MTÜ Kodukoht Kiisa juhatuse ettepanekud
Saku valla poolt käivitatud Saku valla üldplaneeringusse.

Kiisa alevik,

30.aprill 2018

Ettepanekute aluseks on võetud ühendatud piirkond Kiisa/Kurtna /Roobuka

Kiisa-Kurtna-Roobuka piirkond - perspektiivikas, turvaline ja arenev asumiala mille
tõmbekeskuseks on Kiisa alevik.
LÄBI ROHELISE METSA

1. Ühendada Roobuka küla Kiisa alevikuga - piir nende kahe asumi vahel olematu.
2. Säilitada Kurtna kuvand kui kortermajade piirkond ehk noorperedele hüppelaud enne
maja soetamist.
3. Säilitada ning kujundada Kiisa/Roobuka piirkond eramute piirkonnaks.
4. Kiisa alevik kui tõmbekeskus Kiisa/Kurtna/Roobuka piirkonnas
5. Uusarendused(ridaelamuid) - Kiisale, Roobukale
6. Kiisa ja Roobuka suvilapiirkondade muutmine elamupiirkonnaks. (Ettekirjutused
räämas hoonete omanikele.)
7. Uus sotsiaalse otstarbega kortermaja Kurtnasse või Kiisale - noored õpetajad,
vanurid.
8. Kiisa eakatekodu, vaipmaja - pesumaja, tegelusteala, söökla, kohvik- Kurtna tee 21,
Kiisa alevik
9. Teenustemaja - esmavajalikud teenused nagu juuksur, maniküür, pediküür, kingsepp
toitlustuskoht, kaugtöökohad jne. - Kurtna tee 2, Kiisa alevik. See krunt on ~ 6500m2
10. Suurem toidukauplus.
11. Lasteaed- alternatiivset haridust pakkuv Montessori lasteaed- Laulu 17, Kiisa alevik
12. Kool- alternatiivset haridust pakkuv Waldorf kuni 4klassi - Laulu 17, Kiisa alevik
13. Rekreatsiooniala, lastemänguväljakud, parkmets, kelgumägi,
14. Skatepark vabaajakeskuse kõrvale, täidetud oja peale.
15. Matkarajad Tagadi -Kurtna -Kiisa -Roobuka?- Metsanurme -Üksnurme.
16. Keila jõe promenaad ja lammiala puhastamine ning luua näiteks laudteede ja sildade
võrgustik Maidla tee, Viljandi mnt ja Laulu tn vahelisele lammialale, saarekeste
ühendamine sildadega. See on ilus koht kontsertide korraldamiseks.
17. Keila jõele ujumisala tekitamine Kiisa piirkonda (jõe puhastamine)
18. Välilava vabaõhuüritusteks, Vabaajakeskuse kõrvale. Selleks kaetakse oja säng
ÜVK tööde tagajärjel saadud pinnas ning seeläbi võimalik kasulikku pinda juurde
saada.
19. Kiisa aleviku tänavad (kõvakatte alla+kõnniteed) . Ringristmik (Hageri-Tõdva mnt ja
Kurtna tee) kiiruste aeglustamiseks- turvaline alevik.

20. Kiisa aleviku haljastus (suvel lilleline ja talvel elektripostidel jõuluvalgustus).
21. Roobuka asumi ja raudtee vahelisse metsa tee rajamine, nii jalakäiatele kui autodele.
22. Kiisa aleviku spordisaal ja kinosaal.
23. Kiisa aleviku ja Roobuka küla vahelisele alale planeerida tootmimine, mis looks
piirkonda uusi töökohti.
24. Väärtuslike hoonete välja selgitamine ja ehitustingimuste määramine. Eriti väärtusliku
hoone puhul kaitse alla võtmine.
25. Täiendava sotsiaalmaa vajadus Kiisa piirkonnas, seoses tõmbekeskuseks
kujunemisel.
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