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Triin Talk
. Ei ole saanud linnalt rahuldavat vasrLrst.
. Sihtotstarbe muutrnine p6hjendamatu. hetkeltegu tihiskondiike hoonete maaga.
. Tuleks vaadata tile. kas linnal on puudus elamualadest. Ei ole p6hjendatud, et

sotsiaalmaa arvelt planeeritakse uusi elamualasid.

Toomas Paavel - Linna vastus ei ole olnud ammendav. Ei ole p6hjust, et planeeringu
kehtestamisega kiirustada. uhiskondlik ruum linnas peaks sailima. Tuieks teha ennem sergeks
taustsiisteem, kui palju elamispinda on iiletildse linnas vaja.

Anu Plado - Konkursi kaigus valit i  lahendus. mis on parim (erinevad funktsioonid: sh
piisavalt avalikult kasutatavat mumi, iirriskondrikud objektid). Hetkel tegemjst suletucl
tenitooriumiga.

Jaan Saulin - Saan aru. et linnal ei ole huvi sailitada antud ala iildplaneeringu (Up) kohase
tihiskondliku maala?

Ulle Kadak Antud alale korraldari arhitektulu.ivdistlus tegemist linnakvaftaliga, n1is
hdlmaks endas erinevaid frLnktsioone. Linna seisukoht on olnud. et kui on tegemist era=maaga,
siis sima iihiskondlike haliasalade sihrorstarvet maarata ei saa. Hetkel ongi jaanud mulje, et
planeeritud on aiuult transpordinaa .ia ijhiskondlikule haljasmaale ruumi ei ole jaetud.
Tegelikult on pohimdtteliselt kogu see ala l.ibivalt haljastatud ala (ligi 3 ha).

TOnu Laigu Eesmark Me mets ja Paldiski maantee omavahel siduda haliaskorido sa,
Planeeritava turuplatsi suurus on v6rreldav Raekoja platsiga. paldiski mnt on tuikso;n
Tallinna linnas, ei nae takistust, miks sinna ei saaks 2irikeskust planeerida. Ligipziasetavus hea.
Ees paiknev erikompleks v6taks kinni paldiski maanteelt tuleva miira, mis vdimaldab
planeerida elamurajooni tahapoole. Ala korrastumine planeeringu realiseerimise lebi, hetkel
antud alal vasa trddstitu ilme.

Jaan Manitski -
. Hipodroomi iilalpidamise kulud on jiiriest suuLenenud aastatega. Saku vallas olemas

potentsiaalne maa-ala (160 ha). kuhu oleks vdimalik hipodroom ii le viia, antud ala
kohta on algatatud detailplaneering.

. Hipodroom (20yo iirjmaa ja 80o/o sotsiaalmaa sihtolstarbega) on samasugune avalik
ruum nagu naiteks A Le Coq Arena. Uue planeedngu kohaselt jaotuvad funktsioonid:
l/3, Uirimaa. l/3 sotsiaalmaa. l/3 elamumaa funktsioon. Uldkasutatava maana on
vdimalik hipodroomi kasutada iga kuu teisel lauplieval, mil toimuvad v6istlused. muul
ajal oleme kohustatud viiravad kinni hoidnta.

. Naitab joonistel tildkasutatava maa osatAhtsust hetkel ja uue planeeringu kohaselt
0oonise kohaselt osatfitsus suurem kui seda antud hetkel on).

Jaan Saulin - Kas on paika pandud aiakava seoses nende kahe pianeeringuga?

Jaan Manitski - Algselt oii 201I eesm:irgiks. mil lal uus hipodroom oleks valmis. Kahjuks
aflestades, ktidas asjad on l:iinud. ei j6ua eesm:irki Uita antud ajaks. Aryestame lisa kahe
aastaga. Antud planeeringu realiseerimine toirnub etapiliselt viies osas. Kui uus hipodroom on
valmis kahe aasta pzirast. siis antud planeeringu realiseerimine on l0 aasta ki.isimus. Iga etaDi
kohta on kohustus korraldada arhitektuurivdistlus.



