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Muraste Kooli hoolekogu avalik pöördumine Harku vallavalitsusele ja volikogule
Harku vallavalitsus teatas, et Muraste Kooli III kooliaste peaks kolima endisesse
Piirivalvekooli õppekompleksi Merikülas. Muraste Kooli vanematekogu, hoolekogu
ja laiemalt lapsevanemad ei ole selle otsusega nõus. Avaldame Muraste Kooli
hoolekogu väga tõsist muret õpilaste turvalisuse ning õppekvaliteedi säilimise
osas.
Kooli hoolekogu ei seisa laienemise vastu. Vastupidi, see on vajalik, et õpilased
saaksid oma vallas koolis käia. Samas ei ole me nõus vallavalitsuse teerullipoliiƟkaga,
mis ei arvesta vähimalgi määral kõige olulisemate sihtgruppide – õpetajate ja
lapsevanemate arvamuse ning enam kui 200 õpilase turvalisusega.
Kooli lapsevanemaid esindav hoolekogu on tugevalt Muraste Kooli põhikooli osa
endise Piirivalvekooli õppekompleksi kolimise vastu, sest vald ei suuda tagada
kooliteel õpilaste ohutust.
Kooli hoolekogu hinnangul tuleks Muraste Kooli laiendada praeguses asukohas. Seda
toetavad nii lapsevanemad, õpilased kui koolipere.
Laste koolitee muutub eluohtlikuks
Meriküla hoone asub Muraste panga all, kuhu viib pika ringiga kitsas ja pime Tilgu
tee. Antud tee pole mõeldud jala käimiseks – puudub kergliiklustee ja valgustus.
SamuƟ pole Tilgu tee arvestatud kasvava suure liikluskoormusega.
Kui vald on lubanud tagada õpilaste kooli jõudmise koolibussidega, siis selgelt ei jõua
bussid iga õpilast vedada. Vald ei vastuta iga õpilase eest, kes mööda ohtlikku
teeperve kodupoole jalutab. Autod ning lisanduvad koolibussid suurendavad
omakorda teekonna ohtlikkust.
Vald plaanib kooli jala liikumise soodustamiseks rajada pankranniku otsast alla trepi,
kust samuƟ pole mänguhoos lastele iga päev edasi-tagasi käimine ohutu. Ja kui
trepist alla jõutakse, siis tuleb koolini kõndida 900 meetrit mööda eelmainitud
kitsast, pimedat ja Ɵheda liiklusega teed. Vald uut ja ohutumat teed ehitada ei
plaani.
Piirivalvekompleks pole mõeldud põhikooliks
Kui põhikoolil on vaja 2000-ruutmeetrist lisapinda, siis endise piirivalvekooli
kompleks on 14 000-ruutmeetri suurune hiiglaslik koloss. Piirivalvekooli

õppekompleksi ruumid vajavad kaasajastamist ja ümberehitust – uueks eesmärgiks
ja sobivaks suuruseks.
Piirivalvekooli õppekompleksi kohandamine põhikooliks maksab valla poolt
konsultatsioonieƩevõƩelt Cumulus tellitud analüüsi kohaselt vähemalt 500 000-600
000 eurot, mis on oluliselt rohkem kui vald oma eelarves selleks praegu arvestanud
on.
Õpetajate jooksmine kahe kooli vahel laastab õppekvaliteeƟ
MureƩekitav on ka õpetajate hinnang koolitöö korraldusele ja kvaliteedile kahes
paralleelses koolihoones.
Paljud õpetajad peavad edaspidi andma tunde nii praeguses Muraste Koolis kui
Meriküla kompleksis ning läbima selleks kas kaheksa kilomeetrit autoga (oma kulu ja
autoga, kel see võimalus üldse on) või siis 2,9 kilomeetrit jala ja ohtlikult.
Õpetajate suure koormuse juures mõjutab selline lisakohustus selgelt õppekvaliteeƟ
kui ka võimet häid õpetajaid vallas hoida ja juurde tuua.
