Riigikogu keskkonnakomisjoni
istungi protokoll nr 128
Tallinn, Toompea

Teisipäev, 07. november 2017

Algus 13.00, lõpp 14.35
Juhataja: Rainer Vakra
Protokollija: Andra Ainsaar
Võtsid osa: Valeri Korb, Igor Kravtšenko, Andres Metsoja, Meelis Mälberg, Elle Kaur
(nõunik-sekretariaadijuhataja), Vivi Older (nõunik)
Puudusid: Kalle Palling, Terje Trei
Kutsutud: OÜ EST-FOR Invest juhatuse liige Aadu Polli, Henrikson ja Ko üld- ja
regionaalplaneerimise osakonna juhataja Pille Metspalu, Henrikson ja Ko keskkonnakorralduse
osakonna juhataja Juhan Ruut
Osales: Riigikogu liige Toomas Jürgenstein
Päevakord:
1. Arutelu teemal: OÜ EST-FOR Investi projekti hetkeseis
Rainer Vakra märkis, et kutsutud annavad ülevaate puidurafineerimistehase projekti
hetkeseisust ja riigi eriplaneeringu protsessist.
Aadu Polli tutvustas ettekandes (protokolli lisa 1) projekti üldiselt ning selgitas tehase mõju
Eesti majandusele ning keskkonnale. Ettekandja tõi välja, et tehas ei avaldaks survet
raiemahtudele ning kasutaks toormena raiega paratamatult kaasnevat ja vähesel määral
kasutatavat paberipuud ja puiduhaket. Toorme vajadus jääks alla 9% Eesti ja Läti
raiemahtudest. Lisaks planeeritavast tehasest oluliselt väiksemaid mujal maailmas ei rajata ning
kindlasti peab antud projekt olema ka rahvusvahelises konkurentsis jätkusuutlik. Suurimateks
kasusaajateks oleksid 104 000 Eesti ja 127 000 Läti metsaomanikust leibkonda, kellele tekiks
stabiilne turg teatud toorme sortimendile, mis igal juhul tekib metsaraiel ja saeveskites.
Juhan Ruut jätkas ettekandega märkides, et tegemist on kindlasti ühe mastaapseima projektiga
nii majanduse kui ka keskkonnamõju hindamise (KMH) osas. Antud projektile saab aluseks
metsanduse arengukava koos seal toodud raiemahtudega. Tehase rajamine aitaks kaasa
metsade laialdasemale sertifitseerimisele ja jätkusuutlikule majandamisele. Lisaks metsale
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vajab tehas magevett ning sobiva vooluhulgaga ka madalvee perioodil on Eestis kolm jõge:
Suur-Emajõgi, Pärnu ja Narva jõgi. Konkurentsivõime ja raudteeühenduse olemasolu tõttu on
hetkel eelistatuim Suur-Emajõe piirkond. Ettekandja tõi välja, et tehase mõju Suur-Emajõe vee
kvaliteedile ja ökoloogilisele seisundile saab olema kõige olulisemaks kaalutluskohaks projekti
edasises arengus. Hetkel ei ole veel piisavalt lähteandmeid, kuid ilmselt jõe vee kvaliteet ei
halvene ning kohati juhitaks teatud parameetrites tagasi puhtamat heitvett, kui Suur-Emajõe
vesi looduses. Hetkel ei ole tehtud piisavas mahus uuringuid. Analüüsid võtavad kindlasti paar
aastat aega ning seejärel saab alles hakata tegema edasisi otsuseid. Planeeritav kaasaegne tehas
opereeriks võimalikult jäätme- ja lõhnavabalt tänu parima võimaliku tehnika (PVT)
kasutamisele. Samuti on valminud põhjalik hinnang Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna
Keskusel tehase mõjust süsinikuringele. Analüüsi tulemusel on tehase süsiniku jalajälg
negatiivne, kuna puidutööstus võimaldab süsinikku toodetesse siduda ning transpordi
ümbersuunamisega vähendaks tehas eralduvat süsihappegaasi kogust. Lisaks on KMH
seisukohast oluline avalikkuse ja ekspertide kaasamine ning selleks on loodud Akadeemiline
Nõukoda, et tagada uurimistulemuste usaldusväärsus.
