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Projekti  „KAASAV SELTS, KAASATUD KOGUKOND“ (Muuga 

kohvikute ja kogukonnapäev 18.07.21) RE.2.03.21-1013_25052021_151  

ANKEETKÜSITLUS Muuga kogukonna ootuste ja vajaduste selgitamiseks. 

 

Küsitluse eesmärk: Koondada sisendeid kogukonnapäeva arutelude (kitsama formaadi, aiaakadeemia) ja 

laiema formaadi (maailmakohvik kui mõttetalgud elanikkonnaga), ettevalmistamiseks. Kogukonna 

arvamuse ja ettepanekute andmine Maardu linna arengukava 2022-2030 eelnõu valmimisse.  

Aeg: 16.07-31.07.21 ankeetküsitlus internetis https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Muuga-

kogukonna-arvamus-2021?fbclid=IwAR0Vd_zKy-

LJwGF2Qy5ta3UsB8yzcoBXilLwgqFIsvy4qAZTEJTtZzwwhDk 

ja 18.07 paberankeet kodukohvikutes. 

Analüüsimeetod: küsitlusandmed skribeeriti, toimus andmeanalüüs ning peamiste järelduste tegemine 

ja esitamine (järeldusi vt lk 13-15)  

Teostajad: Marion Bobkov ja Raul Savimaa  

Vastajate arv: 54 inimest 

 

1. Mis Sind Muuga puhul enim rõõmustab, mis kurvastab? 

Enim rõõmustab: 

- Rohelisus 

- meeldiv aedlinlik keskkond, Tallinna lähedus, linnaliinibussi olemasolu 

- Mõnus elukeskkond, vaikus/rahu, kui mõningad nüansid välja arvata, loodus, mida pole 

suudetud veel ära ratsida 

- et tänavad pole väga mustad, on vaikne, on loodust (võiks rohkem puid olla) 

- meil on oma lasteaed 

- Muuga on selline tore kompaktne asula, mis on piisavalt suur, et siin leidub igasuguse eriala 

esindajaid ja igasugustele probleemidele vastuste teadjaid. Facebooki grupp Muuga rahvas on 

siin suureks abiks, mis on väga asjalik  

rahulik keskkond, Tallinna lähedus, rohelus  

- vaikus ja roheline ümbrus 

- looduslähedus, külarahvale omane lahe läbisaamine - kui naabritega veab 

- puhtus, korras tänavad 

- vaikne keskkond 

- et on kergliiklusteed, lasteaed, teede parandamisega tegeletakse, bussipeatused tehti korda 

- palju rohelust 

- rohelus ja suhteline vaikus 

- tore kogukond 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Muuga-kogukonna-arvamus-2021?fbclid=IwAR0Vd_zKy-LJwGF2Qy5ta3UsB8yzcoBXilLwgqFIsvy4qAZTEJTtZzwwhDk
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Muuga-kogukonna-arvamus-2021?fbclid=IwAR0Vd_zKy-LJwGF2Qy5ta3UsB8yzcoBXilLwgqFIsvy4qAZTEJTtZzwwhDk
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Muuga-kogukonna-arvamus-2021?fbclid=IwAR0Vd_zKy-LJwGF2Qy5ta3UsB8yzcoBXilLwgqFIsvy4qAZTEJTtZzwwhDk
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- Sõbrants, kurvaks ta mind ei tee… 

- et on palju positiivseid ja toredaid inimesi 

- rohelus, madal-tihe hoonestus, oma kodu aiaga 

- asukoht 

- palju loodust, männimets, väga head kohalikud poed, hea ühendus kesklinnaga. 

- kergliiklusteed, lasteaed, mänguväljakud 

- et on säilinud rahulik, looduslik elukeskkond (ei ole möllu, automüra, muusikat). Et on tekkinud 

rohkem poode, ka restorane 

- Siin on toredad inimesed 

- loodus, rahu ja lasteaia olemasolu 

- loodusküllane elukeskkond, linna lähedus 

- Loodus linna lähedal. Armas küla 

- Head puhastatud teed 

- linnalähedane elurajoon, et siin nüüd niipalju püsielanikke on 

- jalgrattatee, lasteaia olemasolu 

- roheline ümbruskond. Linnaliini ühistransport on hea 

- Vaikus ja linnulaul 

- Muuga kiire areng. Tehakse kõik, et inimestel oleks mugavam elada 

- Muuga kiire areng ja kogukond 

- vaikus. 

- Korralik liiklus, side linnaga (Tallinn) 

- kergliiklustee, bussiliiklus on hea 

- et Muuga on roheline ja vaikne aedlinn. Selline elukeskkond võiks säilida 

- Rõõmustavad erinevad arengud (kergliiklusteed, kanalisatsioon jne) ja bussiliiklus Maardu-

Muuga-Tallinn 

- Pidev areng, uued teekatted, lasteaiad 

- Tallinna lähedal, rohelus, suhteliselt rahulik 

- Roheline keskkond 

- Muuga on hästi rahulik ja vaikne koht elamiseks. Oleme hetkel 2 kuud siin elanud ja kurvastada 

pole hetkel millegi üle 

- rahulik keskkond ja sõbralikud inimesed 

- et linnaga on ühine transport. Viimaste aastate areng 

- et Muuga areneb väga kiiresti ja et Maardu linn korraldab väga palju toredaid üritusi. 

- Saab nautida õuesolekut, vaikust, linnulaulu. 

- ilusad aiad ja aedlinnakeskkond. 

