
Hoiame Eesti 
kui mereriigi

kurssi!



Tallinna Sadam on Läänemere uuendusmeelseim merevärav. Oleme kasvanud traditsioonilisest
infrastruktuurihaldajast tänapäevaseks ja mitmekülgseks arendus- ja teenindusettevõtteks. Loome oma
klientidele parima keskkonna ja arenguvõimalused, ühendades ühtseks logistiliseks tervikuks kaupade ja 
reisijate teenindamise, laevanduse ning mereäärse kinnisvara arenduse. Kuulame kogukondi ja kaitseme
keskkonda. Oleme avatud, nutikad ja usaldusväärsed.

Oleme Eesti kuvandi kandja ja majanduse üks mootoritest. Eesti riigile kuuluva äriühinguna
oleme kodanike ja riigiteenistuses. Meie roll on suurendada Eesti kui mereriigi konkurentsivõimet.



Tallinna Sadam ulatub nii merele kui maale

Tervitame
Eesti sadamatesse
saabuvaid reisijaid, 

korraldame neile
külalislahke vastuvõtu. 

Teenindame
kaubalaevu – loome

kaupadele võimaluse
liikuda oma
sihtpunkti.

Arendame
atraktiivset kinnisvara ja 
tööstusparke sadamate 

piirkondades.

Ühendame
Eesti saari viie 

parvlaevaga ja hoiame 
mere jääteed lahti.

Tallinna Sadama visioon on saada Läänemere 
uuendusmeelseimaks sadamaks, luues klientide jaoks 

parima keskkonna ja arenguvõimalused.



ÄRIVALDKONNAD

Kaup
• 20 mln tonni kaupa aastas
• 1700 kaubalaeva külastust 

aastas
• Muuga sadam, Paldiski 

Lõunasadam
• Kaubalaevade vastuvõtmine, 

sadamate infrastruktuuri 
pakkumine ja arendamine

Kinnisvara
• 16 ha Vanasadama 
kinnisvaraarendus

• 76 ha Muuga Tööstuspark
• 34 ha Paldiski Lõunasadama 

Tööstuspark
• 10 h Saaremaa sadam

• Vabad maad ja üüripinnad 
sadamates

Laevandus
• Parvlaevade 
opereerimine

• 2 mln reisijat, 
1 mln sõidukit aastas

• Jäämurdetööd Põhja-
Eesti sadamates
• Off-shore tööd

Reisijad
• 10,6 mln reisijat aastas

• 5800 reisilaevakülastust aastas
• Vanasadam ja Saaremaa sadam

• Reisilaevade vastuvõtmine,
sadamate infrastruktuuri 

pakkumine
ja arendamine, reisijate ja 

sõidukite
teenindamine



Lahke võõrustaja



Lahke võõrustaja

Tallinna Sadam 
on Eesti suurim 
merevärav.

2019. aastal 
teenindasime 
10,6 miljonit
reisijat. 10,6

miljonit reisijat
aastas



Reisijate 
arv on 
stabiilselt 
kasvanud
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Hoiame kurssi!
Jätkame arendustööd reisijate suurema 
mugavuse ja Eestist esmamulje loojana.

Projektid:

• Reisiterminalide laiendused

• Kasutajamugavuste loomine interjööris 
ja kliendi teekonnal

• Arendame Vanasadama atraktiivseks
linnaruumiks



Reisijaid teenindavad meie viiest sadamast kaks – Vanasadam ja Saaremaa 
sadam

Regulaarsed laevaliinid
Tallinna Vanasadamast:
Vanasadam – Helsingi – Vanasadam
Vanasadam – Mariehamn – Stockholm – Mariehamn – Vanasadam
Peterburg – Helsinki - Stockholm – Vanasadam – Peterburg

Stockholm

Mariehamn Helsinki

Vanasadam Peterburi



Tallinna sadam 
on populaarsemaid 
sihtkohti Läänemere 
kruiisisadamate hulgas.

Meie sadamates peatuvad maailma
suurimad kruiisifirmad, sh:
Carnival Corporation, Norwegian Cruise Line, 
Royal Caribbean , MSC, Costa Cruises, Aida 
Cruises, Princess Cruises, Holland America, P&O, 
TUI, Pullmantur, Azamara, Crystal, Fred Olsen, 
Saga ja paljud teised, kokku ca  40 kruiisifirmat.