Aadu Polli selgitas, et investorite poolt on tehase rajamise võimalikkuseks seatud kaks
kriteeriumit: tehas peab olema maailmas konkurentsivõimeline ja sobituma Eesti inim- kui ka
looduskeskkonda. Seega ollakse riskist teadlikud. Kui kõik vajalikud KMH uuringud on tehtud,
asukoht valitud ja tehnoloogia paigas, siis investeerimisotsus tehakse kõige varem 2019. aastal
ning tehas käivitatakse 2022. aastal. Seega tuleb ära oodata 2-3 aasta jooksul tehtavate
uuringute tulemused, mis annavad faktilise vastuse tehase võimalikkuse kohta ning alles siis
saab teha järeldusi tehase rajamise osas.
Pille Metspalu jätkas ettekandega lisades, et hetkel on käimas planeeringukoostaja ja KMH
konsultandi leidmiseks riigihange, mida korraldab Rahandusministeeriumi planeeringute
osakond, kui riigi eriplaneeringu protsessi eestvedaja. Eelanalüüside kohaselt asuks
kriteeriumitele vastav asukoht Tartumaal 5-10 km kaugusel Suur-Emajõest. Hetkel ei ole ühtegi
konkreetset maatükki välja valitud. Eriplaneeringu ja KMH etappide läbimiseks võib kuluda
2,5-3 aastat. Eriplaneeringu esimeses faasis leitakse erinevaid võimalikke asukohti ning
tekitatakse pingerida inim- ja looduskeskkonnast lähtudes. Teises faasis tehakse pingerea tipus
olevale asukohale detailsem lahendus, mis võimaldab edasi minna projekteerimisega. Kindlasti
saab kogu protsess olema laiahaardeline ja avalikkust kaasav. Parima võimaliku informatsiooni
alusel kehtestab planeeringu Vabariigi Valitsus.
Rainer Vakra küsis, et miks jahutusprotsess ei ole suletud süsteem. Aadu Polli vastas, et
jahutustsükkel on suletud. Seejuures suletudtehnoloogiat ei ole suudetud välja mõelda
puidumassi lagundamiseks, kuna puiduga kaasnevad mitteprotsessielemendid. Kui puitu lasta
mitu korda läbi samast veest, siis protsessielemendid hakkavad kuhjuma ning takistama seeläbi
keemilisi reaktsioone. Juhan Ruut täiendas, et kasutatakse jahutustorni ehk gradiiri, kus
jahtumist põhjustab aurustumine ja aurustuskao kompenseerimiseks toimub täiendav veevõtt.
Rainer Vakra tundis huvi, et kas on võimalik prognoosida puidurafineerimise tehnoloogia
edasist arengut. Aadu Polli selgitas, et antud projekti puhul lükatakse tehnoloogia valiku otsus
võimalikult kaugele, et kasutusele võtta parim lahendus käesoleval hetkel. Lisaks
energiajäävuseseaduse tõttu on praegu tootmiskaod niivõrd minimaalseks viidud, et seda ei saa
enam oluliselt edasi arendada. Tehased, mis on rajatud 20 aastat tagasi, on energiatarbijad, kuid
kaasaegsed tehased on esiteks energiaeksportijad ehk neil tekib energia ülejääk ja teiseks
toodetakse tehases mitmeid produkte. Juhan Ruut märkis, tehnoloogia arenguga püütakse alati
parandada energiaefektiivsust, veetarbimist ning raskmetallide heidet.
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Valeri Korb küsis, et miks ei ole siiani välja valitud konkreetset maatükki tehase rajamiseks.
Pille Metspalu kinnitas, et siiani tehakse alles uuringuid sobiliku ala leidmiseks. Arvesse tuleb
võtta lisaks tehasele vajalikele tingimustele ka loodusväärtused, inimeste elukohad,
muinsuskaitse jne. Eelvalikus on leitud 52 ala Suur-Emajõe piirkonnas, kus on võetud
võimalikult palju kriteeriumeid arvesse, kuid juba praegu on teada, et need andmed ei ole
täielikud. Üheks kriteeriumiks on riigiomandis olev maa.