Enim kurvastab:  

- noortele mõeldud huvitegevuste puudumine 

- et ainuke pood on Maxima ja bussiliiklus võiks parem olla 

- hais (masuut vms) 

- kehv Muuga seltsi töö. Vähe üritusi 

- teedevõrgustiku halb seisukord 

- lasteaiakoha puudumine 

- müra- ja õhusaaste 
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- prügimajandus 

- sadevee infrastruktuuri seisukord, selle puudumine 

- vähe lasteaia kohti 

- prügi, hooldamata krundid ja planeerimata hooned 

- tegevusvõimaluste nappus lastel ja noortel. 

- Muuga FB-s pidev vingumine. Õnneks on toredaid inimesi rohkem. 

- Võiksid aegajalt toimuda laadad või muud taolised üritused 

- lausvingumine Muuga Rahva listis. Vingutakse kõige üle, sama ajal kui siin on superhead 

elutingimused. Tundub, et inimestel ei ole kogemusi kehvade tingimuste ning halva juhtimisega 

- prügi mahaviskamine ja bussipeatuste lõhkumine 

- et osad lagunevad majad on kauaks tühjana seisma jäänud. 

- puudub põhikool 

- et Muuga selts midagi ei tee 

- Ei kurvasta mitte miski 

- prügistamine, tööstuse trügimine elamupiirkonda 

- kodulähedaste avalike teenuste (lasteaiakohtade-, kooli-, noorsootöö-, kultuuri ja sporditöö-, 

sotsiaalhoolekande-, perearsti) nappus või puudumine. 

- teede kvaliteet, kaupluste valik 

- kogukonna apaatsus oma elukeskkonda puudutavate otsuste mõjutamisel 

- Ei kurvasta midagi 

- Muuga seltsi tegevusetus ja halb juhtimine 

- Lapsed, kes viskavad prügi Kabelikivi juures 

- Venekeelsed 

- üldine probleem lõhkumise ja prügistamisega 

- Kurvastab vegan-valikute puudumine kaubanduses – so põhiline põhjus, miks peab 

Lasnamäel/Pirital käima kogu aeg. 

- et Maardu tahab jätkuvalt omada tööstuslinna kuvandit - see annab selge signaali, et mõnusa 

aedlinna loomine Muugale on pelgalt teisejärguline tegevus. Kurvastusega võis arengukavast 

lugeda, et õhuliinid kavatsetakse maakaablisse viia Kallaveres, kuid mitte Muugal. Veelgi kauem 

tuleb ilmselt oodata, et keegi hakkaks ometi mõtlema, et Muuga äärest kulgevad maapealse 

vedelkütusetorustik ning soojaveetorustik ei sobi elupiirkonda.  

- Räägime, et Muugal on mõnus elukeskkond, aga tegelikkuses on Muuga igas mõttes saastatud: 

pidev kütusehais, pidev müra sadamast ning terminalist, vahel ka prügihais. Muuga on 

ümbritsetud saastetekitajatest, aga omavalitsus ei ole teinud ühtegi reaalset sammu, et neid 

muresid kuidagi leevendada. Astutud sammud on pelgalt formaalsed ning ilmselt ootame 

korralikku rohelist puhverala Altmetsa tee äärde veel mitmeid-mitmeid aastaid, kuivõrd 

eelnevalt sai viidatud, et õhuliinide maa alla viimine antud piirkonnas ei kuulu isegi 

tegevuskavasse. 

- Arengukavas nenditakse muuhulgas, et Muuga kaugemates otstes puudub ühistransport, aga 

tegevuskavas pole välja toodud ühtegi tegevust, kuidas seda probleemi juba lähiajal lahendada 

(kergrööbastranspordi arendamiseks uuringute tegemine ei ole tõsiseltvõetav samm, sest selle 

sõnastuse kohaselt võib muugakas reaalset tulemit oodata mitukümmend aastat).  

- liikluskorraldus Muugal on vaeslapse rollis. Arusaadavalt on tänavad ajalooliselt kitsad, aga 

kindlasti on võimalusi, kuidas probleemi lahendada ning tänavaid avaramaks muuta (kasvõi 
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järelevalve tegemine, et võsastunud alasid "korras hoida"). Arusaamatu on, miks on ajalooliselt 

tehtud ohtlikke lahendusi nagu näiteks alates Õunapuu pst ristmikust algav "kõnnitee", mis 

kulgeb mööda Ploomipuu pst-d ning kus tuleb alati hirmuga mõelda, kas mõni auto peab jälle 

sealt ruumi juurde võtma või ei.  

- Teede kvaliteet - hangete puhul valitakse pidevalt odavaim pakkumine ning teede kvaliteet on 

selle tulemusena kehv. Altmetsa tee, Õunapuu pst, Ploomipuu pst - täiesti kohutava kvaliteediga 

tänavad.  

- avalike hoonete rajamise mitte-prioriteetsus. Tegevuskavas on algkool-lasteaia rajamisest 

ettepoole tõstetud hooldekodu rajamine Muugale, kuigi üks hooldekodu juba tegutseb Muugal.  

- Spordihoone rajamise asemel on arengukavas väga mitmetimõistetav "Spordiväljakute rajamine 

Muugale", mis tõenäoliselt võib tähendada taas vabaõhu jõusaalimasinaid, kuid mitte korralikku 

ja kvaliteetset spordihoonet/ujulat. 

