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Kes me oleme?



Miks me seda teeme? 

Meie tahame sellist Eestit:

• Unikaalne;

• Sünergiat loov;

• Suure lisandväärtusega;

• Ettevõtlik.



Projektiidee

Kahe strateegilise valdkonna teadmise 
ühendamine ja väljakutsete lahendamine 
muudab projekti majanduslikult tasuvaks ja 
ühiskonnale kasulikuks

• Energeetika

• Ehitusmaterjalide tootmine



Teiste mõtteid idee toetuseks

• According to market research firm IHS, the 
global energy storage market is growing 
exponentially to an annual installation size of 6 
gigawatts (GW) in 2017 and over 40 GW by 2022 — 
from an initial base of only 0.34 GW installed in 
2012 and 2013

• “A next-generation smart 
grid without energy storage is like a computer 
without a hard drive: severely limited.”
 - Katie Fehrenbacher, GigaOm

http://energystorage.org/energy-storage/glossary/#525
http://energystorage.org/energy-storage/glossary/#525
http://energystorage.org/energy-storage/glossary/#267


Kogemustepagas

Maailmas sajad PHAJ, Baltimaades Kruonise PHAJ Leedus;

1980-ndad ehitusgeoloogilised uuringud Maardu graniidimaardlas: 
ehituskillustik, kaeveõõnte teisene kasutus – 
hüdro-akumulatsioonijaam

2001 kaevandusloa taotlus Maardu II graniidimaardla 
kasutuselevõtuks – polnud majanduslikult otstarbekas

2009 – 2016 PHAJ Jõelähtme vallas

2013 – EU PCI project, ühishuviprojekt (nt Estlink 1 ja 2, 
Harku-Keila-Sindi, Eesti-Läti 3.ühendus, jne.)

2016 – ….Paldiski 

Miks Paldiski?: 

• Kivimi kvaliteet, mere sügavus

• Koostöö KOV-ga esimesest päevast

• Koostöö RahM, MKM



Eestile

1. Majandus

• Energiahinna vähenemine ja prognoositavus

• Suur lisandväärtus hõivatu kohta

• Väliskaubandusbilansi oluline paranemine

2. Energeetika

• EU PCI project

• Salvestus kui energeetika põhiküsimus

• Võimalikud (!?) süsteemiteenused: inerts, pöörlev 
reserv, black-start, regionaalse stabiilsuse kontroll, 
sünkroonne kondensaator, ülekandekulude 
vähendamine süsteemide vahel

3. Keskkond

• CO2 vähendamine energeetikas (ca. 10-15mEUR/a) ja 
maavarade kasutamises

• Maakasutuse ja ressursikasutuse paranemine

• Kestvamad teed



Struktuursed muutused toetavad PHAJ rajamist
Wind and solar expansion¹ Less competition at peak demand¹

¹ Source: ENTSO-E
² Extreme price defined as period average price +/- 2x standard deviation, assuming normal distribution ca 5% of  observations should be excluded (implied boundaries >60,6 EUR/MWh and <8,4 EUR/MWh) 
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Tegevus Aasta

DP, HL, KSH, KMH 2016-2018

Ehitusluba 2019

Algkaeveõõned 2020-2021

Ehitus 2021-2027

Veehaare 2025-2027

330 kV 2025-2026

Elektriseadmed 2025-2027

Käivitamine 2028



TÄNAN!
KÜSIMUSED…
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