kohaselt saavad väikeklassi õpilased endale eraldi koduklassid ja õpipesa. Lisandub
lugemissaal ja välitingimustes sportimiseks mõeldud palliplats. Samuti suurendatakse söökla
teenindamisvõimekust kaasaegsema nõudepesu ja teeninduslettide kasutuselevõtu kaudu. Uuest
õppeaastast loobutakse nagide süsteemist ja võetakse kasutusele õpilastele mõeldud personaalsed
garderoobikapid, mida iga õpilane saab oma personaalse kiipkaardiga avada. Koolis on kõik
klassiruumid varustatud ka nutiprojektoritega.
Kokkuvõttes
vastab Meriküla
õppehoone
täielikult
III
kooliastme
riikliku
õppekava tingimustele õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks. Kooli poolt kasutusele
võetud õppehoone võimaldab õpet läbi viia üheksale tavaklassile ja kolmele väikeklassile.
Ruumide kaasaegsus ja varustatus ületab Eesti riiklikku keskmist taset olulisel määral.
Õppekava
Õppekorralduse põhivorm põhikoolis on õppetund. Igapäevase koolitöö korralduse
põhialuseks on tunniplaan, millega on määratletud tundide arv ja järjekord õppepäevas. Õppetunni
arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õpilaste tunnijaotus vastab täielikult riiklikule
tunnijaotusplaanile.
Kool on otsustanud pakkuda 7. klassi pakkuda õpilastele ühe lisatunni vastavalt riiklikule vabale
tunniressursile.
Meriküla
õppehoones
pakub
kool
alates 2021/22. õppeaastast
ainet pärandikultuur, mis annab ülevaate Harku valla kultuurigeograafilistest aspektidest, lähtudes
vallast kui piirkonnast. Täpsemalt leiavad käsitlemist piirkonna ajalugu, loodusobjektid, haridus,
mõisad, külad ja majandus. Kursuse teemade läbimisel on olulisel kohal muuhulgas ka
õppekäigud.
Õpetajad
Õppeaasta
Õpetajate arv
Kvalifikatsioon
•

21/22
16
62%
* prognoos

22/23
25*
70%*

23/24
31*
75%*

24/25
33*
80%*

25/26
33*
85%*

Meriküla õppehoone
käivitamisel
oli
olulise
tähtsusega
võimekus
toetada õpetajate värbamist täiendava nn transpordikompensatsiooniga. Koolipidajaga on
saavutatud kokkulepe, mille kohaselt õpetaja kooli tulemine ja minemine on mõlemad
võrdsustatud ühe tunni andmisega, võimaldas olulisel määral muuta töökohta tööjõuturul
atraktiivsemaks ja olla edukam konkursside läbiviimisel. Olukorras, kus suurem osa
õpetajatest tuleb tööle Tallinnast, tinginuks transpordiküsimuses toetuse mitteleidmine seisu, kus
tööpakkumine olnuks kandidaatidele oluliselt vähem atraktiivsem kui linnakoolis töötamine.
Tänu motiveerivatele tingimustele oli toimunud valikuprotsess tugeva tasemega ja seeläbi on
koolis saavutatud juba esimesel õppeaastal olukord, kus teistest koolidest
Tabasalu Ühisgümnaasiumi 7. klassi tulnud õpilaste hinnete keskmine on võrdne nii Tabasalu
õppehoones kui ka Meriküla õppehoones (vahe 0,1 punkti). Eeltoodust lähtuvalt saab väita, et
komplekteeritud meeskond on motiveeritud ja taganud õpilaste õppeedukuse.
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Struktuur
2021/22. õppeaastast muutub Tabasalu Kooli struktuur. Lähtudes vajadusest veelgi rohkemal
määral olla õpetajatele ja õpilastele toeks, asub uuest õppeaastast Merikülas tööle täiskohaga
õppejuht (2020/21. õa oli õppejuht koolis peamine tunniandja), kes toetab nii õpetajaid, õpilasi
kui ka lapsevanemaid. Tabasalu Kooli õppe- ja kasvatustööd suunab direktori asetäitja
õppekasvatuses, kellele alluvad kolme õppehoone õppejuhid (algõpetuse maja, peamaja ja
Meriküla). Kool tagab kõigi õppehoonete vahelise koostöö ja ühtsed nõuded.
Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine
Tabasalu Kooli III kooliastme (7.-9. kl) väikeklassid õpivad Meriküla õppehoones.
Õa
7. kl
8. kl
9. kl
Kokku õpilasi

