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SISSEJUHATUS
Käesolev arengukava on koostatud lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
(KOKS) § 37. Vastavalt KOKS §37 (1) on arengukava omavalitsuse (lühi ja pikkajalise) pika- ja
lühiajalise arengu eesmärke määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis
tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning
looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate
eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.
Paldiski arengukava koosneb viiest peatükist. Esimeses peatükis esitatakse olemasoleva
andmestiku põhjal linna olukorra analüütiline kirjeldus. Teises peatükis on olukorra hinnang,
arenguvisioon ja üldstrateegia. Kolmandas peatükis esitatakse linna valdkondlikud
strateegiad: arengueesmärgid ning nende elluviimiseks lahendamist vajavad ülesanded.
Neljandas peatükis detailiseerib investeeringute kava järgmise nelja eelarveaasta kestel
realiseeritavad, tõenäolist finantskatet omavad tegevused. Viies peatükk määratleb
arengukava ajakohastamise korralduse Paldiskis.
Käesolevas arengukavas esitatud olukorra hinnangud, strateegia ja tegevuskava kajastavad
Paldiski Linnavalitsuses ja selle poolt moodustatud töörühmades toimunud arutelude
tulemusi.
Arengukava teksti on koostanud Paldiski Linnavalitsuse arendusspetsialist Vassili Golikov ja
konsultant Aado Keskpaik.
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1. PALDISKI LINN KUI SOTSIAALMAJANDUSLIK REGIOON
1.1. Asend
Paldiski linn asub Eesti põhjarannikul Harju maakonna lääneosas hõlmates Pakri poolsaare ja
Pakri saared. Paldiski kaugus Tallinnast on 52 km ja Keila linnast 25 km. Heade
liiklusühenduste tõttu Tallinnaga kuuluvad nii Keila kui Paldiski linnad tänapäeval Tallinna
linnastusse, kus asulate vahel on mitmekesised seosed, sh toimib ühtne tööjõuareaal.
Tööalane pendelränne ühelt poolt Paldiski ja teiselt poolt Tallinna ning Keila vahel on
intensiivne.
Paldiski kui transpordisõlme asend Eesti looderannikul ja sadama jäävabadus teevad temast
soodsaima koha laevaühenduse pidamiseks Rootsiga ja Läänemere lääneosa sadamatega
pakkudes häid eeldusi linna majanduse arenguks.

1.2. Ajalooline kujunemine
Pakri saared ja poolsaar olid alates 13.-14. sajandist asustatud rannarootslaste poolt, kes
tegelesid põllumajanduse ja kalapüügiga. Ajalooline Paldiski linn, mis moodustab tänase
haldusüksuse keskuse, kujunes 18. sajandil tsaar Peeter I poolt rajatud sõjasadama juurde.
1783. a. sai Paldiski linnaõigused. Paldiski sõjaline tähtsus kadus aga õige pea ja 1796. a.
kaotas linn merekindluse staatuse. Tänu jäävabale sadamale sai Paldiskist 1870. a. Peterburi
raudtee lõppjaam ja linn muutus ülevenemaalise tähtsusega kaubasadamaks. Peale Eesti
Vabariigi tekkimist lakkas transiitkaubandus Venemaale ning Paldiski jäi kohaliku tähtsusega
ekspordi -ja kalasadamaks. 1930. aastatel moodustasid Pakri saared omaette valla, kus
elanikke oli üle 300, enamik neist rootslased.
1939. a. Nõukogude Liidu poolt Eestis baaside lepingu alusel kujundati Paldiski linnast ja
Pakri saartest Nõukogude sõjaväebaas. Tsiviilelanikud sundevakueeriti. Enamik
rannarootslasi lahkus 1944. a. lõplikult Rootsi. 1944. a. hävis sõjas suurem osa tollasest
Paldiski linnast.
Pärast II maailmasõda sai Paldiskist Nõukogude sõjaväebaas. 1962. a otsustati rajada
Paldiskisse tuuma-allveelaevnike õppekeskus, misjärel viidi kogu Pakri poolsaarelt välja
järelejäänud tsiviilelanikud. Järgnevad 30 aastat oli Paldiski kinnine sõjaväelinn. Pakri saari
kasutati pommituspolügoonina. Nõukogude ajast pärineb valdav enamus tänase Paldiski
elamutest ja suur osa kommunaalmajanduse tehnilistest infrastruktuuridest.
Eesti taasiseseisvumise järel lahkus Vene armee Paldiskist lõplikult 1994. a. Kohaliku
omavalitsuse kehtestamiseks moodustati Pakri poolsaare ja Pakri saarte territooriumil 1994.
a Keila linna Paldiski linnaosa. Alates 20.10.1996. a on Paldiski linn iseseisev
omavalitsusüksus.

1.3. Territoorium
Territoorium – see on looduslikud tingimused, ressursid ja kaitstavad loodusväärtused, nii
nagu nad on läbi ajalooliste inimmõjude meieni jõudnud. Territoorium on ka tehnilised
infrastruktuurid, hoonestus ja materiaalne kultuuripärand.
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1.3.1. Maa
Paldiski linna territooriumi suuruseks on 60,14 km2, sellest 35,67 km2 Pakri poolsaarel, 12,87
km2 Väike-Pakri saarel ja 11,60 km2 Suur-Pakri saarel.
Paldiski linnas asuvatest maadest on üle kolmandiku vormistatud riigi omandisse. Linna
omandis on 562,8 ha. Sellest ca 200 ha asub Pakri saartel.

1.3.2. Loodus, maastikud ja hoonestus
Pakri poolsaar on Harju lavamaa loodesse eenduv panganeemik. Poolsaare loode-, põhja- ja
kirderannik on klindijärsak, mille kõrgus on kuni 25 m. Pankrannik jätkub ka Pakri saartel.
Maavarade maardlaid ja suuremaid siseveekogusid Paldiskis ei ole.
Maastikuliselt kuuluvad nii Pakri poolsaar kui saared Harju lavamaasse. Taimkattes on
iseloomulikud loopealsed, võsastunud puisniidud ja lehtmets. Pakri poolsaarel asuva panga
kirdeosas paekalda jalamil kasvab liigirikas pangamets.
Poolsaare siseosas valdavad metsamaad ja kunagistel põllumajanduslikel maadel tekkinud
võsa. Kunagisest taluasustusest on säilinud vähe. Ka Pakri saarte kunagised kultuurmaastikud
olid pikka aega hävinemisohus, endised põllud võsastusid. Pakri Tarvas OÜ poolt mitu aastat
kestnud loomapidamine on olukorda palju paremaks muutnud. Pakri saartel toimub
võsastunud alade puhastamine, karjamaade niitmine ning loomade karjatamine aruniitudel
ja loopealsetel.
Paldiski linna territooriumil paiknev asustus koosneb tänapäeval Pakri poolsaare lääneküljel
asetsevast linnakeskusest, millele lisanduvad paar väiksemat pere-elamute asumit ja VäikePakri saare külaasemetel püstitatud üksikutest talu- ja suvilahoonetest.
Kuna 1944. a põles toonane Paldiski linn suures osas maha, pärineb linnakeskuse struktuur ja
ilme nõukogude ajast. Linnakeskuse asustus on koondunud Peetri kindluse ja Lõunasadama
vahelisele alale. Piki mereranda paiknevad raudteega ühendatud tootmishooned, laod ja
sadamaehitised. Need eraldavad eluterritooriumi merest. Mererannaga paralleelne Rae
tänav on nüüd keskuse pikiteljeks.
Paldiski linna hoonestatud keskus on kompaktne. Peaaegu kõik linnaelanikud elavad
korterelamutes. 2011. a lõpu seisuga oli Paldiski linnas 49 korterelamut, kus paiknes 2448
eluruumi, mis moodustas ligi 97% kõigist eluruumidest. Vaid viis korterelamut on rajatud
peale 1990. a. Lisaks korterelamuile oli linnas 51 ühepereelamut ja 21 muud väikeelamut.
Paldiski linna keskuse miljöö on väljakujunemisel. Esindushooneks on keskväljaku ääres asuv
Pakri Plaza hoone aadressiga Rae 38, kuhu on koondatud mitmed olulisemad
teenindusasutused (linnaraamatukogu, linnavalitsus, laste huvikeskus, ühiskondlikud
organisatsioonid jt). Linn on heakorrastatud, korteriühistud korrastavad aktiivselt elamuid.
Teostatakse hoonete välisfassaadide soojustamist, kütte-, elektri- , vee- ning
kanalisatsioonisüsteemide renoveerimist.
Linnakeskusest poolsaare keskosa poole jääb aiandusühistute vöönd. Suvilaid leidub
Paldiski-Padise maantee ääres Paldiski lõunaosas.
Suurem pere-elamutest koosnev Meriküla asum on tekkinud looduslikult kaunisse piirkonda
Lahepere lahe äärde.
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1.3.3. Keskkonnaseisund
Paldiski looduskeskkonna seisundis pole olulisi puudusi.
Peamised keskkonnaprobleemid Paldiskis on seotud AS Alexela Terminali tegevusel tekkiva
kütuselõhna ja gaaside levikuga linnakeskusse ning nõukogude perioodist pärit
jääkreostusega.
Laevade laadimise käigus AS Alexela Terminali poolt linnakeskusse levivate
vedelkütuseaurude probleemi kõrvaldamiseks on ettevõttes kasutusele võetud laadimisel
tekkivate aurude tagastamise ja hävitamise süsteem, 2015. a planeeritakse kasutusele võtta
lisaks aurude filtreerimissüsteem. Terminali territooriumile paigaldatud välisõhu seirejaama
näitude põhjal on ületatud viimastel aastatel lubatud õhusaaste piirväärtusi mõnel päeval
aastas. Saastetasemed ei kujuta ohtu tervisele, kuid ebameeldivad lõhnaaistingud on
häirivad.
Ohtlik jääkreostuskolle on keskkatlamaja ala, kus pinnas ja Siluri-Ordoviitsiumi kihi põhjavesi
on reostunud mineraalsete õlide ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega üle 3 ha
pindalal. Tegu on üleriigilise tähtsusega jääkreostuskoldega, mille kõrvaldamine on ette
nähtud riikliku veemajanduskava meetmeprogrammis (eelnõu)1.
Paldiski territooriumil on ikka veel rohkesti nõukogudeaegse ja ka varasema militaarkasutuse
jälgi – mitmel pool on hoonete ja rajatiste varemeid ning Pakri saartel lahingumoona
plahvatuslehtreid ja –jäätmeid. Mehaaniliselt kahjustatud ala saartel on ligikaudu 1000 ha.
Pakri saared on inimeste eluks osaliselt kasutuskõlbmatud, kohati reostatud, korrastamata
ning metsistunud. Oluline on endiselt võimaliku militaarse jääkreostuse seire, uuring ja
kaardistamine ning vajadusel selle likvideerimine ja järeldemineerimine, mida saarte
üldplaneeringu kohaselt tehakse valdavalt läbi konkreetsete detailplaneeringute elluviimise.

1.3.4. Loodus-ja kultuuripärand
Kaitstavad alad ja objektid, aga samuti ühiskondlikult väärtustatud pärandkultuuri objektid
moodustavad ühtekokku piirkonna materiaalse loodus-ja kultuuripärandi. Ühelt poolt
moodustavad need arenguressursi, teisalt tuleb aga nende säilitamiseks territooriumi
arendamisel arvestada mitmete piirangute ja kaitserežiimidega.
Suurem osa Paldiski linna territooriumist ja ümbritsevast merealast kuulub tänapäeval
kaitstavate loodusalade hulka.
Haruldaste ja teadusliku väärtusega geoloogiliste objektide (aluspõhjakivimite paljandid,
rannavallid, rändrahnud) ning eluslooduse koosluste kaitseks on moodustatud Pakri
maastikukaitseala, mille koosseisu kuulub ligi neljandik Paldiski linna haldusterritooriumist.
Kaitseala hõlmab Pakri poolsaare rannikuosad, Väike-Pakri ja Suur-Pakri saarte põhjaosad,
Väike-Pakri saare lõunaosa, Longgrundi, Kapa ja Berggrundi saared ning osaliselt
saartevahelise mere. Maastikukaitseala piiresse jäävad mõned Eesti metsakaitsealad,
poolsaare tipus on Eestis haruldaste lindude – krüüslite sihtkaitsevöönd.
Kogu Pakri poolsaart ümbritsev mereala koos maastikukaitsealast välja jääva Pakri saarte
maismaaga kuulub elustiku kaitseks loodud Pakri hoiualasse.

