
Merivälja Kooli juurdeehitus
Palume leida eelarvest lisarahastus 395 000.- Merivälja Kooli laienduse
ehitustöödeks

Palume jätkata käimasoleva hankemenetlusega ja esimesel võimalusel
alustada ehitustöödega esialgselt kavandatud mahus



Merivälja koolis on õpperuumideks ja 
töökabinettideks ümber ehitatud kõik 
võimalikud panipaigad ja koridori sopid...

… seda ennekõike õpilastele ja 
õpetajatele mõeldud 

puhkealade arvelt



Aknata garderoobis asub kodundus klass 

- Ruumis puudub aken 

VV määrus „Tervisekaitsenõuded koolidele“
§ 7. Õpperuumid
(2) Õpperuumid võivad asuda kõigil 

maapealsetel korrustel, kus on õppetöö 
läbiviimiseks piisav loomulik valgustus
§ 13 Nõuded valgustusele
(1) Õpperuumides, aulas ja auditooriumides 
ning õpilaskodu õppimis-, puhke- ja 
magamisruumides peab olema loomulik 
valgustus ning kõikides ruumides tehisvalgustus



Fuajeesse (õpilaste puhkealale) ehitati õppeklass



Õpilaste rekreatsioonalale ehitati õppeklassid

VV määrus „Tervisekaitsenõuded koolidele“
§ 7. Õpperuumid
(2) Õpperuumid võivad asuda kõigil 

maapealsetel korrustel, kus on õppetöö 
läbiviimiseks piisav loomulik valgustus
§ 13 Nõuded valgustusele
(1) Õpperuumides, aulas ja auditooriumides 
ning õpilaskodu õppimis-, puhke- ja 
magamisruumides peab olema loomulik 
valgustus ning kõikides ruumides tehisvalgustus

VV määrus „Tervisekaitsenõuded koolidele“
§ 7. Õpperuumid
(4) Õpperuumide ja aula siseviimistlusel 
arvestatakse hea ehitustava kohaselt 
lubatud järelkõlakestust ning 
heliisolatsiooninõudeid



Psühholoog ja eripedagoog töötavad õpetajate 
toas, neid eraldab poolkõrge sirm
Kõrvalised isikud 
astuvad iga natukese 
aja tagant ette 
hoiatamata tuppa 
Seetõttu:
- puudub privaatsus
- häiritud on 

keskendumine



Sotsiaalpedagoog jagab tuba huvijuhiga, mis on
ehitatud koridorist kabinetiks

- Ruum on väga väikene, seal on kaks 
töölauda, kuid puudub laud nõustatava 
õpilase jaoks

- Huvijuhi ja sotsiaalpedagoogi töö on oma 
iseloomult väga erinev

-> Huvijuhi töö eeldab vahetunni 
ajal melu ja noortega koos kabinetis 
olemist
-> Sotsiaalpedagoog peab vahetunnis 
nõustama õpilasi või tegelema 
lahendamist vajava juhtumiga

- Kõrvalised isikud astuvad iga natukese aja 
tagant ette hoiatamata tuppa. Seetõttu 
puudub privaatsus ja häiritud on 
keskendumine



Logopeed, kes on ka tugiteenuste juht, töötab 
panipaigas, mis on kohandatud tööruumiks
- Ruumi on liiga vähe – ühe 

väikese ümmarguse laua taga 
on äärmiselt kitsas 3 lapsel 
koos õppevahenditega õppida, 
lisaks on laua taga ka logopeed

- Lapsed peavad õppima nii, et 
teised lapsed on nende isiklikus 
ruumis, mis segab 
keskendumist

- Puudub võimalus erinevates 
klasside õppivate laste vahel 
distantsi hoida  

- Tahvlit ja sellele kuvatavat pilti 
on keeruline vaadata (liiga 
lähedal)

VV määrus „Tervisekaitsenõuded 
koolidele“
§ 7. Õpperuumid
(1) Õpperuumi mõõtmed ja 

sisustus peavad vastama 
läbiviidavale tegevusele

VV määrus „Tervisekaitsenõuded 
koolidele“
§ 11. Nõuded ruumide 
sisustusele
(3) Õpilase õppetöökohakaugus 
välisseinast ja akendest peab 
olema vähemalt 0,7 m
(4) Õppetöökoha kaugus tahvlist
võib olla 2 kuni 10 m