- vähe vajalikke asutusi, avalikku ruumi, kooskäimise kohti, kultuuriüritusi. Maardus on need küll 

olemas, aga muugakas ei tunne end väga Maardu osana ja Muuga on piisavalt suur, et siin ka 

oma keskus oleks. 

- see, et kui inimesed suurte lahtiste koertega jalutavad, kes juba on kaklemas oma suure lahtise 

koeraga käinud. Huligaanid (näiteks bussi peatuste lõhkujad) võiks kuidagi kätte saada. Panna 

mõni kaamera peitu? 

- Tunneme puudust vabaaja keskusest või rahvamajast, kus saaks toimuda teatrid, lastel/ noortel 

oleks tegevust, eriti talviti. 

- Ja tulevikus võiks meil siin ka oma perearst olla 

- Mõned inimesed ei ole üldse toredad 

- kiirust ületavad autod kõrvaltänavatel. 

- teede kehv olukord. 

- Kui elad laste mänguväljaku lähedal, siis on väga tihti kuulda ropendamist, kisa. 

- Autod pargitakse nii, et ise ei saa enam välja sõita. 

- sadama müra 

- prügi põletamine, hais sadamast. 

- prahti põletavad ja prügi maha viskavad inimesed. Poodide ümbrus võiks olla rohkem korras ja 

hoolitsetud 

- Kirsipuu poe ees olevad joodikud. 

- Bussipeatuste määrimine, lõhkumine. 

- lähedus linnaga (Tallinn). 

- Vähene kogukonna kokkuhoidvus (tundub nii). Viimsipoolne Muuga küla on väga Kurvastab 

lähedus Maarduga. 

- kõrvalejäetud. 

- naabrid, kes ei pea eeskirjadest lugu. Lastele huviringid puuduvad. Arstiabi ei ole lähedal. 

- lõputud planeeringud ja täisehitamine. 

- Maardu-Tallinn buss peaks olema Muuga-Tallinn marsruudil tasuta nagu 34a 

2. Millist kooli vajame Muugale?  

- Võiks kasvada välja lasteaiast algkoolina ja seejärel põhikooliks. Laste- ja kogukonnasõbralik, 

uuendusmeelne. 

- Ilusat, omanäolist, huvitavat, hea mainega, heade õpetajatega, huvitava hoonega. 
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- Ikka algkoolist pihta-arvan 

- Kui üldse, siis kindlasti Eesti keelset. 

- Algkoolist piisab. Aga see eeldab, et Muugal toimiks normaalne ühistranspordivõrgustik (loe: 

kataks ka Muuga kaugemaid otsi ning oleks tihedama regulaarsusega), mis ühendaks aedlinna 

paremini nii Kallavere kui ka Tallinnaga. 

- võrdväärset eesti kooli lähiümbruses asuvatele Tallinna eesti koolidele. 

- Põhikool 

- Oleneb, kes meie. Ega muud ei saa asutada kui põhikooli. 

- Tavalist kooli 

- Minimaalselt 9-klassilist 

- Waldorf kool 

- Vähemalt põhikool, kus on ujula, staadion, turnimisatraktsioonid, seiklusväljak jne. 

- Lastel oleks huviringid jms, mis sisustaks vaba aega. 

- Alg- ja põhikooli 

- Põhikooli 

- Põhikooli 

- Võimalikult väikest ja piisavalt suurt, et lapsed ära mahuksid. Oluline on lõimumine eestlaste ja 

venelaste vahel, et vältida rahvusest tulenevaid pingeid 

- Tore oleks põhikool 

- Vähemalt põhikool 

- Vähemalt 1-6.kl, tugeva suunaga eesti keele, kirjanduse jne.. 

- Eks ikka parimat. Peaasi, et oleks kool 

- Eestikeelset – nii põhikooli kui ka gümnaasiumi 

- Lasteaed-kool 

- väikest, kogukonnasõbralikku, nt algkool 

- algkooli; väikesed klassid, kus erivajadustega (ATH) lastel oleks rohkem tähelepanu 

- põhikooli 

- põhikooli 

- toredate õpetajatega kooli, kus laps ei tunneks, et peab ennast pidevalt tõestama, vaid saab olla 

toetatud ja armastatud 

- põhikooli koos gümnaasiumi osaga 

- põhikool, kuhu laps saaks jala 

- vähemalt algkool! Aga veel parem oleks põhikool 

- lapsi ei ole, ei oska öelda 

- algkooli 

- ei oska öelda 

- algharidus 

- head algkooli, kus arvestatakse laste arengut, isiksust ja õppetöö on kaasaegses keskkonnas 

- põhikooli v vähemalt algkooli 

- põhikooli 

- ei tunne sellest isiklikult puudust, kasutaksin igal juhul kesklinna koole, kus võimalused 

suuremad/garanteeritud kvaliteet 

- keskkooli 

- sellist, kus on tugev ühendus loodusliku keskkonnaga 
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- kaasaegset alg- kuni keskkooli 

- põhikooli I.-II. aste, vähemalt. Kogukonnakool. 

