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Detailplaneeringu kehtestamine
Türi Vallavolikogu algatas 31. jaanuari 2007 otsusega nr 4 “Detailplaneeringu koostamise algatamine ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine” detailplaneeringu koostamise Türi vallas Oisu
alevikus Pika tänava ja Türi - Arkma maanteega piirnevale jätkuvalt riigi omandis olevale maale.
Detailplaneering algatati väikeelamute ehitamiseks vajalike kruntide moodustamiseks, neile ehitusõiguse,
juurdepääsu, servituutide asukoha, liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtete määramiseks. Sama
otsusega otsustas Türi Vallavolikogu mitte algatada detailplaneeringu elluviimisega kaasnevat
keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Õigusaktidega kehtestatud nõuetele ja Türi Vallavolikogu 31. jaanuari 2007 otsusega nr 4 kinnitatud
lähteülesandele nr 3/07 vastava detailplaneeringu projekti koostas OÜ Etik Projekt.
Detailplaneeringuga on kavandatud kolm elamumaa ja kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti,
määratud nende ehitusõigus ja kasutamiseks vajalike tehnovõrkude asukohad, servituutide vajadus,
liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtted ning peamised keskkonnatingimused.
Türi Vallavolikogu võttis 27. augusti 2008 otsusega nr 62 “Detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku
väljapaneku ja avaliku arutelukoosoleku korraldamine” vastu detailplaneeringu projekti, mille avalik
väljapanek toimus 15. septembrist 29. septembrini 2008 Türi Vallavalitsuse majandus- ja
planeeringuosakonnas ja Türi Vallavalitsuse Oisu teeninduspunktis. Avaliku väljapaneku ajal
detailplaneeringu kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. 30. septembril 2008 toimunud avalikul
arutelukoosolekul esitati ettepanek mitte piirata ehitiste välisviimistluse materjalide valikut.
Detailplaneeringus ettepanekust lähtuvat muudatust ei tehtud, kuna hoonete välisviimistlusmaterjali
valiku piiramine on üks olulistest arhitektuuritingimustest, millega tagatakse planeeringukohaste hoonete
sobivus ümbritsevasse miljöösse.
Vastavalt planeerimisseadusele teostas detailplaneeringu üle järelevalvet Järva maavanem, kes andis oma
nõusoleku (kiri registreeritud Türi Vallavalitsuse dokumendiregistris 18. mail 2009 nr 7-1.4/4512-3) Türi
vallas Oisu alevikus Pika tänava ja Türi - Arkma maanteega piirnevale jätkuvalt riigi omandis olevale
maale detailplaneeringu kehtestamiseks.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3
punkti 1 ning § 22 lõike 1 punkti 33, Türi Vallavolikogu 25. oktoobri 2006 määruse
nr 70 “Türi valla
põhimäärus” § 29 lõiked 1 ja 2 ning planeerimisseaduse § 24 lõike 3 ja § 25 lõike 4, võttis Türi
Vallavolikogu vastu otsuse.
1. Kehtestada Türi vallas Oisu alevikus Pika tänava ja Türi - Arkma maanteega piirneva jätkuvalt riigi
omandis oleva maa detailplaneering (OÜ Etik Projekt töö nr 2008-04).
2. Türi Vallavalitsusel kui ametiasutusel teatada detailplaneeringu kehtestamisest ajalehtedes Türi
Rahvaleht ja Järva Teataja.
3. Türi Vallavalitsusel kui ametiasutusel tagada igaühele võimalus tutvuda kehtestatud planeeringuga
ametiasutuse majandus- ja planeeringuosakonnas ametiasutuse tööajal.
4. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest, esitades kaebuse
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Türi
Vallavolikogule või Järva maavanemale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
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