1

http://www.envir.ee/et/meetmeprogramm
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Vastavalt Harju maakonna teemaplaneeringule "Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused" loetakse Paldiski linnas väärtuslikeks maastikeks Pakri saari täies
ulatuses ja Pakri poolsaare rannikut maastikukaitseala piires. Pakri saared täies ulatuses ning
laialdased alad poolsaarel on ühtlasi maakonna rohelise võrgustiku tuumaladeks.
Paldiskis on muinsuskaitse all seitse ajaloo-ja 15 arhitektuurimälestist. Mandril on neist kõige
imposantsem Peetri kindlus (Muula mäed), kuid mainima peab ka Paldiski Nikolai kirikut ja
Georgi õigeusukirikut, kalmistuid, Pakri tuletorni jt. Praegune kaitsealuste objektide nimestik
vajaks täiendamist, näiteks I maailmasõja aegsete kaitserajatistega.
Pakri saartel asuvatest objektidest on muinsuskaitse alla võetud nii Suur-Pakri kiriku kui
Väike-Pakri kabeli varemed, kalmistud ning Väike-Pakri saarel asuvad Paldiski kindluse osad.
Pakri poolsaarel ja saartel on registreeritud kümneid pärandkultuuri objekte, mis pole riikliku
kaitse all, kuid hoiavad alles kohalikku kultuurimälu.
Mälestised ja põrandkultuuri objektid vajavad säilitamisele lisaks kohati ka korrastamist ja
eksponeerimist. Maaomanike ja Pakri Ühingu eestvedamisel on taastatud Väike-Pakri kabeli
torn ning taastamisel on Suur-Pakri kabel, paigaldatud mälestus- ja infotahvlid kunagiste
külade ja muuseumi juurde ning tehtud muid hooldustöid. Pakri saarte üldplaneering näeb
ette külade varemete edasist säilitamist ja konserveerimist. Korrastamist ja eksponeerimist
vajavad Peetri kindlus ning Georgi õigeusukirik ja Nikolai kirik.
Paldiskis asub skulptor Amandus Adamsoni majamuuseum, mis tegutseb Harjumaa
Muuseumi filiaalina.

1.3.5. Tehniline taristu
Tehnilistest infrastruktuuridest on olulisemad raudtee, sadamad, teed ja tänavad,
bussiühendused, elektrivarustus, internetiühendus, ühisveevärk ja kanalisatsioon, kaugküte
ning jäätmekäitlus. Järgnev ülevaade käsitleb olukorda Paldiski mandriosas, Pakri saartel
avalik tehniline taristu peaaegu puudub.
Paldiskit ühendab Tallinnaga 48 km pikkune elektrifitseeritud raudtee. Rongiühendus on
tihe. Väljumisi on 2015. a seisuga päevas Paldiskist 15 ja Tallinnast 14. Kaubaterminalid on nii
Põhjasadamas kui Lõunasadamas. Lisaks töötab linnas ka Alexela naftasaaduste terminal,
mille tegevusalaks on heledate naftasaaduste, naftakeemia ja vedeldatud gaasi hoiustamine
ja transiidi korraldamine.
Nii Põhja- kui Lõunasadam on navigatsiooni seisukohast head, kuid Põhjasadamal on
paremad looduslikud eeldused, sest sügav vesi on rannale lähemal. Sadamates toimuvat
majandustegevust on iseloomustatud p.1.5.4.1.
Paldiski peamiseks väliseks maanteeühenduseks on Tallinn-Keila-Paldiski põhimaantee. Riigi
kõrvalmaanteedest asuvad Paldiski territooriumil Paldiski-Padise ja Lõunasadama tee ning
neeme tippu viiv Majaka tee. Kõik riigimaanteed on kõvakattega. Linnatänavate kogupikkus
oli 01.01.2015.a seisuga 111,3 km. Tänavate võrk on keskuses piisavalt tihe, kuid keskuse
äärealadel kohati halvas olukorras (eriti aiandusühistute piirkonnas). Leidub ka kõvakatteta
teelõike. Seoses üliraskete veoste liikumisega Tallinnast Põhjasadama territooriumile vajavad
rekonstrueerimist osa tänavate katted (vt p. 1.5.3). Kõnniteede olukord linnakeskuses on
hea. Enamik kõnniteid on renoveeritud aastail 2009-2013. Keskusest välja jäävad tänavad on
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enamus kruusa- või pinnasteed. Enamkasutatavaid kruusateid hooldatakse igal aastal, kuid
leidub ka vähem kasutatavaid teid, mille seisukord on kehv. Ohutu ja mugava kergliikluse
võimaldamiseks ühelt poolt linnakeskuse ning teiselt poolt raudteepeatuse, Lõunasadama,
tööstusalade ning kaitseväelinnakutega on vaja välja ehitada kergliiklusteed.
Arvestades seda, et Lõunasadama piirkonnas otse Tallinna-Paldiski maantee läheduses asub
suurõnnetuse riskiga Alexela kütuseterminal vajaks linnakeskus alternatiivset
evakuatsiooniteed. Selleks sobib Vana-Tallinna maantee, mis on aga täna osaliselt kruusatee.
Paldiski elektrivarustuse olukord on hea. 2006. a rajatud alajaama tuleb Keilast kaks 110 kV
liini. Fiiberoptilise kaabliga kiire internetiühendus Paldiskini veel ei ulatu. See on kavandatud
luua EstWin projekti raames 2018. aastaks.
Paldiski kaugküttepiirkond hõlmab kogu linnakeskuse. Soojusvõrguga on ühendatud 62
tarbijat. Soojaga varustab OÜ Soojusenergiale kuuluv katlamaja. Põhikatlana kasutatakse
hakkepuidul töötavat 5,6 MW katelt, mis on küll renoveeritud 2008. a, kuid ikkagi üle 20 a
vana. Reserv- ja tipuvõimsused katavad kaks põlevkiviõlil töötavat katelt. Kaugkütte
trassidest on renoveeritud ca 34%, kuid trassikadu on pole siiski veel jõudnud alla 15%, mis
on Konkurentsiameti seatud efektiivsusnõue. Nii katelde kui trasside uuendamist on vaja
jätkata.
Linna vee-ettevõtjaks on munitsipaalomandis Paldiski Linnahoolduse OÜ. EL
Ühtekuuluvusfondi toetusel viidi 2013. a lõpule Paldiski linna keskuse ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja valmis kaasaegne joogiveepuhastussüsteem.
Suureks probleemiks on sadevete kanalisatsioonisüsteemi halb olukord ja süsteem vajab
renoveerimist. Suur osa vihmaveest valgub kanalisatsioonitorustike kaudu reoveepuhastisse,
mille tulemusena kerkivad oluliselt reovee puhastuse kulud. Puhastiga seotud peamiseks
probleemiks on reoveesette utiliseerimine, mida on kogutud kompostimisväljakule. Lahendust
oodatakse Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud piirkondlike reoveesette käitluskeskuste
uuringu tulemustest.
Suvilate ja aianduskooperatiivide reovesi läheb siiani pinnavette.
Olmejäätmete kogumise korraldamise on linn halduslepinguga üle andnud MTÜle Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus. Loodud on algeline ohtlike jäätmete kogumispunkt kuid linn vajaks
jäätmejaama eri liiki jäätmete sorditud vastuvõtuks.
Jäätmehoolduses on siiski rida probleeme. Prügi pannakse maha selleks mitte ettenähtud
kohtadesse. Aiandusühistud ei ole osaliselt liitunud korraldatud jäätmeveoga.
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1.4. Kogukond
Kogukond -see on rahvastik koos oma demograafiliste ja sotsioloogiliste omadustega.

1.4.1. Rahvastik
1989. a rahvaloenduse järgi oli Paldiski elanike arv 7690. 1994. a mais, mil Paldiskis hakkas
toimima kohalik omavalitsus, tehti elanike korterikartoteegi üle võtmisel endiselt sõjaväe
majavalitsuselt kindlaks, et linna elanike arv oli 5700 inimest. Sealt edasi kuni 1997. aastani
domineeris Vene sõjaväelaste perekondade väljaränne, mille tulemusena linna elanike arv
kahanes alla 4000, kuid sellele järgnes sisseränne, mis tõstis arvestusliku elanike arvu 2000.
aastaks üle 4500. 2000. aastatel on Paldiski rahvaarv olnud langustrendis (joonis 1)
kahanedes taas ligi 500 võrra e 11%.

Joonis 1. Paldiski rahvaarv 1.jaanuaril, 2000-2015
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Allikas: Statistikaamet

Joonis 2. Paldiski rahvastiku loomulik juurdekasv ja rändesaldo, 2000-2013
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Allikas: Statistikaamet
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Rahvaarvu muutumisel on 2000.aastatel enamikul aastatest liitunud loomulik kahanemine ja
negatiivne rändesaldo (joonis 2). Erandiks on vaid suure sisserände ülekaaluga aastad 2002
ja 2009, mille puhul võib oletada pigem registrijärgse elukoha ajutist muutmist kui tegelikku
elamaasumist Paldiskisse.
Rahvastiku soolis-vanuseline struktuur kajastab vananemist ja kahanemist, nagu Eestis
üldiselt (joonis 3). Suurimad põlvkonnad on 40-60 aastased, nooremad põlvkonnad on
tunduvalt väiksemad. Demograafiline tööturusurveindeks, mis näitab 10 aasta vältel
tööturule sisenejate ja sealt lahkujate suhet, on 0,75, mis on üsna Eesti keskmise lähedane.

Joonis 3. Paldiski rahvastiku soolis-vanuseline struktuur, 1. jaanuaril 2015
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Allikas: Statistikaamet
Rahvuslikus koosseisus on 2000. aastatel eestlaste arv ja osatähtsus mõnevõrra kasvanud.
Kui 2000. a rahvaloendusel oli eesti emakeelega inimesi Paldiskis 28%, siis 2011. a
rahvaloenduse ajal moodustasid eestlased 33%. Venelasi oli 53% ja muust rahvusest inimesi
14%. Hiljutise sisserände tulemusel tekkinud Paldiski eestlaskond on muude rahvustega
võrreldes noorem kuna pensioniealiste osatähtsus on nende hulgas väike.
Paldiski edasine rahvastikuareng sõltub eeskätt rändest. Kui rändesaldo valdavalt positiivseks
ei pöördu, jätkub rahvastiku kahanemine ja vananemine. Rändesaldot saavad kasvatada
peamiselt kaks tegurit – töökohtade oluline lisandumine ja/või Paldiski kui elukoha maine
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paranemine. Töökohti saavad enim lisada tööstusettevõtted. Elukeskkonna parandamine
sõltub nii omavalitsuse kui kinnisvaraarendajate tegevusest. Atraktiivsete uute asumite ja
korterite pakkumine võib mõjutada Paldiskisse ümber asuma nii juba täna Paldiskisse
suunduvas töörändes osalejaid kui muid huvilisi.

1.4.2. Tööhõive
Paldiski tööealiste arv (vanuses 15-74) on 2000. aastatel kahanenud koos rahvastiku üldise
kahanemise ja vananemisega umbes 3500lt 3100ni. Tööga on hõivatud 1600-1700 Paldiski
elanikku. Tööjõu hulka Paldiskis võib nii registreeritud kui registreerimata tööpuudust
arvestades hinnata umbes 2000le.
Paldiski töötajad on hõivatud valdavalt tööstuses, veonduses-laonduses, kaubanduses ja
avaliku sektori teenustes - haldus, haridus, riigikaitse (joonis 4).