- Põhikool võiks olla 

- Alg- ja põhikooli 

- Õpetajatega 

- Põhikooli 

- Lapsed käivad koolis Tallinnas 

- Gümnaasiumi 

- Algkooli 

- Põhikooli 

- Algkooli 

  

3. Mis tooks Sind, peret Muugal kodust välja? 

- Spordihoone 

- Väikse kohviku olemasolu 

- Käin piisavalt väljas 

- Erinevad üritused, nt lastele suunatud etendused, kontserdid jne 

- Ühised üritused 

- Kohvikupäevad 

- Laadad 

- Käsitöö müügid 

- Tantsuõhtud 

- Toiduüritused 

- Mingi sündmus Lennulal 

- Tantsuõhtud 

- Kohvikute päev 

- Kogukonna päevad 

- Skatepark 

- Spordivõistlused 

- Kogukonna üritused 

- Orienteerumise võistlused 

- Kontsert 

- Ühisüritused 

- Kõrts võiks olla 

- Erinevad üritused 

- Kontserdid 

- Vabaõhu jõusaal 

- Sõbralik käitumine kergliiklusteedel 

- Ühised vabaõhu üritused 

- Söögikohti võiks rohkem olla 

- Spordiüritused, organiseeritud väljasõidud 

- Kohvikutepäevad 

- Mingil määral säilinud nõukaaegne hõng 

- Kohvikutepäevad 
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- Kontserdid 

- Muuga seltsi üritused 

- Kohvikutepäev 

- Jaanituli jt 

- Kogupere üritused 

- Erinevad perekondlikud üritused/laadad, kus oleks ka lastel huvitav igas vanuses 

- Pereüritused – laadad, kontsert 

- Spordiüritused, aiateemad (a´la avatud aiad vms) 

- Erinevad külalisesinejad 

- Loengud 

- Kohvikutepäev 

- Jaanituli 

- Vabaõhuetendused 

- Muugal võiks olla võimalus sportimiseks ka siseruumides. Mänguväljakuid ja välitreeningalasid 

saaks edasi arendada 

- Aiakontserdid nagu Pirita-Kosel Kullese teel. Saab nautida ilma ja kohalikku sekltskonda, 

tutvuda, lõimuda 

- Mänguväljakud lastele 

- Välijõusaal 

- Korvapalliplats 

- Spordiklubi 

- Kino 

- Bassein 

- Huvitegevused 

- Kultuur 

- Meelelahutus lastega 

- Laat 

- Kontsert 

- Spordisaal 

- Üritused elava muusikaga 

- Jalutuskäigud 

- Üritused 

- Ühisüritused 

- Kodukohvikute päev 

- Kohvikute päev 

- Ühisüritused 

- Covidi lõpp 

- laadad 

- kontserdid 

- lasteüritused 

- trennivõimalused 

- mõnusad üritused 

- hea seltskond 

- heal tasemel kultuuriüritused 
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- kogukonnaga ühine tegutsemine 

- arendav tegevus/huvitegevus: koorilaul, rahvatants, jooga, loengud 

- ühised üritused 

- restoran, kus on palju taimse ja tervisetoidu valikut 

- mänguväljakud 

- kergliiklusteed 

- kohvikupäev 

- kogukondlikud üritused nagu kohvikutepäev – see on ideaalne! 

- Väiksed üritused, kus saab naabritega tutvuda. Nt ka mõni laat, kus kohalikud müüvad oma 

toodangut. Või koogipidu v tänavatoidu festival. Pigem väiksed toredad üritused  

- Praegu toob välja võimalus jalutada. Võiks olla rohkem üritusi ja kohti kuhu minna - kohvikud, 

avatud noortekeskus, kogukonnamaja.  

- Kui siin kohapeal oleks näiteks kontserte, teatrietendusi (selleks on vaja ruumi!), trenne. Kui 

oleks mingi ilus koht, kus jalutada. Kui meil praktiliselt midagi peale Viljapuu puiestee ei ole 

enam Muuga keskel, siis tuleks Viljapuu kujundusse ülimalt tõsiselt suhtuda. Mingite suvaliste 

sildade siia-sinna paigutamine ei anna seda tulemust (kuigi tore, et need pandi). See peaks 

olema ilus, stiilne ja huvitav koht, kus jalutada. Kuna meil merd ja metsa ja muud ilumaastikku 

pole, siis peaks rõhuma maastikuarhitektuurile (funktsionaalsed skulptuurid, valgustus, 

taimestik, pingid jne). 

- Ei oskagi öelda, kodus niigi palju tegemist kui juhtub töövabapäev olema. 

- Käin juba koguaeg väljas... Ei oska öelda. 

- Teater, kontserdid, sportlikud tegevused ja muud põnevad üritused. 

- Turvaline infrastruktuur, st kõnniteed ja kergliiklusteed. Puhas õhukvaliteet ning ilus linnapilt 

(ehk tööstuspiirkond olgu tööstuspiirkonnas, aga Muugal kõndides ei soovi koledaid ja 

trööstituid tööstushooneid ega -rajatisi näha).  

- Avalikud rajatised ja ühiskondlikud hooned - olgu see kas siis disc golfi rada, koerte mänguväljak 

(mis üllataval kombel Muugal puudub) või hoopis spordihoone, kuhu saab sporti tegema minna. 

- huvi/spordikeskus lastele ja ka täiskasvanutele erinevate treeningute ja huviringidega, 

kogukonnaüritused 

- Rohkem avalikke sportimisvõimalusi - skatepark, jalgpalliväljak, korvpalliväljak, välijõusaal, 

kelgumägi, koerte jalutusväljak, huviringid lastele (laul, mäng, võimlemine) 

- Hea seltskond, kultuurisündmused 

 

4. Mis paneks Sinu peret Muugale sissekirjutama? 

- Oleme Muugale sisse kirjutatud. 
- Olen Muugale sisse kirjutatud. 
- Olengi juba 28.a. 
- Juba sissekirjutatud 
- Pere on täitsa sissekirjutatud, aga mina ei ole. Kokkuvõtmise asi lihtsalt 
- Olen sissekirjutatud, aga kaalun välja kirjutamist, kui Maardu linnavalitsus ei lahenda 

ühistranspordi küsimust ega näita soovi tööstuspiirkond Muugast ära eraldada (vähemalt 
visuaalselt). 

