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1. KSH EESMÄRK JA STRATEEGILISE HINDAMISE ULATUS
Keskkonnamõju  strateegiline  hindamine  (edaspidi:  KSH)  koostatakse  Mõisaküla  linna 
üldplaneeringu (edaspidi:  üldplaneering)  elluviimisega kaasnevate võimalike oluliste  mõjude 
hindamiseks. 

KSH eesmärk on  anda  Linnavalitsusele  vajalik  teave  parima  planeeringulahenduse  välja-
töötamiseks,  et  tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja jätkusuutlik  areng ning kaasata 
laiemat avalikkust.

Mõisaküla Linnavolikogu algatas üldplaneeringu koostamise 17. novembril 2005. a otsusega 
nr 45 (vt lisa 2) ja üldplaneeringu KSH 23. novembril 2006. a otsusega nr 32 (vt lisa 3). 

Üldplaneeringu eesmärk on linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine 
sealhulgas  ruumilise  arengu põhimõtete  ning säästva  ja  tasakaalustatud  arengu tingimuste 
määramine.  Tingimuste  hulka  kuuluvad  maa-  ja  veealadele  üldised  kasutamis-  ja  ehitus-
tingimused;  maakasutuse  juhtotstarve  ja  muud  tingimused  vastavalt  planeerimisseaduse 
§ 8 (3).

Üldplaneeringu lähteseisukohad on toodud lisas 2. 

Mõisaküla  linnal  puudub  kehtiv  üldplaneering.  Üldplaneering  koostatakse  kogu  linna 
territooriumi kohta (vt asendiskeem lisa 1). KSH viiakse läbi Mõisaküla linna haldusterritooriumi 
ulatuses.  Võimaliku  olulise  negatiivse  mõju  ulatumisel  linna  haldusterritooriumist  väljapoole 
peetakse esialgu silmas linna vahetut ümbrust.  Võimaliku olulise negatiivse mõju ulatus linna 
halduspiiridest kaugemale selgitatakse üldplaneeringu edasise koostamise käigus. 

 2 MÕJUDE HINDAMINE
Järgnevates  alapeatükkides  on  kirjeldatud  Mõisaküla  linna  üldplaneeringu elluviimisega 
eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju hindamise aluseid ja iseloomustatud lühidalt Mõisaküla 
linna.  Vastavalt  KeHJS,  §  36  ja  tuginedes  olemasolevatele  andmetele  on  nimetatud 
üldplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnevad mõjud.

2.1 KSH metoodilised alused
Hindamine  on  osa  üldplaneeringu  koostamisest,  kus  mõlemad  tegevused  (nii  planeeringu 
koostamine  kui  KSH)  on  reglementeeritud  vastava  seadusega.  Hindamise  raamistiku 
moodustab KSH eksperdi,  planeerija ja kohaliku omavalitsuse koostöö planeeringuprotsessi 
vältel.

KSH lähtealuseks on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, vastu 
võetud 22.02.2005. a (RT I 2005, 15, 87). Programmi osas on aluseks seaduse § 36.

Hindamisel  lähtutakse  ruumilise  planeerimise  põhimõtetest,  mis  metoodiliselt  toetavad 
demokraatlikkust,  erinevate  elualade  arengukavade  koordineerimist  ja  integreerimist  ning 
funktsionaalset  arengu  kavandamist.  Ruumiline  planeerimine  arvestab  tasakaalustatult 
keskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Keskkonda käsitletakse hindamisel kõige 
laiemas mõttes  -  kogumina loodus-,  sotsiaalsest-,  majanduslikust-,  ajaloolis-kultuurilisest  ja 
ehitatud keskkonnast. 

Keskkonnale  (keskkonnaaspektidele)  avalduvate  võimalike  oluliste  mõjude  hindamisel 
lähtutakse  eeskätt  olemasolevast  teabest  ja  uuringutest,  üldplaneeringu  ülesandeks  ei  ole 
täiendavate uuringute läbiviimine. Samuti lähtutakse mõjude hindamisel ruumilise planeerimise 
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hierarhilisusele tuginevast seisukohast,  et hindamise suurem täpsus on võimalik detailsema 
taseme strateegilise dokumendi koostamise koosseisus läbiviidava KSH-ga. 

Hindamisel  arvestatakse,  et  seadusest  tulenevalt   koostatakse  üldplaneering  laiapõhjalise 
sidususega, avalikkust kaasates ning konsensuse saavutamiseks rakendatakse läbirääkimisi ja 
kokkuleppeid. Kõikidel huvitatud isikutel on võimalus kaitsta oma huvisid üldplaneeringu eskiisi 
ja KSH avalikustamisel nii programmi kui ka aruande staadiumis.

Mõju hindaja roll on ekspertteavet jagav ja nõuandev. KSH-s annab ekspert teavet kavandatu 
elluviimisega  kaasnevatest  võimalikest  olulistest  mõjudest,  mille  alusel  saab  kujundada 
keskkonnaaspektide  jätkusuutlikkusega  enim  arvestava  planeeringulahenduse.  KSH  ei  ole 
metoodiliselt dokument, mis teeb ettepanekuid paremaks või õigemaks planeerimiseks,  vaid 
alus sellekohaste otsuste langetamiseks. KSH ekspert on üks protsessi kaasatud osapooltest 
ja  viib  hindamise  läbi  vastavalt  hinnatava  planeeringu  planeerimisseadusest  tulenevale 
täpsusastmele.

