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seadusteleja
planeeringulahendr:se
pooltmaavan"emaleiesitat'-rd
kohalikuomauaiitsus"
kur.rlub
ara kohalikule
kontrollimine Ndupidamiseeesmargiks:n.\uu]at3
;;;;;l;';;;';.
vdi
j6uda

ja iiritada
ffi#;"ts".r;i;';asiiuaii"iJ "tit-ua isikuteseisukohad
to.pr"airrif"

"ti,"*d

kokkuleppele

esindaiatele'
osasAnnabs6namittetulundusiihingute
vastuvaidete

Triin
.
.
.

Talk
Ei ole saanudlinnaltrahuldavat
vasrLrst.
Sihtotstarbe
muutrninep6hjendamatu.
hetkeltegutihiskondiikehoonetemaaga.
Tuleks vaadatatile. kas linnal on puuduselamualadest.
Ei ole p6hjendatud,
et
sotsiaalmaa
arveltplaneeritakse
uusielamualasid.

Toomas Paavel- Linna vastusei ole olnud ammendav.Ei ole p6hjust,et planeeringu
kehtestamisega
kiirustada.uhiskondlikruumlinnaspeakssailima.Tuiekstehaennemsergeks
taustsiisteem,
kui paljuelamispinda
on iiletildselinnasvaja.
Anu Plado- Konkursikaigusvaliti lahendus.
mis on parim(erinevadfunktsioonid:
sh
piisavalt avalikult kasutatavatmumi, iirriskondrikudobjektid). Hetkel tegemjstsuletucl
tenitooriumiga.
Jaan Saulin - Saanaru. et linnal ei ole huvi sailitadaantudala iildplaneeringu
(Up) kohase
tihiskondlikumaala?
Ulle Kadak Antud alale korraldariarhitektulu.ivdistlustegemistlinnakvaftaliga,
n1is
hdlmaksendaserinevaidfrLnktsioone.
Linnaseisukoht
on olnud.et kui on tegemistera=maaga,
siis sima iihiskondlikehaliasalade
sihrorstarvet
maarataei saa.Hetkelongi jaanudmulje,et
planeeritudon aiuult transpordinaa.ia ijhiskondlikulehaljasmaaleruumi ei ole jaetud.
Tegelikulton pohimdtteliselt
koguseealal.ibivalthaljastatud
ala(ligi 3 ha).
TOnu Laigu EesmarkMe metsja Paldiskimaanteeomavahelsidudahaliaskoridosa,
Planeeritava
turuplatsisuuruson v6rreldavRaekojaplatsiga.paldiski mnt on tuikso;n
Tallinnalinnas,ei naetakistust,miks sinnaei saaks2irikeskust
planeerida.
Ligipziasetavus
hea.
Ees paiknev erikompleksv6taks kinni paldiski maanteelttuleva miira, mis vdimaldab
planeerida
elamurajooni
tahapoole.
Ala korrastumine
planeeringu
realiseerimise
lebi, hetkel
antudalalvasatrddstituilme.
Jaan Manitski . Hipodroomiiilalpidamisekulud on jiiriest suuLenenud
aastatega.
Sakuvallasolemas
potentsiaalne
maa-ala(160ha).kuhuoleksvdimalikhipodroom
iile viia, antudala
kohtaon algatatud
detailplaneering.
. Hipodroom(20yoiirjmaaja 80o/osotsiaalmaa
sihtolstarbega)
on samasugune
avalik
ruumnagunaiteksA Le Coq Arena.Uue planeedngu
kohaseltjaotuvadfunktsioonid:
l/3, Uirimaa.l/3 sotsiaalmaa.l/3 elamumaafunktsioon.Uldkasutatava
maanaon
vdimalikhipodroomikasutada
igakuu teisellauplieval,
mil toimuvadv6istlused.
muul
ajalolemekohustatud
viiravadkinni hoidnta.
. Naitabjoonistel tildkasutatava
maa osatAhtsust
hetkelja uue planeeringukohaselt
kohaselt
osatfitsus
suuremkui sedaantudhetkelon).
0oonise
Jaan Saulin- Kason paikapandudaiakavaseoses
nendekahepianeeringuga?
JaanManitski- Algseltoii 201I eesm:irgiks.
millaluushipodroom
oleksvalmis.Kahjuks
aflestades,ktidas asjadon l:iinud.ei j6ua eesm:irkiUita antudajaks.Aryestamelisa kahe
aastaga.
Antudplaneeringu
realiseerimine
toirnubetapiliseltviiesosas.Kui uushipodroomon
valmiskaheaastapzirast.
siis antudplaneeringu
realiseerimine
on l0 aastaki.isimus.
Iga etaDi
kohtaon kohustuskorraldada
arhitektuurivdistlus.