- kindel koht heal tasemel lasteaias, heal tasemel eesti kooli olemasolu, tasuta transport kesklinna 
- Lasteaiakoha olemasolu, mõistlik sünnitoetuse kord Maardus. 
- Olen sisse kirjutatud Maardu linna. 
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- Kui ühistransport jääks tasuta. St tallinlasena see on tasuta, kui sisse kirjutan, siis see hüve kaob 
- Kool 
- Kool/lasteaed 
- Olen sissekirjutatud 
- Tasuta ühistransport Tallinna 
- On sissekirjutus 
- Kui mulle ja mu lähedastele annab Maardu sissekirjutus samu privileege, mis teises kohas olev 

sissekirjutus. Nt olles igipõline mitteametlik muugalane, kuna ei oleks muidu saanud PMG-s käia. 
Maardu nimelt ei maksa (vähemalt varem) ei maksa pearaha KOV-st välja. Kuigi mulle meeldib 
Muuga, pean haridust olulisemaks sissekirjutusest 

- Kui Muugal oleks korralik kool, kus lapsed saaksid käia, siis ei oleks vajalik sissekirjutus Tallinnas. 
- Noorel inimesel on tasuline ühistransport Tallinna 
- Oleme sissekirjutatud ammu (4 inimest) 
- Kindlasti lapsele garanteeritud lasteaiakoht 
- Kool/lasteaed lastele 
- Juba on sissekirjutus Maardu 
- Korraliku infrastruktuuri olemasolu: valik erinevaid poode (praegu ainult Maxima korralik) 
- Looduslik keskkond 
- Kui keegi mulle maja ehitaks, sest suvilas ei saa aastaringselt elada 
- Olen Muuga elanik aastast 2001 
- Maamaksu vabastus ja tasuta ühistransport Tallinnaga 
- Oleme juba sissekirjutatud 
- Ei oska hetkel vastata 
- Oleme sisse kirjutatud praegu. Kirjutasime lasteaia pärast. Kool aitaks kindlasti. 
- Kool Muugal 
- Kui same maja valmis, siis kirjutan ka siia sisse 
- Olen sissekirjutatud 
- Otsest põhjust ei ole. Kui maja valmis, siis tuleb ka sissekirjutus 
- Oleme sissekirjutataud 
- Ei oska öelda 
- Põhikooli/algkooli olemasolu 
- Olen sissekirjutatud 
- Vist hetkel mitte miski, sest pool aastast olen Tallinnas ja muutma hakata oleks lisakohustus 
- Olen kirjas 
- Lasteaed, kool, teehooldused 
- Kui Tallinna ühistransport jääks endiselt tasuta 
- Tallinna ühistransport 
- Lapsele koht lasteaias, kodulähedases koolis.  
- Huvitegevus kodu lähedal – kogukonna-/kultuurikeskuse rajamine 
- Mul kahjuks puudub võimalus sisse kirjutada, sest maja kus elan, ei kuulu mulle 
- Oleme sissekirjutatud 
- Kirjaoskus 
- Tehtud; lasteaia- ja koolikoht 
- Oleme sissekirjutatud 
- Olen sissekirjutatud 
- Olen sissekirjutatud 
- Elan siis aastast 2001 
- Tasuta transport 
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5. Milline on Sinu nägemus Muuga kogukonnast? 

- Praegu pigem väikesed "saarekesed", eraldihoidev. Võiks olla selline suurem ja ühtehoidev, mis 
tunnustab oma kodukandi väärtust ja hoiab seda ning oleks piisavalt aktiivseid, kes korraldaksid 
kogukonnas midagi huvitavat. 

- Kuna Muuga on üsna suur asum, siis võiks sellest saada mõnus, oma identideediga linnaosa, kus 

võiks olla tegelikult palju erinevaid kogukondi, kes igaüks panustaks Muuga kogukonda. 

- Sõbralik, ühtehoidev, et mürgeldajad/vaenutsejad/virisejad (loe: mitte millegagi rahulolevad, 

kõik segab-muruniitmine, saagimine, koerte haukumine, kassid jne jne) koliks tagasi Tln-a 

- Vaikne, palju venelasi, arenev koht. 

- Ei oska öelda 

- Roheline, turvaline, kokkuhoidev. 

- üksteist toetav, aktiivne ja samas privaatsust austav 

- Turvaline väikelinn lastega peredele, kus toimub vilgas kultuurielu (koor, rahvatants, orkester 

jne). 

- Eks ta suure rõhuga on pensionäride kooslus. Eakate huviringid. 

- Heanaaberlik, tänaval inimesed tuttavad ja kohtuvad kohvikutepäeval:). Aktiivne kogukonnaelu, 

kus sotsiaalsed üritused, aga ka harivad (nagu see demokraatiatrenn!). Midagi, mida koos teha 

ja kus saaks ka tutvuda teistega. 

