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INFOKIRI juuli 2018
„TEISTMOODI PALDISKI“
30. mail toimus Paldiski linna asutamise 300. juubelile pühendatud majanduskonverents, mis kandis nime
„Teistmoodi Paldiski”.
Korraldajate idee oli pakkuda visoon, kuidas
muuta Paldiski kaasaegseks linnaks, kus elamine oleks prestiižikas ning mille elukeskkonda kadestataks Eestist kaugemalgi. Tänasest teistsuguseks muudaks Paldiski Pakri
poolsaarel arendatav ettevõtlus ning investeeringud sellesse piirkonda.
Konverentsist osavõtjaid Lääne-Harju valla
poolt tervitanud vallavanem Jaanus Saat märkis Paldiski ja kogu valla tulevikule mõeldes:
„Paradiis ettevõtjale ja turistile töötab ka
elaniku heaks.” Tee Paradiisi pole aga vastmoodustatud vallale sugugi kerge olnud. Valla moodustamine oli liidetavatele omavalitsustele suuremal või vähema määral vastukarva. Sundliitmisel jäädi ilma vabatahtliku liitumise boonustest ja sündinud „lapsuke” ehk
uus ja suur vald, kukkus vallajuhtidele sülle üsna ootamatult. Ja see „lapsuke” polnud sugugi kergete killast. Nimelt
võib vanemat ajakirjandust lugedes leida jutte Paldiskis tegutsenud värvikatest isiksustest, JOKK skeemidest ning
KOKSi (kohaliku omavalitsuse korralduse seadus) tõlgendamistest. Naabritel jäi vaid muiata või käsi laiutada- selline lihtsalt oli Paldiski stiil. Vallavanem lubas, et suletud ja kinnise juhtimise aeg on nüüd läbi saanud ning koostööd
teeb vald nii riigi kui ka ettevõtjatega ning nõnda muutub Paldiski kuvand. Aastaks 2030 peab Saati hinnangul saama vallast tõmbepiirkond, kus elab 20 000 inimest. Valla eelarve kasvab, ettevõtlus arvestab vallaelanike huvidega
ning töökohti on kaasaegses ja innovatiivses vallas rohkem kui tööealisi elanikke.
Valitsus, Riigikogu ettevõtluse arendamisest
Majandus- ja taristuminister Kadri Simson (Keskerakond) arutles oma ettekandes
teemal, kuidas soodustada majanduskeskkonna arengut väljaspool Tallinna ja Tartut. Suuremate linnadega võrdsustas minister oma ettekandes ka Tallinna lähiümbruse ehk nn „kuldse ringi”. Ministri sõnul on valitsusel soov, et ettevõtlus areneks
Eestis ühtlasemalt ning selleks on mitmeid ideid, mis puudutavad nii teede- kui ka
taristu arendamist ning ka üürimajade programmi.
Riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester (Isamaa) kõneles seaduste vastuvõtmise protsessist Riigikogus. Tema sõnul on tähtis kujundada ettevõtjasõbralik
majanduskeskkond. See tähendab näiteks ettevõtjale riigiga suhtlemisel nullbürokraatiat. Aasta parimaks seaduseks
nimetas aga majanduskomisjoni esimees riigihangete uut seadust ning samuti sisserände regulatsiooni muutmist.
Konverentsi ülevaade jätkub lk. 2 ja 3
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Koostöö ja innovatsioon
Tallinna Sadama juhatuse esimees ja Tööandjate keskliidu volikogu aseesimees Valdo Kalm ütles oma videoettekandes, et Paldiski linn ja ümbrus on tulevikukant, millest saab Eesti uus innovatsioonipiirkond. Paldiski puhul on
tema sõnul oluline tulla tööstus 4.0 juurde. See tähendab digitaliseerimist, mehitamata tehaseid. Tallinna Sadama
visioon on aga saada Läänemere uuendusmeelsemaiks sadamaiks, luues klientidele parima keskkonna ja arengutingimused. Ära ei tohi unustada seda, et sadamate vahel toimub suur konkurents ja see puudutab ka Paldiski Lõunasadamat. Paldiski Lõunasadam oma 10 kaiga on tema hinnangul igati tubli. Tööstuspargi maad on 30 hektarit ning sinna otsitakse uusi kliente- olgu siis tegu terminali, moodsa laokompleksi või ka tootmisüksusega. Tallinna Sadama
visooni kohaselt on Paldiski oluline paik logistika osas sest siinne transiidikoridor on konkurentsivõimeline. Oluline
on Kalmu sõnul LNG terminali edasiarendamine ja selles peitub võti odavama energia saamiseks. Oluline on Paldiskisse tuua ka digitaliseerimine, näiteks veokite targa sadama rakenduse. Kõneldes Paldiski tulevikuväljavaadetest
ütles Kalm, et Paldiskisse peaksid tulema tehnoloogiamahukad logistikaettevõtted sest lisandväärtuse mõttes on see
oluline. Paldiski võiks olla ka näiteks Hiina kaupade vahendaja Põhjamaadesse. Selleks, et meelitada Paldiskisse
investorit, on vaja pakkuda talle terviklahendust. Vaja on, et asjaajamine muutuks lihtsamaks ja selleks peaksid pingutama ka riik ja omavalitsus. Heaks näiteks on PEL ja Team Paldiski, kuidas koostööd teha. Kalm lisas, et spetsialiste saab Paldiskisse meelitada aga elukeskkonnaga- merevaatega loodus koos heal tasemel kooli ja lasteaiaga. Ning
elektrirongi võiks samuti kiiremini liikuma panna.