Meriküla kompleks pole rahaliselt mõistlik lahendus
Protsess otsuseni jõudmiseks on äärmiselt kehva kvaliteediga ning lahendus on läbi
mõtlemata.
Õpilastele turvalise lahenduse puhul ei ole kooli osaline kolimine Merikülla odavam
kui olemasoleva Muraste kooli laiendamine. Cumuluse tehtud uuring näitab, et
Meriküla kompleksini rajatava uue ja turvalisema tee hind, mis tagab mõistliku
ligipääsu, on 3,4 – 3,7 miljonit eurot, lisaks krunƟde maksumus. See on märksa
rohkem kui praeguse kooli juurdeehitus või moodulitega laiendamine.
Meriküla kompleksi enda renoveerimise maksumusele lisandub ka kahe kooli
ülalpidamise igapäevane kulu ning tugisüsteemide dubleerimine – spordirajaƟsed,
hoone tehniline meeskond, söökla. Kõik see tähendab kõrgeid jooksevkulusid.
Praeguse Muraste kooli juurdeehituse orienteeruv hind on 2-2,5 miljonit. Võimalus
on ka püsiva juurdeehituse asemel rajada modulaarsed ruumid, mida saaks vastavalt
vajadusele muuta. Valla hinnangul maksaks moodulite kaupa laiendamine juba
esimesel aastal miljon eurot, kuid mooduleid ei pea kogu mahus kohe välja ehitama.
Võimalus on kuni päris juurdeehituse valmimiseni kasutada modulaarset lahendust,
mis esimesel aastal võtab hinnanguliselt vaid kümnendiku valla nimetatud summast
ning koolipere on valmis ehitusperioodil ka kitsamates Ɵngimustes läbi ajama.
Valla otsus ei arvesta nendega, kes koolis käivad – õpetajate, laste ja
lapsevanematega
Planeerides peaks meeles pidama ennekõike neid, kellele kooli laiendust tehakse.

Vallavolikogu kohustas vallavalitsust tegema otsuse koostöös kooliga, aga seda
koostööd tehtud ei ole. Hoolekoguga pole koostööd tehtud üldse ning kooli
juhtkonnaga on viimases faasis küll mõned korrad kohtutud, aga arvamusega
arvestatud ei ole.
Hoolekogu viis lapsevanemate seas läbi küsitluse, millele vastanud 370
lapsevanemast 97,2 protsenƟ polnud nõus põhikooli kolimisega Merikülasse ning
toetas praegusele koolile juurdeehituse rajamist. Vanemad näevad Merikülla
rajatavat kooli kui eraldiseisvat kooli, miƩe Muraste Kooli laiendust ning ka selle uue
kooli lahendus on läbimõtlemata. Selle tulemusega aga ei arvestata – küsitluse
tulemused on saadetud vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele, aga ühtegi vastust
me saanud ei ole.
Lapsevanemate soovidele risƟ-vastupidine lahendus ei aita kuidagi kaasa eesmärgile,
kus valla koolides käivate laste arv peaks III kooliastmes oluliselt kasvama. Harku
valla haridusvõrgu strateegia kohaselt peaks III kooliastmes vallas õppivate laste arv
kasvama 52%-lt (2017) 80%-le (2024). Kui otsuseid tehakse vastu lapsevanemate
soovidele, siis muudavad vanemad sissekirjutused ja viivad oma lapsed ikka
Tallinnasse kooli, mis tegelikult ei ole kellegi jaoks mõistlik lahendus.
Usume siiski, et nii hoolekogu kui õpetajate esitatud argumendid aitavad paremini
leida kõiki osapooli rahuldavaid lahendusi. Kinnitame samuƟ, et ka majanduslikult on
esialgu kindlasƟ võimalik leida oluliselt soodsamaid lahendusi, kui vallavalitsus täna
Murastes kohapeal laienemise osas näinud on. Usume, et ühiselt on võimalik leida
kompromiss, mis sobib kõigile osapooltele ning tagab laste turvalisuse.
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