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SELETUSKIRI KÄRU VALLA, TÜRI VALLA JA VÄÄTSA VALLA 

ÜHINEMISLEPINGULE 

 

Lähtudes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 2 punktist 1, on Käru valla, Türi 

valla ja Väätsa valla ühinemislepingu juurde koostatus seletuskiri, mille on märgitud 

haldusreformi käigus haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjendus, ühinevate 

omavalitsuste territooriumide ning moodustuva kohaliku omavalitsuse suurus (pindala) ning 

alaliste elanike arv. 

 

I. Ühinevate omavalitsuste üldiseloomustus 

Käru vald asub Kesk-Eestis Rapla maakonna kaguosas ning piirneb põhjas Rapla maakonna Kaiu 

valla, läänes Rapla maakonna Kehtna valla, idas Järva maakonna Türi valla Väätsa valla ja lõunas 

Pärnu maakonna Vändra vallaga. Valla keskuseks on valla geograafilises keskmes paiknev Käru 

alevik. Valla keskusest Türile on 18 km, Raplasse on 32 ja Tallinnasse ca 80 km. 

Käru valla üldpindala on 214,9 km², mis moodustab 7.2% Raplamaast ja on oma suuruselt 

Eestimaal üks väiksemaid. Käru vallas elab 1. augusti 2016 seisuga 608 inimest.  

Käru vald kui omavalitsusüksus ei vasta 1. augusti 2016 seisuga rahvastikuregistri andmete 

kohaselt haldusreformi seaduses sätestatud omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile. 

 

Türi vald on üks Eesti suurimaid maaomavalitsusi ning Järva maakonnas asuv haldusüksus. 2005. 

aastal ühinesid neli tolleaegset omavalitsust (Türi linn, Türi vald, Oisu vald ja Kabala vald) üheks 

omavalitsuseks. Tänase Türi valla pindala on 598,82 km2, vallas asub 35 küla, kaks alevikku 

ja üks linn. Türi vallas elab 1. augusti 2016 seisuga 9364 inimest.  

Türi vald kui omavalitsusüksus vastab 1. augusti 2016 seisuga rahvastikuregistri andmete kohaselt 

haldusreformi seaduses sätestatud omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile. 

 

Väätsa vald asub Järva maakonnas, piirnedes Harju ja Rapla maakondadega. Järva maakonnast 

piirneb Väätsa vald Paide ja Türi vallaga. 

Väätsa valla pindala on 195 km², elanike arv on 1. augusti 2016 seisuga 1310 inimest.  

Valla keskuseks on Väätsa alevik, lisaks on vallas kümme küla: Aasuvälja, Lõõla, Piiumetsa, 

Reopalu, Roovere, Röa, Saueaugu, Vissuvere, Väljataguse ja Ülejõe.  

Väätsa vald kui omavalitsusüksus ei vasta 1. augusti 2016 seisuga rahvastikuregistri andmete 

kohaselt haldusreformi seaduses sätestatud omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile. 

 

II. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjendus  

Käru, Türi ja Väätsa vald on ajalooliselt kuulunud ühisesse kihelkonda ning olnud sotsiaalselt, 

kultuuriliselt ja majanduslikult tihedalt seotud ka hilisematel aegadel. Omavalitsuste elanikud 

kasutavad piirkonna haridus-, kultuuriteenuseid, toimib arvestatav tööränne valdade vahel ning 

piirkonna elanikud on seotud isiklike ning tööalaste sidemetega.  

 

Tulenevalt haldusreformi seadusest on Väätsa ja Käru vald kaalunud võimalusi 

haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ning ühinemiseks oma naaberomavalitsustega. Käru 

vald pidas ühinemisläbirääkimisi Rapla maakonna valdadega, otsustas need lõpetada ning jätkas 

ühinemisläbirääkimisi Türi vallaga. Väätsa vald pidas ühinemisläbirääkimisi Paide linna, Paide 

valla, Kareda valla, Roosna-Alliku vallaga ning otsustas need lõpetada ja jätkas 

ühinemisläbirääkimisi Türi vallaga.  

 

Omavalitsusüksuste ühinemisel seatakse lisaks haldusreformi seadusega ette nähtud 

omavalitsusüksuse miinimumsuuruse saavutamisele ja haldusreformi rakendamisele uue 

omavalitsuse võimekuse kasv, kvaliteetsete avalike teenuste pakkumine, piirkonna arengueelduste 
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kasutamine ja ühtlasem piirkondliku areng. Ühinemise teel moodustunud kohaliku omavalitsuse 

üksus toetab vallaelanike heaolu ja rahulolu oma kodukohaga, väärtustab kogukondade 

jätkusuutlikku arengut, head elukeskkonda ja traditsioonide püsimist. Uue omavalitsuse kõigile 

elanikele on kättesaadavad kõrge kvaliteediga avalikud teenused.  

Ühinevad omavalitsused soovivad tulevikus lahendada ka piirkonnas seni esile kerkinud 

arenguprobleeme: luua võimalused ettevõtlusele soodsa arenguruumi tekkimiseks mille 

tulemusena tekib kohalike elanike jaoks juurde kodulähedasi töökohti. Elanikkonna vananemisest 

tulenevate probleemide leevendamiseks kavatsetakse panustada hariduse kvaliteedi tõstmisse, 

pakkudes koostöös erinevate organisatsioonidega paindlikku täiskasvanuhariduse inimese heaolu 

enim suurendavas ja lisandväärtust luua võimaldavates valdkondades.  

 

Kindlasti on tekkiv omavalitsusüksus võimekas ja usaldusväärne koostööpartner siseriiklikult ja 

rahvusvahelisel tasandil ning teenuste arendamisel väärikas partner riigile. 

Omavalitsusele positiivse kuvandi loomisel kasutatakse Türi linna kui valla keskuse 

mitmekesiseid võimalusi, Väätsa kui energiasäästliku ja innovaatilise kogukonna häid kogemusi 

ning Käru kui loodussõbraliku elukeskkonna tugevusi, rõhutatakse valla kui terviku pakutavaid 

võimalusi nüüdisaegse ja turvalise ning looduslähedase elukeskkonnana. 

 

Ühinenud omavalitsuste haldusterritooriumi pindalaks kujuneb 1008,72 km2, elanike arvuks 

(1. augusti 2016 seisu alusel) 11 282. 

 

 