KSH käigus selgitatakse välja,  kirjeldatakse ja  hinnatakse üldplaneeringuga kavandatavate 
arengute ja tegevuste elluviimisega kaasnev võimalik oluline mõju. KSH tulemusel seatakse 
üldplaneeringu  elluviimiseks  vajadusel  leevendavad  meetmed  ja  seiremeetmed,  et  tagada 
erinevate keskkonnaaspektidega arvestamine kehtestatavas üldplaneeringus.

Keskkonnamõju  on kavandatud  tegevuste  elluviimisega  eeldatavalt  kaasnev  vahetu  või 
kaudne  mõju  inimese  tervisele  ja  heaolule,  keskkonnale,  kultuuripärandile  või  varale. 
Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, 
põhjustada  keskkonnas  pöördumatuid  muutusi  või  seada  ohtu  inimese  tervise  ja  heaolu, 
kultuuripärandi või vara. Seaduse sõnastusest tulenevalt saab oluline olla vaid negatiivne mõju.

Lähtepunktiks  oluliste  mõjude  hindamisel  on  kehtestatud  ja  koostatavad  asjakohased 
strateegilised dokumendid:

•Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 (2012);

•Mõisaküla linna arengukava 2012 – 2018 (2012);

•Mõisaküla linna generaalplaan (1950);

•Teemaplaneering Viljandi maakonna kergliiklusteed (seisuga 04.2012);

•Viljandi maakonna teemaplaneering Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015 (2010);

•Viljandimaa arengustrateegia 2020+ (2005);

•Viljandi maakonna teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused (2005);

•Viljandi maakonnaplaneering (1999);

•Üleriigiline planeering Eesti 2030+ (kehtestatud 30.08.2012).

Kavandatavate tegevustega kaasneva mõju ulatus ja iseloom ning vajadusel metoodilisi võtteid 
täpsustatakse hindamise käigus.

2.2 Lühiülevaade üldplaneeringu alast
Linna kujunemine 
Mõisaküla sai esmakordselt linnaõigused 01.05.1938 a, olles sel ajal üks jõukamaid väikelinnu, 
mille kiire arengu tingis raudtee (Pärnu-Valga kitsarööpmeline raudteeliin;  Mõisaküla-Viljandi 
raudteeliin). Mõisaküla-Viljandi raudteeliin likvideeriti 1973. aasta lõpuks. Aastatel 1975 - 1981 
ehitati  kitsarööpmeline  raudtee  ümber  laiarööpmeliseks.  Mõisaküla  läbis  Tallinn-Pärnu-
Mõisaküla-Riia ühendustee, kust kulges nii kauba- kui ka reisirongide elav liiklus. 1975. aasta 
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sõitis viimane kitsarööpmeline rong Mõisakülast Heinastesse (Ainazi). 2008. a alguses algas 
raudtee ülesvõtmine Mõisaküla- Pärnu lõigul. 

Piirkonna  areng  on  ajalooliselt  tuginenud  kahele  suurettevõttele  -  raudteetehasele  ja 
linavabrikule.  Raudteetöökodade  ehitamist  alustati  1899.  aastal.  Linavabrik,  Lõuna-Eestis 
esimene  suurem  omataoline,  rajati  1909.  aastal.  Abja  ümbrus  on  olnud  traditsiooniline 
linakasvatuspiirkond.

Mõisaküla praegu (Mõisaküla linna arengukava, 2012)

Mõisaküla  linn  asub  Viljandi  maakonna  edelanurgas,  Läti  piiri  ääres.  Piirneb  Abja  vallaga. 
Pindala on 2,2 km2. Kaugus maakonnakeskusest Viljandist 49 km, Pärnust 63 km, Tallinnast 
189  km.  3 km  kaugusel  Mõisakülast  põhja  pool  kulgeb  ida-läänesuunaline  Valga-Uulu 
maantee,  mis tagab hea ühenduse lähimate väikelinnadega -  Kilingi-Nõmme, Abja-Paluoja, 
Karksi-Nuia  ja  Tõrvaga.  Viljandiga  on  Mõisakülal  ühendus  mööda  Abja-Halliste-Sultsi 
maanteed. Mõisaküla linna läbiv maantee tagab hea ühenduse Läti Vabariigiga.

Looduslikult laiub linna territoorium lamedal moreenkõrgustikul. Linna-alune pinnas on osaliselt 
soostunud ning põhjavesi on maapinnale suhteliselt lähedal. Mõisaküla linna ümbritsevad Abja 
valla põllu- ja metsamaad. 

Linn on hoonestatud peamiselt 1 - 2 korruseliste väikeelamutega. Domineerivaks elamutüübiks 
on madal puitelamu. Lisaks on linnas neli kolmekorruselist korterelamut. Seisuga 01.01.2012. a 
elab linnas 912 inimest. Maareformi käigus on 2011. aasta 1. septembri seisuga katastrisse 
kantud 61,4 % linna pindalast.  Viimasel kümnendil  ei  ole Mõisaküla linnas koostatud ühtegi 
detailplaneeringut.