Joonis 4. Paldiski hõivatute jagunemine tegevusalati, 31.12.2011,
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Allikas: Statistikaameti andmete põhjal
Paldiski linnale on iseloomulik ulatuslik nii sisenev kui väljuv tööränne. Kuigi pakutavate
töökohtade ja linnas elavate hõivatute arv on ligikaudu tasakaalus, leiab oma kodulinnas
tööalast rakendust alla poole töötavatest linlastest. Kõige ulatuslikum tööränne toimub
Tallinna ja Keilaga (tabel 1). Töörände sotsiaal-majanduslikud põhjused võivad olla
mitmekesised. Paldiski puhul on aga üheks neist sobiva kvalifikatsiooni ning oskustega
juhtide, spetsialistide ja oskustööliste nappus kohapeal. Paldiski elukeskkonna ebapiisav
atraktiivsus takistab aga kvalifitseeritud tööjõu alalist asumist Paldiskisse.
Tööpuudus on Paldiskis oluline probleem. Kuus registreeritud keskmine töötute arv oli 2010.
a majanduskriisi tõttu isegi üle 400, see on nüüdseks alanenud umbes 140le (vt joonis 5).
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Tabel 1. Paldiskiga seotud tööränne, 31.12.2011
Paldiskis töölkäijate
elukoht

Arv

%

Paldiski elanike
töökoha asukoht

Arv

%

Paldiski

804

46 Paldiski

804

48

Tallinn

361

21 Tallinn

360

22

69

4 Keila

186

11
19

Keila
Muu koht
Kokku

499

29 Muu koht

315

1733

Kokku

1665

Allikas: Statistikaamet
Arvestades aga seda, et Harjumaa töötuse määr (mis hõlmab ka registreerimata töötust) oli
2014. a 6,7%, on selge, et Paldiskis on see maakonna keskmisest tunduvalt kõrgem, kuna
juba registreeritud töötuse määr on siin hinnanguliselt 7%.

Joonis 5. Registreeritud kuu keskmine töötute arv Paldiskis, 2005-2015
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Allikas: Statistikaamet
Pikaajalisi töötuid on sadakond, väga pikaajalisi töötuid, kellel on väga raske tööd leida, on
märgatavalt vähem. Pikaajaliste töötute probleemi võib pidada Paldiski linna üheks
olulisemaks. Töötuse vähendamise võimalused ei seondu niivõrd tööturu füüsilise
kättesaamatuse kui sotsiaalpsühholoogiliste barjääridega. Üheks takistavaks teguriks töö
saamisel peetakse osa töötute nõrka eesti keele oskust. Samuti on takistuseks madal
haridustase ja muud sotsiaalsed probleemid.
Kohaliku tööturu pakkumise ja nõudluse tasakaalule tuleks kasuks Tallinnas ja Keilas
pakutavate suhtes konkurentsivõimeliste lihttöökohtade lisandumine Paldiskis ja teatava osa
kohaliku tööjõu vastav kohapealne väljaõpe.
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1.4.3. Sotsiaalne olukord
2011. a rahvaloendusel kaardistati viimati rahvastiku tööalane ja sotsiaal-majanduslik
seisund (tabel 2). Kui jätta kõrvale osaliselt majanduskriisiga seotud ajutiselt kõrge töötute
osa, siis paistab Paldiski Eesti üldisega võrreldes eristuvana silma vaid madala ettevõtjate
osatähtsusega – 1% rahvastikust, samas kui Eesti peale on ettevõtjaid 3%.

Tabel 2. Rahvastiku tööalane ja sotsiaal-majanduslik seisund Paldiskis,
31.12.2011
Arv

%

% Eestis

Tööalane ja sotsiaal-majanduslik seisund kokku

4085

Majanduslikult aktiivne

2100

51%

49%

..hõivatu

1731

42%

43%

....palgatöötaja

1674

41%

40%

....ettevõtja

45

1%

3%

....muu hõivatu

12

0%

1%

369

9%

5%

1911

47%

50%

..alla 15-aastane laps

606

15%

15%

..(üli)õpilane

201

5%

6%

..pensionär

891

22%

22%

..kodune

111

3%

3%

..muu mitteaktiivne

102

2%

3%

60

1%

1%

..töötu
Majanduslikult mitteaktiivne

Majanduslik aktiivsus teadmata
Allikas: Statistikaamet

Palgatase on Paldiski töötajail tagasihoidlik. Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu oli 2013. a
810 eurot, mis jäi Harjumaa madalaimate sekka.
Vaesus on Paldiskis küllalt sage, mida näitab toimetulekutoetuste andmise arv (joonis 6). See
näitaja on 2000.aastatel pidevalt olnud Eesti keskmisest palju kõrgemal, eriti kõrgel aga
majanduskriisist peale.
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Joonis 6. Rahuldatud taotluste arv toimetulekupiiri tagamiseks 1000 elaniku
kohta Paldiskis ja Eestis, 2000-2014
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Allikas: Statistikaamet
Toimetulekutoetuste vajadus on suur seepärast, et madalate sissetulekutega kombineeruvad
suhteliselt kõrged keskmised elamiskulud, kuna elatakse valdavalt korrusmajades, kus
kulutused kommunaalteenustele on suhtelised kõrged. 2014. a sai Paldiski umbes 2000
leibkonnast toimetulekutoetust ühtekokku 250 peret, neist 41 sai aastas toetust 12 korda.
Raske puudega inimeste arv on 166 ja sügava puudega on 30 ning lapsi (raske ja sügav puue)
kokku 18.
Olulisemateks sotsiaalprobleemideks on elamispinna kaotanud inimeste (perede) arvu kasv,
sotsiaaleluruumide vähesus ja pikaajaliste töötute suhteliselt suur arv. Lisaks on
suurendanud sotsiaalseid probleeme asjaolu, et viimastel aastatel on märgatavalt kasvanud
toimetulekuraskustes olevate perede elama asumine Paldiski linna. Kui varem osteti Paldiskis
kortereid, sest need olid võrreldes paljude piirkondadega odavamad, siis viimase aja trendiks
on üürilepingu alusel sisseränne.
Põhilised alaealiste õigusrikkumised on suitsetamine ja koolikohustuse mittetäitmine.
Paldiskis täheldatakse narkomaania esinemist. Sotsiaalseid probleeme tekitab kindlasti ka
alkoholi kuritarvitamine, sellest tulenevad muud sotsiaalsed ja toimetulekuprobleemid.
Paldiskis elab palju üksikuid hooldust vajavaid vanureid ning üksikvanemaga perekondi.

1.4.4. Vaba aeg ja kodanikuühiskond
Koduväliseid vaba aja veetmise võimalusi pakuvad Paldiskis ühelt poolt linna asutused ja
teiselt poolt erinevad vabaühendused.
Nii laste kui täiskasvanute kultuuri- ja spordihuvi võimaldavad munitsipaalasutustest
rahuldada linnaraamatukogu ning spordikeskus. Paldiski Spordikeskuses on lisaks
spordisaalidele ujula, saun ja jõusaal. Sporditegevuseks on kasutatavad ka koolide võimlad
ning Paldiski Vene Põhikooli jalg- ja korvpalliväljak.
Õpilastele on kättesaadav koolide ringitegevus ja koolides korraldatavad diskod. Võimalusi
laste huvitegevusteks pakuvad huvikeskus oma ringidega ja muusikakool.
15

Paldiski arengukava aastani 2025
Paldiskis on tegus kodanikuühiskond, kus on tegutsemas arvukalt vabaühendusi. Mitmete
neist tegevus ei piirdu vaid oma liikmete huvide rahuldamisega, vaid annavad oma panuse
teenuste osutamisse (vt. majandus). Kokku oli 2015. a. alguse seisuga Paldiskis registreeritud
47 vabaühendust (kultuuri, spordi, turismi, hariduse, religiooni ja sotsiaalaladel), 44
korteriühistut ja 14 aiandusühistut. Paldiskis tegutsevad ka mõned mujal registreeritud
vabaühendused.
Aktiivselt tegutsevateks ühinguteks on MTÜ Paldiski Sõjaväe Pensionäride Liit, Paldiski
Naisteklubi, Vene Kogukond, MTÜ Melodia ja Paldiski Endiste Alaealiste Fašismivangide
Ühing. MTÜ Pakri Tuur tegeleb turismiarendamisega ja noortele vabaaja veetmise teenuste
arendamisega, Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda tegeleb koduloo kogumisega, MTÜ Kaljuvald
pärandkultuuri ürituste korraldamise ja arendustegevusega, keskkonnakaitse ja
turismindusega. MTÜ Baltic Green Line kasvatab jaanalinde ja tegeleb jahiga ning
populariseerib ökoturismi.
Ka spordiklubisid on mitu. Paldiskis tegeleb jalgpalliga kaks spordiklubi (SK) - Pakri SK ja
Jalgpalliklubi FC Majak, ujumisega SK Kuldlest, võitluskunstiga Taekwon-do Klubi Sparta ITF,
iluvõimlemisega SK Triumf ning džuudoga Paldiski Spordikool. Märkimisväärseid tulemusi nii
Eesti kui Euroopa tasemel on saavutanud SK Kuldlest ja Taekwon-do Klubi.
Elanike usulisi vajadusi rahuldavad Paldiskis järgmised kirikud ja kogudused: EKNK Paldiski
Kogudus, EELK Paldiski Nikolai kogudus, EAÕK Püha Georgi kogudus, Püha Suurmärtri
Panteleimoni õigeusukirik ning uus ehitav Pühale Radonežski Sergile pühendatud veneõigeusu kirik.
Paldiski linnavalitsus toetab vabaühendusi rahaliselt tegevus- ja projektitoetustega.
Tallinna lähedus võimaldab Paldiski elanikel suhteliselt hõlpsat ligipääsu Tallinna
meelelahutusteenustele. Siiski oleks võimalus osa kultuuriürituste toomiseks kohapeale
teretulnud. Linnal aga puuduvad sobivad ruumid etenduste, kontsertide ja pidulike
sündmuste läbiviimiseks. Võimaluse piires on selleks kasutatud koolisaale ja Nikolai kirikut.
Suvel korvatakse seda vajakajäämist vabaõhuüritustega – traditsioonilised rahvapeod on
perepäev ja jaanipäev, linnapäevade tähistamine. Sobivad ruumid avalike ürituste jaoks
oleks võimalik saada endise laevastiku ohvitseride maja renoveerimisega vabaajakeskuseks.

1.5. Majandus
Majandus hõlmab hüvesid tootvat tegevust kõigis oma vormides – nii ettevõtlust, avalikke
teenuseid kui mittetulundustegevust.

1.5.1. Ettevõtlus
Viimase aastakümne jooksul on Paldiskis registreeritud majanduslikult aktiivsete äriühingute
arv kasvanud umbes kolmandiku võrra ja ulatus 2014. a 95ni (joonis 7). Lisades siia juurde 33
aktiivset FIEt, on majanduslikult aktiivseid ettevõtteid 128.
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Joonis 7. Majanduslikult aktiivsete äriühingute arv Paldiskis, 2004-2014
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Allikas: Statistikaamet
Suhteline ettevõtlusaktiivsus on siiski jäänud madalaks. Kui Eestis keskmiselt oli 2014. a
1000 elaniku kohta 86 aktiivset ettevõtet, siis Paldiskis 31.

Tabel 3. Paldiskis tegutsevate majanduslikult aktiivsete ettevõtete2
koondnäitajaid, 2013
Näitaja
Müügitulu (mln eurot)
Eksport (mln eurot)
Eksportivate ettevõtete arv
Töökohti (taandatult
täistööajale)

104,1
50,8
17
719

Allikas: Aastaaruannete alusel
Paldiskis tegutsevate ettevõtete panus Eesti majandusse on märkimisväärne (tabel 3).
Aastane müügitulu on üle 100 mln euro ja üle poole sellest langeb ekspordi arvele. Üle 1 mln
käibega ettevõtteid oli 2013. a 14.
Paldiski suurimad ettevõtted, ükskõik kas võrrelda neid müügitulu, eksporditulu või
töökohtade arvu poolest, olid pea kõik seotud sadamate ja meretranspordiga (tabelid).

