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Austatud peaminister Jüri Ratas

Viru-Nigula vald on suure huviga jälginud Osaühingu EST-FOR Invest (edaspidi EST-FOR)
poolt kavandatava puidurafineerimistehase projekti ettevalmistuste arengut. Pole kahtlust, et
tegemist on igas mõttes Eesti Vabariigi ja tema majanduse jaoks väga olulise ning vajaliku
projektiga. Seetõttu on mõistetav, miks EST-FOR-i projekti käsitletakse suurt riiklikku huvi
pakkuva projektina.
Vabariigi Valitsus võttis 12. mail 2017. aastal vastu korralduse nr 141
„Puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi
eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ (edaspidi Korraldus
141), millega algatati riigi eriplaneering ning mõjude hindamine Emajõe läheduses Viljandi
ja Tartu maakonnas.
Kahjuks oleme tõdenud, et EST-FOR-i projekti ümber on olnud väga palju emotsionaalset
segadust ja vastasseisu, mis ei ole võimaldanud reaalselt alustada isegi mitte projekti
teostatavuse hindamiseks vajalike uuringute ja mõjude hindamisega, rääkimata tehase
rajamise kavandamisest. Ajakirjanduse vahendusel on meile teatavaks saanud, et Vabariigi
Valitsus on alustanud Korraldusega 141 algatatud riigi eriplaneeringu lõpetamise protsessi.
Viru-Nigula vald on pidevalt olnud huvitatud oma territooriumil majanduse arendamisest,
sealhulgas uute tööstusprojektide kavandamisest ja realiseerimisest. Seoses eeltooduga
tutvusime suure huviga Riigikohtu halduskolleegiumi 11. oktoobri 2018 kohtumäärusega
MTÜ Emajõe Kaitseks kaebuses Vabariigi Valitsuse vastu. Nimetatud Riigikohtu otsusest
tulenevad mitmed põhimõttelise tähendusega seisukohad. Esmalt leidis Riigikohus, et
„Kohaliku omavalitsuse üksused asuvad Eesti Vabariigi territooriumil ning põhiseadusega
pole vastuolus suure riikliku huvi esinemise korral planeerimispädevuse teostamine riigi
poolt“. Samuti on Riigikohus jõudnud järeldusele, et „…planeeringu algatamise korralduses
märgitud esialgne teadaolev planeeringuala ei piira ehitise asukoha valikut üksnes selle
alaga. …. Ettepanekud kavandatava ehitise asukoha kohta ei ole piiratud planeeringu
algatamise otsuses kindlaks määratud esialgse planeeringualaga.“
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Viru-Nigula vald on huvitatud, et tema territooriumil viidaks läbi EST-FOR-i
puidurafineerimistehase rajamise võimalikkuse uurimiseks vajalikud mõjude hindamised ja
uuringud, mis tähendab valla soovi planeerimismenetluse laiendamist Viru-Nigula valla
territooriumile.
Ülaltoodust lähtudes palub Viru-Nigula vald Vabariigi Valitsust laiendada Viru-Nigula valla
territooriumile Korraldusega 141 algatatud riigi eriplaneeringut ning planeerimise raames
läbi viidavat mõjude, sealhulgas keskkonnamõjude hindamist eesmärgiga teha kindlaks, kas
Osaühingu EST-FOR Invest poolt kavandatava puidurafineerimistehase rajamine ViruNigula valla territooriumile on võimalik või mitte. Eelnimetatud taotluse rahuldamiseks
palub Viru-Nigula vald asjakohasel viisil muuta Korraldust 141.
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