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Türi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande
eelnõu avalik väljapanek
Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga lükkus märtsisse ja aprilli kavandatud Türi valla
üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik
väljapanek edasi. Uus avaliku väljapaneku toimumise aeg on 25.05-26.06.2020.
Avaliku väljapaneku perioodi jooksul on õigus esitada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu
kohta arvamusi e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee või aadressil Kohtu tn 2, Türi linn, 72213,
Türi vald.
Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu materjalidega on võimalik tutvuda Türi valla veebilehel
www.tyri.ee kataloogi „Ehitus, planeerimine“ alamkataloogis „Üldplaneeringu koostamine“ ning
Türi Raamatukogu struktuuriüksustes (paberkujul):
•
•
•
•
•

Türi raamatukogus (Kohtu tn 2, Türi linn);
Käru raamatukogus (Viljandi mnt 17, Käru alevik);
Väätsa raamatukogus (Kooli tn 12, Väätsa alevik);
Oisu raamatukogus (Retla tee 1, Oisu alevik);
Kabala raamatukogus (Sauna tn 2, Kabala küla).

Täpsemad kaardikihid on tutvumiseks Türi valla geoportaalis kaardirakenduses „Üldplaneeringu
eskiis“. Kaardirakendus on kättesaadav lingilt https://gis.tyri.ee/portal ja Türi valla veebilehel
www.tyri.ee kataloogi „Kaardid“ kaudu.
Samuti on võimalik üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõuga seotud materjalide ja
informatsiooniga tutvuda Türi Vallavalitsuse majandusosakonnas selle tööajal (asukoht Türi
vald, Türi linn, Kohtu tn 2; kontaktisik avaliku ruumi spetsialist Marje Pärn, e-post
marje.parn@tyri.ee, tel 5333 0476; soovitav on aeg eelnevalt kokku leppida).
Pabermaterjalidega tutvumisel on oluline järgida kehtestatud sotsiaalse distantseerumise
reegleid. Võimalusel eelistada eelnõuga tutvumisel digitaalseid materjale.
Kui eriolukorda riigis pikendatakse ja pabermaterjalidega tutvumine alates 25.05.2020 võimalik
ei ole, pikendatakse avaliku väljapaneku perioodi selliselt, et isikutel jääb materjalidega
tutvumiseks vähemalt 30 päeva. Sellisel juhul antakse uuest lõppkuupäevast teada jooksvalt.
Digitaalsed materjalid avaldatakse Türi valla veebilehel ja geoportaalis igal juhul 25.05.2020.
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45 päeva jooksul peale avaliku väljapaneku lõppu korraldatakse üldplaneeringu ja KSH aruande
eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud. Täpsemad arutelude toimumise kohad
ja ajad teatatakse edaspidi, samuti avaldatakse need Türi valla veebilehel, Järva Teatajas ja Türi
Rahvalehes.
Türi valla üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi suurusega 1008 km2. Üldplaneeringu
eesmärk on lähtudes erinevate ühiskonnagruppide huvidest kogu Türi valla territooriumi
ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning alade kasutus- ja ehitustingimuste määramine,
luues eeldused piirkonna jätkusuutlikuks arenguks. Prioriteediks on elanikele turvalise ja
kvaliteetse elukeskkonna ning mitmekülgsete teenuste võimaluste tagamine. Võrreldes
varasemate planeeringutega on suund asustuse tihendamisele, tiheasustusalade vähendamisele
ning arengu suunamiseks mitmekülgse maakasutuse võimaldamisega. Arvestades, et hetkel
kehtib Türi valla territooriumil kolm erinevat üldplaneeringut, ühtlustab uus üldplaneering
erinevate piirkondade alade kasutus- ja ehitustingimusi ning annab arenguks ühesugused suunad.
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