Funktsionaalselt on maakasutus Mõisakülas jagunenud järgmiselt:

1) linna keskus, kus asuvad kaubandus-, toitlustus- ja teenindusettevõtted ning haldus-, 
haridus- ja kultuuriasutused, samuti enamus haljasalasid ja parke;

2) tööstuspiirkond linna kirdenurgas - Õnne ja Kiikre tänava alguses ning Vabriku tänava 
endise linavabriku territooriumil linna keskuse vahetus läheduses;

3) korterelamute piirkond Pärnu tänaval;
4) väikeelamute rajoonid;
5) hoonestamata maa linna äärealadel, mis suures osas on tagastatud õigusjärgsetele 

omanikele ja mis on soodsaks ressursiks potentsiaalsetele ettevõtjatele, kes sooviksid 
tootmishooneid rajada.

Mõisaküla linnas tegutsevate ettevõtete peamisteks tegevusaladeks on masinaehitus, metalli- 
ja  puidutöötlemine,  kaubandus ja  teenindus.  Linnas on seitse suuremat ettevõtet-tööandjat. 
Vastavalt  linna  arengukavale  (2012)  on  ettevõtlus  kõrgeima  prioriteetsusega  valdkond. 
Ettevõtluse olulisus linna ja selle kogukonna jaoks seisneb eelkõige tööhõive tagamises. Paljud 
linnaelanikud käivad tööl väljaspool linna, eelkõige Abjas, Karksi-Nuias, Viljandis ja Pärnus.

Tööstussektor  on  väike.  Tööstustoodangu  vähene  maht  on  omakorda  tinginud  puuduliku 
teenindussektori,  linna  majanduse  kogumaht  on  mitmekülgse  teenindussektori  toimimiseks 
ebapiisav.

Mõisaküla linna arengukava (2012) hinnangul on linna sotsiaal-majanduslik olukord keerukas. 
Suurimaks probleemiks on tööpuudus, mis omakorda põhjustab muid sotsiaalseid probleeme 
(marginaliseerumine,  sotsiaalne  stress,  alkoholism  jms).  Tegemist  on  nö  probleemide 
nõiaringiga, mis ennast pidevalt taastoodab. Linna tööealine elanikkond on vähenemas, kuna 
lähitulevikus  pensionile  siirduvaid  vanemas tööeas  inimesi  on  rohkem kui  tööikka  jõudvaid 
noori. Nii üldise vananemise kui väljarände tulemusena vähenevad maksutulude laekumised 
linnaeelarvesse ja suurenevad kulud sotsiaalhoolekandele.

Maakonna  teemaplaneeringuga  Asustust  ja  maakasutust  suunavad  keskkonnatingimused 
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(2005) ei ole Mõisaküla linna territooriumile kavandatud rohelist võrgustikku ega väärtuslikke 
maastikke ning miljööväärtusega hoonestusalasid või objekte. Teadaolevalt ei asu Mõisaküla 
linna territooriumil kaitstavaid loodusobjekte ega maardlaid või maavarade leiukohti. Linnas ega 
lähipiirkonnas ei ole Natura 2000 võrgustiku alasid. 

Mõisaküla  linnas  asub  üks  riiklikult  kaitstav  ehitusmälestis  -  Mõisaküla  õigeusu  kirik, 
reg. nr. 14562.  Lisaks  on  linnas  järgmised  XX  saj  arhitektuuriobjektid:  elamud  aadressiga 
Pärnu 49 ja Raudteemaja 11; Mõisaküla raudteekasarmud aadressiga Raudteemaja 3, 4, 5, 
6, 7;  Mõisaküla  linavabrik  aadressiga  Vabriku  5  (Allikas: 
http://register.muinas.ee/?menuID=architecture).

2.3 Eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju
KSH aruandes käsitletakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 
§ 40.  loetletud  mõjuvaldkondi.  Seejuures  keskendutakse  valdkondadele,  mille  suhtes  võib 
avalduda eeldatavalt oluline keskkonnamõju. Need on esitatud alljärgnevalt.

1. Looduskeskkonnale avalduv mõju.

1.1  Maakasutuse  muutusest  tingitud  rohealade  vähenemise  mõju  bioloogilisele 
mitmekesisusele.  Seni  rohealadena  toiminud  alade  (peamiselt  maatulundusmaad) 
kogupindala  Mõisaküla  linnas  võib  väheneda  hinnanguliselt  ligikaudu  15  ha  seoses 
senisest  intensiivsema  maakasutuse  –  tootmis-  ja  elamualade  –  määramisega 
(üldplaneeringu  eskiis  on  kättesaadav  http://www.moisakyla.ee/dok/  M6isakyla_  -  
YPeskiis_20120914_II.jpg ).

1.2 Maakasutus- ja ehitustingimuste ning maakasutuse intensiivsemaks muutmise võimalik 
oluline  mõju  vee  kvaliteedile  ja  pinnasele.  Praktiliselt  kogu  Mõisaküla  linna  ulatuses 
vajab  teravat  tähelepanu  pinnase  liigniiskuse  teema  käsitlemine  planeeringus. 
Maakasutuse  muutmise  käigus  võib  põllumajanduslikust  kasutusest  välja  langeda 
ligikaudu 15 ha haritavat maad.

2. Sotsiaalsele keskkonnale avalduv mõju.

2.1  Arenguvõimaluste  realiseerimisest  tulenevad  strateegilised  eeldatavalt  olulised 
positiivsed mõjud ettevõtlus- ja sotsiaalsele keskkonnale – inimeste vajadustele ja varale 
(vt taustainfot ptk 2.2).

