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Vastuskiri pöördumisele
Austatud Pärnumaa kohalike omavalitsusüksute juhid
Pöördusite 06.12.2018 ühiselt peaministri poole ettepanekuga selgitada koostöös kohalike
omavalitsusüksustega välja, kas puidurafineerimistehase rajamine Pärnumaal on võimalik või
esinevad Pärnumaal sellist puidutöötlemist välistavad asjaolud. Leiate, et
puidurafineerimistehase planeerimine on omavalitsuste piiride ülene ja seepärast peaks
selliste objektide rajamise võimalused välja selgitama riik, tehes seejuures tihedat koostööd
omavalitsustega.
Mul on hea meel, et teete ettepaneku koostööks puidurafineerimistehase kavandamisel. Leian,
et lahendustele orienteeritud koostöö on iga olulise ruumilise mõjuga ehitise rajamise
eelduseks.
Samas pean selgitama, et Rahandusministeeriumile ei ole praeguseks esitatud uut
puidurafineerimistehase kavandamiseks vajaliku planeeringu algatamise taotlust. Veel on
oluline märkida, et kui riik kavandaks omaalgatuslikult puidurafineerimistehast, siis teeks ta
seda kogu riigi territooriumil, mitte ühes konkreetses Eesti piirkonnas.
Juhin tähelepanu sellelegi, et puidurafineerimistehase kavandamiseks ei ole riigi juhtiv roll
igal juhul vajalik. Kui kolm teineteisega külgnevat kohalikku omavalitsusüksust soovivad
välja selgitada puidurafineerimistehase rajamise võimalusi, siis on neil õigus tellida selleks
vajalikke uuringuid või analüüsida olemasolevat infot (sh keskkonnaandmeid).
Ka on omavalitsusüksuste õiguseks korraldada vallas või linnas ruumilist planeerimist ja teha
seejuures naaberomavalitsustega koostööd. Siinjuures on oluline, et puidurafineerimistehase
planeerimiseks võib kasutada mitut erinevat planeeringuliiki. Puidurafineerimistehasele
asukoha valimiseks sobivad näiteks üldplaneering ja kohaliku omavalitsuse eriplaneering.
Vabariigi Valitsuse 01.10.2015 määruse nr 102 „Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri“
§ 1 lõike 1 punkti 8 järgi on puidurafineerimistehas olulise ruumilise mõjuga ehitis (ORME).
Planeerimisseaduse § 95 lõike 1 kohaselt koostatakse ORME kavandamiseks kohaliku
omavalitsuse eriplaneering, kui sellise ehitise asukoht ei ole üldplaneeringus määratud.
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Lõpetuseks kordan, et toetan koostööd nii erasektori ja avaliku sektori vahel kui avaliku
sektori sees riigi ja kohaliku tasandi vahel. Seega olen avatud kohtumistele ja koostööle, et
toetada kohalikke omavalitsusüksusi oma pädevuse ja võimaluste piirides.
Keskkonnaga seotud küsimustes palun Teil pöörduda keskkonnaministri poole.
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