- Rohkem üritusi ja laatasid jne 

- Kokkuhoidev kogukond, üksteist märkav, abistav 

- Pigem positiivne 

- Ühtehoidev ja sõbralik 

- Ühtne, kokkuhoidev, üksteisega arvestav, ühised üritused 

- Ühtne kogukond, mitte eraldi eestlased ja venelased 

- Võiks kaasata rohkem inimesi, et neile seletada rohelise elukeskkonna eeliseid ja miks peab 

ümbruskonda koras ja puhas hoidma ja miks ka prahi põletamine pole OK 

- Kogukond võiks olla tegus. Ühisüritused jne 

- Konstruktiivne, abivalmis, mittekurtev ja -vinguv 

- Vajab laienemist 

- Tore, omamoodi. Sõbralikud inimesed, kes üksteist aitavad 

- Kahjuks valdavalt vene kogukond, kui eestlasi siia juurde ei too, sest kasutatakse vene 

traditsioone 

- Aktiivne, seltsiv kogukond 

- Sõbralik, asjalik, hakkaja ning innovaatiline ja uudsete mõtetega 

- Tugev kaasatud kogukond 

- Kahjuks ei ole väga kokkuhoidev 

- Kogukond on lahe, inimesed toredad ja abivalmid 

- Sõbralik, ühisüritused, aedlinnas võiksid olla nt tänava masinad kodutöödeks a´la oksapurustajat 

läheb vahel vaja, igaühel ei ole seda mõistlik osta, võiks olla tänava peale olemas harvem 

kasutatavad vahendid. 

- Rohkem eestikeelseid üritusi, ringe 

- Ilus, väike ja armas 

- Kokkuhoidev, sõbralik, rohkem kohalikke ühistegevusi 
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- Rahulik 

- Eestikeelne 

- Riigikeelne, riigimeelne, sõbralik ja vastutulelik 

- Vaikne, hooliv ja arvestav 

- Kaasav, toetav, aktiivne 

- Pole uduaimugi 

- Ühisalgatused, ühisloomine (a´la iluaed, mänguväljakud jms). Sõbralik, ühtehoidev 

- Muugal on äge kogukond, tuleb neile lihtsalt rohkem võimalusi anda 

- Peamiselt Muuga Rahva facebookigrupp (oma osta-müü infoga); Kogukond, mis põhineks 

paikkonna ajaloo, elu-olu ja identiteedi heal tundmisel ja traditsiooni hoidmisel, puudub. Kaks 

etnilist gruppi, kes omavahel eriti kokku ei puutu ega koostööd ei tee. Ühise eluruumi hoidmise 

ja arendamise küsimustes ilmutavad aktiivsust vaid eestlased. 

- Ühisüritused 

- Aktiivne Facebooki grupp (juba olemas) 

- Raske inimestega rääkida, kui keelt ei oska. Võivad õppida, et oleks üks kogukond, et saaks 

rääkida 

  

6. Millega soovid Sina panustada, mis oleks Sinul anda Muugale ja kogukonna arengusse? 

- Võimaluste piires vaba aega ja uusi ideid. 
- Osaleksin mõttetalgutel, abistaksin eestvedajaid igasuguste asjadega. Kahjuks ise ei ole suur 

organiseerija 

- Ei oskagi öelda mida, puhtuse nimel niigi kilekott kaasas koguaeg, aga lagastajaid jagub, mai saa 

aru kas nad kodus kah nii- no vaevalt... 

- Niimoodi tühja koha pealt ei oska kohe öeldagi. Kui meil oma raamatukogu oleks saaksin 

raamatutega panustada esialgu 

- Toon sissekirjutusega oma maksutulud Maardule ning edastan omi mõtteid seal, kus näen 

arenguvõimalusi 

- võimalusel abi ürituste/sündmuste korraldamisel 

- Astuda Muuga seltsi, aidata ürituste korralduses, pakkuda oma kompetentsi lastega tegelemisel 

(väikelaste muusikaringid). Panna perega koos käsi külge, kus tarvis 

- Osalen arutelus 

- Saaksin suvisel perioodil aidata kaasa ürituste planeerimisega ja läbiviimisega (tahaksin seda 

teha) 

- Vabatahtlikku tööd ja oma kogemusi kogukonna kaasamises ja eestvedamises, ühiste 

eesmärkide seadmises, info- ja koostöövõrgustiku loomises ja hoidmises 

- Panustan kõigega, millega saan 

- Aeg ja oskuste/teadmistega 

- Mida külvad, seda lõikad 

- Nõu ja jõuga 

- Mõõdukalt viriseda 

- Hoian oma koduümbruse korras, niidan jäätmaal muru oma krundi vastas 

- Spordiürituste organiseerimine 

- On plaanis hakata seltsi töös kaasa lööma 
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- Urbanism ja heaolu on minu teema, seega oskaksin ilmselt panustada. Olen Muuga seltsi liige, 

proovin tublim olla 

- Soovin ja juba panustan kogukonna ühendamisse. Täna teen kohvikut. Löön kaasa seltsis 

- Hetkel ei oskagi pakkuda veel 

- Ei tea 

- Hoida koduaed korras ja arvestada linna arenguplaaniga 

- Ürituste korraldamine, neil osalemine 

- Sissekirjutus+firma omamine Muugal on piisav 

- Abistamine ürituste korraldamisel. Mingil määral ka rahaline tugi 

- Ei oska hetkel vastata 

- Väike erakool Muugal koos teiste kogukonna liikmetega? 