2.2  Transpordi  või  parkimise vajaduse võimalik  suurenemine ja  sellega kaasnev oluline 
müra,  õhusaaste  vm  inimeste  tervist  kahjustav  mõju.  Üldplaneeringu  eskiisis  on 
kavandatud  olulisi  muudatusi  linna  liiklussüsteemis  (nt  uute  tänavate  jaoks  maa 
reserveerimine)  ja  parkimiskorralduses  (nt  liiklusalade  reserveerimine  parklate 
rajamiseks).

3.  Ajaloolis-kultuurilisele  keskkonnale  avalduv  mõju.  Planeeringu  elluviimise  mõju  ajaloolis-
kultuurilise keskkonna säilimisele ehk kultuuripärandile ja maastikele. Planeeringu eskiisis on 
kavandatud  olulisi  muudatusi  senise  linnakeskkonna  maakasutuses.  Näiteks  on 
raudteekoridorid reserveeritud puhkealadena, reserveeritud on ca 5 ha uusi elamualasid ja ca 
10 ha tootmisalasid jne. Kavandatavate muudatuste mõju olulisus väärib täpsustamist eelkõige 
tööstuspärandi aspektist lähtuvalt.

4.  Erinevate  kehtivate  (nt  Viljandimaa  sotsiaalse  infrastruktuuri  teemaplaneering)  ja/või 
koostatavate  (nt  teemaplaneering  „Viljandi  maakonna  kergliiklusteed“)  asjakohaste 
strateegiliste dokumentide seosed Mõisaküla üldplaneeringu eelnõuga ja nende rakendamise 
koosmõju ehk liitmõju. Valdkond on eriti  oluline Mõisaküla paiknemise tõttu Abja valla sees, 
mistõttu  tuleb  alade  reserveerimisel  ja  maakasutustingimuste  määramisel  arvesse  võtta 
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nimetatud valla antud piirkonda puudutavaid arengudokumente.

5.  Planeeringu  rakendamisest  tulenev  oluline  kumulatiivne  mõju.  Selles  valdkonnas 
käsitletakse  lisaks  eeldatavalt  olulistele  keskkonnamõjudele  ka  nn  väheolulisi  mõjusid  (nt 
jäätmeteke), mis võivad koosmõjus avalduda olulise negatiivse kumulatiivse mõjuna eelkõige 
inimeste sotsiaalsetele vajadustele ja varale. Planeeringu koostamise hetkeseisu arvestades 
on  olulise  mõju  avaldumine  kõnealuses  valdkonnas  kõige  tõenäolisem,  sõltudes  enim 
planeeringu koostekvaliteedist, avalikkuse kaasamisest ning ametkondlikust koostööst.

6.  Alternatiivse  lahenduse  või  lahendusvariantide  olemasolul  hinnatakse  arenguvariantide 
elluviimise mõju võrreldes põhilahendusega.

Vajadusel tehakse ülal loetletud teemade kohta ettepanekuid leevendavate meetmete osas.

Ülaltoodud  loetelu  võib  aruande  koostamise  käigus  täieneda  seoses  ÜP  koostamise 
edenemise ja kavandatavate tegevuste iseloomu ning ulatuse täpsustumisega. Olulisi küsimusi 
võib lisanduda huvigruppidelt aruande koostamise käigus.

Üldlaneeringu  lähteseisukohtade  (vt  lisa  2)  ja  KSH programmi  koostamise  ajal  teadaoleva 
informatsiooni  põhjal  on  eeldatud,  et  üldplaneeringu  realiseerimisega  ei  kaasne  olulist 
piiriülest mõju. 

 3 EELDATAVALT MÕJUTATAVAD ISIKUD JA ASUTUSED
Käesolevas peatükis on tabelis 1 loetletud KSH koostamisse kaasatavad isikud, asutused ja 
huvigrupid, keda Mõisaküla linna üldplaneeringuga kavandatavad tegevused võivad eeldatavalt 
mõjutada  ja / või  kellel  võib  olla  üldplaneeringu  vastu  põhjendatud  huvi.  Osalemine  KSH 
protsessis toimub läbi avaliku menetluse. Vajadusel kaastavate ringi laiendatakse.

KSH  programmi  arutelul  tutvustatakse  KSH  põhimõtteid  ja  protsessi  koos  üldplaneeringu 
eskiisiga  laiemale  ringile.  Selgitatakse  KSH  sisulist  ning  ajalist  sidet  planeeringuga.  KSH 
läbiviimine  ja  planeeringu  edasiarendamine/täiendamine  toimuvad  paralleelselt  ning  KSH 
tulemusi kasutatakse parimate võimalike planeeringulahenduste leidmiseks.

Tabel 1. KSH aruande koostamisse kaasatavad 

Huvitatud 
isik/asutus/ühendus Mõju / huvi Kaasamise viis

Mõisaküla 
Linnavalitsus 

KSH korraldaja, kelle ülesanne on edendada 
kohalikku elu. Teavitaja

Mõisaküla 
Linnavolikogu

Kohalik valitsusorgan, kes üldplaneeringu 
kehtestajana peab olema teadlik kavandatava 
tegevuse keskkonnamõjudest.

Viljandi Maavalitsus Avalike huvide kaitsja maakonna tasandil.
Abja Vallavalitsus Naaberomavalitsus, kellega tehakse koostööd.
Keskkonnaameti 
Pärnu-Viljandi 
regioon

KSH järelevalvaja, kelle ülesanne on tagada 
KSH protsessi vastavus õigusaktidele.