21/22
2
6

22/23
23/24
5
6
3
5
6
3
8
14
14
• Igas väikeklassis on kuus õppekohta.

24/25
6
6
5
17

25/26
6
6
6
18

Kool tagab õpilasele tema arengu toetamiseks ja taotletavate õpitulemuste saavutamiseks
täiendava pedagoogilise juhendamise, samuti tugispetsialistide teenuse.
Meriküla õppehoonesse on planeeritud õpipesade põhine lahendus kolmele väikeklassidele.
Erivajadustega õpilaste toetamisel õppekava täitmisel mängib väga suurt rolli ka vastavalt laste
erivajadustele kohandatud õpikeskkond. Klassiruumid on sisustatud selliselt, et on võimalik teha
tööd nii rühmas kui ka individuaalselt. Väikeklasside kõrvale on planeeritud rekreatsioonialad, et
tagada vastavalt õpilast vanusele vahetundides neile sobilik aktiivsem ja mängulisem tegevus.
Tabasalu Kooli Meriküla õppehoone väikeklassid arvestavad õpilase individuaalsust ja pakuvad
õpilasele tuge. Nendes klassides käivad õpilased, kellel on keeruline hakkama saada suures klassis.
Iga õpilast märgatakse ja toetatakse individuaalselt, samuti luuakse lapse vajadustest lähtuvalt
soodne arengukeskkond. Koolis pakutakse sobivaid arenguvõimalusi kõigile eritoe ja tõhustatud
toe õpilastele. Väikeklassides õpib korraga ühes klassis neli korda vähem õpilasi kui tavaklassides.
Seeläbi on oluliselt suuremal määral tagatud individuaalse lähenemise võimalus. Õpetaja ja õpilase
dialoog on tihedam ning vastavalt on võimendatud ka dialoog kodudega.
Õpilaste arvud Harku vallas
Analüüsides
hetkel Harku
valla koolides
õppivate
õpilaste
arvu,
saab
teha
ligikaudse ülevaate järgmiste õppeaastate vaates 7-9. klasside koolikohta vajavate õpilaste kohta.
Õppeaasta
7. kl
8. kl
9. kl
Kokku III ka õpilasi

2021/22
224
147
148
519

2022/23
210
224
148
582

2023/24
247
210
224
681

2025/26
227
247
210
684

2026/27
214
227
247
688

2027/28
211
214
227
652

Tabasalu Ühisgümnaasiumi õppehoone ruumides on varasematel õppeaastatel olnud võimalus III
kooliastmes komplekteerida 4-5 klassikomplekti jagu õpilasi lennu kohta ehk ligikaudu
kuni 360 õppekohta.
2020/21.
õppeaastal
pakuti
õppekohti lisaks
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Tabasalu Ühisgümnaasiumi õppehoonele ka Meriküla õppehoonesse, võimaldades seal omandada
põhiharidust lisaks 79 III kooliastme õpilasel.
Järgnevatel aastatel 7. klassi liikuvate õpilaste arvude järgi on näha, et Tabasalu Kooli hoones ei
ole ruumivõimekust pakkuda õppekohta kõikidele III kooliastme õpilastele.
Õppeaasta
2021/22
7. klassi astuvate õpilaste
arv
Vääna
Mõisakoolist, Harkujärve
130
Põhikoolist,
VäänaJõesuu
Koolist
ja
Muraste Koolist
7. klassi astuvate õpilaste
94
arv Tabasalu Koolis
Kokku
7.
klasside
224
õpilaste arv

