
  
 

HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 Postiaadress                    Telefon       444 8890                             SEB Pank 
 Pargi tee 1                       Faks     444 8891                             a/a EE 921010902001672004 
              Uulu küla 86502             E-post  haademeeste@haademeeste.ee  Reg.nr 77000269 
 Pärnumaa                        https://haademeestevald.kovtp.ee/  

 

 

 

 

Vabariigi Valitsus 

Rahukohtu 3       31.10.2018. a nr 6-3/1694 

15161 TALLINN 

riigikantselei@riigikantselei.ee  

 

 

 

 

 

 

 

 

T A O T L U S 

riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamiseks 
 

 
Vabariigi Valitsus algatas 12.05.2017. a riigi eriplaneeringu puidurafineerimistehase 
kavandamiseks Viljandi ja Tartu maakonda. Tartu linnavolikogu otsustas   
17.03.2018. a ühehäälselt, et on välistatud riigi eriplaneeringu elluviimine tulevikus 
ning eriplaneeringu koostamise menetlus tuleb lõpetada. Tartu linnavalitsus esitas 
19.03.2018. a Vabariigi Valitsusele taotluse riigi eriplaneeringu koostamise 
lõpetamiseks. Tartumaa Omavalitsuste Liidu 28.03.2018. a üldkoosolek otsustas 
toetada Tartu linna taotlust, milles nõutakse Vabariigi Valitsuselt riigi eriplaneeringu 
lõpetamist puidurafineerimistehase kavandamiseks Viljandi ja Tartu maakonda. 
 
Riigihalduse minister edastas 13.09.2018. a eriplaneeringu lõpetamise eelnõu 
osapooltele tutvumiseks. Kooskõlastamiseks ning arvamuse ja vastuväidete 
esitamiseks on käesolevaks ajaks antud lõpptähtaeg 03.11.2018. a. 
 
Saarde vallavolikogu otsustas 17.10.2018. a toetada Est-For Invest OÜ taotluse 
esitamist Vabariigi Valitsusele riigi eriplaneeringu ja mõjude, sealhulgas 
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks, eesmärgiga selgitada 
planeerimismenetluse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusel välja 
puidurafineerimistehase rajamise võimalikkus Saarde valla territooriumile. Samas 
juhime tähelepanu, et meie hinnangul Saarde vallavolikogu vastava päevakorrapunkti 
menetlemine viidi läbi seadusevastaselt, nimelt ei olnud volikogu istungil 
võimaldatud avalikkusel osaleda.  
 
Häädemeeste vald on toimuvat tähelepanelikult jälginud ning soovib enda poolt 
avaldada toetust igasugustele uuringutele, mis aitavad parandada meie 
loodusressursside keskkonnasõbralikku kasutamist või kasutusele võtmist. Samas, 



riigi eriplaneeringu algatamise otsuses ei ole infot planeeritava olemuse kohta. 
Keskkonnamõjude teadasaamiseks ei ole vajalik algatada eriplaneeringut. 
Keskkonnamõjusid saab analüüsida ilma planeeringuprotsessi algatamata. Sellest 
tulenevalt toetab Häädemeeste vald igati täiendavaid uuringuid nii Läänemere kui 
Pärnu jõe osas. Meile teadaolevalt tegelevad juba aastakümneid Läänemere 
uurimisega mitmed Eesti teadlased (nt Aleksei Lotman) riiklikud institutsioonid (nt 
TÜ Mereinstituut) ja rahvusvahelised organisatsoonid (nt HELCOM) ning see on igati 
kiiduväärt, kui planeeringute raames läbiviidavad uuringud hakkavad täiendavalt 
panustama sellistesse teaduslikesse tegevustesse.  
 
