AS-i Tallinna Lennujaam
strateegilised eesmärgid,
väärtused, missioon ja
visioon

Missioon

Visioon

Ühendame Eesti
maailmaga

Atraktiivseim lennujaam
Euroopas

Strateegilised
eesmärgid

Väärtused

• Ühendame Eesti maailmaga nii inimeste kui ka kauba
liikumise osas

USALDUSVÄÄRNE

HOOLIV

• Tegutseme asjatundlikult ja tõhusalt

• Hoolime oma reisijatest, klientidest ja partneritest

• Oleme atraktiivne lennujaam reisijale,
lennundusettevõttele, partnerile ja talendile

• Täidame oma lubadusi

• Hoolime oma kolleegidest, töötajatest ja ettevõttest

• Käitame Tallinna lennujaama ja regionaalseid
lennujaamu ohutult ja turvaliselt ning meie tegevus
on looduskeskkonna suhtes vastutustundlik

• Teeme otsuseid läbimõeldult
• Meie äritegevus on aus, läbipaistev ja eesmärgipärane

• Hoolime oma kogukonnast ja Eesti ühiskonnast
laiemalt

• Tallinna Lennujaama kontsern on hästi majandatud,
kulutõhus, kasumlik ja uuenduslik
• Ettevõtte kinnistud on väärtustatud ja teenivad tulu

AVATUD
• Oleme alati avatud koostööle

• Leiame kliendi vajaduste ja ettevõtte huvide ühisosa
• Üllatame uudsete võimaluste ja nutikate lahendustega

Strateegia ja eesmärgid
aastani 2024

Strateegia 2024
Ühendame Eesti
maailmaga
2024. aastaks on Tallinnast võimalik lennata aasta ringi vähemalt 40
sihtkohta. Aitame luua otseühendusi Eesti jaoks oluliste sihtkohtadega ja
Euroopa peamiste sõlmjaamadega. Fookuses on saabuv äri- ja puhkusereisija,
kellel on suur mõju siinsele majandusele.

Meie eesmärk on teenindada 2024. aastal 3,5 miljonit reisijat ja anda sellega
panus Eesti majandusse.
Teeme Eestist lennukauba sõlmjaama Aasia ja Euroopa vahel. Loome Tallinna
lennujaama lennukaubakeskuseks vajaliku taristu, arendame suhteid
lennukauba ettevõtetega ja suurendame kaubamahu 25 000 tonnini aastas.
Lennukite hoolduse äris saame eelistatud keskuseks Euroopas ja laiendame
õhusõidukihoolduseks mõeldud taristut meie hallatavates lennujaamades.
Arendame regionaalsetes lennujaamades lennundust toetavaid ärisuundi.

Strateegia 2024
Atraktiivne lennujaam

Oleme maailma koduseim ja Euroopa parima teenindusega lennujaam. Meil on
reisijate ootustele vastav toodete ja teenuste valik ning oleme Euroopa
parimate lennujaamade hulgas kõrge reisijarahulolu tasemega. Oleme
uudishimulikud ja arendame reisijamugavust toetavaid digi- ja
iseteeninduslahendusi ning taristut. Et toetada reisijate arvu kasvu, laiendame
reisiterminali 4 miljoni reisija teenindamiseks.
Oleme lennufirmade jaoks atraktiivse hinnastusega lennujaam ja maapealsete
teenuste osutamisel eelistatud partner. Meie teenuste valik ja kvaliteet vastab
lennufirmade ootustele. Oleme täpsed ja meie tõttu ei jää ära, ega hiline, ükski
lend.
Meile on tähtis leida uusi partnereid, kes soovivad tegutseda lennujaama
territooriumil ja tagada olemasolevate partnerite rahulolu.

Oleme avatud, koostööle suunatud, uuenduslik ja tipptasemel ärikultuuriga tööandja.
Loome motiveeriva vaimse ja füüsilise töökeskkonna.

Arendame järjepidevalt oma töötajaid. Meil on professionaalsed juhid, kes kasutavad
nüüdisaegseid juhtimispõhimõtteid.
Täidame oma lubadused ja viime ellu eesmärgid. Sotsiaalselt vastutustundlikuna
hoolime oma kolleegidest, partneritest, reisijatest ja kogukonnast. Oleme Eesti üks
atraktiivsemaid tööandjaid nii noortele talentidele kui kogenud töötajatele.

