
MÕISAKÜLA LINNA ÜLDPLANEERINGU KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL
Tabelis on esitatud kooskõlastuse kirjavahetuse viimase kirja sisu.

Kooskõlastamine peale planeeringu põhilahenduse muutmist
Kooskõlastaja
(Kooskõlastuskirja kuupäev,
saatja kirja nr)
[Vastuse kuupäev,
saatja kirja nr]

Kooskõlastuse sisu Mõisaküla Linnavalitsuse seisukoht
(täiendav kommentaar)

Põllumajandusamet
Viljandi keskus
(09.05.2013, 7-1/280)
[10.05.2013, 14-15/1481-1]

Kooskõlastatud järgnevate märkustega: Määratud maa-alade 
kasutus ei mõjuta maaparandussüsteemide toimimist. Oluline on 
säilitada Ringpuiestee 49 (49001:002:0181) katastriüksuse 
välispiiril asuva Kamarapera 002 maaparandusehitise (MS kood 
6113750040100) eesvoolu töövõime.

Kooskõlastusel esitatud märkus on arvesse võetud ja planeeringu 
seletuskirja on täiendatud vastavalt.

Abja Vallavalitsus
(09.05.2013, 7-1/279)
[21.05.2013 e-kiri]

Kooskõlastatud.
(Abja Vallavalitsuse 21.05.2013 protokolli nr 9 väljavõte)

Keskkonnaamet
Pärnu-Viljandi regioon
(09.05.2013, 7-1/279)
[04.06.2013, PV 6-5/13/11840-2]

Kooskõlastatud järgnevate märkustega:
* Pärnu maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused“ (2003) järgi ulatub Mõisaküla 
linnani Laiksaare-Tali-Mõisaküla väärtuslik teelõik. Soovitame 
nimetatud tee märkida üldplaneeringu kaardile ja seletuskirja.
* KeHJS § 43 sätestab, et strateegilise planeerimisdokumendi 
koostamisel tuleb arvesse võtta keskkonnamõju strateegilise 
hindamise tulemusi ja kinnitatud seiremeetmeid. KSH aruande 
ptk-s 6 on nimetatud negatiivse keskkonnamõju vältimise ja 
leevendamise meetmed. Palume lisada nimetatud meetmed 
üldplaneeringu seletuskirja.

Mõisaküla linna üldplaneeringu koostamise aluseks on Viljandi 
maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused“ (2005). Mainitud teelõigu 
märkimiseks väärtusliku teelõiguna ei ole Viljandi maakonna-
planeeringu teemaplaneeringut järgides alust. Mõisaküla 
Linnavalitsus ei soovi ka üldplaneeringut koostades teha 
ettepanekut muuta maakonnaplaneeringu teemaplaneeringut. 
Seega, asume seisukohale, et antud märkust ei vii me 
üldplaneeringusse sisse.
Kooskõlastusel esitatud märkus KSH aruandes nimetatud 
negatiivse keskkonnamõju vältimise ja leevendamise meetmete 
kajastamise kohta üldplaneeringu seletuskirjas on arvesse võetud 
ja seletuskirja on täiendatud vastavalt.
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Maa-amet
(09.05.2013, 7-1/280)
[06.06.2013, 6.2-3/6310]

Kooskõlastatud.
(Maa-amet ei esita vastuväiteid Mõisaküla linna 
üldplaneeringule.)

Muinsuskaitseamet
(09.05.2013, 7-1/280)
[06.06.2013, 1.1-7/993-1]
(17.06.2013, 7-1/280)
[17.06.2013, 1.1-7/1234-1]

Kooskõlastatud.

Päästeamet
Lõuna päästekeskus
(09.05.2013, 7-1/280)
[14.06.2013, 7.3-2.2/4464]

Üldplaneering kooskõlastati järgnevate märkustega:
1. Planeeringus on kajastatud kolm Mõisaküla linnas asuvat 
tuletõrje veevõtukohta. Viljandimaa päästepiirkonna 
andmebaasis on Mõisaküla linnas 8 tuletõrje veevõtukohta ja 7 
hüdranti.
2. Planeeringu eelnõu ei kajasta Mõisaküla linna tuleviku 
turvalisuse osas midagi peale seal asuva vabatahtliku tuletõrje 
seltsi. Kuna seltsi tegevus on hetkel minimaalne, teeme 
ettepaneku kajastada samas alapunktis vähemalt seltsi edasist 
elujõulisuse parandamist.

Kooskõlastamisel tehtud märkus tuletõrje veevõtukohtade ja 
hüdrantide kohta võetakse arvesse ning planeeringut 
täiendatakse.
Mõisaküla Tulekaitse Seltsi kohta on info üldplaneeringu 
lähteandmete juures (Lisa 1), mis ei kuulu üldplaneeringu 
koosseisus planeerimisseaduse mõistes kehtestamisele. 
Mõisaküla Linnavalitsus on seisukohal, et tegu on pigem 
arengukavalise teemaga ja seda kajastatakse täpsemalt 
arengukava koostamisel. Üldplaneeringu eesmärk on ruumilise 
arengu säästlik ja tasakaalustatud suunamine.

Maanteeamet
Lääne regioon
(31.05.2013, 7-1/313)
[13.06.2013, 15-2/13-00113/282]

Kooskõlastatud.
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