Sellest, kuidas ettevõtteid mõjutab kohaturundus kõneles kommunikatsiooniekspert Aune Past. Praegust aega võib
nimetada ka imagoajastuks, kus igal paigal küljes oma märk või kuvand, mida on hakatud pidama tegelikkuseks.
Aeg aga on hakata sättima, et negatiivsetest kuvanditest vabaneda.

Innustavad kogemused
Kogemusi, millest Lääne-Harju vallal ja Paldiski ettevõtjatel õppida jagasid Hamina linnapea Hannu Muohonen,
North Sea Port ärijuht Peter Geertse ja M&Partner Marketing Consulting Gmbh vanemkonsultatnt Markus Wellmann Saksamaalt.
Ettevõtja ja majandusekspert Raivo Vare nimetas Paldiskit logistika ja
tööstuse kasvukeskuseks. Ajalugu meenutades pole sadamate kunagine
sõjaline ja navigatsiooniline tähendus vähenenud tänaselgi päeval. Seega on ka tänapäevase Paldiski arengu puhul Vare hinnangul põhirõhk
sadamatel. Eestis on 5 konkurentsivõimelist kaubasadamat ning need
on: Muuga, Sillamäe, Paldiski 2 sadamat, Kunda ja Pärnu. Viimased 2
on Vare sõnul piiratud võimalustega. Vare nimetas nii Paldiski Põhjakui ka Lõuna sadama eelisteks jäävabadust. Samuti nimetas ta eelisteks
suure tagamaa olemasolu, paindlikke võimalusi, ro-ro liini, autode veo
traditsioone, naftakeemia võimalusi, gaasivedu, poolsaare ja saarte ühtse arendamise võimalusi. Vare arvates takistab arengut tervikkäsitluse
puudumine ning konkurents sadamate vahel, suurema meri-meri eksporditööstuse puudumine ning samuti ka tööjõuga seotud küsimused. Ettepanekute hulgas soovitas ta näiteks ka Hiinlaste kaasamist sobivasse projekti või siis võimaluse andmist et nad ise saaksid Paldiskis oma projekte arendama hakata.

Konverentsi ülevaade jätkub lk. 3
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Kuidas edasi?
Ettevõtlus – ja tehnoloohisaminister Urve Palo (SDE) kõneles laiemalt ettevõtluse probleemidest Eestis. Tema sõnul
on Eesti tööstuses kasutamata võimalusteks madal innovatsioonivõimekus, vähene digilahenduste rakendamine ning
see, et eksporditavat kaupa ei väärindata piisavalt.
Kas erasektor saab üksinda Paldiskisse tõmmata suuri tööstusinvesteeringud, küsis Pakri Teadus- ja Tööstuspargi nõukogu esimees, Callisto partner Sandor Liive ning vastas ise sellele küsimusele loeteluga võimalikest suurtest ivesteeringutest, mis Paldiski ja
kogu Eesti jaoks koostöö puudumise tõttu kaduma läksid. Näiteks
kaotas Eesti 2 korda Google Datakeskuse. Võitsid Lissabon ja Hamina. Üheks näiteks võidu saamisel oli see, et Portugali peaminister käis ise Google Datakeskust oma riiki meelitamas ja Soome
pakkus kiiret asjaajamist ja doteeritud elektrihinda. Tesla gigatehase nr 1 kaotas Eesti aga Nevadale. Viimane pakkus Teslale 400 ha
tasuta maad, asjaajamiskiirust ja puuduvat müügimaksu. Vastu sai
aga 2 miljardit USD, 6500 töötajat, 17% kinnisvara väärtuse kasvu
ning investeeringud koolisüsteemi.