- Hetkel ei oska öelda 

- Vastaksin küsitlustes 

 

7. Sinu ettepanek Maardu linna arengukavva 2021-2030: 

- Maardu peaks toetama rohkem kiire internet (püsiühendus) arendamist Muugal. Eriti on see 

vajalik muutunud töökorralduse puhul 

- Algkool/põhikool 

- Parem bussiliiklus 

- Sportimisvõimalus vanematele lastele (rulapark jne) 

- Kool Muugale! Kuidas tegeleda mahajäetud kruntidega? 

- Minu arust Maardu linn on hetkel super koht lapsega pere jaoks. Oleme lihtsalt väga tänulikud 

meie linnapeale ja kogu meeskonnale. Maardus elades on tunne, et sa oled väga armastatud 

- Koertel võiks olla oma mänguala. Samas ka lastele rohkem tegevust. Ja võiks kuskil lastel olla  

huviringid 

- Rohkem säilitada loodust  

- Ehitada vanadekodu 

- Stabiilne valguskaabel igasse kodusse. Enamik maju on õhunetiga 

- Toidupood (lisaks Maximale) 

- Vanade/kasutamata suvilate kordategemine/müük 

- Hea ja sõbraliku vanainimesena 

- Vanad suvilad korda! 

- Kogukonnapunkt/kultuurikeskus mitte-spordihuvilisele ja mitte-koeraomanikule täiskasvanule. 

Nt väliraamatukogu/raamatuvahetus, alaline välikohvik suvel, kogukonnakeskus jne 

- Üks kahest, kas Maxima või Rimi suuremaks teha 

- Spordiväljaku rajamine, teede korrastamine, Interneti paigaldus 

- Muugale seltsimaja/kogukonnakeskuse rajamine (selleks, et kogukond kui selline üldse tekiks ja 

areneks)  

- Muuga lasteaed-algkooli (sh põhikooli I.,II.aste) rajamine kodulähedase hariduse 

võimaldamiseks 

- Muuga aedlinna kaitsmine tööstuslike mõjude pealetungi eest looduse arvelt (Altmetsa tee 

puhver kuni Iru klindini) 

- Tänavad korda 
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- Seni on meie piirkonda päris hästi arendatud. Järelevalve võiks olla ehituses. Siia ei sobi liiga 

suured ja kõrged majad. 

- Jäätmekäitlus vajab parendamist 

- Muutuda eestikeelseks linnaks 

- Mitte ehitada täis iga m². Jätkem alles ka väikesed metsatukad 

- Huvikeskus, kool, treeningsaal/jõusaal 

- Kool 

- Huvi- ja noortekeskuse loomine Muugal 

- Vabaajakeskust vajaks Muuga 

- Palun paigaldada sorteerimiskonteinerid. Terve Mähe on täis (igas kolmandas tänavas) 

sorteerimiskonteinereid. Teeb sorteerimise mugavaks ja toob inimestele lähemale. Tuletan 

seejuures meelde, et seaduse kohaselt peame sorteerima jäätmeid rohkem. Lisaks oleks vaja 

jalgratta remondi punkte kergliiklusteede äärde. Suurendaks kergliiklusteel jalgratastega 

sõitmist. Naaber KOV-des toimivad korralikult, kasutatakse palju  

- Põhikooli ehitus. Vabaõhuetendused võiksid toimuda. Memme-taadi tantsuõhtud 

- Nõuab pikemalt süvenemist. Loodushoiuga seoses kõik väga-väga oluline. Hetkel ei jõua rohkem 

kirjutada. Arutame veel! 

- Elame mõnda aega siin, siis selgub 

 

Kokkuvõte ja järeldused  

Vastajaid 30.07.21 seisuga kokku 45 paberankeedil vastajat + 9 elektroonselt vastajat =54 inimest.  

1. Mis sind Muuga puhul enim rõõmustab, mis kurvastab? 

Rõõmustab 

Füüsiline keskkond: rohelus ja vaikus, ilusad aiad, Tallinna lähedus 

Rajatised ja asutused: kergliiklustee ja uued teekatted, lasteaed, korrastatud bussipeatused ja 

transpordiühendus  

Inimesed: palju positiivseid inimesi, palju püsielanikke 

Kurvastab: 

Füüsiline keskkond: lagunevad majad, lonkav prügimajandus, keskkonna saastatus: hais, sadama müra, 

kõikide maatükkide täisehitamine, auto parkimine ja Muuga-sisestel teedel kihutamine, teedevõrk 

halvas olukorras, looduse kadu tööstuse arvelt ja tööstuslinna kuvandi pealesurumine. 

Rajatised ja asutused: vähe vajalikke asutusi, avalikku ruumi, kooskäimise kohti, kultuuriüritusi. Maardus 

on need küll olemas, aga muugakas ei tunne end väga Maardu osana ja Muuga on piisavalt suur, et siin 

ka oma keskus oleks. Muugal puudub kool, napib lasteaiakohti, puudub koht aastaringseks tegevuseks 

kogukonnale, lastel ja noortel pole võimalusi huvitegevuseks, arstiabi kaugel. 

Inimesed: Muuga seltsi tegevusetus, lausvingumine FB-s iga asja kallal, joodikud poe juures, ropendajad 

mänguväljakul, kogukonna vähene kokkuhoidmine. 
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2. Millist kooli vajame Muugale?  

Kool peab Muugal kindlasti olema, sest on üks peamisi eeldusi Muugal jätkusuutliku paikse kogukonna ja 

kultuurielu tekkeks. Võiks kasvada välja Muuga lasteaiast algkoolina ja seejärel põhikooliks. Kool peab 

olema laste- ja kogukonnasõbralik, uuendusmeelne, konkurentsivõimeline ja hariduse kvaliteeti tagav.  