2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28

117

150

141

136

136

136

93

97

86

78

75

98

210

247

227

214

211

234

Harku valla haridusvaldkonna arengukavas aastani 2024 on ette nähtud ehitada Tiskre külla
aadressile Liiva tee 53 2023/24. õppeaastaks hariduslinnak, mis koosneb vajaduspõhiselt Tiskre
lasteaiast ja Tiskre koolist, et suurendada võimekust pakkuda III kooliastme õppekohti Harku
vallas.
Meriküla õppehoone kui III kooliastme asukoht ja ligipääs sellele
HMS § 6 kohaselt on vajalik välja selgitada kõik faktilised ja õiguslikud asjaolud, mis omavad
tähendust kaalutlusotsuse tegemisel. Harku Vallavalitsus on läbi viinud järgmised uuringud,
selgitamaks välja faktilisi asjaolusid:
1. Tilgu tee geoloogiline uuring 14.07.2020 (lisatud);
2. Tilgu tee liiklusohutuse audit;1
3. Koolivõrgu eksperthinnang 2018.a.;2
4. Teaduslik hinnang Harku valla haridusvaldkonna strateegilistele valikutele õppija heaolust
lähtuva
vaatena
2019;
Uuringute põhjal nähtub:
1) Tilgu tee ei ole varisemisohtlik vähemalt 10 aasta jooksul ja võimalikku varisemisohtu on
võimalik ennetada, kui meri ja tuul uuristavad pankranniku alla koopad.
2) Tilgu teel on võimalik jalakäijate nullohutuse visiooni tagada fooride või 2+1 liiklusskeemi
kasutusele võtmisega. Tegemist on võimaliku ajutise lahendusega kuni Meriküla ja
Murastet ühendav trepp saab rajatud. Selle järele aga vajadus puudub, kui on nullohutus
tagatud bussigraafikuga, mis tagab laste toomise ja viimise Meriküla õppehoonesse.
3) Koolivõrgu eksperthinnang (lk 42) näeb ette, et majanduslikult kõige otstarbekam on võtta
kasutusele Meriküla õppehoone ja näeb selle võimaluse ette osana hariduskorraldusest.
Täiendavalt selgituseks, et uuringus toodud Meriküla juurdepääsutee hinnanguline
maksumus 3,7 miljonit ei ole täna enam asjakohane. Tee kuulub riigile ja selle korrashoiu
tagamine on riigi ülesanne. Tee ülevõtmisel Harku valla poolt lepitakse kokku riigi poolt
finantside eraldamine, mis on vajalik Tilgu tee püsivuse tagamiseks.
4) Teaduslik hinnang Harku valla haridusvaldkonna strateegilistele valikutele õppija heaolust
lähtuva vaatena kaalub ühelt poolt Tabasalu Kooli õppetöö kvaliteeti ja eraldi asuva
1
2

https://atp.amphora.ee/harkuvv/index.aspx?itm=543514
lisa 4 https://atp.amphora.ee/harkuvv/index.aspx?itm=275638
5

väiksema kooli eeliseid. Käesoleval õppeaastal on ühendatud Tabasalu Kooli õppetöö
kvaliteedi nõuded ja kompetents ning väiksema kooli nn oma hea koolikliima.3
Faktilised Meriküla õppehoone kasutuselevõtuga kaasnenud kulud:

