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Teistmoodi Paldiski 2019 

Pärast teist korda toimunud suurejoonelist investeerimiskonverentsi võib juba julgelt 

öelda, et Paldiskist on saanud teistmoodi linn ja vallakeskus. 

Investeerimiskonverents toimus augusti lõpus ning mur-

dis taas kord müüti harjumuspärasest Paldiskist. 

Konverents toimus taas Pakri poolsaarel, tuletorni jala-

mil ning konverentsitelgis. Konverentsil osales sel aastal 

üle 150 külastaja. Esinejate hulgas oli peaminister, mi-

nistrid. Samuti  arvamusliidrid, ettevõtjad, oma ala asja-

tundjad. Päevakava oli atraktiivne ja kandis Paldiski 

kui piirkonna, elukeskkonna, investeerimiskeskkonna 

kohta selget sõnumit- siia tasub tulla, siin tasub olla ja 

siin tasub tegutseda. 

Kõik ettekanded on saadaval www.investinpaldiski.ee. Klikkides esineja nimel avanevad materjalid. 

Konverentsi korraldamiseks on tehtud palju eeltööd.  

Aktiivsed PELi liikmed alates Lääne Harju vallast, 

Tallinna Sadama AS, Alexela Grupi ettevõtted, Kala-

komponentide Tehasest/Traalpüügi Ühistust. Part-

neritena ja kaaskorraldajatena panid korraldamises 

õla alla Harjumaa Ettevõtlus– ja arenduskeskus, 

EAS, PIP programm, Enefit Green ja Tuuleenergia 

Assotsiatsioon, Paldiski linna Toetusfond ja mitmed 

teised. 

Personaalselt aitasid kaasa Aune Past, Margot Paali, 

Sirle Arro, Hannes Ojangu, Anneli Hanson, Anneli 

Lääne, Nikolai Pitšugov, Kersti Väinsalu, Anu Eslas, Neeme Raud, Asso Nettan. 

Korraldustoimkond on tegemas kokkuvõtteid ja suure tõenäosusega on planeerimisel ka aastal 2020, 

kui PELil täitub 10 tegevusaastat, järgmine, kolmas investeerimiskonverents. 

Väga suur tänu kõigile, kes aitasid korraldada ja kes osalesid sellel investeerimiskonverentsil Teist-

moodi Paldiski 2019. 
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Saue ja Paldiski Ettevõtjate Liidu kohtumine 

10. juunil kutsus Saue Ettevõtjate Liit oma liikmetega kohtuma  Paldiski Ettevõtjate Liidu (PEL) 

tegevjuht Ester Tuiksoo ja PIPi projektijuht Ly Lepiku. Ester Tuiksoo andis ülevaate PELi tegevu-

sest ning juba toimunud ja ettevalmistatavast konverentsist Teistmoodi Paldiski 2019. 

Ly Lepik rääkis, mis on tehtud PIPi programmiga seoses ja koostöös EASi ja Harjumaa Ettevõtlus ja 

Arenduskeskusega selleks, et tuua Paldiskisse investeeringud. PIP alustas aastal 2017 ja kestab ku-

ni 2019 aasta lõpuni. Seoses sellega on aktiviseerunud investorite huvi Paldiski vastu. 

PIPi on aidanud teostada klienditugi, millel on rohkearvuline kliendibaas Skandinaaviamaades. 

Kuna Saue Ettevõtjate Liidus on ka omavalitsusinimesi, siis tunti huvi ettevõtjate ja omavalitsuse 

koostöö kohta. Kohtumise lõpetas osapooltele vajaliku diskussiooniga. 

 

Grillfest 2019 Paldiskis 

Esmakordselt toimusid Paldiskis linna meistrivõistlused grillimises Grillfest 2019.   

Paldiski sünnipäeval, 20. juulil toimunud võistlus oli Lääne Harju valla koostöö Grillfesti meeskon-

naga. Osalevaid meeskondi oli üle 10, nende hulgas ka Alexela ja Paldiski Ettevõtjate Liidu ühine 

meeskond. Korraldajate poolt jagati kõikidele meeskondadele küpsetamise võistlemiseks hakkliha ja 

grill-liha. Võistlejad Alexelast grillisid maitsvaid grillvõileibu, mida on mugav kiirampsuna ka täna-

val tarbida. Kõik grillitu oli maitsev ning külastajad jäid rahule. Kõik sel päeval valmistati söödi 

ära. Külalised olid imestunud, et nende käest raha ei küsitud. 

Loodame, et grilli meistrivõistlused jätkuvad igal suvel Paldiskis. Kuna esindatud olid juba staaži-

kad võistlejad, siis nemad said auhinnalised kohad. 

Alexela ja Paldiski Ettevõtjate Liidu võistkonnal oli tore laupäev, kus sai suhelda linnarahva- ja Pal-

diski külalistega. 
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Paldiski suurprojekt sai Euroopa Liidult toetust 
 

Paldiskisse 500megavatist pumphüdrojaama kavandav 

Energiasalv Pakri sai Euroopa Liidult pealt miljoni euro 

uuringute tarvis. Ühtekokku eraldati ühendamise ra-

hastust (CEF) 1,2 miljonit eurot, mida ettevõte kasutab 

ehitusgeoloogiliste, keskkonnaalaste ja tehniliste uurin-

gute rahastamiseks. Sadadesse miljonitesse küündiva 

projekti ehitamist plaanitakse 2022. aastaks ning pump-

jaam peaks valmima 2029. aastaks. 

