
“Ülemiste City 50”
Üritused



kokkuvõte

• Et mitte olla lihtsalt arendaja, vaid kogukonna looja ja talentide juhtija ning leida uusi 
nurki majandusest rääkimiseks, võtsime fookusesse viis peateemat: Smart City / Talent City / 
Green City / Test city  / Future city. Lähtuvalt teemadest pidime kõigi tegevuste 
kavandamisel silmas pidama, kuidas konkreetne ettevõtmine toetaks alati üht või mitut 
katuseesmärki ning samas toetaks linnaku kasvu.

• Kuigi Ülemiste Citys on viimastel aastatel keskendutud nii välistalentidele, IT-sektorile 
kui COVID-ist tagasi kontorisse kolimisele, tuli aastal 2021 leida uusi teemasid ning 
lähemisnurki – et pakkuda ühtaegu ajakirjanikele ja kogukonnale värsket sisu ning näidata ka 
ettevõtetele väärtusi, mida pakub Baltimaade suurim ärikogukond.

• Tegevustes kaasasime erinevaid nn kolmandaid osapooli – näiteks riiki ja linna - ning 
lahendasime sel viisil mitmeid probleeme, alates koolidega koostöös linnumajade 
paigaldamisest linnakusse või Õismäelt sõitma hakanud bussiliini kaudu. Samuti kõnetasid 
linnaku potentsiaalseid külastajaid koostööpartnerid ning sisuloojad ja muusikud.
•
• Tegime koostööd teadlaste ja talentidega – näiteks läbi uuringu, mis näitab, kuidas 
linnak iga-aastaselt areneb. Korraldasime sel puhul ürituse, kus olid kohal nii teadlased, 
minister kui tuntud ettevõtjad – igaüks rääkimas inspireerivat lugu oma kogemustest. 
Uuringust saime teada, et Ülemiste City on Eesti suuruselt kolmas majanduslinn, tagapool 
vaid Tallinnast ja Tartust. Korraldasime koos välismaiste tippudega Ülemiste City Future 
Forumi, kus osales enam kui 200 ettevõtjat ja üliõpilast ning mis teenis ka rahvusvahelist 
tähelepanu.
• Ülemiste City sai uue brändi, mida kajastati positiivselt nii meedias kui linnakusiselt koos 
Nöepi katusekontserdiga.
•
• Kokku toimus 2021. aastal linnaku korraldusel 60 erinevat sündmust ligi 13 000 
unikaalse külastajaga. Aasta lõpetas ERR-i dokumentaalfilmi esmaesitlus 250 inimesega 
Mainor 50 juubeliüritusel.



Projekti 
eesmärgid



sihtrühmad
• Põhisihtrühmaks kujunesid:
• Linnaku enda inimesed
• Tippjuhid
• Talendid
• Ülikoolid
• IT sektor
• HR sektor
• Majandus ajakirjanikud
• Tallinn
• Toompea



Sõnumi- ja 
kommunikatsioonistrateegia

• Kaasame tippjuhte

• Kaasame poliitikuid linna ja riigi tasemel

• Kaasame teadlasi

• Kaasame rentnike

• Tõstame ja väärtustame kogukonda

• Näitame teistele eeskuju läbi erinevate tegevuste

• Loome asju mida teised pole veel regioonis teinud

• Oluline oli pidevalt selgitada ja teadvustada Ülemiste City ainulaadset 
toimimispõhimõtet: tegemist ei ole esmajoones kinnisvaraarendusega, 
vaid targema ja tervema keskkonna looja ning terve Eesti majanduse 
veduriga.

• Eesmärk oli läbi jõulise ja sihitud kommunikatsiooni anda üldsusele 
teada piirkonna uuest strateegilisest sammust ning selle laiematest 
tähendustest. 

• Sõnumite toetamiseks otsustasime igast suuremast sündmusest teha 
eraldi meedia-event’i. 



Taktikaline 
tegevuskava

• Olulisemad koostööprojektid :
• Mainori juubel
• Uus bränd

• Ülemiste City Radari launch

• Ülemiste City Future Forum

• Uute hoonete ehituse algus
• Koolituskrediit

• Naised ettevõtluses

• Keskonnasääst- linnumajad, uus bussiliin, 
rohetiiger, kaugjahutus…

• Jne.



Tulemused
• Kokku toimus 2021. aastal 60 erinevat sündmust ligi 

13 000 unikaalse külastajaga, mida linnak korraldas.

• Aasta lõpetas ERR-i dokumentaalfilmi esmaesitlus 
250 inimesega Mainor 50 juubeliüritusel.

• Kokku sai Ülemiste City nii kodumaist kui 
rahvusvahelist kajastust enam kui tuhandel korral. 

• Linnak kasvas 800 inimese võrra - seda üksnes 
olemasoleva kinnisvara põhjal, uusi hooneid sel 
aastal ei valminud.

• Facebookis kasvas 2021 aastal engagement 15% ja 
reach 31%