Faktilised kulud, mis toetavad Meriküla õppehoone kasutuselevõttu, kuid on olulised ka Meriküla
piirkonna kogukonna jaoks (tagamaks Meriküla lastele ligipääsu Muraste Koolile, elanike
ligipääsu toidupoele ja bussipeatusele, ohutumat liiklust):
1) Valgustatud kergliiklustee rajamine, maksumus Muraste klindi allapääsust kuni
Meriküla õppehooneni 212 209 eurot (tehtud tänaseks);
2) Trepi, vaateplatvormi ja lifti rajamine 700 000 eurot.
Muraste Kooli või Tabasalu Kooli ümberehitus maksaks 2018. aasta koolivõrgu eksperthinnangu
kohaselt ca 2 miljonit eurot.
Hariduslikud kaalutlused õppehoone asukoha osas
Tabasalu Kooli juurdeehitusel kaoks võimalus pakkuda õppekohta õpilasele, kes eelistavad
rohkem väikekooli kliimat.
Muraste Kooli juurdeehituse puhul kaoks seal tänane väikekooli sisekliima, mille hubane õhkkond
on tekkinud I ja II kooliastme näol.
Majanduslikud kaalutlused õppehoone asukoha osas
Majanduslike kulutuste põhjal saab Meriküla õppehoonesse rajatud III kooliastet hinnata kõige
mõistlikumaks lahenduseks, mis on Harku valla maksumaksjale kõige vähem koormavam ja
võimaldavad vallal suunata ressursse muudele elanikele olulistele teemadele nagu
sotsiaalturvalisus, lasteaia- ja sõimekohad jne. Õppehoone kolimisel teise asukohta ja hoone
sihtotstarbe muutmisel oleks alusetult kulutatud 369 522 eurot. Tänane lahendus, kus ühendatud
on Tabasalu Kooli kompetents, õppekvaliteet ja väikekooli hea sisekliima on uuringu põhjal parim
lahendus. Järelikult on Meriküla õppehoone jätkuvalt majanduslikult ja hariduslikult parim
lahendus.
Koolitee lahendust puudutavad kaalutlused
Koolitee osas tuleb kaaluda laste võimalust turvaliselt kooli ja koju tagasi jõuda. Tilgu tee on kitsas
ja liiklusohutuse uuringu kohaselt ei ole tagatud liiklusohutuse nullvisioon, kui sinna ei ole
paigaldatud foore, 2+1 lahendust või ehitatud kõnniteid.

