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ÄRIVALDKONNAD

Kaup
• 21,3 mln tonni kaupa aastas

• 1637 kaubalaeva külastust aastas
• Muuga sadam, Paldiski 

Lõunasadam
• Kaubalaevade vastuvõtmine, 

sadamate infrastruktuuri 
pakkumine ja arendamine

Kinnisvara
• 16 ha Vanasadama kinnisvaraarendus

• 76 ha Muuga tööstuspark
• 39 ha Paldiski Lõunasadama 

tööstuspark
• 10 ha Saaremaa sadama logistikapark

• Vabad maad ja üüripinnad 
sadamates

Laevandus
• Parvlaevade opereerimine

• 2 mln reisijat, 
1 mln sõidukit aastas

• Jäämurdetööd Põhja-Eesti 
sadamates

• Off-shore tööd

Reisijad
• 10 mln reisijat aastas

• 5450 reisilaevakülastust aastas
• Vanasadam ja Saaremaa sadam

• Reisilaevade vastuvõtmine,
sadamate infrastruktuuri 

pakkumine ja arendamine, 
reisijate ja sõidukite

teenindamine



Paldiski Lõunasadam

Tallinn:
Vanasadam
ja Jahisadam

Parvlaevaühendus

Muuga sadam

Saaremaa 
sadam

Jäämurdja
Botnica

Meie sadamad ja 
laevandus

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

Meie sadamad paiknevad
üle Eesti.

Kruiisist kaubani



• Innovatsioon

• Teadusel põhinev arendustegevus

• Atraktiivsus tööandjana

• Vastutustundlik äritegevus, areng ja 
koostööpartnerite valik

• Kvaliteetne avalik ruum ja 
piirkondlik areng

• Tervis, ohutus, turvalisus

• Kestliku arengu 
teadlikkuse suurendamine

• Puhas Läänemeri, ringmajanduse 
suurendamine

• Puhas õhk

• Energiatõhusus ja säästev tarbimine

• Läänemere uuendusmeelseim ja 
konkurentsivõimelisim sadam

•Täidame dividendipoliitikat

• Kõrge kvaliteediga teenuse tagamine

•Kümne mainekama tööandja hulgas
palgatöötajatele

• Pühendunud töötajad

• Konkurentsivõimeline tasusüsteem

• Sadamaala on osa ühisruumist ja 
kogukonnaga sidustatud
• Kiire ligipääs ja läbitavus

• 0 rasket tööõnnetust

• 0 kaebust/häiringut

• Töötajad, kliendid ja külalised 
käituvad keskkonnateadlikult ja 

vastutustundlikult

• Vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgis

• Saavutame kliimaneutraalsuse 2050

• Ressursside tõhus kasutamine

• Kasutame 90% taastuvenergiat

• 70% üleantavatest laevajäätmetest on 
ringmajandusse suunatud

• 0 merereostust

• 0-emissioon sadamas seisvatel 
laevadel 2050





Kasutatud allikad
kasvuhoonegaaside (KHG - CO2, 
N2O ja CH4 taandatud CO2
ekvivalendina) heite arvutamisel

•Soojusenergia eriheitetegur on arvutatud Statistikaameti (SA) ja riikliku KHG inventuuri

2017. andmete alusel (2018. aasta SA andmed olid puudulikud, SA on informeeritud)

(NIR, 2019; Statistikaamet, 2020)

•Elektrienergia eriheitetegur on arvutatud Statistikaameti (SA) ja riikliku KHG inventuuri

2018. andmete alusel. Aluseks on võetud riiklikud keskmised väärtused. (NIR, 2020).

•Eesti 2018. aasta elektritootmise kasutegur 40.68%. Arvutus on tehtud valemiga:

elektritoodang jagatud elektritootmiseks vajalik kütuse kogusega (sh taastuvenergia).

Arvutuste lihtsustamiseks pole arvesse võetud elektrivõrgu kadu ning importi-eksporti

(NIR, 2020)

•Maagaasi eriheitetegur on arvutatud riikliku KHG inventuuri 2018. andmete ja Eleringi

võrgugaasi kvaliteedi andmete alusel (Elering, 2020)

•Bensiini ja diislikütuse eriheitetegur on arvutatud riikliku KHG inventuuri 2018.

andmete alusel. Bensiini kütteväärtus 31.82 MJ/L ja diislikütuse 35.69 MJ/L. Kütuste

eritiheduste (kütteväärtuse arvutuse aluseks) väärtused on edastatud EKUKi kütuselabori

poolt (NIR, 2020)

•Transpordi KHG eriheitetegurid ja arvutusmetoodika põhineb IPCC 2006 juhistele, kus

on rakendatud Tier 2 ja Tier 3 metoodikat, mis arvestavad KHG heitkoguste arvutamisel

lisaks kütuse põletamisele ka sõiduki läbisõitu ja tehnoloogiat



Sisendandmed (1)

CO2 ekv arvutamiseks

Elektritarbimine:
Kütusekulu (TJ) = aastane elektritarbimine (MWh) ×
Kütteväärtus (TJ MWh-1)
CO2 emissioon (tonnides) = kütusekulu (TJ) × CO2 eriheited 
(tCO2 TJ-1)
CO2 emissioon CO2 ekvivalendina (tonnides) = CO2 emissioon 
(tonnides) × CO2 ekvivalendi eriheide (tCO2 TJ-1)

Soojustarbimine:
Kütusekulu (TJ) = aastane soojustarbimine (MWh) ×
Kütteväärtus (TJ MWh-1)
CO2 emissioon (tonnides) = kütusekulu (TJ) × CO2 eriheited 
(tCO2 TJ-1)
CO2 emissioon CO2 ekvivalendina (tonnides) = CO2 emissioon 
(tonnides) × CO2 ekvivalendi eriheide (tCO2 TJ-1)



Sisendandmed (2)

CO2 ekv arvutamiseks

Sõidukid ja liikuvad seadmed (sh abilaevastik, parvlaevad,

jäämurdja ja jahtlaevad):

Kütusekulu (TJ) = kütusekulu (liitrites) × kütteväärtus (TJ L-1)
CO2 emissioon (tonnides) = kütusekulu (TJ) × CO2 eriheited 
(tCO2 TJ-1)

Statsionaarsete seadmete KHG emissioon arvutati vastavalt

sellele, et kas seade tarbis kütust (arvutus nagu sõidukite

puhul) või elektrit (arvutus nagu elektritarbimise puhul).
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