2

Koondnäitajad on leitud 74 Paldiskis registreeritud ja 3 siin tegutseva mujal registreeritud ettevõtte (Eesti
Traalpüügi Ühistu, OÜ Pakri Tuulepargid, AS Tallinna Sadam) aruande alusel. AS E-Profiil andmeid on arvestatud
vaid eksportija ja tööhõive pakkujana, käibe ja ekspordi osas pole Paldiski tootmisüksuse majandustulemusi
võimalik eristada.
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Samas on ka suurimatest Paldiskis tegutsevatest ettevõtetest valdav enamus oma suuruselt
väikeettevõtted. Keskmise suurusega ettevõtete hulka küünivad oma üle 50 töötajaga vaid
viis ettevõtet.

Tabel 4. Suurima müügituluga ettevõtted Paldiskis, mln eurodes, 2013
Müügitulu
AS Alexela Terminal

23,1

Autolink Rail OÜ

11,4

AS Assistor

9,9

AS Tallinna Sadam

8,8

ESTEVE Terminal AS

7,5

OÜ Palsteve

7,3

OÜ Veralux Ehitus

6,5

Paldiski Sadamate AS

6,0

Eesti Traalpüügi Ühistu

5,3

AS Paldiski Tsingipada

4,7

Allikas: Aastaaruannete alusel

Tabel 5. Suurima ekspordituluga ettevõtted Paldiskis, mln eurodes, 2013
Eksporditulu
AS Alexela Terminal

17,2

Autolink Rail OÜ

11,4

AS Assistor

8,6

Eesti Traalpüügi Ühistu

4,5

Mann Lines OÜ

2,3

ESTEVE Terminal AS

1,9

OÜ Mastertrans

1,8

OÜ Skaer

1,0

OÜ Palsteve

0,6

Tracor OÜ

0,4

Allikas: Aastaaruannete alusel
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Tabel 6. Suurima töökohtade arvuga ettevõtted Paldiskis, 2013
Täistööajaga
töökohtade
arv
OÜ Palsteve

150

ESTEVE Terminal AS

141

AS Assistor

74

AS Alexela Terminal

66

AS Paldiski Tsingipada

58

Eesti Traalpüügi Ühistu

43

AS E-Profiil

30

Paldiski Linnahoolduse OÜ

27

AS Tallinna Sadam

19

Aktsiaselts A. L. A. R. A.

11

Allikas: Aastaaruannete alusel
Soodsa logistilise asukohaga Paldiskis on loodud mitmed ettevõtluse arendamise
tugistruktuurid, mille võimalusi aga siiani suhteliselt vähe kasutatakse. Alexela grupp on välja
arendanud 24 krundist koosneva ja tehnovõrkudega varustatud tehnopargi. Seni on sinna
asunud vaid AS Paldiski Tsingipada.
Naabruses pakub ruume Riigiressursside Keskus OÜle kuuluv Paldiski Logistikapark, kus seni
on püstitatud kontorihoone ja neli üüritavat lao- või tootmishoonet, 13 ha suurune
territoorium on veel arendamata. Lisaks tegutseb Pakri Teadus- ja Tööstuspark, kel on
rohetehnoloogia ettevõtetele pakkuda kahes hoonekompleksis rendiruume. Pargis on
esimesed asukad. Pargil on võimalus laieneda 60 ha maale.
21 ha suurusele Lõunasadama tööstuspargi alale kavandatakse rajada samuti üldkasutatavad
teed- ja tehnovõrgud.
Lisaks eelnevaile kavandab Paldiski Sadamate AS oma territooriumil Pakri Tehnopargi
rajamist. Linnas on olemas on ka eraalgatusel loodud ettevõtlusinkubaator, kus aga hetkel
asukaid ei ole.

1.5.2. Primaarsektor
Kohalikke loodusressursse kasutav (põllumajandus, kalandus, metsandus) majandustegevus
on äärmiselt vähene. Ainsaks põllumajandusettevõtteks on Pakri Tarvas OÜ, kes tegeleb
Pakri saartel loomade karjatamise ja maastikuhooldustöödega. Kaluri kalapüügiloa
omanikke, kelle juriidiliseks aadressiks on märgitud Paldiski linn, oli 2014. aastal kokku
kaheksa ja lubadele oli kokku kantud 13 kutselist kalurit.
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1.5.3. Sekundaarsektor
Töötlevast tööstusest on esindatud toiduaine-, puidu- ning metalli- ja masinatööstus. Ainus
toiduainetöötleja Eesti Traalpüügi Ühistu tegeleb kalatöötlemisega, eksportides külmutatud
ja vürtsikala – peamiselt kilu ja räime. Ühistu arengut on pidurdamas kalakai puudumine, kus
traallaevad võiksid oma saaki lossida. Samuti vajaks ühistu vaba juurdepääsuteed linnast
oma krundile ning krundi kõrval asuva jäätmehoidla ümberpaigutamist.
Bole OÜ toodab uut laadi täispuidust põrandalaudu, mille uudsus seisneb laua lõikamises
looduslikult kasvanud tüve järgi. AS Paldiski Tsingipada osutab terase kuumtsinkimise
teenust. AS E-profiil on spetsialiseerunud nafta- ja gaasitööstuse suurte, raskete ja keeruliste
seadmete ning metallkonstruktsioonide tootmisele. Tallinnas toodetud detailid monteeritakse
kokku Paldiskis ja eksporditakse meritsi. Sage raskete veoste tegemine mööda linnatänavaid
mõjub teekattele lagundavalt, mistõttu on vajadus juurdepääsutee rekonstrueerimiseks.
Laiemalt võttes oleks tarvilik ülegabariitsete ja raskeveoste transpordi koridori rajamine TallinnPaldiski, mis hõlmaks teatud kõrgepingeliinide ja maantee ümberehitusi, samuti suurte raskuste
tõsteala rajamine Põhjasadama piirkonnas.
Paldiskis asub Eesti suurim – AS Eesti Energia ja OÜ Pakri Tuulepargid ühine tuulepark. kus on
kokku 26 tuulikut, mille tootmisvõimsus on kokku 40,9 MW.

Paldiski linna elamuid ja munitsipaalasutusi varustab soojusega Soojusenergia OÜ, kelle
omanduses on nii soojatrassid kui keskküttekatlad. Vee- ja kanalisatsiooniteenused tagab
munitsipaalomandis Paldiski Linnahoolduse OÜ.
Paldiski edasist arengut tööstuslinnana on ette valmistanud AS Tallinna Sadam. On algatatud
üldplaneeringut täpsustav teemaplaneering nafta rafineerimistehase rajamiseks
Lõunasadama lähedale. AS Alexela Terminal kavandab kütuseterminali laiendamist,
kontserni huvist lähtuvad teemaplaneeringud poolsaare põhjatippu kavandatud LNG
terminali rajamiseks ning Saku-Paldiski gaasijuhtme ehitamiseks on kehtestatud 2012. a.

1.5.4. Tertsiaarsektor

Äriteenused
Paldiski majanduses on kesksel kohal sadamad ja neid haldavad transpordiettevõtted.
Paldiski Lõunasadamat haldab riigiomandis olev AS Tallinna Sadam ja Paldiski Põhjasadam
kuulub Paldiski Sadamate ASle.
Lõunasadamas käideldakse peamiselt ro-ro kaupu, vanametalli, puitu, turvast ja
naftatooteid. Oluliseks tegevusvaldkonnaks on naaberturgudele mõeldud uute autode
transiit ja müügieelne teenindus.
Paldiski Põhjasadama põhitegevuseks ja käibeallikaks on sõiduautode transiit Venemaale.
Sõiduautode ladustamiseks on rajatud vabatsoon. Venemaale vedamisel kasutatakse
autotransporti. Loodud on nn “roheline koridor” Paldiski Põhjasadama ja Vene
Föderatsioonis Petseris asuva tollilao vahel, mis oluliselt kiirendab kauba liikumist piiril.
Nii Lõunasadama kui Põhjasadamaga on kummagagi seotud oma lossimis- laadimis- ja
kaubakäsitlusteenuseid osutavad ettevõtted. OÜ PALSTEVE (Põhjasadamas) ja ESTEVE
Terminal AS (Lõunasadamas) on Paldiski suurimad tööandjad. Lisaks neile on kummagi
sadamaga seotud muud laondus-, veondus- jm ettevõtted. Nende seas on olulisemaks
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Lõunasadamas tegutsev AS Alexela Terminal, kes tegeleb heledate naftasaaduste,
naftakeemia ja vedeldatud gaasi hoiustamise ja transiidiga.
Jaekaubandusettevõtetest on olulisemad Maxima Eesti OÜ, Eesti Tarbijateühistute
Keskühistu "Konsum" ning OG Elektra AS kauplused ja Konvers OÜ (kaubamaja).
Söögikohtadest tegutsevad kaks kohvikut - Lõunasadama kohvik ja Peetri Toll (Peetri
Catering OÜ), ning Peetri Pizza (Kuppel Toitlustus OÜ). Majutusega tegelevad Paldiski Tuule
Külaliskorterid (Kuppel OÜ) ning Pakri Teemaja (Viirisepa OÜ).
Toitlustus- ja majutusteenuste pakkumine on Paldiskis vähene. See pidurdab mh ka turismi
arengut.
Pakri poolsaarel saavad praegu omal käel matkajad kasutada tähistatud Pakri poolsaare
matkarada. Ühepäevaseid pakettreise nii Pakri poolsaarele kui saartele pakuvad mitmed
Tallinna reisikorraldajad. Turismivoogu ja sellest kohapeale laekuvad tulusid piiravad
toitlustus-ja majutusvõimaluste nappus ning vaatamisväärsuste kohati puudulik tähistamine
ja halb seisund. RMK poolt on korrastatud Leetse rand. Halvas seisus on aga mh Pakri vana
tuletorn ja külastamiseks korrastamata Peetri kindlus. Turismile Pakri poolsaarel annab
hoogu Pakri tuletorni avamine külastamiseks ja ümbritseva ala korrastamine MTÜ Paldiski
360 poolt. Selle kõrval on Pakri Parun OÜ alustanud turismikompleksi rajamist.
Pakri saartel tegeleb turismi arendamisega Pakri Saarte Arenduse SA. SA KIK toetusel on seal
on korrastatud matka- ja seiklusturismiga seotud infrastruktuuri - ujuvkai, matkarajad,
teeviidad, tualetid, infotahvlid, kahte saart ühendav sild. Pakri Saarte Arenduse SA
korraldusel saab tellida etteteatamisega üleveoteenust Kurkse sadamast ja erinevaid
pakettreise. Koostöös OÜ Pakri Tarvasega osutatakse saartel transpordi- ja toitlustusteenust.
Pakri saartel turismi edasiseks arendamiseks on esmatähtis väikelaevasadamate rajamine nii
Pakri poolsaarele kui Väike-Pakri saarele. See looks eeldused seal ka puhke- ja virgestusala
väljakujundamiseks, toitlustus- ja majutuskohtade tekkeks.