Väikeklass asub aknata garderoobis

- Ruumis puudub aken
- Ruumi on vähe – ühe 

ümmarguse laua taga on 
kitsas neljal lapsel koos 
õppevahenditega (raamat, 
töövihik, vihik, töölehed, pinal 
jne) õppida, lisaks on laua 
taga ka õpetaja

- Lapsed peavad õppima nii, et 
teised lapsed on nende 
isiklikus ruumis, mis segab 
keskendumist

- Puudub võimalus erinevates 
klasside õppivate laste vahel 
distantsi hoida  

- Tahvlit on keeruline vaadata 
(liiga lähedal)

VV määrus „Tervisekaitsenõuded 
koolidele“
§ 7. Õpperuumid
(1) Õpperuumi mõõtmed ja 

sisustus peavad vastama 
läbiviidavale tegevusele

VV määrus „Tervisekaitsenõuded 
koolidele“
§ 11. Nõuded ruumide 
sisustusele
(4) Õppetöökoha kaugus tahvlist
võib olla 2 kuni 10 m

VV määrus „Tervisekaitsenõuded 
koolidele“
§ 7. Õpperuumid
(2) Õpperuumid võivad asuda 

kõigil maapealsetel korrustel, kus 
on õppetöö läbiviimiseks piisav 
loomulik valgustus
§ 13 Nõuded valgustusele
(1) Õpperuumides, aulas ja 
auditooriumides ning õpilaskodu 
õppimis-, puhke- ja 
magamisruumides peab olema 
loomulik valgustus ning kõikides 
ruumides tehisvalgustus



Õppetööd viiakse läbi ka direktori ja õppejuhi 
kabinetis ning mõnikord ka koridoris
Individuaalõppeks ruumid puuduvad



Ehitaks veel koridori soppe ja panipaikasid ümber 
õpperuumideks ja kabinettideks, aga pole enam, 
millegi arvelt ehitada…

… jätkuvalt valitseb suur ruumipuudus, 
osa klasse peab õppima õhtuses 

vahetuses…
…olukorra leevendamiseks 

kavandati juurdeehitus



Nii juurdeehituse projekti valmimise kui ka hanke väljakuulutamise 
ajal oli Haridusametile teada, et juurdeehituse maksumus ületab 
791 000 eurot… 

…sellele vaatamata ei kohendatud eelarve ja 
hange kuulutati välja…

…parim pakkumus ületas hanke eeldatavat maksumust ligikaudu 
500 000 euroga…

…Merivälja Kool esitas taotluse 395 000 euro suuruse 
lisarahastuse saamiseks, vastus sellele pole tulnud…

…Haridusamet soovib eelarvesse mahtumiseks projekti kärpida 
õpetajate toa ja hariduslike erivajadustega laste õppeklasside 
arvelt...



Kärbitav variant



Loobuda soovitav osa



Õpetajaid on 51
Õpetajate toas 1 koosolekulaud ja 4 töökohta (23,7 m2)



Hariduslike erivajadustega laste õppetingimused 
ei vasta elementaarsetele vajadustele –
puuduvad nõuetekohased väikeklassid ja 
individuaalõppe ruumid

Õpilaste rekreatsiooniala arvelt on ehitatud 
kolm klassiruumi ja kaks kabinetti kokku 115 m2

Valitseb suur õppeklasside kitsikus



Kokkuvõte
Juurdeehitus Merivälja 
Koolile leevendab 
olemasolevat olukorda, kuid 
ei rahulda kooli vajadusi –
esialgne projekt on 
miinimumvajadus

Moodulist ilma jäämine on suur hoop (jääme

ilma kahest klassiruumist ja kahest tugiteenuste

ruumist, s.o 270m2-st)

Juurde ehitatavatesse klassidesse tulevad

esimese klassi lapsed (kaks klassi on kindlasti,

tõenäoliselt ka kolmas)

Sügisel jõuab üks arvukas lend (tänane 6. klass)

3. kooliastmesse – neil on ka lisaruume vaja

Isegi juurdeehituse korral pole võimalik 2. ja 3.