Meelis Mälberg märkis, et antud projekt on kindlasti Eesti puidutööstusest puudu olev osa,
mida on väga vaja konkurentsivõimekuse tagamiseks tulevikus. Komisjoni liige küsis, et kas
investorid on eeldanud riigilt tänasest regulatsioonist erinevaid soodustusi näiteks maa müügi,
vee erikasutustasu, elektriaktsiisi või teedevõrgustiku väljaehitamisele. Aadu Polli vastas, et
infrastruktuuri rajamiseks soovitakse toetust küsida. Samuti, kui riik tahab hajutatud
elektritootmist taastuvatest allikatest, siis võiks tehase juurde tuua liinid. Samas ei jää tehas
tegemata, kui ühtegi toetust ei tule. Lisaks ei ole vaja ühtegi seadust antud projekti jaoks
kohandama hakata. Juhan Ruut märkis, et juhul kui uuringutest peaks selguma, et SuurEmajõe vee kvaliteet halveneb, siis tuleb erandit taotleda Euroopa Komisjonist. Aadu Polli
lisas, et projekti rahastamiseks on vajalikud ka pikaajalised toormelepingud, mis pankade
nõuete järgi peavad olema vähemalt 12 aastat. Antud nõue seadusega vastuolus ei ole, kuid on
tavaga – selliseid pikki lepinguid ei ole praktikas eriti tehtud.
Andres Metsoja tundis huvi, et kui puhastatud heitvees on peamiselt loodusliku päritoluga
ained, siis kas praegu on kõige suuremaks riskikohaks ikkagi pinnavee seisundi halvenemine.
Juhan Ruut selgitas, et Euroopa Komisjonini jõudmine on musta stsenaariumi näide ja
otsustamiskohaks ka investoritele. Eesmärk on mahtuda kindlasti ette antud piirmääradesse ja
ennekõike tuleb ära oodata uuringute tulemused ning mitte teha ennatlikke järeldusi. Aadu
Polli kinnitas, et tehnoloogia ja lõpptoodangu valikul lähtutakse regulatsioonides antud
piiridest. Juhan Ruut täpsustas, et tööstusheite seaduse kohaselt tuleb rakendada PVT heite
vahemikku lähtuvalt keskkonnakvaliteedist antud kohas ehk vajadusel arvestada ka karmimate
nõuetega.
Andres Metsoja küsis, et kas Rahandusministeerium kaardistab avaliku võimu teostajatele
punktid, millega täiendavalt avalik sektor peab antud projekti elluviimisel arvestama. Aadu
Polli vastas, et kindlasti tuleb arvestada maa küsimisega, mida tehakse turuhinnaga ning selleks
soodustusi ei küsita. Lisaks küsitakse riigilt infrastruktuuri rajamise kohta, mida väliskapitalil
põhinevale tehasele on lubatud. Pille Metspalu täpsustas, et Rahandusministeeriumiga sellise
kaardistamise osas kokkulepitud ei ole.
Toomas Jürgenstein tundis huvi, et kas Est-Fori tehas saab olema samm edasi võrreldes
Saksamaa Stendali tehasega. Aadu Polli kinnitas et Eesti tehas saaks olema samm edasi.
Saksamaa tehas rajati 14 aastat tagasi ning asub kahe Natura ala vahel. Kõige lähedasema
tehnoloogiaga on hiljuti käivitatud Äänikoski tehas.
Toomas Jürgenstein küsis, et kas lehtpuudest kasutaks tehas ainult kaske. Aadu Polli vastas,
et tehases hakataks kasutama ainult kaske, mändi ja kuuske.
Toomas Jürgenstein tundis huvi, et kas tehas võib tulla Emajõest ka mitu kilomeetrit eemale
ning ei pea olema jõe ääres. Pille Metspalu kinnitas, et tehas ei pea asuma jõe ääres. Aadu
Polli märkis, et asukoha kriteeriumiks on võetud 5-10 km Suur-Emajõest. Jõe äärde tuleb vaid
pumbajaam ning torud tehaseni rajatakse maa alla.
