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PALDISKI  ETTEVÕTJATE LIIDU  

INFOKIRI talv  2019 

 
 

 

 

 

   ÕNNITLEME! 
 

Eesti Vabariigi 101 aastapäeval on meil 

põhjust õnnitleda kõrge tunnustuse pälvi-

nuid. 
 
JAANUS SAAT 

Kodanikuühiskonna preemia aasta parimale avaliku või-

mu esindajale. Jaanus Saati tunnustatakse kui tasakaa-

lukat, toetavat, kaasavat omavalitsusjuhti, kes on suut-

nud liita 4 erineva mõtteviisi ja võimekusega omavalit-

sust. Muuhulgas on käinud Lääne-Harjus pea iga kuu 

koos nn kogukondade komisjon, kus ühe laua taga olid 

nii aktiivsed elanikud kui ka vallavalitsuse esindajad ja 

ametnikud. 

 

 

HEITI HÄÄL 

Vabariigi President autasustas Valgetähe III klassi tee-

netemärgiga Alexela Groupi suuromanikku ja nõukogu 

esimeest Heiti Häält ettevõtluse edendamise ja kultuu-

rielu toetamise eest. 

 

 

 

PAKRI TEADUS- TÖÖSTUSPARK 

Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte auhinnagalal päl-

vis PAKRI Teadus- ja Tööstuspark tunnustuse keskkon-

nasõbraliku tootmisprotsessi ja rohetehnoloogia arenda-

mise eest Eestis, seljatades mitmed  suurettevõtted. 
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KOOSTÖÖ AUSTRIAGA ON ALGAMAS 

Eesti Suursaatkonna kutsel ja 

maakondade visiitide raames 

viibisin 20.-24. jaanuaril Aust-

rias. Võtsin osa Tiroli maakon-

nas, Innsbrukis investeerimise 

teemalisel kohtumisel, kus 

olid jutuks investeeringud  

Lääne Harju valda ja Paldis-

kisse.  Minu vastuvõtjaks oli 

Eesti Vabariigi aukonsul Tiro-

li maakonnas Dr. Hubert 

Tramposch ja saatkonna poolt 

toetas kohtumiste ettevalmis-

tamist  majandusnõunik Tiia 

Miller. 

Kohtumine Tiroli Tööstusühenduse juhi Dr. Eugen Josef Starkiga. 

Ühendus-klubi tegeleb paljude tööstuse arengu- ja vajadustega tegelevate probleemidega. Ühtlasi 

korraldades majandusfoorumeid, suheldakse EU tööstuspoliitika teemadel ning tegeletakse ka klii-

mapoliitikaga.  Ühendusse kuulmine on vabatahtlik. 

Vestlesime Eugen Josef Starkiga võimalikult koostööst. Andsin ülevaate investeerimisvõimalus-

test Paldiskisse. Tutvustasin seni tehtut, PIP programmi, koostööd vallaga. Samuti oli juttu logisti-

listest võimalustest Paldiskis. 

Kohtumine Tiroli (Wirtschaftskammer—WKÖ) Majanduskoja esindajatega. 

Kohtumisel osalesid piirkondade juhid ning välismajandusosakonna juht. Selle ühenduse presiden-

diks on maailmakuulsa Svarovski tehase 4. põlvkonna omanik. 

Andsin kohtumisel ülevaate meil tehtavast ning kuulasin majanduskoja tegevustest. Meelde jäi see, 

et väga palju tegeletakse seal avalike suhetega.  Oluline on selles maakonnas teadus ja eriti täht-

saks peetakse teadust just meditsiini vallas. Pikaajaline koostöö on ka Tartu Ülikooli Kliinikumiga. 

Eeldatavalt rõhutati sealsetes ühendustes turismi olulisust regioonis. Minu küsimuse peale, et 

kumb on olulisem Austrias kas suve- või talveturism, oli vastus, et  Tiroli maakonna jaoks on kind-

lasti mõlemad olulised ja majanduslikult olulise tähtsusega. 

Esialgsed koostöökokkupuuted oleks külastused Paldiskisse ja osalemine sel aastal augustis PELi 

poolt korraldataval investeerimiskonverentsil. 

