KESKUSE PARGI KÜSIMUSTIK - kokkuvõte

1. Kuidas hindad Keskuse parki praegu?

Kuidas hindad Keskuse parki praegu?
6%
19%

44%
31%

Keskuse park on mõnus koht, kus käin tihedalt aega veetmas

Kasutan parki vaid sealt läbi käimiseks, nn transiitkoridorina
Vahel satun parki, aga väga palju aega seal ei veeda
Muu

Muu: üldjuhul pargi kõrval elavad inimesed, kes vaatavad parki aknast.
2. Mida pargis teed?

Mida pargis teed?
Veedan lapsega/perega aega

Jalutan/läbin

Puhkan, istun, kohtun sõpradega

Käin üritustel

57%

22%

8%

13%

3. Kas arvad, et park vajaks uuenduskuuri? Põhjenda.

Kas arvad, et park vajaks uuenduskuuri?
18%

82%
Jah

Ei

plusspoolel
-

Vana ja väsinud, pole ammu korrastatud
Alati saab paremini teha
Pargis on igav, pargis pole täiskasvanul mitte midagi teha
Esinduspargi/linnakeskuse vajadus (ka uue vallamaja kontekstis)

miinuspoolel
-

Toimivat asja ei ole vaja lõhkuda, kõik on olemas
Kas ressursse kuskile mujale pole panna, laristamine/pillamine
Kiirustamine, läbimõtlemata tegevus
4. Hinda purskkaevu lahendust.

Selles küsimuses paluti hinnata purskkaevu eskiislahendust 10 palli süsteemis.

Purskkaevu hinnang
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Mõtted küsimustikust
-

Hästi palju toodud eeskujuks Keila (ka Kuressaare, Kalamaja jt) purskkaevu
Soovitakse värvilist valgusega mänglevat purskkaevu (miks mitte ka muusikaga), kus lastel oleks
lõbus mängida ja huvitav jälgida
Purskkaevu juurde võiks olla planeeritud ka väike splash pad kus saab suvel paljajalu vees
pladistada.
Purskkaev võiks olla millegi poolest eriline – vimkaga.
Mure hoolduse, vastupidavuse ja laste turvalisuse pärast

5. Lipud

Lippude kohta vastajaid kokku 233, kellest 26 esitasid ka tekstiliselt oma arvamuse lippude paiknemise
kohta, kellest 5 inimest olid vastu lipu ümberpaigutamisele.
Ettepanekud küsimustikust
-

Lipuväljak peaks jätma võimaluse korraldada sündmusi sh pidulikke lipuheiskamisi
Praegustest kõrgemad mastid
Asukoht ei oma suurt tähtsust, kui on väärikalt asetatud, samas arvestades ka väljaku kasutamise
funktsionaalsust ja paindlikkust erinevateks kasutusviisideks
Paigutada lipud sinna, kus on plaanitud tulevikus kõnede pidamise koht. Praeguse pildi peal lipud
selle kaardus taimestiku osa ette, mis on roosade puude lähedal, sest lagedamat platsi on parem
kasutada kogunemiseks, ürituseks, esinemisteks.

6. Kütise tn

Ühesuunalise Kütise tn suund
29%
40%

31%
Koondise tn poolt Kuuseheki tn poole

Kuuseheki tn poolt Koondise tn poole

sobib mõlemat pidi

Kokku vastanuid 215, 16 ühesuunalise tänava vastu.
Probleemid, millele mõelda
-

Kütise tänav peab jääma kahesuunaliseks. Ühesuunaline tänav pole Saue linnas hea mõte.
Olukorras, kus Pärnasalu ja Kuuseheki tn ühendab vaid kolm tänavat.
See tänav võiks olla ühesuunaline ja/või ainult parkimiskohtadena kasutatav pargis toimuvate
sündmuste ajal.
Kuna Kütise tänav tuleb ühesuunaline, on oht, et autod hakkavad kasutama läbi sõiduks Kütise 15
ja Kütise 5 majaesiseid, mis on niigi ülekoormatud ja seades sellega ohtu kaaslinlasi.
Parklate rajamine parki ei ole kuidagi õigustatud. Ümberringi on piisavalt parklaid ja samas on
Saue piisavalt väike koht ja vahemaad väikesed, et natuke jala liikuda ja ümbrust nautida.
Ühesuunaline tänav olgu piiratud kiirusega! (30km/h)
7. Kohvikuala