klasse lähiaastatel hommikusesse vahetusesse

tuua, kui eeldame keelerühmade olemasolu

Ilma juurdeehituseta on kool sunnitud terve

esimese kooliastme (1.-3. klass) õhtusesse

vahetusse viima

Abilinnapea V. Belobrovtsev on ka 
ise välja öelnud, et töö kahes 

vahetuse peaks olema välistatud



Kokkuvõte

Kompromisse ei saa teha 
õpetajatele elementaarsete
töötingimuste tagamise 
arvelt

Mitmed inimesed on loobunud Merivälja Kooli
tööle tulemisest ainuüksi seetõttu, kuna siin on
niivõrd puudulikud tingimused õppetegevuse
ettevalmistamiseks ja osaliselt ka õppetegevuse
läbiviimiseks

Eriti kriitiline on olukord hariduslike
erivajadustega laste õppetegevuse ja
tugiteenuste läbiviimiseks – Merivälja Koolis on
imeline tugipersonal, kuid isegi mitte
elementaarsetele vajadustele vastavad
töötingimused…

Eesti hariduse suurim mure on nõuetele 
vastavate õpetajate olemasolu –

töötingimustega rahulolu on olulisel kohal, 
kui õpetaja seisab valiku ees, kas jääda või 

lahkuda



Kokkuvõte
Kompromisse ei saa teha
erivajadusega laste heaolu 
ega õppetingimuste arvelt

Haridusliku erivajadusega õpilased on kõige

haavatavam osa õpilastest. Nad vajavad tuge,

stabiilsust, turvalist keskkonda ja nende

eripärasid arvestavaid õppetingimusi

Merivälja Koolis on armsad erivajadustega

lapsed, kuid õppetingimused ei vasta isegi nende

elementaarsetele vajadustele

Elementaarsete õppetingimuste puudumisel ei

kannata ainult erivajadustega lapsed, vaid

õppetöö on häiritud kogu klassis

Hariduslike erivajadustega laste arv järjest kasvab

Riiklikus haridusstrateegias 2021–2035 on 
võetud sihiks, et haridus on kättesaadav, 

õppimine on toetatud ning õpivõimalused 
vastavad õppijate võimetele ja vajadustele

Tallinna linna strateegilised eesmärgid 
aastatel 2020–2030 (SE1 ja SE2) on need, 
et iga õppija arendab endas välja parima 

ning õppijatel on innustav ja toetav 
õpikeskkond

Merivälja kooli hariduse tugiteenuste 
valdkonna üldine eesmärk on iga õppija 
vajaduste märkamine ja individuaalse 

arengu toetamine



Kokkuvõte
1200 lapsevanemat on arvestanud, et kooli tekivad 
lisaruumid, sh erivajadustega lastele võimaldatakse 
normaalsemad õpitingimused

Kuidas vältida, et vanemad ei 
valiks oma lastele teist kooli?

545 õpilast on arvestanud, et edaspidi pole neil nii 
kitsas ja mürarikas

Kuidas vältida nende õpimotivatsiooni 
langust ja soovi jätkata mõnes teises 
koolis?

51 õpetajat on arvestanud, et nende töötingimused 
muutuvad paremaks 

Kuidas vältida nende pettumist 
ja lahkumist?

“Pealinn” on kajastanud kolmel korral, et Merivälja 
Kool saab juurdeehituse – neli uut klassiruumi ja kolm 

eriõppe kabinetti ning ajakohase ventilatsioonisüsteemi
Tööd peavad olema lõpetatud uue kooliaasta alguseks



Me ei ole täna siin, et nõuda 
Merivälja Koolile parimaid 
ruumilahendusi, mis vastavad 
muutuva kooli standardile, sh 
inspireerivad ja võimaldavad 
liikuvaid vahetunde  

Oleme täna siin, et südamest 
paluda elementaarseid 
õpitingimusi oma lastele, eriti 
just haridusliku erivajadusega 
lastele ning nende õpetajatele

Palume leida eelarvest lisarahastus 395 000 euro suurust lisarahastust
Merivälja Kooli laienduseks
Palume jätkata käimasoleva hankemenetlusega ja esimesel võimalusel
alustada ehitustöödega esialgselt kavandatud mahus



Täname vastu võtmast ja ära kuulamast!


