Ettepanekud Kuressaare Linnavalitsusele, arutelukoosolekul 22.02.2017

1. Teostada Kuressaare Linnavalitsuse poolt arutelukoosolekul lubatud inventuur looduses
– hinnata maastiku väärtust; kaardistada rahnud, hiidkadakad, kaitsealused ja muud
olulised taimeliigid ning nende kasvukohad- kanda need vastavasse registrisse, teostada
mullastiku uuringud.
2. Muuta üldplaneeringukohane puhkemaa looduskaitsealuseks maaks.
3. Koostada maastikuhoolduskava ja kooskõlastada asjasse puutuvate isikutega (Tuule 4
piirinaabrid).
4. Laiendada puhverala elamukruntide piirist planeeritud 50-lt meetrilt 100-le meetrile.
5. Seoses kavandatava loomakasvatusega ja majandustegevusega teostada keskkonnamõju
hindamine.
6. *Alustada hooldustöödega Staadioni 7 maaüksuselt ja seejärel liikuda mereäärt
korrastades Tuule 4 m/ü-le, eemaldades esmalt roostik ja kuivanud puud- põõsad kogu
maaüksustel;
*korrastada/niita lagedad alad;
*seejärel teostada hooldust olemasolevatele kadakatele ja mändidele, kasutades
metsandusspetsialisti abi ja nõuandeid kadastike kärpimisel ja kujundamisel ning
mändide harvendamisel.
*lõpetada massiline kuni 1,5m kõrguste ja kõrgemate kadakate maha raiumine, vaated
merele kujunevad hooldustööde käigus;
* säilitada olemasolevad looduslikud jalgrajad, puhastada need kulust ja kuivanud
kadakatest; 1,5- 2m laiused kunstlikult tekitatud käigurajad rikuvad ala loodusliku ilme.
Ratturitele- jooksjatele on Roomassaare kergliiklustee. Rajad ei saa alata elamute vahelt,
see rikub elanike privaatsust (vaade elanike akendesse, parkimine). Kui on vaja radu, siis
peavad need algama kruntidega mitte piirnevalt alalt ja kulgema piki mereäärt ja
kadastiku keskel, mitte elamute läheduses.
7. Korraldada kogu Tuule 4 liikluskorraldus ja parkimine Staadioni 7 läheduses, kasutada
olemasolevaid parklaid.
8. Maaüksusel korrashoiu tagamiseks alternatiivse vahendina lambapidamise
korraldamisel on oluline vastupidava karjaaia paigaldamine; karjatamine jagada
tsoonideks. Loobuda veispidamise ideest.
9. Loomade karjatamisel tagada, et loomad ei pääseks kruntidele ega rikuks haljastust,
rikkumise korral korvata tekitatud kahju.
Paljud kadastikuga piirnevad krundid on ilma aedadeta, et mitte rikkuda vaadet
loodusele.
10. Kooskõlastada eelnevalt kogu tegevus piirinaabritega ja esitada Kuressaare linna
volikogule maaüksuste (Staadioni 7 ja Tuule 4) üksikasjalik hooldamise kava.
Kuressaare on terviselinn, kus tuleb rõhku pöörata rohealade säilitamisele. Roomassaare
karjamaa oma taimedega ja ürgsete kadakatega on igati looduslik vaatamisväärsus.

Lugupidamisega,
Tuule 12, Loojangu 3, Varju 4 ja Varju 3 elanikud