Paldiskil on hea potensiaal Läänemere piirkonna taastuvenergeetikas, tõdes oma ettekandes Nelja Energia AS ja
Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees Martin Kruus. Kuna Läänemere ida osas puudub meretuuleparkide ehitamiseks infrastruktuur, siis annab see hea võimaluse Paldiskile.
Eesti ettevõtlusmaastiku minevikku ja tulevikku vaatles EASi Ettevõtluse Keskuse direktor Tanel Rebane. Huvitavate ideedena tõi ta välja selle, et aastaks 2025 võiks olla juba esimene auto 3D prinditud ning ka 5% kõikidest tarbekaupadest on samuti 3D prinditud. Mobiiltelefoni kaotada siis enam ei saa sest müügil on inimese kehasse siirdatud
telefonid. 10% kõikidest rõivastest ja prillidest on ühendatud Internetti.
Paldiski vsioonist 20 aasta pärast kõneles Alexela Grupi omanik
Heiti Hääl. Tema sõnul võiks Paldiski olla aastaks 2038 Läänemere tööstuskeskus, kus elab 3 korda rohkem rahvast kui praegu. Paldiskis asuvad Eestile rikkust loovad ettevõtmised, kus realiseeritakse insenerimõtte tippsaavutusi. Ühe unistusena aastaks
2038 on ka Paldiski energiasaar, mis koosneb hüdroakumulatsiooni jaamast, Läänemere tuuleparkide ehitussadamast ning
LNG terminalist. Unistuse realiseerumise eeldusteks on objektiivsed konkurentsieelised, majandusareng, koostöö riigi ja omavalitsusega, sujuv planeerimine ning investorteenused loastamisest
käivitamiseni.
Mõtteainet otsustajatele
Majanduskonverentsile olid kutsutud otsustajad- nii need, kes langetavad otsuseid oma ettevõttes, kui ka need kes
teevad seda riigi ja KOV tasandil. Ettekannetest jäi kõlama see, et Paldiskil on tulevikku arvestades head võimalused. Oluliseks peeti ka ettevõtjate koostööd omavalitsusega, mille poolest saab Paldiski juba praegu eeskujuks olla.
Esimest korda linna külastanutele sai selgeks, et Paldiskis kehtivad suured unistused ja põnevad plaanid ning et Paldiski ongi heas mõttes teistmoodi linn. Erinev oli teistest konverentsidest ka see, et Paldiski konverents toimus telgis, otse paekaldal ning tuletorni jalamil.
Konverentsi materjalid ning pildialbum on saadavad PELi kodulehel: www.investinpaldiski.ee
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VISIIT SÕPRUSLINNA
Altenholz on väike Saksamaa linnake sadama – ja merelinna Kieli
külje all ja nagu seal armastatakse
öelda, Altenholz on Kieli värav.
See ca 10 000 elanikuga linn on
olnud Paldiski sõpruslinnaks 10
aastat, kultuurilised ja inimeste
vahelised sõprussuhted on andnud põhjust selleks, et mõlema
linnaga seotud inimestest on saanud pikaajalised tuttavad ja võib
olla isegi sõbrad.
Altenholzil on ka teine sõpruslinn
Prantsusmaalt, samuti väikelinn –
Chateaurenard (Provence), nende
sõprussuhted on kestnud juba 25
aastat.
9. – 13. maini viibisid Altenholzis Lääne Harju valla volikogu esinaine Külli Tammur, vallavanem Jaanus Saat, nõunik Anneli Lääne, arendusspetsialist Asso Nettan, noortekeskuse juht Viktoria Visbek ja Paldiski Ettevõtjate Liidust
Ester Tuiksoo.
Kultuurilisi suhteid arendasid Paldiski segakoor koos dirigendi Oliver Pavel-Puuseppaga ja koori juht Käti TearRiisaarega. Koorilauljad olid seal käinud juba mitmed korrad ja suhted sealsete laulukooridega olid ka pikaajalised.
Meilgi oli võimalus kuulata mitmel õhtul kaunist saksa ja eestikeelset koorilaulu ja pühapäeval esinesid meie koorilauljad kohalikus kirikus kontserdiga.
