
 
Ühisprojekt  „Neljandik kaubaveost kesklinnas Muugale. 
 
Aasta-aastalt suurenev veokite liiklus läbi Tallinna Vanasadama ning sellest tulenevad 
ummikud linnas ning keskkonnareostus on varjutanud nii Tallinna Sadama kui ka 
laevafirmade suhteid kohalike kogukondadega.  
Eesti ühed suuremad ettevõtted Tallinna Sadam, Tallink ja Transiidikeskus leppisid 
möödunud aastal peale aastaid kestnud läbirääkimisi kokku, et viivad ühise pingutuse 
tulemusel väga olulise osa Tallinna kesklinna läbivast kaubatransiidist Muugale ehk  
aastas ca 40 000 veokit. Otsus tehti parema ja puhtama linnakeskkonna nimel, 
mõistagi lähtudes oma ärihuvidest ning kohalikule kogukonnale ja teistele 
huvigruppidele suunatud suhtekorralduslikust aspektist.  
 
Ettevõtted kaasasid juba otsustusprotsessis kommunikatsioonispetsialistid ning 
leppisid kokku ühistes sõnumites ja kommunikatsioonis. Ühiselt korraldati 2017. aasta 
4.oktoobril Muuga sadamas üritus, mida kajastasid kõik Eestis tegutsevad teleuudised, 
osad ka otseülekannete näol ning droonivõtteid kasutades. Sündmust kajastasid 
mitme päeva jooksul trüki- ja  online meedia, raadiouudised jt kanalid nii eesti, vene 
kui soome keeles.   
 
Projekti muudab eriliseks suurettevõtete ühiselt teostatud sündmuse 
kommunikatsioon ning saavutatud meediakajastustes peegelduv tasakaal huvide, 
sõnumite ja kõneisikute vahel. Sündmuse kommunikatsiooni kaudu arendati oluliselt 
nii Tallinna Sadama, Tallinki kui Transiidikeskuse brände. Lisaks teostati ka 
otsekommunikatsiooni suurematele klientidele, logistikafirmadele. Projekti PR 
eelarve ulatus ca 5000 euroni.  
 
Valikulised väljavõtted kajastustest:  
Aktuaalne Kaamera otseülekanne kl 18.30, klipp alates 11minuti 
pealt http://etv.err.ee/v/paevakajasaated/aktuaalne_kaamera/saated1830/385d34a
c-ca05-43dd-8cdf-6d8880c290cb/aktuaalne-kaamera  
Aktuaalne Kaamera kl 21 (otsestuudios Valdo Kalm + uudistelõik 
sadamast) http://www.err.ee/634285/tallink-viis-sea-windi-kaubaveoliini-tallinna-
kesklinnast-muugale  
Kanal2 Reporter, nr2 päevauudis http://reporter.postimees.ee/4265463/reporter-
tallinnast-avati-uus-kaubalaevaliin 
TV3 Seitsmesed uudised, 18.30 m pealt https://tv3play.tv3.ee/sisu/seitsmesed-
2017/876851?autostart=true  
ERR venekeelsetest kanalitest tegi Raadio4 intervjuu ning venekeelse AK 
uudis  http://rus.err.ee/634314/tallink-perevel-gruzoperevozki-iz-centra-tallinna-v-
muuga  
Tallinna TV : http://tallinnatv.eu/uudised/uudislood/14918-2017-10-04-tallink-viis-
sea-windi-kaubaveoliini-vanasadamast-muugale  
 
Äripäev nö suur leht http://www.aripaev.ee/uudised/2017/10/04/tallink-viis-
hiidkaubalaeva-tallinna-kesklinnast-ara + järgmises lehes 
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Äripäeva 
Logistikauudised http://www.logistikauudised.ee/uudised/2017/10/04/tallink-viis-
sea-windi-kaubaveoliini-tallinna-kesklinnast-muugale 
Delfi uudis ja galerii http://arileht.delfi.ee/news/uudised/fotod-muugalt-avati-
laevaliin-mis-vabastab-tallinna-kesklinna-40-000-veokist?id=79732240  
Postimees paberil + veebis galerii http://www.postimees.ee/4265919/fotod-tallink-
kaivitas-muuga-vuosaari-kaubaliini  
Delfi RUS http://rus.delfi.ee/daily/business/foto-perevod-gruzovoj-linii-tallink-v-
muuga-osvobodit-centr-tallinna-ot-40-000-gruzovikov-v-god?id=79733166  
Postimees RUS http://rus.postimees.ee/4265929/foto-tallink-perevel-gruzovuyu-
liniyu-v-muuga-centr-tallinna-osvoboditsya-ot-40-000-gruzovikov  
Tallinna Sadama FB-i postitus jõudis 2366 inimeseni.  
https://www.facebook.com/portoftallinn/posts/1878397438843901 
 
Lisaks intervjuud Vikerraadios ja KUKU raadios erinevates uudistesaadetes päeva 
jooksul. 
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