L""1.. Sakuvalla volikogualgatasuue hipodroomi
detailplaneeringu
i 1.01.2010.
YiiT
Eskiisi avalikku arurelu ei ole veel toimunud. Laliktilud. inime;;d o; positiivsetel
arvamustel,.kuid
planeeringu
on ka negatiivset
tagasisidet.
protsessi
keigusselgub,paljutuleb
vastuvditeid.
Reio Avaste - Miks arhitekturlrikonkurss
kuulutati vzilja juba teatud arendajapoolsete
noudmistega?
Kui linn kaalukssellemaatiikitagasiostmistiAga kui on olemasmingisugLrne
iihing,keson n6ussedaarendama
sellisena
naguta on hetkel?
Triin Talk
suurus.

Ei ole tegemistavalikukolkursiga,kui etteon antudjuba soovitatavDruroplnna

Lia Gailan - Linnavalitsuson delnud,et sellejaoks raha ei ole. Huvi korral
oleksMTU
pidanudhakkamal0 aastattagasisellekiisimusigategelema.Naitamaoma
headtahetseal
midagiteha.Niitid on rong.jLrba
lZiinud.
PeeterPiirisild - Mis on omanikumissioon?Hobusekasvaruse
ja traavlispordiareldamine
vdi mingimuuplaan?Mina iaeks.et hipodroom
ja:iksomaendiselekohalejasedaarendataks
edasi.
Reio Avaste- Kommenteeriks
inimestepoolt kasutatava
ala kiisimustiihiskondlikehoonete
puhul nt A Le Coq Arenavdi Kalevi staadion,kuhu inimestelon piiratudligipaes.
Kas on
oht,et selliseidobjektev6ib zihvardada
samasugune
saatus,
et neidei ole siisvagavala,/
.l
Viktor Kaasik - Mis kiisimusseeon selline?Kelle huveTe iildseesindate?
eie viiitedon
liiga illdised,laialivalguvad
ja asjasse
mittepuutuvad.Samamoodi
prouaStddr?Mina vaidan,
et Te ei kuuluTelliskiviSeltsi.kellehuveTe esindatesiis?
Vastuvaite
esitajadiirlevad,kuhuMTU-ssenadkuuluvad.
Triin Talk Planeerimjne
on Eestisavaliktegevus.
Jameieesindame
avalikkurruvr.
Reio Avaste-Minu kiisimusoli suunatudeelkdigelinnale,et kas teisi sarnaseid
avalikke
puhkealasid
(naguHipodroom)ahvardab
samasugune
saatustulevikus?
Lia Gailan - P6hja-Tallinnaosa iildplaneeng on menetluses,mis panebpaika antud
piirkomamaakasutuse
alused.
Tavaparane
praktikaon, et olemasolevate
elamualadeaNelt ei tule kunagi
I"l-- T4k
iihiskondlikkuala.Seal.kus on veelv6imalikneidfunktsioone
hoida,v6ikssedateha.
Jaan Saulin- Kehtestatud
tildplaneeng ei taga.et olemasolev
olukordpeakssailima.
Toomas Paavel - Kas ei oleks linnal m6isrlikunrp6hja-TallinnaUp kaudu m6etcla
j a siis vaadatarzipsemalt?
terviklikumalr
OodataaraUp kehtesramire?
Lia Gailan - Ebareaalne,
et panemeseisnlak6ik detailplaneeringud
niikaua,kuni Up saab
kehtestatud.

