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1. Info Karjasoo Puhkeala detailplaneeringu kohta
Ettekandega esines maakorraldaja Ester Hommik ja tutvustas osalise Karjasoo-Puhkeala
katastriüksuse detailplaneeringut (antud protokolli lisana), mis on plaaneeritud jagada seitsmeks
katastriüksuseks. Kahele katastriüksusele on planeeritud ehitada kaks erihooldekeskuse hoonet.
Planeeringuga on lahendatud juurdepääsutee, trasside ja hoonete asukoht. Tehtud on ka
geoloogiline uuring, mis näitas, et antud piirkonnas on kõige suurem turbakiht 1.25 cm, aga
enamuses alast jääb turbakiht alla 60 cm, mis on ehitamiseks sobiv pinnas.
Täpsemad mahud selguvad projekteerimise käigus.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 27.02.2017-13.03.2017. Detailplaneeringu avalik
arutelu toimub 21. märtsil 2017. aastal, algusega kell 10.00 volikogu saalis. Arutusele peaksid
tulema avalikul väljapanekul esitatud seisukohad ja vastuväited, aga kuna midagi esitatud ei ole,
siis ei ole midagi ka arutada.
Merike Prätz: Erihooldekodude näol on tegemist standartsete majadega, mida arendaja planeerib
ehitada Antslasse ja teistesse piirkondadesse. Tegemist on kahekordsete hoonetega.
Toimus arutelu.
Ly Kalmet: Kas on kindel, et läheb ehitamiseks?
Ester Hommik: Kindel on siis, kui kopad kaevamist alustavad.

Ly Kalmet: Inimesi huvitab, miks ei ole korraldatud rahvaküsitlust selle kohta, et Antslasse tuleb
60-kohaline erihooldekodu?
Merike Prätz: Kui volikogu oleks enne otsuse kinnitamist tahtnud rahvaküsitlust teha, siis oleks
rahvaküsitlus tehtud.
Ly Kalmet: Volikogu liikmed on hääletanud, teadmata mille poolt nad hääletasid. Informatsioon,
mis vallast välja on läinud sh valla lehte, on jätnud inimestele arusaamise, et ehitama hakatakse
hooldekodu eakatele, mitte erivajadustega inimestele.
Merike Prätz: Kui arendusega alustati, siis räägiti päris täpselt, millega tuleb tegemist. Sellest
räägiti sotsiaalkomisjoni koosolekul, volikogu istungil, kirjutati valla lehes, vastuseisu ei olnud.
Eesti riik on võtnud suuna väiksemate hooldekeskuste ehitamiseks, et erivajadusega inimesed
integreeruksid ühiskonda, suured erihoolekandeasutused likvideeritakse.
Oleme andnud arendajale koha, kuhu ehitada.
Üllar Salumets: Erihooldekeskused on planeeritud rajada:
Kosele 60 kohta
Rahingele (Tähtvere) 30 kohta
Türile 60 kohta
Antslasse 60 kohta
Veriorra 30 kohta
Kokku 240 kohta. Antslasse tuleks kaks maja, ühes majas köök. Kummaski majas 8, kokku 16
tegevusjuhendajat, kokad ja koka abid - 4 inimest, majandusjuhaja. Kokku tööd kuni 24 inimesele.
Ly Kalmet: Arutelud on olnud väga volikogu ja vallavalitsuse kesksed. Tavainimesed lootsid, et
siia ehitatakse hooldekodu eakatele.
Olete mõelnud, kuidas see meie elukeskkonda mõjutab?
Merike Prätz: Tuginedes Türi linnapea arvamusele, siis oluliselt ei mõjuta.
Lea Jõevere: Antslasse kuuskümmend erivajadusega inimest on palju, kuna elanike arv Antsla
linnas on palju väiksem kui Türi linnas.
Toimus arutelu, kes peaks välja ehitama Posti tänavat ja Karjasoo tänavat ühendava tee, kas vald
või arendaja. Vallavanem ütles, et arendajale võib ettepaneku teha, aga kas arendaja sellega
nõustub ei tea.
Komisjoni liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.
2. Tamme tänava detailplaneering (sotsiaalmaja ehitamiseks)
Ester Hommik: Koostamisel on Tamme tänava sotsiaalmaja detailplaneering, hoone on mõeldud
inimestele, kes praegu elavad munitsipaalkorterites ja kes ise majandamisega toime ei tule. Majas
saavad olema ühetoalised korterid 15 inimesele. Planeeringu kohaselt saab olema kaks
kahekorruselist kivihoonet.
Rohelisele alale jäävad Tamme tn 4a elanike aiamaad. Need inimesed on jätkuvalt huvitatud
aiamaade kasutamisest. Praegu on see maa kirjas elamumaana, aga tuleb ümber nimetada
maatulundusmaaks ja anda üle Tamme tn 4a korteriühistule.
Merike Prätz: Sotsiaalmaja vajadus on olemas. Arendus sõltub sellest, kas Sotsiaalministeeriumist
tuleb meede või mitte.
Komisjoni liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.

3. Muud küsimused
Lea Jõevere: Kas kergliiklustee äärde tuleb pink ja prügikast?
Merike Prätz: Pingid tulevad linna ja surnuaia vahele. Kaugemale ei tule.
Ly Kalmet: Mõni pink võiks ikka kaugemal ka olla. Kui vanem inimene või tervise probleemiga
inimene läheb Kobelasse, soovib ta vahepeal puhata.
Merike Prätz: Ettepanekut võib kaaluda ja järgmise aasta eelarvesse vahendid planeerida.

Üllar Salumets
koosoleku juhataja

Helle Savi
protokollija