Mänguelemendid kohvikualal

36%

64%

mänguelemente pooldavad vastused
mänguelemendid ainult mänguväljakul

Mänguelemente kohvikuteala pigem inimesed soovivad näha, tuues välja ,et Saue on peresõbralik linn
ja see loob lastega väljas käimiseks mugava keskkonna. 36% arvas, et pigem oleks hea kui puhkeala ja

mänguala oleks eraldi. Nii saavad täiskasvanud rahulikult olla ning samas ei jookse lapse mööda parki,
vaid on üks kompaktne mänguala.
Paviljonide teenuste osas vastas kokku 168 inimest, kellest 23 ei pea vajalikuks paviljonide parki
planeerimist. Üldiselt pigem inimesed näevad end seal suvekohvikus istumas või kohvi joomas, mainiti
ka, et 4 paviljoni on ootamatu/liiga palju. Vastuste seas oli ka kontseptsiooni valesti mõistmist, arvates
et tegemist on laadaplatsiga vm.
plusspoolel
-

-

Võiks olla seal läheduses lauatennise lauad - näiteks paar tk ja ka väli malelaud vms - ja malendeid
võiks saada tagatisraha eest kohvikust. Pärast viid kõik nupud tagasi saad tagatisraha tagasi.
Väikseid hubaseid nii sise- kui välikohvikuid võiks Sauel kindlasti rohkem olla. Tore, et linna
arendatakse!
Sobib kui on mänguväljaku elemendid ka kohvikutealal. Meeldiks, et kohvikuteala ehitised ei oleks
püsivalt kohal vaid ehitatavad/liigutatavad/ teisaldavad vastavalt vajadusele.
Soosin, et kohvikuala on väikestele lastele mõeldud mängualad. Sest siis saab vanem kohvi või
teed ja kooki nautida koos lapsega ja samas kui laps soovib mängida, saab vanem oma kooki edasi
nautida. Laps kõrval mängides.
Võiks olla korralik kohvik, kus avaneks ilus vaade pargile. Suvel välikohvik katusealusega.

miinuspoolel
-

Kohvikuteala kui selline tundub meie linna kontekstis mõttetu ja mitte tööle hakkav lahendus.
Mulle ei meeldi need paviljonid pargi selles osas, viige need Kütise tn äärde
Väga raske on uskuda, et aastaringselt need kioskid ennast ära õigustavad. Parki võiks jääda
rohkem haljasala, mitte kõik täis ehitada.
Ei näe vajadust statsionaarsete kohvikute järele.
Paviljonid võtavad ära mõttetult palju haljasala. Võiks selle asemel keskenduda rohkem iluaiale
või millelegi, mis pakub rahu, rõõmu ja silmailu. Paviljonide mõte on hea, aga koht halb. Need
võiks planeerida veidi eemale (nt tammevana pubi kanti, või päikese puiesteele). Aga purskkaev
annab juba üksi tohutult juurde. Praegu on ikka väga mannetu.
8. Ma tahaksin veel öelda, et..

