Kadri Tuisk
Teema:

FW: Webdesktop: Kiili valla üldplaneeringu lähteseisukohtade edastamine
kooskõlastamiseks

From: Katrin Martinson [mailto:perearst.martinson@gmail.com]
Sent: Friday, November 2, 2018 9:31 AM
To: Urve Valdna <info@kiilivald.ee>
Subject: Re: Webdesktop: Kiili valla üldplaneeringu lähteseisukohtade edastamine kooskõlastamiseks

Tere,
käesolevaga saadan Sõmeru küla kommentaarid ja ettepanekud Kiili valla üldplaneeringusse. Kuna
saadetud dokument oli allkirjastatud pdf vormis, siis palun käsitleda käesolevat kirja kui MTÜ Sõmerlased
ametlikku seisukohta dokumendi kohta.
Üldiselt on dokument hästi loetav, aitäh võimaluse eest kaasa mõelda.
2.Teen ettepaneku lisada üldplaneeringu põhimõtetesse selgelt: Kiili vald väärtustab osaliselt valla
piiridesse jäävat Nabala - Tuhala Looduskaitseala ning kannab omalt poolt hoolt LKA kaitseeeskirjas
sätestatu järgimise eest. .
3. Veel üldplaneeringu põhimõtted:
Minu ettepanek (sobib ka osasse Teed): Kiili vald panustab kergliiklusteede võrgustiku jätkuvasse
arendamisse, tagades käesoleva (uuendatava) üldplaneeringu kehtimise lõppemise ajaks kergliiklusteedega
ühendumise vähemalt Kiilist Sõmeru kaudu Tuhalani (koostöös Kose vallaga), samuti Kiili- Paekna-Nabala
vahel, Kiili - Luige vahel. EEsmärgiks eri transpordiliikide omavahelise ühendumise ja liiklusohutuse
parandamine. Bussipeatustes kaaluda jalgratta parkimise (lukustamisvõimalusega) kohtade loomist.
4. Sotsiaalne infrastruktuur - loetletakse puhke ja kultuurirajatisi, aga täielikult puudub loetelust tervise
(perearsti-)keskus, sotsiaaltöökeskus, noortekeskus . Minu arvates neid ei saa siinkohal välja jätta, kui
üldplaneeringust räägime.
Ettepanek - Kiilis võiks olla kasvõi 1 avalik söögikoht, ilmselt on vaja mingil moel valla poolt soodustada
selle teket ja püsimajäämist, kas vajaks kajastamist üldplaneeringus?
5. Väärtuslikud alad:Kirjas on: Määrata tingimused maardla aladele. See jääb lugejale täpsustuseta
arusaamatuks - vaja oleks selgitada lühidalt missugused maardla - alad Kiili vallas on ning mis
probleemid/võimalused millegi juures eksisteerivad. Saan aru, et surve on turba, paekivi (mille veel?)
kaevandamiseks. Kindel seisukoht peab olema see,et LKA ala kõnealuste maardlatena e arvestata.
6. Teed - nagu eelpool mainisin, puudub siinkohal kergliiklusteede arendamise plaan vallas, mis
keskkonnasäästliku ja inimsõbraliku üldplaneeringu juures puududa ei tohi. Ühistranspordivõrgustiku
soosimine, autostumise vähendamise eesmärgil väärib samuti mainimist.
Kaasatavad institutsioonid - kõrvalasuvatest valdades on kaasatud Saku, aga teen ettepaneku
kaasata seoses kergliiklusteede ettepanekuga ka Kose vald. Samuti soovitan kaaluda Kose, Saku ja Kohila
valla kaasamist seoses ühiselt territoriaalselt hallatava Nabala-TUhala LKAga, et seisukohad
looduskaitseala kaitsmise suhtes oleksid ühised. Ühistranspordi korraldamise ja läbimõtlemise suhtes võiks
ehk olla kaasatud ka Rae vald (Jüri suund).
.
Lugupidamisega Katrin Martinson,
MTÜ Sõmerlased, Sõmeru külavanem
Kontakt Kiili Vallavalitsus (<info@kiilivald.ee>) kirjutas kuupäeval T, 2. oktoober 2018 kell 11:32:
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