YiiT L""1.. Saku valla volikogu algatas uue hipodroomi detailplaneeringu i 1.01.2010.
Eskiisi avalikku arurelu ei ole veel toimunud. Laliktilud. inime;;d o; positiivsetel
arvamustel,.kuid on ka negatiivset tagasisidet. planeeringu protsessi keigus selgub, palju tulebvastuvditeid.

Reio Avaste - Miks arhitekturlrikonkurss kuulutati vzilja juba teatud arendajapoolsete
noudmistega? Kui linn kaaluks selle maatiiki tagasi ostmisti Aga kui on olemas mingisugLrne
iihing, kes on n6us seda arendama sellisena nagu ta on hetkel?

Triin Talk Ei ole tegemist avaliku kolkursiga, kui ette on antud juba soovitatav Druroplnna
suurus.

Lia Gailan - Linnavalitsus on delnud, et selle jaoks raha ei ole. Huvi korral oleks MTUpidanud hakkama l0 aastat tagasi selle kiisimusiga tegelema. Naitama oma head tahet seal
midagi teha. Niitid on rong.jLrba lZiinud.

Peeter Piirisild - Mis on omaniku missioon? Hobusekasvaruse ja traavlispordi areldamine
vdi mingi muu plaan? Mina iaeks. et hipodroom ja:iks oma endisele kohaleja seda arendataks
edasi.

Reio Avaste - Kommenteeriks inimeste poolt kasutatava ala kiisimust iihiskondlike hoonete
puhul nt A Le Coq Arena vdi Kalevi staadion, kuhu inimestel on piiratud ligipaes. Kas on
oht, et selliseid objekte v6ib zihvardada samasugune saatus, et neid ei ole siis vaga vala,/

Viktor Kaasik - Mis kiisimus see on selline? Kelle huve Te iildse esindate? .l 
eie viiited on

liiga illdised, laialivalguvad ja asjasse mitte puutuvad. Samamoodi proua Stddr? Mina vaidan,
et Te ei kuulu Telliskivi Seltsi. kelle huve Te esindate siis?

Vastuvaite esitajad iirlevad, kuhu MTU-sse nad kuuluvad.

Triin Talk Planeerimjne on Eestis avalik tegevus. Ja meie esindame avalikku rruvr.

Reio Avaste -Minu kiisimus oli suunatud eelkdige linnale, et kas teisi sarnaseid avalikke
puhkealasid (nagu Hipodroom) ahvardab samasugune saatus tulevikus?

Lia Gailan - P6hja-Tallinna osa iildplanee ng on menetluses, mis paneb paika antud
piirkoma maakasutuse alused.

I"l-- T4k Tavaparane praktika on, et olemasolevate elamualade aNelt ei tule kunagi
iihiskondlikku ala. Seal. kus on veel v6imalik neid funktsioone hoida, v6iks seda teha.

Jaan Saulin - Kehtestatud tildplanee ng ei taga. et olemasolev olukord peaks sailima.

Toomas Paavel - Kas ei oleks linnal m6isrlikunr p6hja-Tallinna Up kaudu m6etcla
terviklikumalr j a siis vaadata rzipsemalt? Oodata ara Up kehtesramire?

Lia Gailan - Ebareaalne, et paneme seisnla k6ik detailplaneeringud niikaua, kuni Up saab
kehtestatud.



Triin Talk - Ja2ime oma vastuvaidete juurde.

Toomas Paavel - Kuidas on seotud selle Dlaneerinsu kehtestamine Saku valda kavandatava
hipodroomi ajakavaga?

Jaan Manitski - Uks ettev6te peab Hipodroomi. Loogiline, et need molemad planeeringud ja
nende menetlemine on olnavahel seotuL.