Toon siinkohal välja mõned asjalikumad mõtted, mida pargi rajamise kontekstis saab arvestada, kuid
palju oli ka kogu Saue linna puudutavaid ettepanekuid, mida siin välja ei too.
Mõtteid ja ettepanekuid küsimustikust
-

Kindlasti turvakaamerad! Ja piisavalt prügikaste! Kraan tasuta joogiveega oleks ka suvel omal
kohal.
Väga meeldiks, kui haljasalal oleks ohtralt erinevaid koduseid püsikuid (lilli)peenardena, nii
kevadeks, suveks kui ka sügiseks.
Ala, kus võib oma tekiga istuda ja pikniku teha
Elektritōukside hoidja ja laadija katuse all kuskil
Kui raamatukogu pargi kõrvale kolib, siis võiks pargis olla mõnusaid veidi eraldatud nurki, kus
raamatut lugeda. Väike raamatupaviljon nagu kadriorus oleks näiteks tore.
Rohkelt istumiskohti, võiks olla ka huvitavamaid lahendusi, nt lavatsi moodi terrassi laudadest, kus
võimalik piknikku pidada.
Vihmase ilmaga võiks olla kohti, kuhu varju minna

-

-

pargis võiks olla miskit sellist valguslahendust, mis pimedal ajal parki ilmestaks. Nagu näiteks Keila
kiriku juures on need valgusega istepingid. Hetkel on pargis meeletu lampide meri, mis küll
valgustuse eesmärgi hästi ära täidab, aga veelgi joonib alla põhimõtet, et park on ennekõike
punktist a punkti b liikumise paik.
Ma plaanilt ei märganud, et pargis mõni WC asuks. Me elame keskusest kaugel ja lastega käies
mängib wc asukoht suurt rolli.
Mulle meeldib, et keskuse pargis on pingid ringikujuliselt igas küljes - suvel on igal ajal mõni pink
vastu päikest - see võiks nii jääda.
Nt Peetris (Rae vallas) on väga huvitavad lennujaama teemakohased laste atraktsioonid, ka Sauel
võiks olla linnaga seostuv mänguplats.

9. KOKKUVÕTE
Küsimustiku esimene sektsioon tõi selgelt välja, et suur osa sauelasi pargis pikemalt aega ei veeda,
enamasti kasutatakse transiitkoridorina või külastatakse ürituste ajal. Ainult 19 % vastajatest on
pargis püsivalt viibijad. Nendest, kes vastasid, et käivad pargis tihti aega veetmas, suur enamus
omakorda veedavad pargis aega lastega, ehk mänguväljakul. Küsimusele kas on pargis vaja
uuenduskuuri ja miks, vastasid paljud, et praegu on park igav, aegunud ning täiskasvanul/noorel ei
ole seal midagi teha. Üldine foon pakutud lahenduse ja selle elementide osas oli tagasisides
positiivne. Tugevat eitust väljendasid üksikud vastajad, status quo säilitamise poolt või pigem
negatiivse hoiakuga oli hinnanguliselt kuni 20 % vastanutest. Vastajate arvu, mis varieerus
küsimuste lõikes (terve küsimustiku täitis ära 180 vastajat, osadele küsimustele vastas 300
inimest), võib pidada seisukohtade selge eristumise tõttu piisavalt esinduslikuks, seda enam, et
internetikeskonnas üldise kogemuse järgi esimeses järjekorras reageerivad negatiivse eelhoiakuga
vastajad.
Järgnevalt küsiti kaks küsimust, mille eesmärgiks oli koguda kokku ideid laiemas kontekstis, kui
ainult Keskuse pargi projekti osas. TOP3 mänguelementi olid erinevad kiiged, liumägi ja
ronimis/turnimisatraktsioonid. TOP3 teenust, mis pargipaviljonides näha sooviti olid korralik
kohvik, jäätisekiosk, tänavatoit. Kui vaadata toitlustusvõimalustustest mööda, pakuti väga
põnevaid mõtteid – suvine pop-up raamatukogu osakond, mängutarvikute laenutus (talvel
uisud/suusad, suvel discgolf, lauamängud, õuemängud vm), noorsootöö/kultuuriürituste
läbiviimise koht, välikino võimalus jne. Vastuseid tuli väga põnevaid ja erilisi, mida saab edasi
mõelda ja arendada. Kuna küsimusest on raske numbrilist enamusel põhinevat kokkuvõtet teha,
siis sisu osas antud küsimusi ei kajastatud. Tegemist on üldiste küsimustega, et saada aimu, millest
sauelased rõõmu tunneksid.
Mänguelemente kohvikutealal pigem soovitakse, tuues välja, et Saue on peresõbralik linn ja see
loob lastega väljas käimiseks mugava keskkonna. 36% arvas, et pigem oleks hea kui puhkeala ja
mänguala oleks eraldi. Nii saavad täiskasvanud rahulikult olla ning samas ei jookse lapsed mööda
parki laiali, vaid on üks kompaktne mänguala.
Teenuste osas paviljonides vastas 168 inimest, kellest 23 ei pea vajalikuks paviljonide parki
planeerimist. Üldiselt nähakse end pargis suvekohvikus istumas või kohvi joomas, mainiti ka, et 4
paviljoni on ootamatu/liiga palju. Vastuste seas oli ka kontseptsiooni valesti mõistmist, arvates et
tegemist on laadaplatsiga vm.
Purskkaevule anti üldine positiivne hinnang. 230 vastanust 76% andsid keskmisest positiivsema
hinnangu, kusjuures kõrgeim vastanute arv oli hindel 10. Purskkaevu juures toodi palju välja teiste

