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1. Pakri 
tuulepark

ajavahemik: 2004-2012
maksumus:  84.4 miljonit
hõlmatav maa-ala 356 ha
tootmisvõimsus: 63 MW

9. Eesti-Soome 
gaasitoru

ajavahemik: 2010-2019
maksumus: 300 miljonit

7. Tuumajäätmete 
ladustamiskeskus
hõlmatav maa-ala: 30 ha

töökohti: 13

5. Alexela LNG-
terminal

ajavahemik: 2009-2025
e. maksumus: 300 miljonit

4. Alexela 
terminal

ajavahemik: 1998-
töökohti: 65

2. Paldiski 
Põhjasadam

hõlmatav maa-ala: 67 ha
töökohti: 90

10. Paldiski-Keila 
330/110 kV elektriliin

ajavahemik: 2020-
hõlmatav maa-ala: 314 ha 

8. Energiasalv
ajavahemik: 2022-2029

maksumus: 350 miljonit
hõlmatav maa-ala: 

tootmisvõimsus: 500 MW
töökohti: ~15

6. Paldiski 
tehnopark

hõlmatav maa-ala: 34 ha

3. Paldiski 
Lõunasadam

ajavahemik:
hõlmatav maa-ala: 170 ha

töökohti: 160
investeeringute maht Pakri 
poolsaarel 2000-:

1,034+ miljardit

ol. olevate ning plan. 
tööstusprojektide poolt hõlmatav 
maa-ala Pakri poolsaarel: 

685+ hektarit

hõivatud maa-ala

planeeritud maa-ala

Eesti-Soome gaasitoru

kõrgepingekoridor



Mis sellest kohalike jaoks kasu on?



mis sellest kohalike jaoks kasu on?mis sellest kohalike jaoks kasu on?mis sellest kohalike jaoks kasu on?mis sellest kohalike jaoks kasu on?mis sellest kohalike jaoks kasu on?

Ettevõtmised hõlmavad enda alla üha suuremaid 
maa-alasid, Pakri poolsaar elukeskkonnana vaesub.



KOHALIK 
OMAVALITSUS

ühisosa Pakri poolsaar

Paldiskis töölkäijate
elukoht

potentsiaalne 
maksubaas?

KOHALIKUD 
ELANIKUD

ühisosa Pakri poolsaar

INVESTEERINGUD

Ettevõtmised hõlmavad enda alla üha suuremaid 
maa-alasid, Pakri poolsaar elukeskkonnana vaesub.



Kuidas liigub raha?
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RIIKOMAVALITSUSETTEVÕTJA

Investeeringute potentsiaalne hüve 
läheb suures osas Paldiskist mööda.

andmete allikad:  OÜ Cumulus Consulting. 2014. Eksperthinnang Siseministeeriumile.
Paldiski Linnavalitsus. 2015. Paldiski linna arengukava aastani 2025

Kuidas liigub raha?
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sadamaala

rohevöönd

eluala

potentsiaalne elamuala

tööstusvöönd

energiatootmisala

gaasitoru

kõrgepingekoridor

elektrituulik

Pakri poolsaare tsoneering



Võttestik

Milline võiks olla investeeringute positiivne panus Paldiski elukeskkonda?



Milline võiks olla investeeringute positiivne panus Paldiski elukeskkonda?
võimalikud variandid:

1. Jagatud ruum

planeeritud veehaarderajatis ristkasutuses veehaarderajatis



kohalik energiatootmine kohalik tootmine

remonti vajav kultuuripärand korras kultuuripärand

planeeritud veehaardesaar ristkasutuses veehaardesaar

katkestus linnaruumis ruum ruumi vastu

kohalik energiatootmine kohalik tootmine

remonti vajav kultuuripärand korras kultuuripärand

planeeritud veehaardesaar ristkasutuses veehaardesaar

katkestus linnaruumis ruum ruumi vastu

2. Vahetus

takistus linnaruumis ruum-ruumi-vastu vahetus

Milline võiks olla investeeringute positiivne panus Paldiski elukeskkonda?
võimalikud variandid:



kohalik energiatootmine kohalik tootmine

remonti vajav kultuuripärand korras kultuuripärand

planeeritud veehaardesaar ristkasutuses veehaardesaar

katkestus linnaruumis ruum ruumi vastu

kohalik energiatootmine kohalik tootmine

remonti vajav kultuuripärand korras kultuuripärand

planeeritud veehaardesaar ristkasutuses veehaardesaar

katkestus linnaruumis ruum ruumi vastu3. Raha

korrastamist vajav kultuuripärand korras kultuuripärand

Milline võiks olla investeeringute positiivne panus Paldiski elukeskkonda?
võimalikud variandid:



Mõttestik

Kuidas mõtestada Paldiskis avalduvat?



Kuidas mõtestada Paldiskis avalduvat?
kesksed mõisted:

1. Logistikamaastikud

Kauba hoiustamine on viidud logistikaahelatesse. 
Selle tagajärjeks on sadamate kasvav vajadus tühja ruumi järele. 

Waldheim, C., Berger, A. (2008). 
Logistics Landscape. Landscape Journal

  Vol. 27, No. 2, lk. 219-246.

Illustratsioon:  Andres Tarto
www.taevpiltnik.ee



(infra- + structura - allehitis(ld. k)). 

2. Kulissidetagune

Waldheim, C., Berger, A. (2008). 
Logistics Landscape. Landscape Journal

  Vol. 27, No. 2, lk. 219-246.

Illustratsioon:  www.merelaager.ee

Kuidas mõtestada Paldiskis avalduvat?
kesksed mõisted:



Mustamäe, september 1975.

3. Instrumentaliseeritus

Heidegger, M. (1954). Küsimus tehnika järele.
   Matjus, Ü. (tlk)  Akadeemia 1989, 6 (lk. 1195-1227).

Illustratsioon:  Eesti Arhitektuurimuuseum Fk 17380

Kuidas mõtestada Paldiskis avalduvat?
kesksed mõisted:



Teadlik kooselu

Millised on tööstusrajatisi planeerides avalduvad võimalused ning 
vastutusväljad?



1. Mõjusus

Millised on tööstusrajatisi planeerides avalduvad võimalused ning vastutusväljad?
võimalikud aspektid:



2. Ristkasutus

Millised on tööstusrajatisi planeerides avalduvad võimalused ning vastutusväljad?
võimalikud aspektid:



3. Korrastamine

Millised on tööstusrajatisi planeerides avalduvad võimalused ning vastutusväljad?
võimalikud aspektid:



4. Teadlikkus

Millised on tööstusrajatisi planeerides avalduvad võimalused ning vastutusväljad?
võimalikud aspektid:





allikas:  Eesti topokaart 1923-1935
Maa-amet



Paldiski-Pakri rohevöönd ning ajalooline 2. rinne allikas:  Eesti topokaart 1923-1935
Maa-amet



Paldiski-Pakri rohevöönd ning ajalooline 2. rinne



1. Jaamaala



1. Jaamaala



1. Jaamaala



2. Vahetusala



2. Vahetusala

praegu pääseb raudteejaama juures veel mere äärde



Sadama laiendus võiks enda külje alla võtta ka 
avaliku promenaadi

2. Vahetusala



2. Vahetusala



3. Ajalooline kihistus



3. Ajalooline kihistus

2. rindes asuvad kaks ajaloolist kirikut on praegu 
pigem kehvas olukorras



Korrastatud arhitektuuripärandist võidaks ka paiga 
identiteet

3. Ajalooline kihistus



3. Ajalooline kihistus



4. Peetri kindlus



4. Peetri kindlus



4. Peetri kindlus



5. Veehaarderajatis



5. Veehaarderajatis



Illustratsioon:  Energiasalv Pakri OÜ
5. Veehaarderajatis



Illustratsioon:  Energiasalv Pakri OÜ

kunstsaar ja veehaarderajatis

5. Veehaarderajatis



5. Veehaarderajatis

Veehaarderajatis planeeritud kujul



Avalikus kasutuses veehaarderajatis

5. Veehaarderajatis



5. Veehaarderajatis



5. Veehaarderajatis



Hea avalik ruum



Aitäh!