Avalikud teenused
Avalikku korda ja julgeolekut kindlustavad kohapeal asuvad politsei konstaablipunkt, ja riiklik
päästekomando.
Paldiski on oluline kaitseväe paiknemiskoht. Siin asuvad 1. jalaväebrigaadi üksused Scoutspataljon, mis koosneb ainult tegevväelastest ja Kalevi jalaväepataljon, mis õpetab välja
ajateenijaid. Kaitseministeerium planeerib ka edaspidi oma Paldiskis asuvat taristut
kasutada, kuigi on võimalik, et tegevväelaste arvukus kahaneb. Paldiskis paiknevate üksuste
jaoks on kriitilise tähtsusega lähiharjutusalade olemasolu. Jätkuvalt on plaanis
Kaitseministeeriumi, Kaitseväe ja Eesti Energia AS vahelise leppe sõlmimine, mis võimaldab
tulevikus tuuleparkide läheduses oleva maa kasutamist väljaõppe eesmärgil.
Avalikku haldust linnas teostab kohalik omavalitsus. Paldiski linna juhtimist käsitletakse
eraldi järgmises peatükis.
Omavalitsus on peamine haridus- ja sotsiaalhoolekandeteenuste osutaja või siis nende
teenuste osutamise korraldaja. Munitsipaalharidusasutustena tegutsevad Paldiskis kaks
lasteaeda, kaks põhikooli, gümnaasium ja muusikakool.
Eesti lasteaias Naerulind tegutseb seitse rühma, kohti on 118. Hoone on osaliselt
renoveeritud. Renoveerimist vajavad veel kabinetid, laoruumid, riietus- ja duširuum,
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ventilatsioon. Vene lasteaias Sipsik tegutseb viis tavarühma ja üks erivajadustega laste rühm,
kohti on 98. Hoone on samuti osaliselt renoveeritud. Hoone vajab soojustamist,
renoveerimist vajavad veel esimese korruse ruumid, kanalisatsioon ja elektrisüsteem.
Pikemas perspektiivis on aga vene lasteaia hoone vaja asendada uuega. Arvestades, et
Paldiskis sünnib aastas 30-40 last ja trend on pigem sündimuse alanemisele, on summaarne
lasteaiakohtade arv linnas piisav.
Paldiski Põhikool (149 õpilast) ja Paldiski ühisgümnaasium paiknevad ühes ja samas hoones,
kus lisaks tegutseb veel muusikakool. Gümnaasiumis õpib päevases õppes kolm
klassikomplekti 49 õpilasega ja õhtuses (täiskasvanute) õppes kolm klassikomplekti ca 80
õpilasega. Eesti kooli hoones on ruuminappus. Tööõpetuse tundideks pole ruume,
tehnoloogiaõpetus toimub isegi Tallinnas TTÜ juures. Hoone vajab ka soojustamist. Puudub
koolistaadion.
Muusikakoolil on 70-80 õpilast. Ruuminappuse tõttu viiakse osa tunde läbi Vene Põhikoolis.
Muusikakool on olnud kavas üle viia endisse ohvitseride majja rajatavasse noorte- ja vabaaja
keskusse, seni pole aga õnnestunud hoonet renoveerida.
Paldiski Vene Põhikoolis õpib päevaõppes 221 õpilast, koolihoone oli algselt arvestatud 560
lapsele. Hoone on osaliselt renoveeritud. Vaja on renoveerida spordisaal, koridorid, II ja III k
põrandad ja uksed. Vene kooli renoveerides tuleb kaaluda muusikakooli sinna üle viimist.
Paldiski põhikoolid on õpilaste arvu poolest jätkusuutlikud, kuid gümnasistide arv on eri
õppesuundade rakendamist raskendavalt madal.
Vabaharidusega tegeldakse Paldiskis vähe. Süstemaatilisemalt tegeleb nt keeleõppe
korraldamisega Paldiski Naisteklubi.
Sotsiaalhoolekandeteenuseid osutavad Paldiski Linnavalitsuse sotsiaalosakond, Eesti Punase
Risti Paldiski Selts ja MTÜ Abivajaja. Sotsiaalosakonna peamised teenused on toetuste
maksmine ja abivajajate nõustamine. Sotsiaalosakond täidab ka omavalitsusele lastekaitse
alal pandud kohustusi. Lastekaitses tegeldakse peamiselt järelevalvega, probleemide
ennetamisega tegelemiseks napib jõudu.
Koostöös sotsiaalosakonnaga on Töötukassa Paldiskis läbi viinud töötutele tööharjutust, selle
tulemuslikkus on aga seni madal. Tööharjutust on kavas jätkata valides sihtrühmaks
peamiselt lastega kodus olevad naised.
Eesti Punase Risti Paldiski Selts osutab linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel
koduhooldusteenust nii puudega isikutele kui vanuritele. Teenuse vajadus on kaetud.
Erandjuhtudel, kui koduhooldusest ei piisa, ostab linn teistelt omavalitsustelt
hooldekoduteenust.
Vähekindlustatud peredele on Paldiskis soodustingimustel üürile anda kolm
munitsipaalkorterit, seega on need sisuliselt sotsiaalkorterid. Nende üürimise tingimused aga
vajavad täpsemat reguleerimist.
MTÜ Abivajaja pakub lepingu alusel supiköögi teenust, mida kasutab olenevalt perioodist 4090 sööjat.
Olemas on kodutute öömaja, mida kasutab viis isikut.
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Paldiskis puudub vanurite päevakeskus, kuid selle vajadus pole suur, sest sarnaseid
kooskäimis- ja huvitegevusvõimalusi pakuvad vabaühendused. Seni puudub ka näiteks
toetatud elamise teenus puudega inimestele.
Vajadus oleks narkomaania ja HIV/AIDS vastast tegevust, mida Paldiskis praegu ei tehta.
Paldiski sotsiaalteenuste taseme tõstmiseks on pikemas perspektiivis sobivaks lahenduseks
sotsiaalmaja rajamine olemasoleva kortermaja kohandamise teel. Sinna saaks paigutada nii
sotsiaalkorterid, toetatud elamist võimaldavad korterid, päevakeskuse kui teised nendega
sobituvad teenused. Lähiaastail selleks siiski majanduslikke võimalusi ei nähta ja kavandatud
on avada vaid kodutute päevakeskus.
Tervishoiuteenuseid pakuvad Põhja-Eesti Regionaalahaigla kiirabibrigaad, Paldiski Perearstid
OÜ, kus töötab kaks perearsti ja lastearst ning OÜ Paldiski Mediluks, kes pakub eriarstide
vastuvõtte. Olemas on kaks apteeki ja hambaarst (Jadent OÜ filiaal).
Noorsootööd teeb linnaasutusena tegutsev Paldiski Huvikeskus. Seda külastavad põhiliselt
põhikooliealised. Keskuses on arvutituba, mängutuba, noortetuba, puhketuba koos
kööginurgaga, käsitööruum ja tantsusaal. Huvikeskuses tegutseb viis huviringi. Päevas on
külastusi keskmiselt 50 ümber. Koostöös linnavalitsusega korraldab huvikekus mitmeid igaaastaseid traditsioonilisi linnaüritusi. Huvikeskuse probleemiks on gümnaasiumiealiste ja
vanemate noorte vähene huvi selle vastu. Huvikeskus on olnud kavas üle viia noorte- ja
vabaaja keskusse, mis soovitakse avada endises ohvitseride majas.

1.6. Linna juhtimine
1.6.1. Juhtimisstruktuur
Paldiski Linnavolikogu koosneb 13 liikmest. Volikogu on moodustanud kaks alalist komisjoni:
revisjonikomisjoni ning eelarve-ja arengukomisjoni.
Paldiski Linnavalitsusel on 2015.a seisuga kolm liiget – linnapea, abilinnapea sotsiaal-,
hariduse ja kultuuri valdkonnas ning linnavalitsuse liige.
Paldiski Linnavalitsus (asutusena) on Paldiski linna omavalitsuse ainus ametiasutus.
Linnavalitsuse osakonnad on: sotsiaalosakond, linnakorralduse osakond, finantsosakond ja
linnakantselei (joonis 7). Paldiski Linnavalitsuse koosseisus on 12 ametniku kohta.
Paldiski linna hallatavad asutused on: Paldiski Ühisgümnaasium, Paldiski Põhikool, Paldiski
Vene Põhikool, Lasteaed Sipsik, Lasteaed Naerulind, Paldiski Muusikakool,
Linnaraamatukogu ning Huvikeskus ja Spordikeskus.
Linnal on 100% osalus Paldiski Linnahoolduse OÜs ja asutajaõigused Pakri Saarte Arenduse
SAs.
Paldiski Linnavalitsuses ja hallatavates asutustes oli 01.01.2015.a. seisuga 241,09 täidetud
töökohta, mis teeb omavalitsusest kohaliku suurima tööandja.

Joonis 7. Paldiski linna omavalitsuse juhtimisstruktuur
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LINNAVOLIKOGU

Revisjonikomisjon
Eelarve-ja arengukomisjon

LINNAVALITSUS
Linnapea
Abilinnapea sotsiaalhariduse ja kultuuri
valdkonnas

Sotsiaalosakond:
• Osakonna
juhataja
• Sotsiaaltöötaja

Linnavalitsuse liige

Linnakorralduse
osakond:
• Osakonna
juhataja
• Arhitekt
• Nõunik
• Arenguspetsialist

Hallatavad asutused:
• Paldiski Ühisgümnaasium
• Paldiski Põhikool
• Paldiski Vene Põhikool
• Lasteaed Sipsik
• Lasteaed Naerulind
• Paldiski Muusikakool
• Linnaraamatukogu
• Huvikeskus
• Spordikeskus.

Finantsosakond
• Osakonna
juhataja
• Vanemraamatu
pidaja

Kantselei:
• Linnasekretär
• Rahvastikutoimingute peaspetsialist
• Juhiabikonsultant

1.6.2. Eelarve
Paldiski eelarve maht põhitegevuse tulude osas on viimastel aastatel olnud 3,6 – 4,4 mln
eurot. Tuludest annavad isiku tulumaks umbes 60% ja riigi toetused üle 30%, muud
tuluallikad on vähetähtsad. Tulude dünaamika määravad maksutulud. Majanduskriisist
tulenev tulude vähenemine oli kõige suurem 2009. aastal, kusjuures 2008. aasta tulude tase
ületati alles 2014. aastal (joonis 8).
Omavalitsuse võimalused arendustegevusi ellu viia sõltuvad omafinantseerimisvõimekusest,
mis kujuneb tema põhitegevuse tulude ja kulude vahena. Eestis toimiva omavalitsuste
finantseerimise korralduse juures, kus elanikkonnale pakutavate teenuste taseme ligikaudne
ühtlus tagatakse enamikule omavalitsustele omatulude puudujäägi korvamisega
riigieelarvest tasandusfondi ja toetusfondi kaudu, ei saa valla või linna
omafinantseerimisvõimekus olla kuigi suur. Paldiskis on ka majanduskriisi eelne
finantseerimisvõimekus taastunud alles 2013-2014. aastal (joonis 9) ulatudes kolmeneljasaja tuhande euro tasemele aastas.

Joonis 8. Paldiski linna eelarve põhitegevuse tulud, 2007-2014, tuhandetes
eurodes
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Joonis. 9. Paldiski omafinantseerimisvõimekus 2007-2014, eurodes*
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*Alates 2010. aastast koos Paldiski Linnahoolduse OÜga
Madalast omafinantseerimisvõimekusest tulenevalt tuleb suuremate investeeringute puhul
loota riigi või välisabi toetustele, kattes vaid omaosaluse. Võõrkapitali kaasamine on piiratud
seadusega seatud kohustuste ülempiiriga 60% põhitegevuse tuludest. Paldiski
netovõlakoormus oli 2014.a küll vaid 34,5%, kuid tulude suurusjärgust tulenevalt ei saa
kohustuste mahtu lähiaastail tõsta rohkem kui umbes miljoni euro võrra.