Külastasin ka Berliinis Rahvusvahelist toidu- ja toiduainete tööstuse, bioenergeetika ja säästva 

elustiili propageerivat messi Rahvusvahelisel Rohelisel Nädalal 2019. Külastasin Schleswig Holstei-

ni, Brandenburgi, Hesseni ,Mecklenburg – Vorpommerni väljapanekuid. Uurisin võimalusi, millisel 

alal ja kus võiksid tekkida koostöö võimalused Lääne-Harju valla ettevõtetel. Pidasin silmas tuu-

leenergia, ehitusmaterjalide, metallitööstuse ja toiduainetetööstuse temaatikat. ESTER TUIKSOO 
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Välisinvestorite huvi Paldiski vastu on suur 

Paldiski Investorteeninduse Programmi raames läbiviidava välisinvestorite otsingu esi-

mene faas, mis algas möödunud aasta oktoobrist ning kestab käesoleva aasta aprillini, on 

hoo sisse saanud. Selle tõestuseks on juba tänaseks läbi viidud mitmed külastused erine-

vatesse firmadesse Soomes ja ka esimene välisinvestori visiit Paldiskisse, millele on juba 

lähikuudel järgesid oodata. 

Esimene külaline Paldiskisse oli Soome pereettevõte Plastoco Oy, mis 

toodab alates 1980. aastast survevalu plastist ja MIM-tehnoloogial 

(metal injection molding) erinevaid komponente. Ettevõte töötab tä-

na  2500 m2 tootmispinnal, kus 2 vahetuses töötab 25 survevalumasi-

nat, mis täidavad ööpäevaringselt klientide tellimusi Baltikumi, Põhja-

maadesse ja mujale Euroopasse. Ettevõtte leidis üles möödunud aastal 

PIP-i Põhjamaade müügijuht Juha Granlund, kes tutvustas neile Pal-

diski tööstuspiirkonna eeliseid ja võimalusi, ning kuna huvi piirkonna 

vastu oli nii suur, siis korraldati firma esindajatele kontaktreis esime-

sel võimalusel. 

„See oli meil Eestisse väga huvitav ning hästi korraldatud ärireis ja selle eest suured tänud Paldiski tööstus-

piirkonna meeskonnale. Nüüd on meil hulga parem ülevaade pakutavatest võimalustest ja saame oma otsu-

seid palju põhjalikumalt edasi kaaluda,“ kommenteeris Plastoco tegevjuht Mats Baarman külastust. 

„Kõnealune visiit oli põhjalikum tutvumine piirkonnaga ja jätkuks möödunud aastal alanud esimestele läbi-

rääkimistele. Peamisteks arutelupunktideks olid ettevõtte asutamisega, tööjõu ja värbamisega seonduvad kü-

simused, riiklikud toetused ja loomulikult külastasime pakutavaid kinnisvaraobjekte Paldiski Tehnopargis 

ning Pakri Teadus- ja Tööstuspargis. Ettevõtte plaanid paistavad olevat üsna tõsised, sest lisaks esialgsele 

huvile leida umbes 600 m2 tootmispind, kuhu tuua oma komponentide kooste- ja pakendamisüksus, mis võiks 

luua Paldiskisse kuni paarkümmend uut töökohta, palusid külalised end varustada veel täiendava infoga 

kruntide ja kuni 4000 m2 tööstuskompleksi rajamise kohta. See, et siinsed võimalused panevad potentsiaalse-

te investorite peas nii suured plaanid keerlema, on märk, et midagi pidi siin neile tõsiselt sümpatiseerima. 

võtab külastuse kokku Klienditugi OÜ juhatuse liige Rene Sildvee.  
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VALIMISEELSED KOHTUMISED 
 

6. veebruaril kohtusid Paldiski 

Ettevõtjate Liiduga Riigikogu 

Euroopa Liidu Asjade Komisjo-

ni liige, Keskerakonna frakt-

siooni kuuluv Toomas Vitsut ja 

Kaido Höövelson ehk Baruto, 

nagu teda lai maailm tunneb, 

sumomaadleja ja maamees na-

gu end ise tutvustas. 

Enne PELiga kohtumist tulid 

Keskerakonna kandidaadid 

kohtumiselt Paldiski Gümnaa-

siumist, kus sellel õppeaastal 

õpib vahetusõpilasena üks jaapani tüdruk. Selle kohtumisega täitus selle tüdruku unistus : kohtuda 

Barutoga. 

Paldiski Ettevõtjate Liidu poolt osales kohtumisel 11 inimest nii Lääne-Harju vallast kui ka ettevõt-

jaid, keda huvitab eksport Jaapanisse. Ehk siis info turueelistustest, kaubavalikust, pakenditest jne. 