Terviseameti Lõuna 
talitus

Riikliku järelevalve teostaja. Elanikkonna tervise 
kaitsja ja tervisliku elukeskkonna kujundaja.

Teavitatakse e-
kirjaga. 
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Muinsuskaitseameti 
Lõuna-Eesti 
järelevalveosakond

Riikliku järelevalve teostaja mälestiste üle.

Põllumajandusameti 
Viljandi keskus

Riikliku järelevalve teostaja maaparanduse 
valdkonna üle.  

Maanteeameti Lääne 
regioon

Riikliku järelevalve teostaja riigimaanteede 
valdkonnas.

Lõuna-Eesti 
Päästekeskuse 
Viljandimaa 
Päästeosakond 

Riikliku järelevalve teostaja  tuleohutusnõuete 
täitmisel,
ohutu elukeskkonna kujundaja, inimeste 
teadlikkuse suurendaja, hädaolukordade ennetaja

Tehnilise järelevalve 
amet, 
Raudteeteenistus

Riikliku järelevalve teostaja raudteeliikluse, 
raudteeinfrastruktuuri korrashoiu ning 
raudteerajatiste ehitamise üle.

Maa-ameti 
planeeringute osakond

Riigi huvide esindaja planeeringumenetlustes, ja 
riigimaade planeerimisel.

Elektrilevi OÜ Elektri jaotusvõrkude arendaja.

Teavitatakse e-
kirjaga. 

MTÜ Mulgimaa 
Arenduskoda

Abja, Halliste, Karksi ja Paistu valla ning 
Mõisaküla linna omavalitsusi, MTÜ-sid ja 
ettevõtjaid koondav vabatahtlik omaalgatuslik 
ühendus, mille tegevus on suunatud väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtluse arendamisele, 
kavliteetsete töökohtade loomisele ja hea 
elukeskkonna  säilitamisele.

Eesti 
Keskkonnaühenduste 
Koda 

Avalikes huvides keskkonna heaks tegutsev 
koostöövõrgustik.

Teavitatakse e-
kirjaga

Mõisaküla linna 
elanikud, laiem 
avalikkus

Avalikkus on eeldatavalt huvitatud 
jätkusuutlikult toimivast elukeskkonnast.

Teavitatakse 
vastavas ajalehes ja 
Ametlikes 
Teadaannetes

 4 KSH AVALIKUSTAMISE AJAKAVA
KSH aruande avalikustamise prognoositav ajakava on esitatud tabelis 2. KSH avalikustamise 
ajajkava  tuleneb  üldplaneeringu  ajakavast.  Lähtudes  eesmärgist  sünkroniseerida 
üldplaneeringu ja KSH protsessi, võib pakutud ajakavas esineda nihkeid. Mõisaküla linna ÜP 
KSH programmi eelnõu avalikustatakse koos ÜP lähteseisukohtade ja eskiisiga, KSH aruanne 
avalikustatakse koos ÜP eelnõuga.
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Tabel 2. KSH aruande avalikustamise ajakava

Etapp Tegevus Aeg Nädal/aeg Teatamise koht või viis

KSH 
algatamine teavitamine 23.11.2006

Maavanema teavitamine
algatamisest: 
Mõisaküla Linnavolikogu 
kiri: Viljandi MV ametlik 
dokumendiregister, viit 9-
8/1718, reg kuupäev 
28.16.2006.

Ajalehes Lõuna-Mulgimaa 
12.2006.

Pärnu Instituut OÜ ja 
Mõisaküla LV Arutelu 
Mõisakülas 

15.03.2012

KSH
programm

koostamine ca 2 kuu jooksul Alates 18. 
nädal 2012 

seisukohtade 
küsimine

02.08 -
03.09. 2012 

Keskkonnaameti Pärnu-
Viljandi regioon; 
Muinsuskaitseameti Lõuna-
Eesti järelevalve-
osakond;Viljandi 
Maavalitsus; Mõisaküla 
Linnavalitsus; Maanteeameti 
Lääne regioon; Tehnilise 
järelevalve ameti 
Raudteeteenistus; Elektrilevi 
OÜ; Maa-ameti planeeringute 
osakond; Põllumajandusameti 
Viljandi keskus; Lõuna-Eesti 
Päästekeskuse Viljandimaa 
Päästeosakond; Terviseameti 
Lõuna talitus

avalikustamisest 
teavitamine

vähemalt 7 päeva 
ette

(aga mitte hiljem kui 
1 nädal enne arutelu 

toimumist)

Lõuna-
Mulgimaa: 

august 2012;
mujal: 07.09.