1.6.3. Linnasisene koostöö
Kindlustamaks elanikkonna heaolu teeb Paldiski linnavalitsus koostööd nii kohapeal asuvate
riigiasutuste, eraettevõtete kui vabaühendustega.
Koostöö erinevate asutustega toimub erineval viisil. Näiteks, kiirabibrigaadi säilitamiseks on
antud rahalist toetust kommunaalkulude katmiseks. Omavalitsus tagas ka kiirabihoone
katuse renoveerimise.
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MTÜ-dest toetab linn eelkõige neid, kes osutavad üldkasulikke teenuseid linnakodanike
huvides. Linna toetust on taotlenud ja saanud. Eesti Punase Risti Paldiski Selts, MTÜ
Abivajaja MTÜ Paldiski Sõjaväe Pensionäride Liit, Paldiski Naisteklubi, MTÜ Lääne-Harju
Ettevõtlusinkubaator jt. Lisaks nendele vabaühendustele toetab linn ka spordiklubisid ja
MTÜ Paldiski Spordikooli. Tänu linnasisesele koostööle on linnas toimunud erinevad
ülelinnalised üritused, nt Paldiski linnapäev, perepäev, jaanipäev, tervisespordipäev ja
Teeme Ära. Lisaks nendele toimuvad spordilaagrid, heategevuskontserdid ja muud.
Linnal on väga hea koostöö ka Paldiski ettevõtete ja asutustega. Alexela Group ehitas
Paldiskisse jalgpallistaadioni ja plaanis on ehitada noorte vabaajakeskus, samuti toetab ta
linna üritusi. Paldiski Sadamate AS toetab lasteaedu, koole, linna üritusi ja sotsiaalselt
vähemkindlustatud peresid. AS Tallinna Sadam toetas vabaajaväljaku (skatepark,
mänguväljak jm) rajamist, Nelja Energia AS toetas spordiinventari soetamist, Assistor AS ja 1.
jalaväebrigaad on eraldanud tasuta kasutamiseks busse koolidele, lasteaedadele ja
sportlastele. Eesti Energia ASiga on linnal koostööleping, mille järgi ettevõte kohustub
eraldama linnale teatud protsendi tuulikutest saadavast tulust.
Paldiski linna ja 1. jalaväebrigaadi koostöös toimuvad Scoutsrännak, 1. jalaväebrigaadi
aastapäev, avatud uste päev jt üritused. Lisaks osaleb jalaväebrigaad linna kriisikomisjonis
ning abistab riigikatiseõpetuse läbiviimisel Paldiski koolides.

1.6.4. Linna siseriiklik ja väliskoostöö
Paldiski linn on Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) liige ja osaleb MTÜ Harjumaa
Ühistranspordikeskuses. 2014 aastal liituti MTÜ Lääne-Harju Koostöökoguga, mis viib
kohaliku arengustrateegia alusel ellu Eesti maaelu arengukava 2014-1020 kohaliku arengu nn
LEADER-meedet.
Paldiski sõpruslinnad välisriikides on Altenholz (Saksamaa), Kirkkonummi (Soome) ja
Norrtälje (Rootsi). Aktiivne koostöö toimub Paldiski ja Altenholzi vahel. Kord aastas
külastavad delegatsioonid vastavalt siis kas Paldiskit või Altenholzi. Ettevalmistamisel on
koostööprojekt õpilaste vahetuse osas, eakate ja loomulikult kultuurikollektiivide
vahetamine.
Kirkkonummiga on sõlmitud koostööleping. Praktiline koostöö on olnud peamiselt
kirikukoguduste tasandil. Helsinki Kaupungin Missio toob kaks korda aastas Paldiskisse
humanitaarabi, mis on eelkõige mõeldud lastele. Norrtäljega on sõlmitud koostööleping, mis
käsitleb haridust ja kultuuri, piiriülest turismi ning kogemuste vahetamist omavalitsuste
tasandil.
Ametlike sõpruslinnade kõrval on Paldiskil kujunenud välja koostöö Ruijena linnaga Lätist.
Ruijenaga on ettevalmistamisel koostööraamistik. Ametlikult ei ole sõprussuhted
reguleeritud, kahepoolne koostöö on aktiivne.
Paldiskil on ammused sidemed Baškortostanis asuva Salavati linna ja rajooniga. Toimunud on
õpilasvahetusi ning Paldiskisse on püstitatud baškiiride rahvuskangelase Salavat Julajevi
ausammas. Koostöökokkulepped sõlmiti 2012. aastal.
2014 aastal alustati Paldiski linna ja Hiina Rahvavabariigi Guangzhou linna vahel
ettevalmistusi koostöökokkulepete sõlmimiseks.
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1.7. Väliskeskkonna trendid ja mõjud
1.7.1. Üleilmsed trendid
Eestile olulisemad üleilmsed suundumused on:








maailmamajanduse raskuskeskme nihkumine Aasiasse;
üleminek teadmispõhisele majandusele;
rahvastiku vananemine;
linnastumine;
ökoloogiliste väärtuste mõjujõu kasv;
üleminek laialdasele taastuvenergia kasutamisele;
nn rohelise ja hõbedase majanduse ennakkasv.

Paldiski linnale avalduvad nende trendide mõjud vastavalt koha eripärale.
Aasia tõusu mõju Paldiskile võib avalduda eelkõige läbi meretranspordivoogude muutumise.
Palju sõltub sellest, kas Paldiski sadamail õnnestub leida oma nišš Aasia ja Euroopa vaheliste
kasvava mahuga vedude liikumises.
Üleminek teadmispõhisele majandusele soosib Eestis eeskätt Tallinna ja Tartut kui
ülikoolilinnu, kiirendades seal atraktiivsete ja tasuvate töökohtade teket ja tugevdades
külgetõmmet ka Paldiskist pärit noorte jaoks. Majanduse teadmismahukamaks muutumine
suurendab samal ajal haritud ja oskustega tööjõu tähtsust ettevõtluse ja investeeringute
suunamise eeldusena. Samas Tallinna lähedus ja Paldiski ettevõtluse seosed Tallinnaga
soodustavad ka siin nutikast kasvust osasaamist.
Rahvastiku vananemise ja linnastumise trendid toimivad Eestis käsikäes. Üldiselt noored
koonduvad üha enam Tallinna ja Tartusse, mis kiirendab tööealise arvu kahanemist ja
rahvastiku vananemist igal pool mujal. Tööealiste arvu kahanemine tähendab ühtlasi tööjõu
halvenevat kättesaadavust. Senine kogemus näitab, et Paldiski jääb väljapoole aktiivse
eeslinnastumise vööndit Tallinna vahetus naabruses.
Ökoloogiliste väärtuste mõjujõu kasvul on Paldiskile kahetine mõju. Ühelt poolt kahandab
see praeguse linnakeskuse atraktiivsust elukohana, teisalt võib see aga kasvatada Paldiski
uute asumite populaarsust.
Taastuvenergia kasutuselevõttu saab Paldiskis kasvatada eelkõige tuule- ja päikeseenergia
kombineerimisega. Varem kavandatud tuulepargi rajamine Pakri saartele pole kooskõlas
saarte kehtiva üldplaneeringuga.
Rohe- ja hõbemajanduse3 ennakkasv on Eestis alles tärkamas. Nende kasvul ei saa
prognoosida mingit selgelt ühesuunalist ruumilist mõju. Paldiski linnas esindab seni
rohemajandust vaid tuuleenergeetika.

3

Rohemajandus on orienteeritud keskkonnasäästlikkuse kasvule. See hõlmab paljusid
valdkondi alates taastuvenergeetikast, passiivmajade ehitamisest ja materjalide
taaskasutusest kuni elektriautode ja mahetoiduainete tootmiseni. Hõbemajandus hõlmab
eakatele pakutavaid tooteid ja teenuseid, mis kindlustavad pikeneva eluea veetmise tervena,
aktiivsena ja turvaliselt.
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Üleilmsetele trendidele täienduseks tuleb Eesti ja Paldiski tulevikuväljavaateid käsitledes
silmas pidada ka kogu Läänemere piirkonda mõjutavaid EL-Venemaa suhteid. Need on olnud
ja võivad jäädagi ettenähtavas tulevikus heitlikuks. Vene-suunaliste transiitvedude mahul on
oluline tähendus Paldiski sadamate jaoks.

1.7.2. Euroopa Liidu ja Eesti poliitikad
Lisaks trendidele on kohaliku strateegia kujundamisel vaja arvestada EL ja Eesti poliitikaid. EL
poliitikad on tihedalt seotud globaalsete suundumustega. Eesti oma vastavad poliitikad on
aga EL poliitikate tugeva suunava mõju all ja saavad seejuures EL struktuuri- ja
investeerimisfondide (ESI fondide) kaudu oma eesmärkide saavutamiseks rahalist toetust.
EL tasandilt kujundab poliitikakeskkonda 2010. a käivitatud aruka, jätkusuutliku ja kaasava
majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020”.
Paldiski arengu seisukohalt on EL poliitikavaldkondadest olulisemad tööhõive- ja sotsiaal-,
energia- ning transpordipoliitika.
Tööhõive- ja sotsiaalpoliitikas taotleb EL luua rohkem ja paremaid töökohti ning tõsta
tööhõivet, kaasates sh tööturule ka nõrgema konkurentsivõimega isikuid (noored, eakad,
erivajadustega inimesed). Paldiski jaoks on sellega seoses olulised kõik meetmed, mis aitavad
töötust alandada.
EL on uue energiapoliitika maailmaliider. Eesmärgiks on seatud energia suure
varustuskindluse ja madala süsinikuemissiooniga majanduse saavutamine. Paldiskit
puudutavad seejuures otseselt Eesti riigi poolt taotletavad Eesti-Soome maagaasijuhtme ja
veeldatud maagaasi terminalide rajamise projektid.
EL transpordipoliitika peab esmajoones aitama kaasa ühtse siseturu toimimisele. Selle kõrval
taotletakse transpordi „rohelisemaks muutmist“ (sh kaubavoogude ümbersuunamist
raudtee- ja meretranspordile), üle-euroopaliste transpordivõrkude loomist jm. Paldiskit
puudutab oluliselt Rail Balticu projekti elluviimine, kuna see tugevdab Muuga sadama
konkurentsivõimet võrreldes Paldiski sadamatega põhja-lõuna-suunaliste vedude
teenindamisel.
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2. OLUKORRA HINNANG JA STRATEEGIA
2.1. Olukorra hinnang
Paldiski on peale Eesti iseseisvuse taastamist läbi teinud suure muutuse. Endisest suletud
sõjaväelinnast on saanud stabiilselt toimiv väike sadamalinn. Üles on ehitatud kaks
rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist sadamat, mille ümber on kujunenud logistika- ja
transpordi- ning mõnede tööstuseettevõtete kooslus. Paldiski ettevõtete müügitulu ja
ekspordimaht on silmapistva suurusega. Linnas on saadaval hulk ettevõtetele
ettevalmistatud tööstuskrunte ja mõningad hooned. Turism on küll seni nõrgalt arenenud,
kuid selles osas on positiivsed nihked toimumas.
Varasemast ajast pärit suurelt osalt militaarne jääkreostus nii Pakri poolsaarelt kui Pakri
saartelt on likvideeritud või ohutustatud ning Pakri saartele on taastekkinud väike
püsiasustus. Linna tehnovõrgud on valdavas osas kaasajastatud ja elamufondi korrastatakse.
Heakord on suhteliselt heal tasemel. Paldiskis elavad rahumeelselt koos eri rahvusest
inimesed. Põhiharidust saab kahes keeles, ühises gümnaasiumis õpivad nii eesti kui vene
emakeelega lapsed. Välja on kujundatud üldiselt linna vajadustele ja võimalustele vastav
sotsiaalhoolekande korraldus. Paldiskil on hea ühistranspordiühendus Tallinnaga ja hõlbus
ligipääs sealsele tööjõuturule. Vabaühendused on aktiivsed. Linna omavalitsusel on hea
koostöö ettevõtete ja vabaühendustega.
Kokkuvõttes võib Paldiskit pidada üheks Eesti parimate majandusarengu eeldustega
väikelinnaks.
Linna tänased teravamad probleemid on seotud sotsiaaloludega. Harjumaa üldisel taustal on
töötajate sissetulekud suhteliselt madalad, tööpuudus kõrge, palju on puuetega inimesi ja
vähekindlustatud peresid. Rahvaarv viimasel kümnendil kahaneb.
Kuigi linnas on kohapealseid töökohti piisavalt, leiab siin tööd vaid pool kohalikest
töötajatest. Ülejäänud käivad tööl peamiselt Tallinnas ja Keilas. Vähenõudlike töökohtade
tõttu on Paldiski töötajate sissetulekud väikesed. Teisalt toimub igapäevaselt mitmesaja
kvalifitseerituma töötaja, sh juhtide ja spetsialistide tööränne Paldiskisse. Samal ajal on
linnas märkimisväärne pikaajaline tööpuudus.
Pea kogu Paldiski elanikkond elab nõukogudeaegsetes kortermajades, kus kommunaalkulud
on suhteliselt kõrged. Koos väikestega tuludega tekitab see suhteliselt sageli vaesust ning
soodustab viimasega seonduvate muude sotsiaalprobleemide avaldumist.
Taolise olukorra põhjuseks on ühelt poolt kohaliku tööjõu vähene konkurentsivõime ja teiselt
poolt füüsiline elukeskkond, mis ei soodusta kvalifitseeritud tööjõu sisserännet linna.
Vahetult sadamate ja tööstuse naabruses asuvad ning mere äärde pääsust ära lõigatud
paljukorterilised vanad majad pole nõudlikumale eluaseme otsijale huvipakkuvad. Kahjuks
pole planeeritud uute elamupiirkondade arendamine Pakri poolsaare idaküljel jalgu alla
saanud.
Eelnevast tulenevalt on linna elukeskkonna parandamine – nii sotsiaalprobleemide
leevendamine kui füüsilise elukeskkonna kvaliteedi tõstmine väljakutseks ka ettenähtavas
tulevikus.
Väliskeskkonna tulevikutrendide analüüs ilmutab pigem kasvavat ebakindlust Paldiski
majandusliku konkurentsivõime püsimise suhtes. Linna majanduse vedajad on sadamad. Kui
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veeldatud maagaasi terminali rajamise ja kaasnevate positiivsete mõjude (töökohad,
teedevõrk, ettevõtluskeskkonna teatud paranemine) tõenäosus on võrdlemisi suur, siis
sadamate kaubakäibe jaoks on märkimisväärne sõltuvus ebastabiilsetest Venemaa-suhetest
ja Rail Balticu kaubajaama rajamine Muugale pigem negatiivse mõjuga. EL-Hiina vahelises
kaubanduses uue kasvuallika leidmine on küll võimalus, kuid mitte enamat. Sadamate
konkurentsivõimet aitab kindlustada kõrvuti uute laevaliinide teenindamisega sadamatega
seotud tööstus- ja logistikaettevõtete lisandumine või olemasolevate laienemine. Seega on
teiseks järgnevate aastate väljakutseks Paldiski majanduse konkurentsivõime kindlustamine.
Seoses sellega tähtsustub veelgi linna elukeskkonna parandamise ülesanne, eriti
uuselamuehitus. Kvalifitseeritud tööjõu linna saamise peamiseks eelduseks on eluasemete
pakkumine atraktiivses ümbruses, mida Paldiskis leidub ning mis ökoloogiliste väärtuste
esiletõusu taustal järjest enam hinda läheb. Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise kasv
parandab väljavaateid senisest suurema arvu teadmismahukate ettevõtete või osa nende
töökohtade asumiseks Paldiskisse, mis kaudselt põhjustab ka lihttöökohtade lisandumist
ning aitab kaasa sotsiaalsete probleemide leevendamisele.
Omavalitsuse strateegilised eesmärgid oma tegevusvaldkondades ja nende elluviimiseks
valitud tegevused peavad linna kui terviku väljakutseid nii elukeskkonna parandamise kui
ettevõtluse konkurentsivõime kindlustamise osas arvestama ja neile vastama.