D-terminali rekonstrueerimine
2018-2020 / Arhitekt: R-Konsult

Avame osaliselt reisijatele oktoobris 2019



D-terminali parkimismaja
Valmib 2020 / Arhitekt: R-Konsult



Admiraliteedi kanali avatav jalakäijate sild
SIA WITTEVEEN + BOS LATVIA, Arhitekt: Plein06 / Ideekonkurss 2017, 
Alustame ehitusega 2019; valmib 2020



Kruiisiterminal
alustame ehitusega 2020



Uue A-terminali kick-off



Kaubaliikluse teenindaja



Regulaarsed
kaubaveoliinid

Ro-Ro
Konteinerid



Mitmekesine
kaupade
struktuur

2016-2019 CAGR

Segalast 3%

Vedellast-
laev
27%

Vedellast-
raudtee

11%

Ro-ro kaubad
27%

Konteiner
9%

Puistlast
23%

2019
kaubamaht

19,9
miljonit tonni

15,4%

-2,4%

-6,6%

-7,1%

-26,6%0,4%
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Kaubamahud
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Hoiame kurssi!
Jätkame usaldusväärse 
partneri tiitli nimel. 

Projektid:

• Töötame Paldiski Lõunasadama Tööstuspargi 
taristu arendamisega: loome kokku 33 hektarit 
uut tööstuspargi territooriumi

• Arenduses on Muuga sadam: tööstuspark kokku
76 hektaril koos planeeritava LNG terminaliga



Ühenduste looja



Loome ühendusi
Tallinna Sadam täidab ka olulist 
rolli siseriiklike ühenduste 
hoidjana: parvlaevad Leiger, Tiiu, 
Tõll, Piret ja Regula sõidavad Eesti 
suursaarte vahel ja teenindavad 2,3 
miljonit reisijat ja 1 miljon sõidukit 
aastas.

Tütarettevõte TS Laevad
(100%):



Loome ühendusi
Jäämurdja Botnica hoiab 
veeteed lahti 20. detsembrist 
kuni 20. aprillini. Muul ajal 
osutab jäämurde ja 
konstruktsioonilaeva teenust 
offshore projektides.

Tütarettevõte TS Shipping
(100%):



Loome ühendusi
• Green Marine AS pakub

sadamates
jäätmekäitlusteenuseid, lisaks
tegeleb merereostuste
ennetamise, lokaliseerimise ja 
likvideerimise praktiliste
küsimuste lahendamisega. 

• Üle 90% Green Marine 
käideltavatest jäätmetest
taaskasutatakse.

Sidusettevõte Green Marine
(51%):



AS Tallinna Sadam gruppi kuuluvad ettevõtted

TS Shipping OÜ
Osutab multifunktsionaalse laevaga

BOTNICA jäämurdeteenust Eesti
Vabariigile ning teostab veealuseid
või -pealseid töid avamerel nafta- ja 

gaasitööstusele.

Green Marine AS
Green Marine AS pakub sadamates

jäätmekäitlusteenuseid, lisaks tegeleb
merereostuste ennetamise, lokaliseerimise ja 

likvideerimise praktiliste küsimuste
lahendamisega. Teostab GM laevadele

jäätmekäitluse teenuse osutamise ja 
korraldamise koordineerimist.

TS Laevad OÜ
Korraldab parvlaeva liikluse
mandri ja suursaarte vahel.



Hoiame kurssi!
Tallinna Sadam teeb igapäevast tööd, 
et tõsta saarte ja mandri vahel liikujate 
mugavust ning tõhustada operatiivset 
teavitustööd ilmaolude muutumise ja 
tipphooaja suure koormuse korral.

Projektid:

• Parvlaevade ümberehitamine 
keskkonnasõbralikeks hübriidlaevadeks

• Suvel toome Virtsu–Kuivastu liinile kolmanda
laeva - parvlaev „Regula“

• Pingutame pidevalt teeninduse kvaliteedi 
tõstmise ja sadamate opereerimise efektiiivsuse 
kasvu nimel



Sadamate haldaja
ja kinnisvara arendaja



Haldame sadamaid
ja arendame
kinnisvara

Tallinna Sadam haldab 
nelja sadamat.

Maaomanikuna tagame 
taristu arendamise ja 
hooldamise ning
ohutu navigatsiooni 
akvatooriumis. 

Paldiski Lõunasadam

Muuga sadamVanasadam

Saaremaa sadam



Meie sadamad

Tallinna Sadam ei
tähenda sugugi vaid 
kõiki Tallinna lahe äärde
jäävaid või Tallinna linna
piirides asuvaid
sadamaid. 

Meie sadamad paiknevad
üle Eesti.

