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AVALDUS  

Saarde vallavolikogu 

Osaühing EST-FOR Invest (edaspidi: EST-FOR) palub Saarde vallavolikogul toetada riigi eriplaneeringu ja 

mõjude, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist Saarde valla territooriumil.  Planeeringu 

ja mõjude hindamise eesmärgiks on uurida, kas on võimalik kaaluda Saarde valla territooriumile 

puidurafineerimistehase püstitamist ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamist. 

Käesolev avaldus on ajendatud alljärgnevatest asjaoludest: 

a) EST-FOR soovib koostöös Vabariigi Valitsuse ja kohalike omavalitsustega, sealhulgas koos Saarde 

vallaga uurida, kas leidub võimalusi Eestisse kaasaegse puidurafineerimistehase rajamiseks; 

b) planeeritava tehase rajamiseks on vajalik ligikaudu 100 ha suuruse pindalaga sobiliku maa-ala 

leidmine; 

c) tooraine ja toodangu transpordiks on vajalikud head ühendused põhimaantee ja raudtee (Rail 

Baltica planeeritav kaubajaam) näol, mis on kaalutavas asukohas võimalik tagada; 

d) planeeritava tehase vee sissevõtt saaks toimuda Pärnu jõest ning vajalik trass võiks kulgeda piki 

Rail Balticu raudtee koridori, mis ei lisaks negatiivseid mõjusid keskkonnale ja asustusele; 

e) puhastatud heitvee merrelask oleks võimalik planeerida Liivi lahte selliselt, et see ei mõjutaks Pärnu 

lahe keskkonda; 

f) planeeritava tehase rajamise esmaseks eeltingimuseks on selle ehituse, tehnoloogia ja käitamise 

vastavus Euroopa Liidu kõigile normidele, tänapäevastele keskkonnanõuetele, parimale 

võimalikule tehnikale ning valla ja Eesti majanduse ning ühiskonna vajadustele; 

g) planeeritava tehase rajamise teiseks eeltingimuseks on kõigi vajalike uuringute läbiviimine ning 

kõigi vajalike mõjude hindamiste, sealhulgas keskkonnamõjude ja sotsiaal-majanduslike mõjude 

hindamise läbiviimine ning nende uuringute ja hindamiste positiivsete tulemuste selgumisel 

asjakohaste lubade saamine; 

h) kavandatavas tehases kasutatakse uusimaid tehnoloogiaid, mille tulemusel ei põhjusta tehase 

käitamine ülemääraseid häiringuid ümbritsevale keskkonnale; 

i) kui planeerimismenetluse ja mõjude hindamise tulemusel selgub, et planeeritava tehase rajamine 

valla territooriumile on võimalik, on EST-FOR valmis osalema kooskõlas õigusnormidega ja 

seaduses ettenähtud ulatuses valla taristu edasises arendamises ja väljaehitamises.  

Käesolevaga kinnitab EST-FOR omapoolset valmisolekut igakülgseks koostööks Saarde vallaga avaldatu 

teostamiseks. Ühtlasi teavitame, et lähtudes 4.oktoobril 2018 Saarde valla esindajatega toimunud kohtumisel 

arutatust informeerime käesolevast avaldusest ka Häädemeeste vallavalitsust ja Pärnu linnavalitsust. 
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