Kohal olid uued ettevõtjad kosmeetika ja alkoholi tööstusest, PELi liikmed energeetika, transpordi, 

logistika, kinnisvaravaldkonnast. 

PELi juhatuse liige Nikolai Pitšugov alustas kohtumist Paldiski tulevikku visualiseeriva multifilmi-

ga. PELi liikmed rääkisid senistest tegemistest ja ettevõtjate ja riigi/omavalitsuse suhetest igapäe-

vatöös ja samuti ka Paldiskile omastest ettevõtlusprobleemidest. 

Toomas Vitsut rõhutas, et Keskerakonna poliitika soosib ka erandeid, seega Lääne Harju vald ja 

Paldiski linn on tööstus potentsiaali mõttes ka erandlik piirkond ning vajab erandlikku käsitlemist. 

Mõlemad kandidaadid on Keskerakonna Harju- ja Raplamaa nimekirja liikmed. Nimekirja esinum-

ber on peaminister Jüri Ratas. 

 

 

PELi ÜLDKOOSOLEK  

 
17, Jaanuaril 2019 toimus PELi üldkoosolek restorani HÄRG seminari ruumis. Kohal olid enamus 

PELi liikmete esindajad ja ka volitustega esindajaid. Vastavalt eelnevalt  juhatuse poolt väljapaku-

tud päevakorrale kinnitati PELi 2019 aasta eelarve, tehti kokkuvõtteid 2018 aasta tegevustest ja 

arutleti uute tegevuste üle 2019 aastal. Liikmete ühine arvamus oli, et  2018 aasta PELi 2018 aasta 

saravaim tegu oli rahvusvahelise Paldiski linna 300  juubelile pühendatud  konverentsi Teistmoodi 

Paldiski korraldamine 30 mail , 2018. Liikmete ühisel heakskiidul võeti  vastu uus liige Lääne-

Harju valla puitmajade valmistaja AKSO HAUS OU. Üldkoosolek lõppes ühise õhtusöögiga. 
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PALDISKI ETTEVÕTJATE LIIDU UUS LIIGE - AKSO HAUS OÜ 

 
Akso Haus OÜ asutati 2004. aastal.  Al-

gul toodeti eramuid ja puhkekülade 

arendusi. Teistest puitmajatootjatest eri-

nes Asko selle poolest, et hooneid sai val-

mis ehitada tehases ja transportida need 

siis kohale koos vundamendiga. 
Kuni 90m2 maju sai täisvalmiduses 

transportida kohale ühe moodulina. Suu-

remate objektide puhul liideti kokku mi-

tu moodulit. Sellisel meetodil maju on 

püstitatud umbes 700 ning enamik on 

läinud ekspordiks.   
2014. aastal toimus Akso’s osaline oma-

nike ja juhtkonna vahetus. Muutus ka 

toodangu suunitlus. Põhitoodanguks said 

ruum-moodulitest kokkupandavad sot-

siaalobjektid, näiteks koolid, lasteaiad, 

eakate kodud.  Kõrvaltoodanguna ehita-

takse Akso’s ka eriotstarbelisi objekte 

nagu ridaelamud, tanklakohvikud, siir-

datavad kontorid jne. 2019. aastal lisandub ka eramajade mudelite sari, mida saab osta 

„müügiplatsilt valmis kujul“ . 
Akso Haus OÜ kuulub tänasel päeval Grato Holding kontserni ja  käive oli 2017. aastal 15,3 milj.eur 

ning 2018 – 17,5 milj.eur. 
 

Akso Haus’i lootused PELiga ühinemisel on 

seotud elukeskkonnaga. 
 
Akso jaoks on oluline stabiilne kasv ja laienemine. 

See aga eeldab elukeskkonna paremaks muutmist.  

Meie elukeskkond on Lääne Harju Vald! Me oleme 

valmis igati panustama omalt poolt kasutades oma 

teadmisi ja oskusi. 
PELi võiks lugeda valla üheks „arengumootoriks“ , 

mis aitab ideid genereerida ning ka ellu viia. Kuulu-

des aktiivselt PEL-i on võimalik kujundada paremat 

tulevikku! 
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Head PEL’i liikmed! 

Rõõmsat ja päikeselist Eesti Vabariigi 101 aastapäeva! 

 

PALDISKI ETTEVÕTJATE LIIT 

Rae 38, Paldiski    Tegevjuht Ester Tuiksoo, tel 511 2330 

Pakri Plaza, III korrus  pel@investinpaldiski.ee 