Ulle Kadak - See kiisimus sai ennem selge vastllse, et ennem viiakse hobused uude kohta,
mis tahendab, et Saku valda planeeritav hipodroom peab olema valmis, enne kui antud
planeeringu lahendust hakalak.e realiseerima.

Ike Volkov - Riigi Maa-ametil ei ole siiamaani taielikku iilevaadet viimastest dokumentidest
ja seletuskidast. Planeeritava ala korval on riigimaad, kus menetletakse detailplaneeringut.
Vahepeal tehti ettepanek v6tta antud ala pargialana kasutusse, kuid riik ei saa sellega n6us
olla.

Helle Ulbius - Meie planeering seisab, meie ala nfiakse tana rohealana. Meid ei ole
koheldud vdrdviiiirselt. Linn pd\endas, et kui nahakse ette nii suuri ehitusmahtusid
hipodroomi alal, siis meil ei ole vdimalik oma kinnistul midagi arendada.

Jaan Saulin - Kui Maa-ameti esindajad ei ole
linn edastab Maa-ametile viimased joonised ja
kinnistu ja lahiala detailplaneering?

niiinud viimaseid lahendusi. siis iikki Tallinna
marerjal idl Mis seisus on hetkel Kolde prt 75

Anu Plado Algatamise konaldusse kirjutatakse hetkel sisse keskkonnamdju strateegilise
hindamise algatamisega seonduvat osa.

Utte Kadat - niigi-l,laa-ametiga tehti koostddd teede planeerimisel, seega ei saa delda, et ei
ole arvestatud, kuna teede kiisimus valmis tihise ndupidamise tulemusena.

Anu Plado- Planeeritavat ratsaspordikeskust saavad kasutada k6ik inimesed, kellel on huvi,
erinevalt hipodroomisl, kus kaib natukene vaiksem seltskond.

Helle Ulbius Haljastuse puhul suures osas tegemist konteinerhaljastusega, pole maapinnaga
piisivalt tihendatud, meie talve see iile ei ela.

iille Kadak - Haljastus on kasitletud seletuskirjas. Kruntidel tuleb tagada kindel 70
k6rghaljastust, mis pannakse tingimusena sisse ka arhitektuurikonkursi konaldamisse.
Naiteks pos l5 krundil ei ole olemasolevat haljastust, mida siiilitada.

Helle Ulbius- Kui maa-alune ehitusalune pindala on 3465 m2 ja krundi pind 3612 m2. siis ei
jiiii sellest kundist enam 25Yo, mida saab kdrghaljastusega haljastada. Seega esinevad
planeeringu p6hijoonisel vastuolud. See maa-alune hoonestusala peab olema veiksem.

Ulle Kadak - Kdikidel kruntidel on miirgitud n6utav maaga seotud k6rghaljastuse o%, mida
on vajalik tagada, sellev6na tuleb see maa-alune osa vaiksem. Aga jah, me vaatame pr
Ulbiuse Doolt veliatoodud vastuolu tile.



Helle Ulbius- Kommenteerib KSH hinnangut. Kuna niiiidseks on liikluslahendus muutunud,
siis kas KSH tulemustes on sellega aNestatud?

i]Ile faaat - Adala tiina'ra ldbimurre ei ole antud planee tava ala piires lahendatud, vaid
jdabj:irgmiste planeeringute lahendada. Seega Adala t?inava labimurde vajadus siiilib.

Jaan Saulin - Votan tanase koosoleku kokku, et Riigi Maa-anet tuhub tdiendatud
planeeringu materjalidega ning annab maavalitsusele teada, millised vastuviiitepunktid jziilvad
Lilesse. Linn ja teised vastuvziiteid esitanud isikud j?iavad endiselt eriaNamustele, mist6ttu
inaavanem annab iilesse jaiinud vastuvaidetele oma kirjaliku seisukoha. Kirjalikust
seisukohast me teavitame kdiki vastuvaiteid esitarud isikuid.

Jaan Saulin
N6upidamise juhataja Protokollija
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