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Tallinna Sadama visiooniks on saada Läänemere 
uuendusmeelseimaks sadamaks luues klientidele parima 

keskkonna ja võimalused arenguks.

Reisijad

Kaup Laevandus10,6 mln
reisijat aastas

20,6 mln
tonni aastas

Vanasadam ala 16 ha
Muuga Tööstuspark 76 ha 

Paldiski Tööstuspark 34 ha5 parvlaeva:
2,3 mln reisijat ja

1 mln sõidukit aastas;
Jäämurdja Botnica

Kinnisvara



Tallinna Sadam 
haldab 
nelja
sadamat 

Paldiski Lõunasadam

Muuga sadamVanasadam

Saaremaa sadam



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 LÕUNASADAM
Kaubamaht 5 mln t/aastas ( +3% 2018/2017)

• Puistlasti terminal
• Puiduterminal
• 2 metalliterminali
• Puidugraanulite

terminal
• Turbaterminal

Ladustamis-
võimalused:

• Laopinnad: ca 15 000 m²
• Laoplatsid: ca 540 000 m²
• Mahutipark vedellasti 

ladustamiseks: 
ca 397 000 m³ 

• Reisiterminal
• 2 vedellastiterminali
• 2 autoterminal
• Ro-Ro terminal
• Segalasti terminal



Paldiski Lõunasadama

Alexela
vedellast

operaatorid ja teenused

ESTEVE
puistlast, 
segalast, 
konteiner

ESTEVE
veerem ESTEVE

puistlast, 
segalast ESTEVE

veerem

Baltic Oil 
Service
vedellast

Kuusakoski
vanametall

Autolink
veerem



Paldiski

Paldiski
Ro-Ro 
ühendused

Transfennica
Mann Lines
Tallink
KESS



PALDISKI LÕUNASADAMA tööstuspark

Tööstuspargi
territoorium

11 ha

Tööstuspargi
territoorium

23 ha

arengud & arenguplaanid



Paldiski –
innovatsiooni

keskkond

• Toetav omavalitsus

• Arenenud ettevõtluskeskkond (PEL, Team Paldiski)

• Terviklahendused ettevõttele, investorile
(maa, detailplaneering, infra, energia, asjaajamine, 
tööjõud) 

• Ühisturundus ja väärtuspakkumised (riik, KOV, ettevõtted)

• Kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud

• Rahvusvahelistele standarditele vastav töö- ja 
elukeskkond ning teenused

• Kaasaegsed transpordilahendused
(kiirong Tallinna, renditav piirkondlik elektritransport)



Tallinna Sadama 
koostööprojektid
Paldiskis

• Faarvaatri süvendus

• LNG terminal

• Metanoolitehas

• Rail Baltica ühendus

• Tuuleparkide

teenindamine



Paldiski –
uuendus-
meelsetele 
ettevõtetele

• Automatiseeritud ja digitaliseeritud
tehnoloogiamahukad logistikaettevõtted 

• Digitaliseeritud logistikaahela osapooled 

• Jaotuskeskused ja e-kaubandus (Hiina kaup 
Põhjamaade ja Baltimaade turule kasutades ro-ro ja 
con-ro liine ning raudteede ja maanteedeühendusi)

• Tööstus 4.0 rakendamine (toiduainetööstus, 
autotööstuskomponendid, metallitööstus)

• Taastuv- ja alternatiivenergia ettevõtted 

• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
infrastruktuuriettevõtted (serveripargid)



Aitäh!

www.ts.ee
investor.ts.ee

portoftallinn


