Lühikokkuvõte

Projektijuht

Projekti piirkonnaks on SOS Lasteküla ja Keila linn ning selle lähiümbrus,
kuid mõju on laiem (Harjumaa ja kogu Eesti). Keila piirkonna inimestel ja
Lasteküla elanikel puuduvad kättesaadavad kaasaegsed võimalused
terviseliikumisega tegelemiseks. Aktiivse kehalise tegevuse võimaluste
puudumine kajastub haigestumisstatistikas. Erilist (sh tingimusi) tähelepanu
vajavad erivajadustega inimesed ja riskigrupid - täna neile liikumis- ja aktiivse
vabaaja veetmise võimalus puudub.
Juba olemasolevate terviseradadel puuduvad puhkekohad, Keila linnas ei ole
mänguväljakuid, kus saaksid harjutamas käia jalgpallihuvilised lapsed, kes
praegu teevad seda majade vahelistel platsidel või hulguvad tänavatel.
Terviseradade ja mänguväljakute loomine aitaks kaasata puuetega inimesi,
riskigruppi kuuluvaid noorukeid ja SOS Lasteküla lapsi terviseliikumisse, mis
omakorda toimiks nii rehabilitatsioonina (aitaks parandada tervist, hoiaks
eemale halbade harjumuste tekkimise võimalustest, vähendaks sotsiaalset
tõrjutust) kui looks võimalused sisukaks vaba aja veetmiseks looduses.
Projektis kavandatavad terviserajad rajatakse järgides puuetega inimeste
vajadusi. Radasid, mille juurde kuuluvad ka mänguväljakud, saaksid kasutada
ka riskirühma kuuluvad lapsed.
Projekti üldine eesmärk on piirkonna elukvaliteedi tõstmine ja ja inimeste
tervise üldine paranemine ning erivajadustega inimeste ja riskigruppide
kaasamisega ühiskondlikku ellu. Otsene eesmärk: Projektipiirkonna, sh SOS
Lasteküla lastele ja erivajadustega inimestele sportimisvõimaluste loomine ja
terviseliikumise harrastamise võimaluste laiendamine.
Projekti põhitegevuseks on terviseradade ja mänguväljakute rajamine Keila
männikusse, mille käigus kavandatakse järgmised tegevused:
• projekti käivitamine ja vajalike töölepingute sõlmimine;
• hange detailplaneeringu koostaja leidmiseks;
• detailplaneeringu koostamine ja kinnitamine;
• projekteerijale lähteülesande ja hankedokumentatsiooni koostamine;
• riigihange projekteerija leidmiseks ja lepingu sõlmimine;
• terviseradade,
mänguväljakute,
kergehitiste
ja
lisakommunikatsioonide projekteerimine;
• ehitusloa väljaandmine;
• ehitusjärelevalve inseneri leidmine ja lepingu sõlmimine;
• hankedokumentatsiooni koostamine ehitaja leidmiseks;
• riigihanke läbiviimine;
• terviseradade, mänguväljakute, abihoonete ja kommunikatsioonide
ehitamine.
• ehitusjärelevalve teostamine;
• projektijuhtimine, aruandlus, avalikustamine.
Projekti elluviimise käigus rajatakse 2 mänguväljakut (murukattega
männikusse ja asfaltkattega SOS Lastekülla), 3,5 km kergliiklusteid, looduse
õpperajad, kergehitis SOS Lasteküla laste spordivarustuse hoidmiseks,
veevarustus, valgustus, tualetid, puhkekohad (eraldi kohad raja kõrval koos
pinkidega), jõuarendamise rada ja ekstreemspordikeskus. Terviseradade
projekti arendatakse veel edasi. Peale I etapi valmimist on kavas rajada ka
tervisradadele viivad ühendusteed, sillad, parklad ja muud väikerajatised.
Terviserajad projekteeritakse ja ehitatakse välja nii, et kõigele oleks juurdepääs
ja kasutamisvõimalused ka ratastoolis liikujatele, mis võimaldab seal tulevikus
läbi viia ka invaspordiüritusi. Rajad oleksid kasutuses aastaringselt suvisel
perioodil suvehooaja spordiks ja kuna Keila männik on kogu aeg olnud
populaarne suustamiskoht, siis talvisel perioodil kasutataks seda aktiivselt nii
suusaklubide kui harrastusuusatajate poolt. Sellisel puhul tagatakse internsiivne
kasutus aastaringselt.
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