2.2. Visioon
Paldiski linna arenguvisioon aastaks 2025 on järgmine:
Paldiski on logistiliselt konkurentsivõimeline, mitmekesise majandusega, rohelise
elukeskkonnaga, sotsiaalselt turvaline, multikultuurne, huvitava ajalooga sadamalinn, mis on
soodne elamiseks ja atraktiivne turistina külastamiseks.
Logistiliselt konkurentsivõimeline tähendab, et Paldiski sadamad on edukalt kohanenud
muutuvas majanduskeskkonnas ja leidnud logistilise niši, kus nende positsioon on tugev.
Majanduse mitmekesisus kasvab eeskätt seoses sadamate, logistika, taastuvenergeetika
ning turismiga, aga ka vaba aja ja sotsiaalteenuste osutamisega vabaühenduste ja avaliku
sektori poolt.
Roheline elukeskkond hõlmab nii linnakeskuse korrashoidu, keskkonnaohutuse tagamist,
uute elamupiirkondade ja turismiobjektide loodussäästlikku planeerimist ja territooriumi
kasutamist ning elanike vajadust korrastatud puhkemaastike järele.
Sotsiaalne turvalisus tähendab sotsiaalselt nõrgemate elanikkonna rühmade erivajaduste
arvestamist omavalitsuse poolt ja neile selliste tugiteenuste või elamistingimuste
võimaldamist, mis aitavad neil taastada ise toimetuleku või kui see pole võimalik,
kindlustada ühiskondlikult õiglaselt toetatud toimetulek.
Multikultuurne tähendab laialdaste võimaluste kindlustamist kõigi linnas elavate rahvuste
omakeelse kultuuri ja hariduse viljelemiseks Eesti seadustega antud raames.
Sadamalinn tähendab seda, et sadamatel on jätkuvalt linna arengus tähtis roll. Sadamad ja
nendega seotud majandustegevus kujundavad linna ilmet ja mainet ning pakuvad
märkimisväärsel arvul töökohti linnaelanikele.
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Soodsad elamistingimused tähendavad piisava arvu töökohtade, üld-ja huvihariduse,
arstiabi ning mitmekesiste vaba aja teenuste kättesaadavust oma linnas, aga samuti
mõistliku hinnaga kvaliteetseid kommunaalteenuseid.
Atraktiivsus turismisihtkohana hõlmab vaatamisväärsuste korrastatust, eksponeeritust,
piisavat majutus-ja toitlustusvõimsust ning terviklike turismitoodete pakkumist.

2.3. Strateegia
Linna edu tagamiseks visiooni suunas liikumisel viiakse üksteist toetavalt ellu kahte suunda:
elukeskkonna parandamist ning ettevõtluse arendamist.
Elanikkonna heaolu sõltub suures osas otseselt elukeskkonnast – nii sotsiaaloludest, ehitatud
tehiskeskkonnast kui looduskeskkonna seisundist. Hea elukeskkonna tagamine on kohaliku
omavalitsuse põhifunktsioon ja -pädevus.
Paldiski linna omavalitsus parandab elukeskkonda:




avalike teenuste taseme tõstmisega, sh vaba aja sisustamisvõimaluste
parandamisega,
avalike teenuste osutamiseks kasutatavate ehitiste renoveerimise, rekonstrueerimise
ja uute rajamisega,
koostööga elanikkonna, ettevõtluse ja vabaühendustega sotsiaalsete probleemide
lahendamiseks.

Ettenähtavas tulevikus jääb Paldiski elanikkonna põhiliseks elupiirkonnaks ja teenuste
osutamise kohaks praegune linna keskus.
Silmas pidades vajadust soodustada kvalifitseeritud tööjõu sisserännet Paldiskisse teeb linna
omavalitsus elukeskkonna parandamise raames koostööd kinnisvaraarendajatega
kvaliteetsete uuselamupiirkondade rajamiseks Pakri poolsaare idarannikul. Linn soodustab
ka Pakri saarte püsiasustuse taastamist.
Linna aitab sellele kaasa:



õigeaegse ja sujuva planeerimistegevusega ning
tehniliste ja sotsiaalsete infrastruktuuride ning avalike teenuste asjakohase
arendamisega.

Paldiski elanike pikaajalise heaolu kasvu aluseks on eeskätt ettevõtluse areng, mis annab nii
täiendavaid töökohti, palgatulusid, kohalikku nõudlust kui maksutulu avalike teenuste
taseme tõstmiseks. Linnale on esmatähtis teadmusmahukate töökohtade lisandumine ning
töökohtade mitmekesisem valik.
Linn aitab ettevõtluse arendamisele kaasa:
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õigeaegse ja sujuva planeerimistegevusega,
avaliku tehnilise ja turismitaristu arendamisega,
kohaturundusega investoritele, turistidele ja võimalikele uuselanikele. koostöös
ettevõtjatega ning Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega.
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3. VALDKONDLIKUD EESMÄRGID JA ÜLESANDED
Linna strateegia viiakse ellu valdkondliku juhtimise abil, seetõttu sõnastatakse iga valdkonna
arengu konkreetsemaks suunamiseks vastavad eesmärgid ja ülesanded, mis moodustavad
ühtekokku valdkondlikud strateegiad. Valdkondlikud strateegiad on järgmised:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hariduse arendamine
Sotsiaalhoolekande, tervisedenduse ja tööhõive arendamine
Kultuuri, spordi ja vaba aja teenuste arendamine
Ettevõtluse arendamine
Kommunaalteenuste ja tehnilise infrastruktuuri arendamine, keskkonnakaitse
Linna juhtimise arendamine

6.1. Hariduse arendamine
Eesmärk 1: Heade õpitingimuste ja piisava mahutavusega lasteaia- ja koolimajad
Ülesanded eesmärgi saavutamiseks on järgmised:






Koolihoonete renoveerimise lõpuleviimine
Põhikoolide töö- ja tehnoloogiaõpetuse ruumide väljaehitamine
Koolistaadioni rajamine
Lasteaiahoonete renoveerimise lõpuleviimine
Õppevahendite ja inventari täiendamine vastavalt haridusasutuste arengukavadele

Eesmärk 2: Tööeluks ettevalmistust pakkuv heatasemeline haridus
Ülesanded eesmärgi saavutamiseks on järgmised:



Eelkutseõppe või kutseõppe võimaluste loomine
Ettevõtlikkuse ja ettevõtluse edendamine koolides

6.2. Sotsiaalhoolekande, tervisedenduse ja tööhõive arendamine
Eesmärk 3: Nüüdisaegne sotsiaalhoolekande infrastruktuur
Ülesanded eesmärgi saavutamiseks on järgmised:


Multifunktsionaalse sotsiaalmaja rajamine

Eesmärk 4: Abivajajate tagatud toimetulek
Ülesanded eesmärgi saavutamiseks on järgmised:




Toetatud elamise teenuse käivitamine
Üldhooldeteenuse käivitamine
Päevakeskuse teenuse käivitamine

Eesmärk 5: Toimiv tervisedendus ja haiguste ennetamine
Ülesanded eesmärgi saavutamiseks on järgmised:
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Püsiva AIDS/HIV ning narkomaania ennetus- ja tõrjetöö korraldamine
Alkoholi ja tubakatoodete tarbimise ennetamine noorte seas

Paldiski arengukava aastani 2025
Eesmärk 6: Kohapealsed abivõimalused töötute ja heitunute tööellu aitamiseks
Ülesanded eesmärgi saavutamiseks on järgmised:


Projektipõhine koostöö riigi, vabaühenduste ja ettevõtjatega tööhõive edendamiseks

6.3. Kultuuri, spordi ja vaba aja teenuste arendamine
Eesmärk 7: Infrastruktuur mitmekülgseks kultuuri- ja sporditegevuseks
Ülesanded eesmärgi saavutamiseks on järgmised:





Spordikeskuse renoveerimise lõpuleviimine
Polüfunktsionaalse noorte- ja vabaajakeskuse rajamine
Laste spordi- ja mänguväljakute rajamine
Peetri kindluse korrastamine ja puhkeala rajamine

Eesmärk 8: Mitmekesised ja kättesaadavad vaba aja teenused
Ülesanded eesmärgi saavutamiseks on järgmised:




Kultuuri- ja spordiobjektide opereerimise ja linna ürituste korraldamine koostöös
vabaühendustega
Noorte muusika-, kunsti- ja tehnikaalaste huvitegevuste korraldamine
Vabaühenduste kultuuri-, spordi- ja vaba aja tegevuse laiendamise toetamine

6.4. Ettevõtluse arendamine
Eesmärk 9: Soodsad tingimused ettevõtluse arendamiseks
Ülesanded eesmärgi saavutamiseks on järgmised:



Linnapoolsete taristuühenduste ehitamine või rekonstrueerimine ettevõtetele ja
tööstusaladele (teadus-, tööstus-, tehno- ja logistikaparkidele)
Paldiski Ettevõtjate Liidu ja Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatori projektide toetamine

Eesmärk 10: Heatasemeline külastuskeskkond
Ülesanded eesmärgi saavutamiseks on järgmised:








Matka- ja õpperadade korrastamine, infotahvlite ja viitade paigaldamine
Turismiinfopunkti avamine
Linna kirikute renoveerimine
Väikelaevasadamate rajamine Pakri poolsaarele ja saartele
Väike-Pakri ökoturismikeskuse rajamine
Suur-Pakri Suurküla varemetepargi korrastamine
Turismitoodete käivitamine koostöös ettevõtjate ja vabaühendustega

Eesmärk 11: Paldiski on mainekas äri- ja turismilinn
Ülesanded eesmärgi saavutamiseks on järgmised:
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Süsteemne mainekujundus
Veebiarendus ja trükised
Osalemine maakondlikes ja piirkondlikes turundusprojektides
Üritused linna tutvustamiseks ja turundamiseks investeerimis- külastus- ja elukohana
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6.5. Kommunaalteenuste ja tehnilise infrastruktuuri arendamine,
keskkonnakaitse
Eesmärk 12: Heas seisundis tänavad ja teed
Ülesanded eesmärgi saavutamiseks on järgmised:








Linna keskuse tänavate rekonstrueerimine vastavalt ettevõtluse ja liiklusohutuse
vajadustele
Uute elamupiirkondade juurdepääsu- ja sisetänavate rajamine
Kõvakatete ehitamine kruusateedele
Tänavavalgustuse kaasajastamine
Keskuse uue peasissesõidutee rajamine Vana-Tallinna maantee kaudu
Kergliiklusteede ja parkimiskohtade rajamine
Pakri saarte põhiteede sõidetavuse tagamine

Eesmärk 13: Nõuetelevastav ja piisava võimsusega vee-, kanalisatsiooni ja sajuveesüsteem
Ülesanded eesmärgi saavutamiseks on järgmised:







Reoveepuhasti remont
Reoveesette käitlemise korraldamine
Vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja ehitamine linna keskuses
Sajuveesüsteemi väljaarendamine linna keskuses
Uute elamupiirkondade ja aiandusühistute ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine
Pakri saarte veevarustuse ja reoveekäitluse korraldamine

Eesmärk 14: Heakorrastatud ja turvaline linnaruum
Ülesanded eesmärgi saavutamiseks on järgmised:




Avaliku linnaruumi heakorra ja ilme parandamine (sh linnapark)
Avaliku supluskoha rajamine Leetsesse
Turvasüsteemide projekteerimine ja väljaehitamine

Eesmärk 15: Normidele vastav väliskeskkonna seisund ja nõuetekohane jäätmehooldus
Ülesanded eesmärgi saavutamiseks on järgmised:






Katlamaja ümbruse pinnase õlireostuse kõrvaldamine
Jääkreostuse ja lammutust vajavate ehitiste kõrvaldamine linna territooriumil
vastavalt tekkivatele arenguvajadustele
Jäätmejaama/kogumispunkti rajamine
Elanike teadlikkuse tõstmine keskkonnakaitse ja jäätmehoolduse alal
Jäätmehoolduse korraldamine Pakri saartel

6.6. Linna juhtimise arendamine
Eesmärk 16: Valmisolek hädaolukordadeks
Ülesanded eesmärgi saavutamiseks on järgmised:
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Paldiski piirkonna riskianalüüsi ja kriisireguleerimisplaani uuendamine
Elanikkonna teavitamine käitumisest hädaolukorras.
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7.

INVESTEERINGUTE KAVA

Arengukava viiakse ellu investeeringute kava alusel, mis koostatakse neljaks eelarveaastaks
ette. Investeeringute kava on koostatud kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondade kaupa,
selle struktuur põhineb strateegilistel valdkondlikel eesmärkidel ja vastavatel ülesannetel.
Investeeringute kavas täpsustatakse vajadusel ülesannete lahendamiseks ette võetavad
tegevused.
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7.1. Hariduse arendamine
Eesmärgid

Ülesanded

Tegevused

2015

2016

2017 2018

2019

Kokku
(tuh €)

Omaosalus
(%)

Omaosalus
(tuh €)

Vastutaja

Eesmärk 1: Heade õpitingimuste ja piisava mahutavusega lasteaia- ja
koolimajad
1.1 Koolihoonete renoveerimise lõpuleviimine

Linnavalitsus

Põhikooli ja Ühisgümnaasiumi hoone soojustamine
Vene põhikooli renoveerimise lõpuleviimine
1.2 Kergejõustikustaadioni rajamine

20

250

750

450

530

750

750

1500

15

225

,,

750

750

2500

15

375

,,

1000

10

100

,,

1.3 Lasteaiahoonete parendamine
Lasteaia Naerulind osa ruumide ja ventilatsiooni
renoveerimine

,,
170

Lasteaia Sipsik I k ruumide ja tehnosüsteemide
renoveerimine

150
100

Uue lasteaiahoone rajamine
Kokku

140

50
190

800 1280 1650

1690

460

35

161

,,

100

100

100

,,

50

100

50

,,

5610

1011

7.2. Sotsiaalhoolekande, tervisedenduse ja tööhõive arendamine
Eesmärgid

Ülesanded

Tegevused

2015

2016

2017 2018

2019

Kokku
(tuh €)

Omaosalus
(%)

Omaosalus
(tuh €)

Vastutaja

Eesmärk 3: Nüüdisaegne sotsiaalhoolekande infrastruktuur
3.1 Kodutute päevakeskuse rajamine
Kokku

5

15

5

15

20
0

0

0

20

100

20 Linnavalitsus
20
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7.3. Kultuuri, spordi ja vaba aja teenuste arendamine
Eesmärgid

Ülesanded

Tegevused

2015

2016

2017 2018

2019

Kokku
(tuh €)

Omaosalus
(%)

Omaosalus
(tuh €)

Vastutaja

Eesmärk 7: Infrastruktuur mitmekülgseks kultuuri- ja sporditegevuseks
7.1 Spordikeskuse renoveerimise lõpuleviimine

10

10

7.2 Polüfunktsionaalse noorte- ja vabaajakeskuse rajamine
7.3 Laste mänguväljakute rajamine
Kokku

10

10

10

2000
100

100

110

110 2010

10

2029

2017 2018

2019

50 Linnavalitsus

50

100

2000

0

0

,,

200

75

150

,,

2250

200

7.4. Ettevõtluse arendamine
Eesmärgid

Ülesanded

Tegevused

2015

2016

Eesmärk 9: Soodsad tingimused ettevõtluse arendamiseks
9.1 Tööstuspiirkondade (teadus-, tööstus-, tehno- ja
logistikaparkide) arengu toetamine

2020 2020 2020

Kokku
(tuh €)

Omaosalus
(%)

Omaosalus
(tuh €)

Vastutaja

0 Linnavalitsus

6060

0

34

15

5,1

6

0

0

30

60

15

9

5

20

100

20

200

10

20

Eesmärk 10: Heatasemeline külastuskeskkond
10.1 Matka- ja õpperadade korrastamine, infotahvlite ja viitade
paigaldamine

17

10.2 Turismiinfopunkti avamine

6

10.3 Investeeringud turistidele orienteeritud teenuste
väljaarendamiseks linna kultuuri- ja spordiobjektide baasil
10.4 Linna kirikute renoveerimine

30
10

5

10.5 Peetri kindluse väljaarendamine turismi- ja puhkeobjektiks

20

10.6 Väikelaevasadamate rajamine Pakri poolsaarele ja saartele
Väike-Pakri sadama rajamine
10.7 Väike-Pakri ökoturismikeskuse rajamine, avalik taristu
Kokku

37

17

90

90

500

500
50

50
10

6

2137 2632

2145

6930

0
0

Linnavalitsus
,,

,,

Linnavalitsus,
Pakri Saarte
Arendamise SA
0
,,
0
,,
54,1
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7.5. Kommunaalteenuste ja tehnilise infrastruktuuri arendamine, keskkonnakaitse
Eesmärgid

Ülesanded

Tegevused

2015

2016

2017 2018

2019

Kokku
(tuh €)

Omaosalus
(%)

Omaosalus
(tuh €)

Vastutaja

Eesmärk 12: Heas seisundis tänavad ja teed
12.1 Linna keskuse tänavate rekonstrueerimine vastavalt
ettevõtluse ja liiklusohutuse vajadustele

Linnavalitsus

Transiiditee Rae/Rae põik ristmikust Põhjasadamani

700

700

0

0

,,

12.2 Kõvakatete ehitamine kruusateedele

25

25

25

25

25

125

100

125

,,

12.3 Tänavavalgustuse kaasajastamine

50

60

60

60

70

300

100

300

,,

1125

1125

0

0

,,

12.4 Keskuse uue peasissesõidutee rajamine Sadama tn ja VanaTallinna maantee kaudu
12.5 Kergliiklusteede ja parkimiskohtade rajamine

,,

Kergliiklustee Scoutspataljon-keskus

300

300

15

45

,,

Raudteejama parkla ja kergliiklustee Rae tänavani

250

250

15

37,5

,,

13.1 Reoveepuhasti remont

57,5

57,5

0

0

Paldiski
Linnahooldus

13.2 Reoveesette käitlemise korraldamine

598

598

0

0

,,

Eesmärk 13: Nõuetelevastav ja piisava võimsusega vee-, kanalisatsiooni ja
sajuveesüsteem

13.3 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja
ehitamine linna keskuses

,,
507

Torustike rekonstrueerimine ja ehitamine

507

0

0

13.6 Pakri saarte veevarustuse ja reoveekäitluse korraldamine

,,
,,

Puurkaevu rajamine Väike-Pakril

30

30

100

30

,,

Eesmärk 14: Heakorrastatud ja turvaline linnaruum
14.1 Avaliku linnaruumi heakorra ja ilme parandamine
Lipuväljaku rajamine
Muud heakorrainvesteeringud (haljastus)

38

Linnavalitsus
16

72

72

5

5

5

160

75

120

,,

15

100

15

,,
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14.2 Avaliku supluskoha rajamine Leetsesse

5

14.3 Turvasüsteemide projekteerimine ja väljaehitamine

25

25

5

100

5

,,

50

100

50

,,

800

0

0

Linnavalitsus

100

0

0

,,

100

15

15

,,

Eesmärk 15: Normidele vastav väliskeskkonna seisund ja nõuetekohane
jäätmehooldus
15.1 Katlamaja ümbruse pinnase õlireostuse kõrvaldamine
15.2 Jääkreostuse ja lammutust vajavate ehitiste kõrvaldamine
linna territooriumil vastavalt tekkivatele arenguvajadustele

25

15.3 Jäätmejaama/kogumispunkti rajamine
Kokku

Kõik kokku

39

400

400

25

25

25

100
91

2729,5

642

515

1245

5222,5

742,5

406

3661

6069

4807

7109

20033

2028

8. ARENGUKAVA AJAKOHASTAMINE
Linnavalitsus esitab igal aastal volikogule läbivaatamiseks aruande linna arengukava ja
valdkondade arengukavade täitmise kohta.
Tagamaks arengukava ja eelarvestrateegia kooskõla täpsustatakse iga-aastaselt arengukava
investeeringute kava osa ja pikendatakse ühtlasi selle perioodi nii, et see hõlmaks vähemalt
nelja eelseisvat eelarveaastat. Kui volikogu peab vajalikuks arengukava strateegilist (visiooni,
strateegia, eesmärkide, ülesannete) muutmist, teeb ta linnavalitsusele ülesandeks kuulutada
välja arengukava uue redaktsiooni avaliku väljapaneku ja arutelu.
Arengukava ja eelarvestrateegia täpsema muutmise korra kehtestab volikogu vastavalt
kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seadusele.