Meie delegatsioonile oli ettevalmistatud programm, mille raames külastasime firmat Dataport, mis on Hamburgi ja
kogu Schleswig- Holsteini, Bremeni, Sacksen Anhalti, Mecklenburg Vorpommerni ja Alam Saksimaa maksuametite
avaliku halduse teabe – ja kommunikatsiooni teenuste osutaja. Dataportil on Riigiga kollektiivleping, mille üks
punkt on personali värbamisel kohustus järgida soolise võrdsuse põhimõtteid.
Külastasime veel mobiilsete haagissuvilate tootjat, perefirmat Tank, samanimelise perepea juhtimisel. Kellel oli ka
Paldiski piirkonnaga koostöösoov.
Reedel külastasime Kieli Kaubandus-Tööstuskoda, mida juhib Eesti Aukonsul Scleswig Holsteini Liidumaal
hr.Klaus-Hinrich Vater. Meid võõrustas tema büroojuhataja, eestlanna pr. Pille Zieplis.
Rääkisime Eesti ja Schleswig – Holsteini senisest koostööst ja kontaktidest ning tegime plaanid edasiseseks koostööks.
Meie delegatsiooni võttis vastu ja saatis kogu meie seal viibimise ajal Altenholzi Linnapea hr. Carlo Ehrich. Keda
võib iseloomustada, kui väga hea suhtlemisoskusega külalislahket inimest.
Loodame, et selline tore sõprus kahe sõpruslinna inimeste vahel kestab jätkuvalt ja Altenholzi linnapea koos delegatsiooniga külastab Paldiski 300 juubelipidustusi sellel suvel, juuli kuus.
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VALMIS KOHTUMISEKS NELJANDA VÕIMUGA
PELi liikmed on läbinud 3 meediakoolitust ning saanud ülevaate ajakirjanduse põhitõdedest.
Esimesel koolitusel valmistusime kohtmiseks ajakirjanikuga- kes tuleb küsima kas positiivseid või ka keerulisemaid
küsimusi. Kui nüüd korrata üle põhilist siis võib meelde tuletada, et ka kõige keerulisemas olukorras tuleb jääda rahulikuks, olla võimalikult positiivne ja kasutada meedia aega ja võimalusi oma põhimõtete selgitamiseks. Esimesel
kohtumisel rääkisime ka sellest, mida panna selga teleintervjuu andmisel ning kuidas ja kus anda raadiointervjuud.
Diskuteerisime ja vaatasime videointervjuusid, mis on muutunud omamaoodi klassikaks.
Teisel koolitusel arutasime, mida panna kirja pressiteatesse, et see ei muutuks lugeja jaoks piinavalt pikaks ega oleks
ebahuvitav oma lakoonilisuses. Loodetavasti on kõik juba saanud mõnelgi korral pressiteate koostamisel kätt proovida ning arvatavasti on selliseid võimalusi küllaga veel ees. Tuletades taas põhilist meelde, siis on alati vaja panna
kirja kõik vajalikud kuupäevad, kellaajad ja koht, kuhu meedia kutsute. Ei tohi unustada ka edasise info jagaja koordinaate- telefoni ja eletronposti aadressi. Ja edasi tuleb kirja panna see, mis teeb teie ürituse või sündmuse erakordseks.
Kolmandal kokkusaamisel õppisime tundma ajakirjanduse kõige keerulisemat küsimust- mis on uudis? Klassikud on
öelnud, et uudis pole see, kui koer hammustab inimest. Vaid see, kui inimene hammustab koera. Tõsi, nii selgeid ja
eriskummalisi uudiseid iga päev ei leia. Samas on uudiste kriteeriumiks ka toimumise aeg, sündmusel osalev prominent, sündmuse tähendus ja ka see, kui paljusid inimesi see sündmus otseselt puudutab. Koolitusel tekkis ka diskussioon ajakirjanduse eetilisusest ja kasvõi ühe artikli tagajärgedest selle inimesi jaoks, keda seal mainiti. Kahtlemata
on need tõsised teemad, mida võiks edaspidi edasi arutada seda eriti andmekaitseseaduse muudatusi arvestades.
Pärast kolme koolitust on kõik osalejad kindlasti valmis vastu võtma iga ajakirjanikku, vastama küsimustele, kirjutama arvamusartiklit ja pressiteadet. Järgmine samm võiks olla juba konkreetne intervjuukoolitus, kus osalejatel on
võimalus end proovile panna küsimuste risttules kaamera ees. Päris televisioonist eristab koolituse intervjuusid see,
et neid ei näidata kusagil ja mitte kellelegi ning intervjuude andmine on mänguline. Kui on huvilisi siis võib oma
soovist teada anda.