2012

Ametlikud teadaanded; 
ajalehes Lõuna-Mulgimaa; 
Mõisaküla linna veebilehel; 
elektrooniline või lihtkiri 
KSH osapooltele

KSH 
programmi 
eelnõu ja ÜP 
eskiisi avalik 
väljapanek  

vähemalt 14 päeva 38....40. 
nädal/

20.09-05.10. 
2012

Mõisaküla Linnavalitsuses; 
Mõisaküla linna veebilehel
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KSH 
programmi 
eelnõu ja ÜP 
eskiisi avalik 
arutelu

1 päev 41. nädal/
10.10.2012 Mõisaküla Linnavalitsuses

KSH 
programmi 
heakskiitmine

14 päeva jooksul 43...44. nädal
Keskkonnaameti Pärnu-
Viljandi regioon teatab liht- 
või tähtkirjaga

KSH 
aruanne

koostamine ca 3 kuu
jooksul

44. nädalast 
alates

avalikustamisest 
teavitamine 7 päeva ette märts 2013

Ametlikud teadaanded (AT); 
ajalehes Lõuna-Mulgimaa; 
Mõisaküla linna veebilehel;
elektrooniline või lihtkiri 
KSH osapooltele

ÜP eelnõu ja 
KSH aruande 
avalik 
väljapanek

mitte vähem kui 
21 päeva märts 2013 Mõisaküla Linnavalitsuses; 

Mõisaküla linna veebilehel

ÜP eelnõu ja 
KSH aruande 
avalik arutelu

1 päev
6 nädala jooksul 
pärast avaliku 
väljapaneku 
lõppemist

Mõisaküla Linnavalitsuses

KSH aruande 
heakskiitmine ja
keskkonnamõju 
seire meetmete 
kinnitamine 

30 päeva jooksul
Keskkonnaameti Pärnu-
Viljandi regioon teatab liht- 
või tähtkirjaga

 5 OSAPOOLTE ANDMED
Tabelis 3, on toodud üldplaneeringu ja selle KSH koostamise korraldaja, KSH järelevalvaja ning 
üldplaneeringu ja selle KSH koostaja andmed.

Tabel 3. Üldplaneeringu ja KSH osapooled

Pädevus Asutus Kontakt Kontaktisik

ÜP ja KSH algataja, 
ÜP vastuvõtja, ÜP ja 
KSH avaliku 
väljapaneku 
väljakuulutaja, ÜP 
kehtestaja

Mõisaküla 
Linnavolikogu

Mõisaküla Linnavalitsus
Jaan Sihveri 4
69302 Mõisaküla 
tel: 435 5601 
moisakyla@moisakyla.ee 

Ervin Tamberg 
linnapea
ervin.tamberg@moisakyla.ee 
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ÜP koostaja ja ÜP ning 
KSH koostamise 
korraldaja

Mõisaküla 
Linnavalitsus

ÜP koostamisse 
kaasatud konsultant OÜ Pärnu Instituut

KSH koostaja OÜ Pärnu Instituut

OÜ Pärnu Instituut
Riia mnt 14-7
80013 PÄRNU
parnuinstituut@gmail.com 

Raimo Klesment
parnuinstituut@gmail.com 

Marek Lind
lind.marek@gmail.com 
Tuuli Veersalu
tuuliveersalu@gmail.com

KSH järelevalve 
teostaja

Keskkonnaameti 
Pärnu-Viljandi 
regioon

Paala tee 4, 71014 
Viljandi 
Tel: 435 5610 
viljandi@keskkonnaamet.ee 

KSH ekspertide kvalifikatsioon vastavalt KeHJS, § 34, lg. 3.
Marek Lind

- BSc maastikuarhitektuuris, 2005, Eesti Maaülikool.
- Strateegiliste dokumentide koostamise kogemus 7 aastat. 
-  Osalenud viimase viie aasta jooksul mitmete omavalitsuste üld- (nt Paikuse, Sauga, Jõhvi, 

Suure-Jaani jt valdade) ja teemaplaneeringutes ning planeeringute keskkonnamõjude 
strateegilises hindamises (sh juhtiveksperdina teemaplaneeringus „Tuulepargi rajamine 
Paikuse valda“ ning Kiltsi tööstusala detailplaneeringus, mis mõlemad on hetkel 
koostamisel).

-  Koostanud üle 40 detailplaneeringu.

Tuuli Veersalu

- MSc maastikuarhitektuuris, 2009, Eesti Maaülikool.
- Strateegiliste dokumentide koostamise kogemus 1998 aastast. 
- Korduvalt osalenud üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamises.
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KASUTATUD ALLIKAD

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. Vastu võetud 22.02.2005, 
RT I 2005, 15, 87.

Mõisaküla linna arengukava 2012 – 2018. Kinnitatud Mõisaküla linnavolikogu 19. jaanuari 
2012. a määrusega nr 5.

Mõisaküla linna generaalplaan. 1950. ENSV RMN Ehitusvalitsus RPJ Estonprojekt.

Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024, lisa Mõisaküla 
Linnavolikogu 19.04.2012. a määrusele nr 11.

Planeerimisseadus. Vastu võetud 13.11.2002, RT I 2002, 99, 579.

Viljandi maakonnaplaneering. Kehtestatud maavanema korraldusega 18.03.1999 nr 1104.

Viljandi maakonna teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused". Kehtestatud maavanema korraldusega 30.12.05 nr 1300. 

Viljandi maakonna teemaplaneering "Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015". 
Kehtestatud maavanema korraldusega 08.10.2010 nr 623.

Veebilehed

http://www.moisakyla.ee/ 

http://www.viljandi.maavalitsus.ee/

http://eesti2030.wordpress.com/materjalid/planeeringu-materjalid/ 

http://geoportaal.maaamet.ee/ 

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPJKNZhifFaanBGUJAAiYxdppvhD9jzE 
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LISAD

Lisa 1. Mõisaküla linna asendiskeem.

Lisa 2. Mõisaküla linna üldplaneeringu algatamise otsus ja lähteseisukohad.

Lisa 3. Mõisaküla linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)  
algatamise otsus. 