Kooli personali eesmärk on, et Meriküla õppehoones oleks oma kogukonna säde, mis peegeldub
õpilaste silmist. Sealses õppehoones on õpilasi vähem kui kooli peahoones Tabasalus ja seega
on neil omavahelist koostööd rohkem.
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Tulenevalt piirnevast looduskaitsealast ei ole kõnniteede ehitamine võimalik. Liiklusohutuse
nullvisiooni lahenduseks on bussiühendus ning Muraste ja Meriküla omavahelise otseühenduse
rajamine trepi, vaateplatvorm ja lifti näol.
Aastatel 2020 ja 2021 läbiviidud uuringutest nähtub:
1) Tilgu tee ei ole varisemisohtlik vähemalt 10 aasta jooksul ja võimalikku varisemisohtu on
võimalik ennetada, kui meri ja tuul uuristavad pankranniku alla koopad;
2) Tilgu teel jalakäijate nullohutuse visiooni on võimalik tagada fooride või 2+1 liiklusskeemi
kasutusele võtmisega, mis on võimalik lahendus, kuni Meriküla ja Murastet ühendav trepp
saab rajatud.
Õiguslikust kaalutlusest lähtudes saab õpilaste liiklusohutuse täita nullvisiooni bussigraafikuga,
mis tagab mõistlikult laste toomise ja viimise Meriküla õppehoonesse.
Bussiühendus kooliteena
Tabasalu Ühisgümnaasiumi Meriküla õppehoonet teenindab 2020/21. õa kolm bussiliini (H2, H11
ja H11A). Bussid alustavad valla erinevatest kantidest sõitu alates kell 7.10, 7.50 ja 8.05, jõudes
kooli
vastavalt
kell
8.22,
8.25
ja
8.28.
Tunnid
algavad
Tabasalu Ühisgümnaasiumi Meriküla õppehoones kell 8.55. Uue, 2021/22. õa bussigraafikud
koostatakse koostöös kooli, valla arendus- ja haldusosakonna ja Põhja-Eesti Ühistranspordi
Keskusega, võttes arvesse eelneva õppeaasta kogemusi ning vajadusi tunniplaani korrigeerida.
Meriküla õppehoones on käesoleval, 2020/21. õa-l õpilastel päevas 5-7 tundi. Tundide lõpud on
vastavalt 13.40, 14.35 ja 15.30. Bussid Merikülast lahkuvad kell 14.00 ja 14.45 Muraste Kooli ja
sealt Tabasalu suunal, kell 15.00 Muraste-Suurupi ja Naage suunal, kell 15.40 Muraste Kooli ja
Tabasalu suunal ning 15.50 taas Muraste-Suurupi ja Naage suunal ja kell 16.40 Muraste ja
Tabasalu suunal. Bussid peatuvad tavapärastes peatustes ja vajadusel on õpilastel võimalik
kasutada ümberistumise võimalust maakonnaliinidele, et jõuda soovitud sihtpunkti. Valdaval osal
79 õpilasest (43%) on koolitee pikkuseks hinnanguliselt 20-30 minutit, 27% õpilastel on 30-40
minutit, 13% on koolitee pikkus 40-50 minutit ja 9% on koolitee pikkus kuni 60 minutit ja ühel
õpilasel võib koolitee läbimine võtta aega veidi üle 60 minuti. 8% õpilasi käib
Meriküla õppehoones õppimas Tallinnast.
PGS § 7 kohaselt ei tohi õpilaste arv, kelle jaoks põhikool on elukohajärgne kool olla suurem kui
20%, kellel võtab kooli jõudmine rohkem aega kui 60 minutit. PGS § 7 kohaselt ei tohi õpilaste
arv, kelle jaoks põhikooli on elukojajärgne kool ning kellel kulub kooli jõudmiseks aega rohkem
kui 60 minutit olla suurem kui 20%. Arvestuslikult käib Meriküla õppehoones vaid üks õpilane
ehk alla 1% õpilaste arvust, kelle kooli jõudmine võtab aega üle 60 minuti. Järelikult on täidetud
seadusest tulenev koolitee kestuse nõue.
Teine kaalutluskoht on asjaolu, et õpilaste liiklemine on ette nähtud bussiühendusega.
Bussiühendus, mis võimaldab õpilastel kooli ja koju turvaliselt jõuda, tagab õpilastele
liiklusohutuse nullvisiooni. Samuti ei ole tegemist õpilaste liikumisvabaduse ebaproportsionaalse
piiranguga. Järelikult bussiühendus tagab koolitee ajakulu ja turvalisuse osas õpilastele kõik
nõutavad vajadused.
Muraste allapääs kooliteena
Nagu eelnevast nähtus on liiklusohutuse nullvisioon tagatud juba üksnes bussiühenduse näol.
Täiendavalt on piirkonnas plaanis rajada trepp, vaateplatvorm ja lift, mis ühendab Muraste ja
Meriküla kogukondi.