Kohtumiseni tööpostil! Anne Raiste
_____________________________________________________________________________________________

SAUE LIONID KÜLASTASID PEL’i
Lions liikumine on 100 aastat tagasi Ameerikast alguse saanud
rahvusvaheline heategevuslik organisatsioon, Vabatahtlik ja omakasupüüdmatu ühiskonna teenimine ning abivajate toetamine on lionismi sisu, lionismi
juhtlause on WE SERVE (Me abistame) Tänasel päeval on maailmas kokku 1,4 miljonit lionit, kes kuuluvad 200
riigis asuvasse 47 000 klubisse. Lions organisatsiooni liikmeks astuvad inimesed, kellel on soov ja tahtmine aidata
abivajajaid ja selle kaudu muuta maailma paremaks. Organisatsiooni globaalsed tegevussuunad on näiteks vaegnägijate ja diabeetikute toetamine, turvalise elukeskkonna hoidmine. Lionsid koguvad heategevuslikke vahendeid läbi
erinevate tegevuste ja aktiviteetide - sihtannetused, heatevuslikud loteriid ,korjanduskastid.
Saue Lions klubi on tegutsenud juba 20 aastat ning üheks peamiseks tegevussuunaks on olnud aktiivsete ja tublide Saue laste ning noorte toetamine. Lions klubi üritused toimuvad regulaarselt üks kord kuus, kus Lionsid arutavad lions liikumise teemasid ja kohtuvad külalistega erinevatest valdkondadest. Hooaja lõpuürituse asukohaks
valisime seekord Paldiski, et tutvuda lähemalt selle pika ajalooga naaberlinna tänase elu-oluga . Kuna suur osa
meie klubi lionitest on ettevõtjad, siis pakkus huvi ka võimalus külastada Paldiski Ettevõtjate Liitu. Saue lionid tänavad Ly Lepikut, kes meid lahkesti vastu võttis ja Paldiski Ettevõtjate Liitu tutvustas.
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BALTICCONNECTOR SAI NURGAKIVI
08 juunil pandi nurgakivi Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector kompressorjaamale Soomes Inkoos, mis
tähistab ehitustegevuse algust ühenduse rajamisel.
Nurgakivi panekul osalesid Eleringi ja Soome riigile kuuluva Baltic Connector OY juhtide kõrval Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen, Soome keskkonna-, energia ja elamuminister Kimmo
Tiilikainen ning Eesti majandus- ja taristuminister
Kadri Simson.
Balticconnector suurendab gaasi varustuskindlust
piirkonnas ja võimaldab aastal 2020 luua ühtse Soomet ja Balti riike hõlmava gaasituru. „Eesti avas
gaasituru reaalselt konkurentsile mõne aasta eest
ning vaba konkurents on juba toonud kasu nii tarbijatele kui kauplejatele. Loodan, et ka Soome liitub
peatselt liberaliseeritud gaasituruga riikide perre,“
ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi Balticconnectori nurgakivi panekul.
Nurgakivi üritust külastanud PELi juhatuse liige Nikolai Pitšugov’i sõnul, on Balticconnector’i projekt suure tähendusega ka Paldiski ettevõtluskeskkonna jaoks, võimaldades
tulevastel tööstusinvestoritel arvestada võimalusega liituda
tulevikus maagaasi taristuga.
Eesti-Soome gaasiühendus koos Lõuna-Eestisse rajatavate
objektidega maksab kokku ligukaudu 300 miljonit eurot ja
Euroopa Liit rahastab projekti pea 200 miljoni euroga.
Balticconnectori merealuse osa pikkus Paldiskist kuni Inkooni Soomes on 77 kilomeetrit. Gaasitoru võimaldab maagaasi kahesuunalist liikumist. Ühenduase läbilaskevõime on
7,2 miljonit kuupmeetrit gaasi ööpäevas ehk 0,3 miljonit
kuupmeetrit gaasi tunnis. Balticconnectori maapealse osa
pikkus on Eestis 55 ja Soomes 21 kilomeetrit.

PALDISKI ETTEVÕTJATE LIIT
Rae 38, Paldiski

Tegevjuht Ester Tuiksoo, tel 511 2330

Pakri Plaza, III korrus

pel@investinpaldiski.ee
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