Lisa 4. Maavanema ja avalikkuse teavitamine üldplaneeringu ja KSH algatamisest.

Lisa 5. Teavitamine üldplaneeringu ja KSH algatamisest veebilehel Ametlikud Teadaanded.

LISA 6. Teavitamine KSH programmi ja ÜP eskiisi avalikust väljapanekust ajalehes Lõuna-
Mulgimaa.

LISA 7. Teavitamine KSH programmi ja ÜP eskiisi avalikust väljapanekust veebilehel Ametlikud 
Teadaanded.

LISA 8.Teavitamine KSH programmi ja ÜP eskiisi avalikust väljapanekust ajalehes Sakala.

LISA 9. KSH programmile esitatud seisukohad.

LISA 10. KSH programmi avaliku arutelu osalejate nimekiri ja protokoll.

LISA 11. KSH programmi Keskkonnaametile heakskiitmiseks esitamise kiri ning heakskiitmise 
otsus.
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LISA 1 Mõisaküla linna asendiskeem

http://geoportaal.maaamet.ee/ 

Väljavõte Eesti Põhikaardist 
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LISA 2 Mõisaküla linna üldplaneeringu algatamise otsus ja 
lähteseisukohad
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LISA 3 Mõisaküla linna üldplaneeringu KSH algatamise otsus
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LISA 4 Maavanema ja avalikkuse teavitamine üldplaneeringu ja KSH 
algatamisest
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LISA 5 Teavitamine üldplaneeringu ja KSH algatamisest veebilehel 
Ametlikud Teadaanded
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LISA 6 Teavitamine KSH programmi ja ÜP eskiisi avalikust 
väljapanekust ajalehes Lõuna-Mulgimaa
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LISA 7 Teavitamine KSH programmi ja ÜP eskiisi avalikust 
väljapanekust veebilehel Ametlikud Teadaanded

Märkus: Identne teade saadeti KSH koostamisse kaasatutele e-kirjaga (vt ptk 4 tabel 2).
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LISA 8 Teavitamine KSH programmi ja ÜP eskiisi avalikust 
väljapanekust ajalehes Sakala
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LISA 9 KSH programmile esitatud seisukohad
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LISA 10 KSH programmi avaliku arutelu osalejate nimekiri ja protokoll
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LISA 11 KSH programmi Keskkonnaametile heakskiitmiseks esitamise 
kiri ning heakskiitmise otsus

Hr Sulev Vare
Keskkonnaamet
Pärnu-Viljandi regioon 07.11.2012 nr 7-1/576
viljandi@keskkonnaamet.ee

KSH aruande heakskiitmiseks esitamine

Esitame teile Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 18 lõike 1 
alusel heakskiitmiseks Mõisaküla linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 
aruande programmi, mis on kättesaadav Mõisaküla linna koduleheküljel 
http://www.moisakyla.ee/index.php?sisu=137&&t=83. 

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ervin Tamberg
Linnapea
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Hr Ervin Tamberg  Teie 07.11.2012 nr 7-1/576
Mõisaküla Linnavalitsus  
moisakyla@moisakyla.ee Meie 09.11.2012 nr PV 6-8/12/21950-3

Mõisaküla linna üldplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmi heakskiitmine

Austatud härra Tamberg

Olete  esitanud  Keskkonnaametile  heakskiitmiseks  Mõisaküla  linna  üldplaneeringu  (ÜP) 
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi. 

I. FAKTILISED ASJAOLUD

Mõisaküla Linnavolikogu algatas üldplaneeringu koostamise 17. novembril 2005. a otsusega nr 
45  (vt  lisa  2)  ja  üldplaneeringu  KSH  23.  novembril  2006.  a  otsusega  nr  32  (vt  lisa  3). 
Üldplaneeringu eesmärk on linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine 
sealhulgas  ruumilise  arengu  põhimõtete  ning  säästva  ja  tasakaalustatud  arengu  tingimuste 
määramine.  Tingimuste  hulka  kuuluvad  maa-  ja  veealadele  üldised  kasutamis-  ja 
ehitustingimused; maakasutuse juhtotstarve ja muud tingimused vastavalt planeerimisseaduse § 
8 (3).

Keskkonnaamet  on  antud  teemaplaneeringu  KSH järelevalvaja  KeHJS  §  38  lõike  1  alusel. 
KeHJS  §  38  lõike  2  punktide  1,  2  ja  5  järgi  on  järelevalvaja  ülesanne  KSH  programmi 
õigusaktide  nõuetele  vastavuse  kontrollimine  ja  programmi  heakskiitmine,  KSH  menetluse 
õigusaktide  nõuetele  vastavuse  kontrollimine  ja  eksperdi  õigusaktide  nõuetele  vastavuse 
hindamine. 

II. OTSUSE PÕHJENDUSED JA KAALUTLUSED

KeHJS  §  38  lõike  2  kohaselt  on  KSH  järelevalvaja  ülesanne  kontrollida  KSH  menetluse 
õigusaktide nõuetele vastavust, hinnata eksperdi vastavust KeHJS § 34 lõikes 3 toodud nõuetele, 
kontrollida keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi õigusaktide nõuetele vastavust ja 
programm heaks kiita.