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Rainer Vakra küsis, et millised Eesti jõed olid veel seatud tingimustele sobivad. Juhan Ruut
märkis, et vaatluse all olid ka Narva ja Pärnu jõgi, kuid uuringutes tuleb lähtuda minimaalsest
vooluhulgast. Tehnoloogiaeksperdid on öelnud, et minimaalse vooluhulga suhe ei tohiks olla
1:15. Emajõgi Võrtsjärvest Põltsamaa jõe suubumiseni on suhtega 1:7 ehk see osa jõest samuti
ei sobi, kuid sealt edasi Peipsini on suhe minimaalselt 1:17. Aadu Polli täiendas, et väga
põuasel perioodil, kui vooluhulk langeb, pannakse tehas seisma.
Rainer Vakra tundis huvi, et mis vahe on puidurafineerimis- ja tselluloositehasel. Aadu Polli
selgitas, et tselluloositehases toodetakse ainult paberitselluloosi ja tallõli.
Puidurafineerimistehases saab toota rohkem produkte ning seadmed on näiteks
söövituskindlad.
Meelis Mälberg küsis, et kas naaberriikides on planeerimisel sarnaseid tehaseid. Aadu Polli
vastas, et Valgevenes rajatud tselluloositehas peaks kohe käivituma ja Soomes, Lapimaal on
projekt käsil. Rootsi on praegu pigem kaasajastamas olemasolevaid tehaseid. Soomes on
puidutehaseid 49 ja Rootsis 51. Baltimaadesse mahuks hinnanguliselt ainult üks tehas.
Rainer Vakra tundis huvi, et kui Rootsis ja Soomes on kokku 100 tehast, siis miks
Baltimaadesse üks mahuks. Aadu Polli märkis, et nendes riikides on oluliselt suurem raiemaht
ning enamus tehaseid on vana tehnoloogiaga.
Toomas Jürgenstein tundis huvi, et kas planeeritavas tehases on oluline ka kolme puuliigi
vahekord. Aadu Polli vastas, et eelistatult tuleks kolmandik toormest saeveskitest, mis on igal
juhul okaspuu ja millest saab parema kvaliteediga lõpptoodangu. Ülejäänud toorme jagunemise
osas eelistusi ei ole. Kõige keerulisem on töödelda kaske ning selle järgi projekteeritakse ka
tehas.
Andres Metsoja küsis, et millises etapis praegu ollakse. Pille Metspalu selgitas, et käesolevaks
hetkeks on aasta aega Henrikson ja Ko olnud abiks Est-Forile eeltööde tegemisel. Tehtud on
ruumiline analüüs ning põgusalt on läbi mõeldud ka keskkonna teemad, kuid lähteülesanne on
edasi antud Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnale. Rahandusministeerium on välja
töötanud esialgsed seisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsuse, mis on täiendavate
dokumentidena juures riigihankel konsultanti leidmiseks. Henrikson ja Ko jätkab Est-Fori
nõustamist ning hankel ei osale.
Andes Metsoja tundis huvi, et kuidas tehakse koostööd Eesti ülikoolidega. Aadu Polli märkis,
et hetkel ollakse pigem ootel, kuna riigihange konsultandi leidmiseks ei ole lõppenud ning
riigipoolne meeskond ei ole koos. Ülikoolidega on eesmärk hoida üksteist toimuvaga kursis
ning nad peavad andma hinnangu analüüside põhjalikkusele, et investorid saaksid langetada
otsuse.
Meelis Mälberg küsis, et kust leitakse tehasesse tööle valdkonna eksperdid. Aadu Polli vastas,
et arutatud on stipendiumite loomist ülikoolide juurde, et keemia üliõpilased saaksid end
täiendada Rootsis või Soomes, kus puidukeemiat õpetatakse.
Otsustati:
1.1 Võtta teadmiseks. (konsensus- Valeri Korb, Igor Kravtšenko, Andres Metsoja, Meelis
Mälberg, Terje Trei, Rainer Vakra)
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