 

Energiasalv Pakri juhi Peep Siitami sõnul on Eesti 

pumpjaama ärimudel on maailmas unikaalne, kombi-

neerides allmaarajatiste ehitamisel tekkiva graniidi 

müügi ja elektrienergia suuremahulise salvestamise 

ning on sellega teerajajaks piirkondadele, kus muidu hüdroenergia projektideks puuduvad eeldused, 

nt mäed ja suured jõed. Looduslike kõrguste asemel kasutab Eesti pumpjaam sügavale maa alla ra-

jatavate kambrite ja merepinna vahet. 

 

„Eesti pumpjaam hakkab tööle elektrivõrku tasakaalustava jaamana pärast Baltikumi sünkronisee-

rimist Kesk-Euroopa võrguga, mis on nii meie piirkonna kui ka Euroopa Liidu jaoks suur prioriteet. 

Meie projekt toetab käimasolevat energiapööret ja Eesti püüdlust süsinikneutraalse ühiskonna poo-

le, hoides aastas ära umbes 800 000 tonni CO2 emissiooni ja vähendades tarbijate energiaarveid. 

Meil on hea meel, et Euroopa Komisjon tunnustab meie projekti olulisust,“ lisas Siitam. 

 

 

Lõunasadama süvendamise projektist 
 

Euroopa Komisjon tegi  ettepaneku eraldada 117 miljonit 

eurot 39 transpordiprojekti jaoks Euroopas. Eestis sai ra-

hastuse üks projekt. 

Euroopa Liit toetab 1,3 miljoni euroga Tallinna börsil no-

teeritud riigifirmale Tallinna Sadam kuuluva Paldiski 

Lõunasadama süvendamise projekti rakendamist.  

Tallinna Sadamal on kavas süvendada Paldiski Lõunasa-

damat, et suuremad laevad saaksid sadamasse siseneda. 

Projekt hõlmab süvendustöid ning geoloogilisi ja keskkon-

namõjudega seotud uuringuid. 

 

Euroopa Liit investeerib üle 117 miljoni euro 39 olulisse transpordiprojekti, millega aidatakse luua 

transpordiühendusi kogu Euroopas, keskendudes samal ajal kestlikele transpordiviisidele. Projekti-

dega vähendatakse kaubarongide tekitatavat müra, arendatakse ja tõhustatakse piiriüleseid raud-

teeühendusi ning ajakohastatakse sadamataristuid.  

 

Projekte rahastatakse Euroopa ühendamise rahastust, mis on Euroopa Liidu rahastamismehhanism 

transporditaristu investeeringute toetamiseks. 

Rahastatavad projektid valiti välja kõigis liikmesriikides üheaegselt toimunud projektikonkursil. 

Euroopa Liidu rahaline panus makstakse välja toetustena ning omafinantseeringu määr sõltub pro-

jekti liigist. 
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Minister Taavi Aas väisas Paldiskit 

13. augustil külastas Paldiskit Harjumaa Omavalit-

susliidu (HOL), Lääne Harju valla, Paldiski Ette-

võtjate Liidu (PEL), Tallinna Sadama AS ja Alexela 

Groupi kutsel majandus- ja kommunikatsioonimi-

nister Taavi Aas. 

Visiit algas Tallinna Sadama Paldiski Lõunasada-

mast. Ministrit tervitasid Tallinna Sadama AS ju-

hatuse esimees Valdo Kalm ja sadama kapten And-

res Kungla ja ESTEVE juhatuse esimees Üllar 

Raad. Nad andsid ülevaate Paldiski Lõunasadama 

tegevustest viimastel aastatel ja tuleviku väljav-

aadetest. Päevakorral on sadama territooriumi laienemine ja tehnopargi arendamine. 

Vastuvõtjate hulgas olid ka sadamaga seotud  Alexela nõukogu liige Aarto Eipre ja PELi tegevjuht 

Ester Tuiksoo. Edasi kulges ministri visiit Alexela ettevõtetesse ja delegatsiooniga liitus Alexela 

nõukogu esimees Heiti Hääl. Külastati Alexela terminali, LNG platsi ning teisi  Paldiskis asuvaid 

Alexela ettevõtteid. Seejärel toimus ministril kohtumine PELi liikmetega, Harjumaa Omavalitsuslii-

du tegevjuhi ja teiste külalistega. 

Kohtumise üheks peateemaks oli Paldiski -Tallinna ümbersõidu raudtee ehitamine. Väga ülevaatli-

ku sellekohase ettekande tegi HOLi tegevjuht Joel Jesse. Tema ettekandele lisas tehnilisi fakte  

Ülemiste Nõukogu liige Andrus Kaldalu. PELi liikmed toetavad väga uue raudteeühenduse ehita-

mist ning nad väljendasid sellekohaseid arvamusi ka minister Aasale ja tema nõunikele. 

Kohtumisel anti ülevaade ka PELi, kui regiooni ühe aktiivsema ettevõtjate ühenduse tegemistest. 

Ettekandega esines PELi juhatuse esimees Nikolai Pitšugov. Kohtumiselt PELi liikmetega läks mi-

nister edasi kohtumisele Lääne Harju valla juhtidega. 

 

EELINFO  PALDISKI ETTEVÕTJATE LIIDU ÜLDKOOSOLEK U KOHTA 

PELi üldkoosolek toimub 19 detsembril  kell 16:00 Alexela peamajas aadressil Roseni 11, Tallinn  

seitsmendal korrusel. Päevakorras järgmise aasta eelarve ja tegevuskava, ülevaade jooksvatest pro-

jektidest, arutelu PEL 10-nda aastapäeva tähistamise vajaduse üle. Koosoleku materjalid saadetak-

se koos kutsetega. Ootame aktiivset osavõttu. 

 

PALDISKI ETTEVÕTJATE LIIT 

Rae 38, Paldiski    Tegevjuht Ester Tuiksoo, tel 511 2330 

Pakri Plaza, III korrus  pel@investinpaldiski.ee 