Strateegia 2024
Ohutu, kestlik ja roheline
Käitame Tallinna lennujaama ja regionaalseid lennujaamu ohutult ja turvaliselt.
Arendame lennujaamades lennuliiklusalasid sihiga suurendada lennuliikluse
läbilaskevõimet ja ohutust ning parandada keskkonnaseisundit. Oma
tegevuses juhindume kestliku arengu põhimõtetest ning võtame arvesse
äritegevuse majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõju. Aastaks 2030 oleme
CO2-neutraalne lennujaam.
Aastaks 2024 toodame 30% energiast, mida vajame, taastuvenergiaallikatest.
Leedtehnoloogiale üleminek on kogu lennuliiklusalal lõpetatud ja taristut
arendades lähtume nullenergia põhimõtetest.
Oleme jõudnud ACA (Airport Carbon Accreditation) kolmandale tasemele ja
eesmärgistanud tegevused, et saada neljanda taseme akrediteering. See
tähendab CO2-neutraalsust.

Hästi majandatud
Kasvatame tulusid, leides uusi ärivõimalusi ning suurendades partnerite
arvu, aga ka kaupade ja teenuste valikut. Lennuplaan on juhitud vastavalt
taristu ja teenindava ressurssi läbilaske võimele.
Tulude kasv ning kulude mõjus ja tõhus igapäevane juhtimine muudab
meid jätkusuutlikumaks.

Viime ellu digiteerimisprogrammi „Airport 4.0“: uuendame ja lihtsustame
äriprotsesse ning juurutame tänapäevaseid, lihtsaid ja intuitiivseid (ingl one
click) IT-lahendusi, mis muudavad meie tegevuse tõhusamaks.
Aastaks 2024 on regionaalsetes lennujaamades kasutusele võetud
irdtornid.

Strateegia 2024
Kinnistud on väärtustatud
Lennujaamade kinnistute arendamine kasvatab ettevõtte väärtust ja
jätkusuutlikkust. Lennujaamade territooriumitele hoonestust kavandades ja
rajades lähtume reisijate, lennufirmade ja teiste partnerite vajadustest.
Kujundame Tallinna lennujaama ümbruse tänapäevaseks ärikeskkonnaks, mis
hõlmab lennujaama kinnistute arendamist.

2024. aastaks viime lõpule kinnistute planeeringud ja nende sihtotstarbe
kujundamise äriplaanide alusel. Alustame kauba- ja õhusõidukite hoolduse äri
jaoks hoonete rajamist lõunaaladel.
Arendame lennujaamale ja kinnistutele ligipääsetavust. Peame tähtsaks hea
ühenduse loomist Rail Baltica terminaliga, see annab võimaluse reisijatel
alustada lennureisi mugavalt Tallinna lennujaamast.

Strateegilised eesmärgid aastaks 2024
Lennukauba maht on 25 000 tonni
aastas. Arendame kaubalendude
teenindamiseks ja õhusõidukite
hoolduseks taristut Tallinna
lennujaamas

40 aastaringset
ja 10 hooajalist
lennuliini
Atraktiivne
lennujaam nii
lennuettevõtjatele kui
ka partneritele
territooriumil

Maailma

koduseimad
lennujaamad,
Tallinna
lennujaama
ASQ 4,45

Käitame Tallinna lennujaama
ja regionaalseid lennujaamu
ohutult ja turvaliselt

Oleme lõpule viinud
kinnistute
planneringud

Kontsern on hästi
majandatud ja

jätkusuutlik

Tallinna
lennujaama
reisijate arv on
3,5 miljonit
Reisijateekonnal
ja kogu kontsernis
rakendame digi- ja
automaatlahendusi

Tallinna lennujaama
reisiterminali
läbilaskevõime
on 4 mln reisijat
aastas

Avatud kultuuriga,
koostööle suunatud
uuenduslik ettevõte
ja hinnatud tööandja

Vähendame
kasvuhoonegaaside teket
ja sisseostetava elektrienergia
tarbimist kontsernis

