
Paldiski – Läänemere 
tööstuskeskus
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Alexela on Eesti kapitalil põhinev valdusfirma, mis koondab viimase 
paarikümne aasta jooksul ühtse omanikeringiga seotud ettevõtted 
ühisesse struktuuri. 

Ettevõte annab tööd enam kui 1000-le inimesele ning tegutseb 
kolmes valdkonnas: energeetika, metallitööstus ja põlevkivikeemia.
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MIKS PALDISKI?

• Edu võti on hea asukoht –
Paldiskis on parim asukoht 
edukaks logistika- ja 
äritegevusele ning tööstusele.

• Ka Tiki kolib Leholast 
Paldiskisse, sest see on 
logistiliselt parim asukoht.

• Alexela on Lääne-Harju valla 
suurim tööandja, andes tööd 
enam kui 400-le inimesele.



PALDISKI 2038 UNISTUS / ENERGIASAAR 

• Objektiivsed konkurentsieelised (asukoht, 
ühendused, infrastruktuur, olemasolev
tööstus, elektritootmine)

• Majandusareng ja arendused on oodatud

• Koostöö (ettevõtjad koos riigi ja KOV-ga
loovad soodsa investeerimiskeskkonna)

• Sujuv planeerimine ja loastamine

• Investorteenused loastamisest
käivitamiseni

Eeldused unistuse realiseerumiseks



PALDISKI 2038 UNISTUS / TAUST JA TEESID

1. Tööstus saab areneda vaid kohalikul initsiatiivil põhinevalt valitud asukohtades
konkreetseid eeliseid ärakasutades ja võimendades;

2. Asukoht jt objektiivsed eelised on vaid edu eeldused – investeeringud
realiseeruvad kohalike inimeste initsiatiivil põhinevalt

3. Eelised ei ole ajas püsivad – sünergia otsimine ning ärakasutamine on pidev
protsess, arendusprojekte tuleb ise algatada – siis tulevad ka teised

4. Visioon: Paldiski on Läänemere tööstuskeskus, kus 20 aasta pärast on 3x 
rohkem inimesi kui praegu, kus asuvad Eestile rikkust loovad ettevõtmised
ning kus realiseeritakse insenerimõtte tippsaavutusi (Paldiski
arendusprojektid)



VÄLJAKUTSE: ENERGEETIKA JA TÖÖJÕUD

Tööjõud

• Võõrtööjõu kaasamine on 
äärmiselt keeruline

• Surve palgatõusuks

• Eesti ei ole ammu enam 
odavtööjõu riik

Elektrihinnad
* 2017 teine poolaasta Eurostat ja Nordpool

Lahendus: elektrituru seaduse muutmine

• Otseliin ja suletud võrk
• Eelisarendatavad tööstuspiirkonnad annaksid meile naabritega võrreldes tagasi konkurentsivõime



MIS MEID TAKISTAB? 
NÄIDE 1: PALDISKI LNG VS HAMINA LNG

Paldiski LNG terminal

• Alexela otsus projekti arendada 2008

• Detailplaneeringu ja keskkonnamõjude algatamise menetlemisest
keeldumine 2009

• Teemaplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamise algus 2010

• Teemaplaneeringu kehtestamine 2012

• Detailplaneeringute algus 2012

• 13 erinevat ekspertiisi, uuringut ja tasuvusanalüüsi 2012-2015

• Vee erikasutusloa ja keskkonnamõjude hindamise menetluse algus 2013

• Mandriosa detailplaneeringu kehtestamine 2014

• Mereosa detailplaneeringu kehtestamine ja vee erikasutuloa väljastamine
2017

• Ehitusloa taotlus ja ekspertiis 2018

• Ehituse algus ja terminali käivitamine?

• Alexela otsus projekti arendada 2014

• Ühisettevõtte loomine Haminan Energiaga 2015

• Keskkonnalubade menetlemine, maakasutuse vormistamine, 
eelprojekteerimine ja uuringud 2016

• Rahvusvaheline ehitushange ja ehituse algus 2017

• Lõplik ehitusluba ja projekti finantseerimine 2018

• Terminali käivitamine 2020

2014         2015      2016        2018        2019        2020

2008       2009         2010        2011       2012       2013        2014         2015      2016        2018

Hamina LNG terminal



MIS MEID TAKISTAB? 
NÄIDE 1: PALDISKI LNG VS HAMINA LNG

2008       2009         2010        2011       2012       2013        2014         2015      2016        2018

2014         2015      2016        2018        2019        2020

Paldiski LNG terminal Hamina LNG terminal

Kokku ettevalmistuseks 10 aastat ja 
bürokraatiaga seotud otsekulud 3+ 
miljonit eurot

Kokku ettevalmistuseks 3 aastat ja 
alla 1 miljoni euro

PS! Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusega 347/2013 pandi riikidele kohustus 
anda üle-euroopalistele ühishuviprojektidele eelisstaatus, käsitleda neid ülekaaluka 
avaliku huvina ja tagada tõhus loamenetlus soovitavalt 2 aasta, maksimaalselt 3 aasta 
ja 6 kuu jooksul. Paldiski LNG terminal on üle-euroopaline ühishuviprojekt, aga 
Hamina LNG terminal ei ole!

Soome VS Eesti – 3 korda kiirem ja odavam



MIS MEID TAKISTAB?
NÄIDE 2: RIIGIMAA ETTEVÕTJA KINNISTUTE VAHEL

Millest tuleb selline liikumiskiiruse vahe? 

• Ettevõtja taotlus riigimaa omandamiseks riigivaraseaduse alusel
LNG terminali rajamiseks kas turuhinnaga otsustuskorras või
enampakkumise teel 2008

• Taotluse ametkondlik menetlemine, LNG teemaplaneeringu
kooskõlastamine riigi poolt 2008-2011

• Ettevõtja korduvtaotlus riigimaa omandamiseks 2011

• Taotluse ametkondlik menetlemine, LNG detailplaneeringu
kooskõlastamine riigi poolt 2011-2014

• Ettevõtja korduvtaotlus riigimaa omandamiseks 2014

• Taotluse ametkondlik menetlemine, riigivaraseadusse lihtsustamine
ettevõtluskeskkonna arendamiseks 2014-2017

• Ettevõtja korduvtaotlus riigimaa omandamiseks või võõrandamiseks
kohalikule omavalitsusele 2017

• Taotluse ametkondlik menetlemine ja ettepanek ettevõtjale
taotlustest loobuda 2018



ANNAME JÕUDU!
ANDKE MEILE VÕIMALUS!