2.1. KSH programmi menetluse vastavus kehtestatud nõuetele

Vastavalt  KeHJS  §  36  lõikele  3  tuleb  KSH  programmi  koostamisel  strateegilise 
planeerimisdokumendi koostamise korraldaja küsima programmi sisu osas seisukohta KeHJS § 
33 lõikes 6  sätestatud asutuselt  ehk siis  Keskkonnaametilt  ja  kõigilt  teistelt  asutustelt,  keda 
strateegilise  planeerimisdokumendi  rakendamisega  eeldatavalt  kaasnev  keskkonnamõju 
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tõenäoliselt puudutab. 

KSH  programmi  eelnõu  sisu  osas  küsiti   seisukohti  Keskkonnaametilt,  Muinsuskaitseameti 
Lõuna-Eesti  järelevalveosakonnalt,  Viljandi  Maavalitsuselt,  Mõisaküla  Linnavalitsuselt, 
Maanteeameti Lääne regioonilt, Tehnilise Järelevalveameti Raudteeteenistuselt, Elektrilevi OÜ-
lt,  Maa-Ameti  planeeringute osakonnalt,  Põllumajandusameti  Viljandi keskuselt,  Lõuna-Eesti 
Päästekeskuse Viljandimaa Päästeosakonnalt ja Terviseameti Lõuna talituselt.

Oma arvamuse KSH programmi eelnõu kohta saatsid Terviseameti Lõuna talitus,  Elektrilevi 
OÜ,  Tehnilise  Järelevalve  Amet,  Viljandi  Maavalitsus,  Muinsuskaitseamet,  Keskkonnaamet, 
Maanteeameti  Lääne regioon,  Põllumajandusamet  ja  Maa-Amet.  Ekspertrühm on arvestanud 
KSH programmi sisu kohta esitatud ettepanekutega. 

Mõisaküla  linna  ÜP eskiisi  ja  KSH  programmi  avalik  väljapanek  toimus  20.09-05.10.2012 
Mõisaküla Linnavalitsuses ja Mõisaküla linna kodulehel. KSH programmi avalikustamisest on 
teavitatud Mõisaküla linna kodulehel,  Mõisaküla linna ajalehes Lõuna-Mulgimaa, väljaandes 
Ametlikud Teadaanded  (07.09.2012),  maakondlikus  väljaandes  Sakala,  ning  kirjalikult  KSH 
programmi ptk-s 3 nimetatud menetlusosalistele. 

KSH  programmi  avalik  arutelu  toimus  10.10.2012  kell  14.00  Mõisaküla  Linnavalitsuses. 
Arutelul  registreeris  end  10  inimest.  Avalikul  arutelul  tutvustati  kavandatavat  tegevust  ning 
KSH programmi sisu. Arutelul esitatud küsimustele vastati kohapeal suuliselt. 

2.2. KSH programmi kvaliteedi kontroll ja KSH eksperdi vastavus nõuetele

KSH programmi sisu määrab KeHJS § 36. KSH programm on koostatud vastavalt KeHJS §-ile 
36, kuid Keskkonnaamet ei pea vajalikuks tuua võrdlustabelina välja, milline KSH programmi 
punkt  vastab  millisele  KeHJS  §  36  punktile.  KSH  programmis  on  esitatud  ülevaade 
kavandatavast  tegevusest  ja  selle  alternatiivides,  mõjutatava  keskkonna  kirjeldusest,  mõju 
hindamise sisust,  KSH huvitatud ja/või  mõjutatud isikutest,  KSH ekspertrühma koosseisust, 
KSH programmi  avalikustamise  tulemustest  ja  KSH eeldatavast  ajakavast.  Keskkonnaameti 
hinnangul  vastab  KSH  programm  KeHJS  nõuetele  ja  on  sisult  piisav  Mõisaküla  linna 
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks.

KSH programmi on koostanud KSH eksperdid Marek Lind ja Tuuli Veersalu. KSH ekspertrühm 
vastab Keskkonnaameti hinnangul KeHJS § 34 lõikes 3 toodud nõuetele, ekspertgrupp on pädev 
läbi viima Mõisaküla linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

III. OTSUSTUS

KeHJS  §  39  lõige  1  kohaselt  esitatakse  pärast  keskkonnamõju  strateegilise  hindamise 
programmi avalikku arutelu programm koos selle kohta esitatud ettepanekute, vastuväidete ja 
küsimustega,  nende arvestamise selgituste,  arvestamata  jätmise põhjenduste  ning programmi 
avaliku  arutelu  protokolliga  keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  järelevalvajale 
heakskiitmiseks. 

Keskkonnaamet  on  kontrollinud  KSH  programmi,  programmi  menetluse  ja  KSH  eksperdi 
vastavust nõuetele ja tuvastanud, et programmi menetlus, sh avalikustamine, KSH juhtekspert ja 
KSH programmi sisu vastavad KeHJS sätestatud nõuetele. 
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Tulenevalt  eeltoodust,  lähtudes  KeHJS  §  36,  §  38  lõigetest  1  ja  2,  §  39  lõikest  2  ning 
Keskkonnaameti peadirektori 3. juuli 2009 käskkirja nr 1-4/148 lisa 2 punktist 3.5.8  kiidab 
Keskkonnaamet heaks Mõisaküla linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmi.

Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/

Sulev Vare
Juhataja

Saata: OÜ Pärnu Instituut (Marek Lind, lind.marek@gmail.com)

Toomas Kalda 447 7383
Toomas.Kalda@keskkonnaamet.ee 
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