Puhja rahvakoosolek
Aeg ja koht: 02.05.2018, kell 18.00-20.00 Puhja Seltsimaja
Osalejad: lisas
Päevakord:
1. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi tutvustus (Kertu Vuks)
2. Puhja pargiga seotud teemad (Mikk Järv)
1. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi tutvustus (Kertu Vuks)

Kertu Vuks tegi ülevaate arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessist. Arutelu
Puhja piirkonna arengusuundade ja probleemide üle:
• lõpetamata veemajanduse süsteem - Ulila ja Rämsi, üle vaadata ka Puhja alevikus,
sest praegu on majapidamisi, kus vesi sisaldab lubamatuid ja tervisele kahjulikke
baktereid. Mikk Järvel on selle kohta ka täpsemad dokumendid. Vaja täpsustada
Emajõe Veevärgi arendusplaanid Puhja piirkonnas, sest koosolekul olnud inimesed
tõid välja, et seda olevat neile lubatud.
• Purgimine (reo ja olmevee äravedu) – väidetavalt viiakse kogutud reovesi kusagile
loodusesse, mis on lubamatu. Vaja täpsemalt uurida!
• kodanike pöördumine Ulila piirkonna kergtee osas- kas projekteerimine on eelarves
sees? Kuna algab ehitus? Lisaks sooviksid piirkonna elanikud paremat ülevaadet
sellest, kuidas on kavandatud teede mustkatte alla viimine Puhja piirkonnas
(ühinemislepingu investeering)
• Puhja park ja kiriku ümbrus – võiks käsitleda ühe alana (nö Puhja aleviku „hea avalik
ruum“ projekt). Mikk Järvel selle pargi osas täpsem info. Esmalt oleks vajalik tellida
arboristid, peaks nõu pidama ka keskkonnanõunikuga.
• Ujumiskohtade korrashoid- Ulila ujumiskoha korrastamine- miks see pooleli jäi ja
kuidas sellega edasi minna, et inimestel oleks sobiv ujumiskoht. Rämsis veskijärve
heakorrastamine
• Puhja aleviku staadion- kohalike jaoks väga oluline objekt, mille renoveerimine peaks
olema üks piirkonna prioriteete. Esimeses järgus võiks ehk korrastada murukatte
(staadioni kohta on eelmise vallavalitsuse ajal tehtud ka suursugune projekt, kuid see
on ilmselt liiga kulukas ja utoopiline)
• Puhja kooli renoveerimine- vaja rohkem infot selle kohta inimestele jagada. Koosolek
alevikus sel teemal + kodukal leitavad materjalid + artikkel Infolehte. Koosolek
toimub 15.05.2018.
• hüdrantide korrastamine- vaja täpsustada, kes nende eest vastutab. Praegu pole
Puhja piirkonnas ilmselt piisavalt hüdrante või on nende olukord kehv. Täpsustada!
• Puhja pargi jt avalike alade koristamine- praegu koristavad parki vabatahtlikud.
Varahaldus võiks ehk selle üle võtta. Täpsustada, kuidas seda kõige mõistlikum
korraldada.
• Täpsustamist vajavad Emajõe Veevärgi arendusplaanid Puhja piirkonnasabivallavanem Heiki Hansen täpsustab Emajõe Veevärgiga.
Liikluskorralduse küsimused:

•
•
•
•
•
•

Mõisanurme bussipeatuse juurest ei saa ohutult teele pöörata, tuleks
Maanteeametiga sel teemal suhelda, et saaks paigaldatud tähised.
Kaimis Sepa talu juures ohtlik koht, kus lastel ei ole talvisel ajal kusagil kõndidakergliiklustee vajadus.
Puhja koolimaja parkla liikluskorraldus- vaja paigaldad liiklust korraldavad
liiklusmärgid, praegu on liiklemine parklas ohtlik.
Laste liikumisteede kaardistamine- kergliiklusteed nendesse trassidesse, kust lapsed
bussipeatustesse liiguvad
Suurjäätmeid- klaasi jms võiks koguda regulaarse jäätmeringiga (varasemalt oli ka
kogumiskast suurte klaaside jaoks, kuid sellisel kujul ilmselt pole vajalik).
Puhja alevikus Viljandi teelt Saare teele ülepääs (Motoaida poolt seltsimaja poole)väga ohtlik jalakäijate jaoks. Palun Maanteeametiga sellel teemal veelkord rääkida
ning leida lahendus.