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Kaalutlus tuleneb kehtivast valla elanike poolt heaks kiidetud arengukavast ja Meriküla elanike
soovidest. Tuginedes Muraste lapsevanemate murele tänase ohtliku trepi likvideerimise osas,
tuleks siiski jätkata Meriküla ja Muraste vahelise ühendamise lahendamisega trepi, vaateplatvormi
ja lifti näol. Jättes pooleli trepi rajamine, oleks oodata kohalike kogukondade pahameelt ja soovi
arengukavas sätestatu tuginemisele.
Hetkel on koostamisel eelprojekti alusel väljaantava ehitusloa eelnõu ja Keskkonnaamet on
andnud tingimusliku nõusoleku trepi, vaateplatvormi ja lifti rajamiseks. Pärast ehitusloa
väljastamist on võimalik jätkata allapääsu põhiprojekti koostamisega.
Keskkonnaamet on saatnud Keskkonnaministeeriumile ettepaneku algatada Muraste
looduskaitseala kaitse-eeskirja muudatus. Keskkonnaministeerium on koostamas Muraste
looduskaitseala kaitse-eeskirja muudatuse eelnõud ja eelduslikult toimub eelnõu avalikustamine
maikuu jooksul. Pärast seda vaadatakse üle esitatud ettepanekud ja vastatakse ettepanekute
esitajatele. Seejärel on eelnõu võimalik otsustamiseks edasi viia Vabariigi Valitsusele ja
eelduslikult võiks valitsus otsuse vastu võtta enne suve. Ehitustöödega ei ole võimalik alustada
enne, kui on muudetud Muraste looduskaitseala kaitse-eeskiri. Hinnanguliselt toimub kaitseeeskirja muudatuste sisseviimine 2021. aasta sügiseks ja trepi valmimine jääb 2022. aasta III
kvartali lõppu.
Tilgu tee arendamisest
Tilgu tee tänavavalgustuse projekt alates Tilgu sadamast kuni Meriküla teeni on valmis ja
valgustus valmis hiljemalt käesoleva, 2021. aasta augusti lõpuks.
Tilgu tee osas on sõlmimisel Tilgu tee eskiis, mille kohaselt peaks olema Tilgu tee alates Tilgu
sadamast kuni Meriküla teeni kuni kuue meetri laiune. See tähendab, et tuleb koostada põhjalik
eskiis, mis arvestaks Muraste looduskaitseala ja sellest tulenevate piirangutega. Pärast eskiisi
valmimist taotleb Transpordiamet Keskkonnaametilt projekteerimistingimuste kooskõlastamist
Tilgu tee laiendamiseks.
Transpordiamet alustab ka Tilgu tee kaldakindlustuse projekteerimisega kohas, kus Tilgu tee on
kaldale kõige lähemal. Pärast projekti valmimist on Transpordiamet väljendanud soovi, et
ehitustegevust korraldaks vald Transpordiameti finantseerimisel.
Neist tegevustest valgustuse ja tee laiendamine ei ole otseselt olulised Meriküla õppehoonele
õpilaste turvalise ligipääsu tagamisega, kui toimib mõistlik bussiühendus ning lisaks ka valmib
trepi- ja liftiühendus Meriküla ja Muraste küla vahel. Sellegipoolest on need planeeritud piirkonna
arendamise eesmärgil, mis omakorda muudavad liiklemist Tilgu teel veelgi ohutumaks.
Meriküla õppehoonet puudutab otseselt loetletud tegevustest Tilgu tee kaldakindlustus, mille
eesmärk on tagada Tilgu tee turvalisus. See välistab Tilgu tee varinguohu. Nimetatud
kaldakindlustuse rajamine toimub aga riiklikul finantseerimisel ja ei ole seotud Meriküla
õppehoone kasutamisega.
Kokkuvõtteks, hinnates kooli asukohta ja kooliteed, kaalutledes kõiki vastuväidetes toodud
asjaolusid, mis puudutavad ligipääsu, õpilaste liikumisvabadust, majanduslikke kaalutlusi, üldist
valla ja piirkonna arengut, otsustab volikogu:
1. Võimaldada Tabasalu Ühisgümnaasiumi III kooliastmel tegevuse jätkamist Tabasalu
Kooli Meriküla õppehoones.
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Lisad
- Teaduslik hinnang Harku valla haridusvaldkonna strateegilistele valikutele õppija heaolust
lähtuva vaatena 2019
- Tilgu tee geoloogiline uuring 14.07.2020

(allkirjastatud digitaalselt)
Vytautas Martinonis
vallavolikogu esimees
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