linnade (Keila, Kuressaare, Tallinn, Pärnu) purskkaevusid, millest tasuks projekteerimisel eeskuju
võtta. Enamus pooldab purskkaevu, mis oleks erineva valgusega, huvitav ja kus lapsed tohiks
mängida. Inimesed väljendasid ka muret hoolduse, vastupidavuse ja ohutuse üle.
Lippude asetuse osas oli kaalukalt üle (76%) poolkaares lipuväljaku ääres paiknemise variant. Lisaks
toodi välja, et lipud peaksid paiknema nii, et väljakul jääks võimalus vabaõhuüritusi korraldada,
samuti pidulikke lipuheiskamisi ja muid üritusi. Lippude kohta vastajaid oli kokku 233, kellest 26
esitasid ka tekstiliselt oma arvamuse lippude paiknemise kohta, kellest 5 inimest olid vastu lipu
ümberpaigutamisele.
Ühesuunalise Kütise tänava suuna kohta jagunesid vastused suhteliselt võrdselt. 40% vastas, et
sobib mõlemat pidi ning ülejäänud vastused jagunesid pooleks. Kokku oli vastanuid 215, 16 neist
olid üleüldiselt ühesuunalise tänava vastu. Mõttekohad, mida välja toodi, puudutasid parkimist
Kütise tn ääres, kiirusepiirangut ning muret ühesuunalise lõigu ümbersõidu korraldamise osas.
Päikese puiestee kohta vastatud küsimusele saadi palju huvitavaid vastuseid. Samuti tunti muret
kortermajade vahetus läheduses müratekitavate funktsioonide loomise osas ning toodi välja, et
haljastust võiks rohkem olla ja ala võiks jääda pigem rahulikuks olemiseks.
Vabalt arvamise lahtrisse „Ma tahaksin veel öelda, et..“ kirjutati erinevaid ettepanekuid, mis
puudutasid ka Saue linnaruumi üldiselt ning mitte niivõrd Keskuse parki.
Viimases küsimuses sooviti näha üldist meelestatust pärast eskiisprojekti piltidega tutvumist. Kõige
suurema naerunäo andis projekti ideele 71% ning keskmise hinnangu 23% vastanutest. See on
projekti eestvedajate seisukohalt selge märk, et kogukonna toetus projektiga edasi minemiseks on
olemas.

Kuidas hindad Keskuse pargi tulevikku?
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23%

71%

Väga hea

Aitäh vastajatele!
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