juurde.
omavastuvaidete
Triin Talk - Ja2ime
ToomasPaavel- Kuidason seotudselleDlaneerinsu
kehtestamine
Sakuvaldakavandatava
hipodroomiajakavaga?
ja
Jaan Manitski - Uks ettev6tepeabHipodroomi.Loogiline,et needmolemadplaneeringud
nendemenetlemine
on olnavahelseotuL.
Ulle Kadak - Seekiisimussai ennemselgevastllse,et ennemviiaksehobuseduudekohta,
mis tahendab,et Saku valda planeeritavhipodroompeab olema valmis, ennekui antud
planeeringu
lahendust
hakalak.e
realiseerima.
Ike Volkov - Riigi Maa-ametilei ole siiamaanitaielikkuiilevaadetviimastestdokumentidest
ja seletuskidast.
ala korval on riigimaad,kus menetletakse
Planeeritava
detailplaneeringut.
kasutusse,
Vahepealtehti ettepanekv6tta antudala pargialana
kuid riik ei saasellegan6us
olla.
Helle Ulbius - Meie planeeringseisab,meie ala nfiakse tana rohealana.Meid ei ole
koheldudvdrdviiiirselt.Linn pd\endas, et kui nahakseette nii suuri ehitusmahtusid
hipodroomialal,siismeil ei ole vdimalikomakinnistulmidagiarendada.
ei ole niiinud viimaseid lahendusi.siis iikki Tallinna
Jaan Saulin- Kui Maa-ametiesindajad
linn edastab
Maa-ametile
viimasedjoonisedja marerjalidlMis seisuson hetkelKoldeprt 75
kinnistuja lahialadetailplaneering?
Anu Plado Algatamisekonaldussekirjutataksehetkelsissekeskkonnamdju
strateegilise
algatamisega
seonduvat
osa.
hindamise
tehti koostdddteedeplaneerimisel,
UtteKadat - niigi-l,laa-ametiga
seegaei saadelda,et ei
kunateedekiisimusvalmistihisendupidamise
ole arvestatud,
tulemusena.
ratsaspordikeskust
Anu Plado- Planeeritavat
saavadkasutadak6ik inimesed,kellel on huvi,
kuskaib natukene
vaiksemseltskond.
erinevalthipodroomisl,
puhulsuuresosastegemistkonteinerhaljastusega,
polemaapinnaga
Helle Ulbius Haljastuse
piisivalttihendatud,
meietalveseeiile ei ela.
iille Kadak - Haljastuson kasitletudseletuskirjas.Kruntidel tuleb tagadakindel 70
k6rghaljastust,mis pannaksetingimusenasisse ka arhitektuurikonkursikonaldamisse.
midasiiilitada.
Naitekspos l5 krundilei ole olemasolevat
haljastust,
pindala
HelleUlbius-Kui maa-alune
ehitusalune
on 3465m2ja krundipind3612m2.siisei
jiiii sellestkundist enam 25Yo,mida saab kdrghaljastusega
haljastada.Seegaesinevad
p6hijooniselvastuolud.Seemaa-alune
peabolemaveiksem.
planeeringu
hoonestusala
o%,mida
Ulle Kadak - Kdikidel kruntidelon miirgitudn6utavmaagaseotudk6rghaljastuse
on vajalik tagada,sellev6natuleb see maa-aluneosa vaiksem.Aga jah, me vaatamepr
vastuolutile.
UlbiuseDooltveliatoodud

KSH hinnangut.Kuna niiiidsekson liikluslahendus
muutunud,
Helle Ulbius- Kommenteerib
on sellegaaNestatud?
siiskasKSH tulemustes
i]Ile faaat - Adala tiina'ra ldbimurre ei ole antud planee tava ala piires lahendatud,vaid
jdabj:irgmisteplaneeringute
lahendada.
SeegaAdalat?inava
labimurdevajadussiiilib.
Jaan Saulin - Votan tanase koosoleku kokku, et Riigi Maa-anet tuhub tdiendatud
planeeringumaterjalideganing annabmaavalitsuseleteada,millised vastuviiitepunktidjziilvad
esitanudisikudj?iavadendiselteriaNamustele,
mist6ttu
Lilesse.
Linn ja teisedvastuvziiteid
inaavanem annab iilesse jaiinud vastuvaidetele oma kirjaliku seisukoha. Kirjalikust
seisukohastme teavitamekdiki vastuvaiteidesitarudisikuid.

JaanSaulin
juhataja
N6upidamise
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