Saaremaa 
sadam

Paldiski
Lõunasadam

Vanasadam
+ Vanasadama Jahisadam

Muuga sadam

Kruiisist kaubani



MUUGA SADAM
Eesti suurim kaubasadam

• Konteinerid
• Vedellast
• Puistlast
• Üldkaup
• Veerem

567 ha
682 ha
6,4 km
29
18 m
300+ m

Territoorium
Akvatoorium

Kaide kogupikkus
Kaide arv

Maks. sügavus
Laeva maks. pikkus



Muuga tööstuspark
& sadama idaosa vabad maad ja arenguplaanid

Tööstuspargi
alad

76 ha

Arendusala
64 ha

Planeeritav
LNG

terminal



PALDISKI LÕUNASADAM
Suure potentsiaaliga 
regionaalne sadam

• Veerem
• Üldkaup
• Puistlast
• Vedellast 

Territoorium
Akvatoorium

Kaide kogupikkus
Kaide arv

Maks. sügavus
Laeva maks. pikkus

119 ha
147 ha
1,85 km
10
14,5 m
230 m



Paldiski Lõunasadama tööstuspark
& arengud ja arenguplaanid

Tööstuspargi
territoorium

11 ha

Tööstuspargi
territoorium

23 ha



SAAREMAA SADAM
Süvasadam Saaremaa
põhjarannikul • Reisijad 

(kruiisid & 
jahid)

• kaup

Territoorium
Akvatoorium

Kaide kogupikkus
Kaide arv

Maks. sügavus
Laeva maks. pikkus

20 ha
41 ha
445 m
3 + ujuvkai
10 m
200 m



VANASADAM
Eesti suurim turismivärav

Territoorium
Akvatoorium

Kaide kogupikkus
Kaide arv

Maks. sügavus
Laeva maks. pikkus

55,3 ha
94 ha
5 km
24
10,7 m
340+ m

• Reisijad: 
regulaarsed 
reisilaevaliinid, 
kruiisid, jahid

• Ro-ro



VANASADAMA 
JAHISADAM
Otse linna südames

Kaikohtade arv
Max sügavus

Laeva max pikkus

102
4,3 m
50 m



Vanasadama
tulevikuvisioon

• Vanasadama piirkond muutub 
üha atraktiivsemaks nii 
linnaelanikele kui turistidele

• Sadama avatus mõjutab
positiivselt reisijate arvu.



Toome linna
sadamasse

• Koostöös OÜ-ga KodaStay
• 20 kompaktset KODA maja
• Majutus, bürood, kauplused, 

kohvikud

KODAPark Vanasadamas

• Näitusestendid
• Kultuuriklubi Laev
• Ideekonkurss vabadele aladele

Ajutised lahendused:



Tugev börsiettevõte ja
usaldusväärne tööandja



Tallinna Sadam
on börsiettevõte

AS Tallinna Sadam on alates 13.06.2018 
börsiettevõte, mille aktsiad on 
noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Ettevõtte aktsionärid on:

67%  Eesti Vabariik
33%  investeerimisfondid, 
pensionifondid, jaeinvestorid

Tallinna Sadam valiti Nasdaqi poolt aasta 
kõige tähelepanuväärsema börsidebüüdi 
tegijaks. 



Eesti riigi enamusosalusega 
ettevõttena on Tallinna Sadam 
riigi üks väärtuslikumaid 
ettevõtteid

* Ei võta arvesse mis tahes ühekordseid mõjusid ning
sõltub turutingimustest, kasvust ja arenguplaanidest, 
samuti vajadusest säilitada mõistlik likviidsus
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Tulude struktuur
ja põhikliendid

Kliendid

Eesti Vabariik

Reisiparvlaevad

38%
31%

24%7%

Müügitulu

Eesti Vabariik

Muud (Botnica)

Botnica

Terminali operaatorid Laevaliinid

Kaubasadamad

(2)

44%
30%

19%
7%

Korrig. EBITDA

Regulaarliinid Kruiis

Reisisadamad



Ärimaht
Tallinna Sadama teenindusmahud 2019. aastal

KAUP

20,6
miljonit tonni

TEU
KONTEINERID

223 000
KAUBALAEVA
KÜLASTUSED

1744
REISILAEVA

KÜLASTUSED

5766
KRUIISILAEVA
KÜLASTUSED

345



Väärtust loovad
meie inimesed!
Mereriigi kursi hoidmine on 
Tallinna Sadama töötajate kätes.

• Tunneme vastutust ja soovime olla 
valdkonna parimate praktikate 
maaletoojad ja edendajad. 

• Kontsernis on kokku töötajaid ca 500, 
sellest 268 AS-is Tallinna Sadam. 

• Tallinna Sadam kuulub tööandjana 
viie eelistatuima logistika- ja 
transpordivaldkonna ettevõtte hulka.



www.ts.ee
•

www.ts.ee/investor/borsiinfo
•

portoftallinn

Aitäh!
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