3. Mis tooks Sind, peret Muugal kodust välja? 

Muugalase tooks kodust välja üritused, soov suhelda kogukonnaga/kogukonnas, arendav tegevus ja/või  

huviringid ning kohad Muugal, kuhu minna: kohvikud, avatud noortekeskus, kogukonnamaja, 

spordikeskus, raamatukogu. 

4. Mis paneks Sinu peret Muugale sissekirjutama? 

Muugale (Maardu) paneks sissekirjutama olukord, kui Maardu võimaldab samu privileege, mida teises 
kohas olev sissekirjutus. Enim tuuakse vastustes välja avalike teenuste kättesaadavusega seonduvaid 
ootusi, nagu kindel koht lapsele lasteaias, heal tasemel eesti kooli olemasolu, lastele kodulähedane 
huvitegevus,  tasuta transport kesklinna, mõistlik sünnitoetuse kord Maardus, maamaksu vabastus. 
Inimeste residentsus-käitumise oluliseks motivaatoriks on ka looduskeskkonna säilimine Muugal ja selge 
eraldatus tööstuspiirkonnast. 
 

1. Milline on Sinu nägemus Muuga kogukonnast? 

Kuna küsitlus oli korraldatud eesti keeles, kajastavad nägemust kogukonnast hetkel ja tulevikus 
peamiselt eesti keelt valdavate vastajate arvamused. Kõige üldisemalt võib öelda, et hetkeolukorda 
tajutakse: “praegu pigem väikesed "saarekesed", eraldihoidev. Võiks olla selline suurem ja ühtehoidev, 
mis tunnustab oma kodukandi väärtust ja hoiab seda ning oleks piisavalt aktiivseid, kes korraldaksid 
kogukonnas midagi huvitavat”. Võimalikku tulevikku kirjeldab paljude vastajate mõtteid koondav 
vastaja: “kuna Muuga on üsna suur asum, siis võiks sellest saada mõnus, oma identideediga linnaosa, 
kus võiks olla tegelikult palju erinevaid kogukondi, kes igaüks panustaks Muuga kogukonda.” Ning 
“turvaline väikelinn lastega peredele, kus toimub vilgas kultuurielu”.  Kõlama jäävad ka nägemused 
sooviga, et Muuga kogukond on kokkuhoidev, aktiivne ja uuenduslik. 
 
(Vastused on hea alus Muuga aedlinna visiooni loomiseks)   
 

2. Millega soovid Sina panustada, mis oleks Sinul anda Muugale ja kogukonna arengusse? 
 

Esmapilgul tundus, et mitmele vastajale mõjus küsimus mõnevõrra ootamatult. Ent konteksti pannes 

tajuti küsimusega püstitatud ootust kaasata inimesi koostööle ja vastutuse võtmisele ühiselu 

küsimustes, siiski hästi. Vastused väljendasid põhimõtet, et inimesed soovivad panustada oma aega, 

teadmisi ja kogemusi ning mõningal määral ka raha kogukonna liitmist toetavate ürituste ja tegevuste 

korraldamisse. 

3. Sinu ettepanek Maardu linna arengukavva 2021-2030: 

Vastustes palju varieeruvat, ent küsimuse analüüsimisel saab lisaks tugineda ka küsimuses 1 

kajastuvatele andmeile osas “mis Sind Muugal enim kurvastab?”. Küsimuse võtab kokku arvamus, et 

Muugal on “vähe vajalikke asutusi, avalikku ruumi, kooskäimise kohti, kultuuriüritusi. Maardus on need 
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küll olemas, aga muugakas ei tunne end väga Maardu osana ja Muuga on piisavalt suur, et siin ka oma 

keskus oleks.”  

Kokkuvõtteks ning esitatatud ettepanekuid prioritiseerides võib välja tuua järgmise loetelu muugalastele 

olulisematest ühisootustest: 

1. Muuga Lasteaia baasil kohaliku põhikooli rajamine. Vähemalt I.,II. kooliastme lõikes Muuga 

lastele kodulähedase hariduse tagamine.  

2. Vaba aja veetmise ja sportimise võimaluste loomine Muuga lastele ja noortele – avatud 

noortekeskuse, skatepargi rajamine, huviringide, mobiilse noorsootöö käivitamine ja 

korraldamine Muugal. 

3. Seltsimaja/vabaaja keskuse/kogukonnakeskuse rajamine Muugale.  

4. Spordikeskuse ja avalike ürituste väliala rajamine Lennula kinnistule 

5. Muuga aedlinnas keskuse- ja avaliku ruumi alade väljaarendamine, sh Viljapuu pst … 

6. Muuga aedlinna kaitsmine tööstuslike mõjude pealetungi eest looduse arvelt (Altmetsa tee 

rohepuhver kuni Iru klindini - kohaliku tähtsusega kaitseala moodustamine) 

7. Jäätmekäitluse parendamine Muuga aedlinnas – sorteerimiskonteinerite paigaldamine 

kvartalitesse ning elanikkonna kaasamine ja teavitamine.  

8. Muuga teede-tänavate võrgustiku korrastamine (eelduseks sadevee kogumise ja juhtimise 

süsteemi loomine) ning neil heakorra tagamine  

9. Pikem visioon ja strateegiline planeerimine: Sotsiaal-demograafilise uuringu läbiviimine Muuga 

elanikkonna määratlemiseks 

     

 


