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KOMMENTAARID 

13. veebruari 2017 dokumendile: 
OÜ EST-FOR Invest 

ETTEPANEKUD JA SOOVID 
koostööks ja kaastööks 

Vabariigi Valitsusega 

1. Dokumendi OÜ EST-FOR Invest ETTEPANEKUD JA SOOVID koostööks ja kaastööks Vabariigi 
Valitsusega (edaspidi Dokument) eesmärgiks on dialoog Vabariigi Valitsusega.  

2. Dokument ei pea silmas kitsalt OÜ EST-FOR Invest projektiga seotud aspekte, vaid on suunatud 
tervikuna Eesti konkurentsivõime parandamisele. Mitmed ettepanekud on palju laiemad OÜ EST-
FOR Investi huvidest ning käsitlevad Eesti ettevõtlus-, äri ja õiguskeskkonda tervikuna, olles 
suunatud ühel või teisel viisil Eesti eelnimetatud keskkondade rahvusvahelise konkurentsivõime 
tõstmisele. Sõnaselgelt on sellised soovid kirjas ettepaneku nr 1 teises lõigus ja ettepaneku nr 2 
teises lõigus. Käesoleval ajal toimuva ühiskondliku diskussiooni taustal on otstarbekas tähelepanu 
pöörata ettepaneku nr 8 kolmandale lõigule, kus käsitletakse indikatsioone seoses võimaliku 
Tartu-Tallinn maantee muutmisega kaheniidiliseks ja Tartu ringtee välja ehitamisega. 
Enesestmõistetavalt ei võtaks riik selliseid töid ette ühe eraõigusliku isiku projekti jaoks. Samavõrd 
ilmne oleks eitada OÜ EST-FOR Investi projekti mõju eelnimetatud küsimuste positiivseks 
lahenduseks, kui OÜ EST-FOR Investi puidurafineerimistehase rajamine osutub võimalikuks 
menetletava eriplaneeringu alal. 

3. Vabariigi Valitsus ja Riigikogu on pidanud 20. märtsi 2018 seisuga võimalikuks aktsepteerida vaid 
kahte OÜ EST-FOR Invest ettepanekut. Vabariigi Valitsuse korraldusega on algatatud riigi 
eriplaneering, mis koos mõjude hindamisega peab andma vastuse küsimusele, kas OÜ EST-FOR 
Investi puidurafineerimistehase projekt on Eestis realiseeritav või mitte. 

4. Samuti aktsepteerisid Riigikogu ja Vabariigi Valitsus OÜ EST-FOR Invest soovi täiendada 
planeerimisseadust selliselt, et riigi eriplaneeringu koostamisel ja mõjude hindamisel oleks riigil 
võimalik sellise planeeringu ja mõjude hindamisega seotud kulud sisse nõuda huvitatud poolelt. 
OÜ EST-FOR Invest töötas selles kontekstis välja omapoolse planeerimisseaduse muutmise 
seaduse eelnõu. Vabariigi Valitsus ja Riigikogu ei võtnud OÜ EST-FOR Investi koostatud eelnõud 
menetlusse, kuigi ka OÜ EST-FOR Investi koostatud eelnõu käsitles lisaks riigi eriplaneeringu 
rahastamisele ka kohalike omavalitsuste eriplaneeringute rahastamist (mis ei olnud antud juhul 
seotud OÜ EST-FOR Investi huvidega). Asjakohase planeerimisseaduse muutmise seaduse 
eelnõu töötas välja Rahandusministeerium. Riigikogu võttis eelnimetatud Rahandusministeeriumi 
eelnõu seadusena vastu. Rahandusministeeriumi eelõu reguleeris laiemat küsimuste ringi, kui OÜ 
EST-FOR Invest algselt tarvilikuks pidas. 

5. Dokumendis esitatud ettepanekute realiseeritavuse õiguslik analüüs koos muude mõjude 
analüüsiga saab toimuda siis, kui asjakohased Eesti Vabariigi asutused otsustavad esitatud 
ettepanekutega tegelda. Praegu puudub vajadus selliste analüüside tegemiseks, kuna riik ei ole 
OÜ EST-FOR Investi teavitanud oma valmisolekust tegelda esitatud ettepanekutega suuremas 
ulatuses, kui seda on käesolevaks ajaks tehtud. 


