AS Tallinna
Sadam

Sotsiaalselt vastutustundlik
Suurim sadamate kompleks Eestis

AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab
olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Tallinna Sadama visioon
on saada Läänemere uuendusmeelseimaks sadamaks, luues klientide jaoks parima
keskkonna ja arenguvõimalused. Oma tegevuses lähtume visioonist anda mereäärsele
ruumile suurim võimalik väärtus. Me väärtustame avatust, nutikust ja usaldusväärsust.

on suurim sadamate
haldaja Eestis ning
üks suurimaid
sadamate komplekse
Läänemere ääres.

Kvaliteet:

AS Tallinna Sadam
omab alates
2003. aastast
rahvusvaheliste
ISO 9001 ja ISO 14001
nõuetele vastavat
integreeritud kvaliteedija keskkonnajuhtimissüsteemi.

Kõige jätkusuutlikum sadamate kompleks Eestis

Kõikides tegevustes arvestame oma sidusrühmade heaolu ning huvidega.

KLIENDID:

TÖÖTAJAD:
Pidev koolitamine ning
teadmiste/oskuste uuendamine

Kaasaegne infrastruktuur,
pidevalt arenev
Pikaaegsed koostöölepingud,
vabatsoon

Toetame tervislikku ja
õnnelikku elustiili
Ühised vabatahtlikud tegevused
(sadama koor,
koristusaktsioonid,
veteranide klubi)

Kogemuste ja parimate
praktikate jagamine
Konverentside korraldamine
koostöös klientidega

KOHALIK KOGUKOND:
228 miljonit eurot dividendi-ja
maksutulu aastatel 2013-2017
Koostöö erinevate erialaorganisatsioonide ja ülikoolidega
Teadus-ja arendustöö toetamine

Kogenud ja
motiveeritud:
70% töötajatest
omab sadamas
töötamise kogemust
enam kui
10 aastat!

Avalike ürituste organiseerimine
sadamate aladel
Turismi arendamine

Soodne
keskkond
tootmiseks
ja äri
arenguks!

Toetame Eesti arengut!

Tallinna Sadam toetab ja hindab oma sidusrühmi!
Olles aastas peamine merevärav üle 10 miljonile reisijale ning
19 miljonile tonnile kaubale hoiame vastutust turvalisuse, ohutuse,
kvaliteedi ja keskkonna ees.
Kombinatsioon vastutustundlikust tegevusest ja toetusest tagab
Tallinna Sadama jätkusuutlikkuse ja majandusliku kasvu, mis
omakorda teeb võimalikuks toetada üldiselt Eesti ühiskonda.

Keskkond:

AS Tallinna Sadam on Eesti
Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni asutajaliige,
Euroopa prestiižika sadamatevahelise keskkonnakaitseorganisatsiooni
EcoPorts liige ning 40 maailma
sadama ühise kliimadeklaratsiooni “C40 World
Ports Climate Declaration“
toetajaliige.

Turvalisus:

Kõik ASi Tallinna Sadam
sadamate sadamaalal tegutsevad isikud on kohustatud
täitma rahvusvahelist konventsiooni inimelude ohutusest
merel (SOLAS konventsioon), sh
rahvusvahelist laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksit
(ISPS-koodeks) ning Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu 31.03.2004.
a. määrust nr 725/2004 laevade
ja sadamarajatiste turvalisuse
tugevdamise kohta.

Ohutus:

Ohutuse tagamiseks on AS Tallinna
Sadam rakendanud ohutuse
tagamise süsteemi, mis on
kirjeldatud ohuolukordade ennetamise
ja lahendamise käsiraamatus.
Sadamaohutus üldisemalt on
reguleeritud sadama eeskirjaga.

KONTAKT:
AS Tallinna Sadam

Sadama 25, 15051 Tallinn
Telefon: +372 631 8555
ts@ts.ee
www.ts.ee
Projektijuht:
Triin Rum
Telefon: +372 509 1885
t.rum@ts.ee