Teisalt on Häädemeeste vald mures kohaliku omavalitsuse autonoomia ja iseseisvuse 
pärast. Jagame siinkohal Tartu ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu muret selles, kas seni 
menetluses olev 12.05.2017. a algatatud riiklik eriplaneering on ikka täiel määral 
kooskõlas kohaliku omavalitsuse autonoomiaga. Riigi pädevuses olevatest 
planeeringuliikidest riivab kohaliku omavalitsuse üksuse planeerimispädevust kõige 
rohkem just riigi eriplaneering. Näiteks peab vald või linn riigi eriplaneeringu 
kehtestamise korral muutma või tunnistama kehtetuks kõik riigi eriplaneeringuga 
vastuolus olevad kohaliku omavalitsuse planeeringud. Samuti, kui üldiselt annab 
ehitus- ja kasutusloa kohaliku omavalitsuse üksus, siis riigi eriplaneeringuga ette 
nähtud ehitiste ehitus- ja kasutusloa annab riik. Kõik eelnev oleks mõistetav, kui töös 
olev puidurafineerimistehas oleks riiklik projekt (nt militaarehitis) või selle 
suurosanik oleks riik. Käesoleval juhul see aga nii ei ole. Ülaltoodu teeb valla 
murelikuks, sest kohalikul tasandil toimuvas peaks vallal olema suurem roll, kui vaid 
üksnes õigus olla varasema menetluse ajal ära kuulatud. Saarde vallavolikogu istungil 
väitsid arendajad, et Häädemeeste vallalt ei ole plaanis küsida toetust 
eriplaneeringule. Kui heitveed juhitakse loodusesse Häädemeeste valla territooriumi 
kaudu ja vallal on väga pikk merepiir, on mõju Häädemeeste vallale suurim. Lisaks 
hakkaks Häädemeeste valda läbima kavandatav puhta vee trass Pärnu jõest ning meie 
asustus on kavandatavale tehasele lähemal. Kohalikul omavalitsusel on kohustus 
iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes vallaelanike õigustatud 
vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi.  
 
Häädemeeste vald ei ole seejuures mitte riikliku eriplaneeringu regulatsiooni vastu, 
kuid leiab, et valla positsioon peaks olema täpsemalt reguleeritum ja tema õigused 
laiemad. Valla õigused ei peaks olema riigi eriplaneeringu puhul samas suurusjärgus 
kohaliku elaniku või ettevõtjaga. Häädemeeste vald on seisukohal, et erahuvides 
toimuva riikliku eriplaneeringu menetluses peaks olema kohalikul omavalitsusel 
tõhusam õiguste teostamise viis, kui vaid kohtumenetluses, kus toimub juba rikutud 
õiguste kaitsmine. Kohaliku omavalitsuse õiguste ja autonoomia teostamine ei peaks 
jääma piiratuks vaid kohtumenetluse võimalustega.   
 
Tuginedes eelnevale palume lõpetada Vabariigi Valitsuse poolt 12.05.2017. a 
algatatud riigi eriplaneering puidurafineerimistehase kavandamiseks. Täpsustame, et 
oleme teadlikud sellest, et riigi eriplaneeringu käigus planeeritava ehitise asukohaks 
võib osutuda ka väljaspool algatamise korralduses märgitud ala. Riigikohtu otsusest 
tuleb välja, et kuigi planeering algatati Emajõe piirkonda silmas pidades, siis võib 
planeeringuala laiendada Pärnumaale. Selline olukord tekitab selgusetust ja 
ebamäärasust. 
 
 
 



Rõhutame, et me ei ole uurimise vastu, kuid uurida võib ka ilma planeeringuta. 
Uuringu tulemustest lähtuvalt on võimalik valida planeerimisliik, kus peame 
õigemaks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuid. Hetkel teadaoleva info põhjal 
vajaks ilmselt riigi eriplaneeringut elektrijaamaga seonduv, kui nii, siis selles osas 
oleks mõistetav riigi eriplaneeringu koostamine, muus osas soovime aga kindlasti 
suuremat ja otsustavamat rolli kui meil oleks riigi eriplaneeringu menetlusprotsessis. 
 
 
Lugupidamisega 
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