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Vabariigi Valitsus algatas Est-For Invest OÜ vastavasisulise taotluse alusel 12.05.2017. a. riigi 

eriplaneeringu. Eriplaneeringu eesmärk oli uurida puidurafineerimise tehase asukoha 

võimalikkust Viljandi-ja Tartumaal ning võimalusel planeerida tehase rajamine sellesse 

piirkonda.  

 

13. septembril 2018. a. saadeti ministeeriumidele, omavalitsustele ja Est-For Invest OÜ-le 

arvamuse avaldamiseks eriplaneeringu lõpetamise eelnõu.  Lisaks Viru-Nigula vallale otsustas 

Saarde vallavolikogu 17. oktoobril 2018. a. toetada Osaühing EST-FOR Invest taotluse 

esitamist Vabariigi Valitsusele riigi eriplaneeringu ja mõjude, sealhulgas keskkonnamõju 

strateegilise hindamise algatamiseks, eesmärgiga selgitada planeerimismenetluse ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusel välja puidurafineerimisetehase rajamise 

võimalikkus Saarde valla territooriumile.  

Pärnu Linnavolikogu arutas puidurafineerimise tehase eriplaneeringuga seonduvaid küsimusi 

01.11.2018. a. volikogu istungil.  Ka Häädemeeste vald väljendas soovi saada uuringutega 

selgust, kas sellise tehase rajamine Pärnumaale oleks võimalik ja millised oleksid tehase mõjud 

Pärnumaa loodusele?  

 

Eskaleeruva survegruppide vastuseisu tõttu otsustas Vabariigi Valitsus 03.novembril 2018. a. 

riigi eriplaneeringu siiski lõpetada. Seetõttu jäid vastuseta Pärnumaale, kus üks oluline 

majandussektor on metsatööstus, mitmed küsimused: Kas sellise tehase rajamine Pärnumaale 

oleks võimalik, võttes arvesse looduskeskkonna seisundit? Millised oleksid tehase sotsiaal-

majanduslikud mõjud piirkonnale, kuidas mõjutab transporditaristut tehase toormega 

varustamise logistika jne. Neile ja paljudele teistele küsimustele oleks andnud vastuse 

keskkonnamõjude strateegiline hindamine ja muud asjakohased mõjude uuringud. 

 

Arvestades, et sarnaste suurprojektidega võidakse maakonna omavalitsuste poole pöörduda ka 

tulevikus, on äärmiselt oluline, et riigil oleks selge plaan, visioon ja teadmised, kuhu sellised 

tootmisettevõtted Eestis sobivad ja kuhu need – erinevatel põhjustel, näiteks looduskaitselistel 

– ei sobi. See annaks omavalitsustele, kogukondadele ja huvigruppidele selge teadmise 



võimalustest, kuhu ja milliste parameetritega toomisüksused on ühes või teises maakonnas 

tulevikus võimalikud.  

Kuivõrd selliste objektide planeerimine on omavalitsuste piiride ülene, peaks selliste 

objektide rajamisvõimalused välja selgitama riik, tehes seejuures tihedat koostööd 

omavalitsustega.  

Siinkohal teeme ettepaneku Vabariigi Valitsusele, välja selgitada, koostöös kohalike 

omavalitsustega, kas või milliste parameetritega - võttes arvesse piirnorme looduskaitsele, 

ressurssidele, taristu koormustaluvusele jms - puidurafineerimise tehase rajamine on 

Pärnumaal võimalik või esinevad Pärnumaal sellist puidutöötlemist välistavad asjaolud. 

 

Austusega,  

 

(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 

Kadri-Aija Viik     Indrek Talts    

Saarde vallavolikogu esimees   Saarde vallavanem 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 

Andrus Soopalu     Karel Tölp   

Häädemeeste vallavolikogu esimees   Häädemeeste vallavanem 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 

Andres Metsoja     Romek Kosenkranius    

Pärnu Linnavolikogu esimees    Pärnu linnapea 

 


