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vana
Sillamäe kui sillapea ida ja lääne vahel
Vaba territooriumi 300 ha

Olemasoleva infrastruktuuri sünergia:
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Fakte Sillamäe sadamast
 TEN-T võrgustiku sadam
 Multifunktsionaalne universaalne sadam,
mis on võimeline käitlema praktiliselt
kõiki kaubaliike ja teenindama ka
reisilaevu ning reisijaid
 Võimeline teenindama kõiki laevu,
mis läbivad Taani väinu
 Kaiäärsed sügavused kuni 16,0m
 Laevatatav aastaringselt
 I kontrollitüüpi vabatsoon
 Territoorium üle 750 ha
 2014.a. ulatus kaubakäive 7,5 miljoni tonnini
 Sadamas rakendatakse laevade ja sadamarajatiste turvalisuse
koodeksit ISPS
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Sillamäe sadama asukoht
Globaalselt:
• 180 km Tallinna;
• 175 km Peterburi;
• 875 km Moskvasse;
• 1230 km Kiievisse;
• 393 km Riiga;
• 660 km Vilniusesse;
• 100 km Kotkasse ja Haminasse
Regionaalselt:
• Soome lahe lõunakaldal;
• 25 km kaugusel Euroopa Liidu Venemaa piirist;
• 3 km kaugusel Tallinn – Peterburi
raudteest;
• 0,5 km kaugusel Tallinn –
Peterburi maanteest

Sillamäe sadam asub
kahe suure majandusruumi –
EL ja SRÜ - piiril
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Olemasolev taristu (1)
Kaid:
2 kaid naftasaadustele 16 m
4 kaid vedelkeemiakaupadele 13
m
2 kaid üldkaupadele 12 m
3 ro-ro rampi 12 m
4 kaid konteiner- ja üldkaupadele
15,5 m
Kaide kogupikkus hetkel 3 km

Teed:
11 km pikkune siseteede võrgustik
ühendused Tallinn - Peterburi ja Narva
- Moskva maanteedega

Raudtee:
raudtee pikkusega 4,6 km Sillamäe
sadama ning Vaivara jaama vahel
14 teed pikkusega 1050 kuni 1500 m
6 manöövervedurit: 2 TEM-2 ja 4 TEMTMH
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Olemasolev taristu (2)
Laopinnad
54 000 m2 kaetud laopinda;
82 ha avatud laopinda koos raudteeühendusega
30 ha avatud laopinda RO-RO kaupadele
Reisiterminal
Sillamäe sadamas on kõikide mugavustega
reisiterminal. Samas asub ka Sillamäe piiripunkt

Sillamäe TruckStop
450 veokit mahutav valvatav parkla koos kaupade
eeldeklareerimise, tollivormistamise, piiriületuse
järjekorda võtmise ja autojuhtidele
puhke- ja olmetingimustega
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Silportis tegutsevad terminalid:
ALEXELA SILLAMÄE
heledad ja tumedad naftasaadused, põlevkiviõli
BALTIC CHEMICAL TERMINAL (BCT)
vedelväetised ja ammoniaak

SILSTEVE
konteiner-, üld-, puist- ja projektikaubad,
sõiduautod, RO-RO-kaubad ja reisijate
teenindamine
EUROCHEM
vedelad keemiakaubad
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Sadama ja raudteejaama kaubakäive
1 000 TONNI

Oct. 2014

CARGO TURNOVER
SILPORT - PORT

Oct. 2014

CARGO TURNOVER
SILPORT – RAILWAY STATION
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Silport – pidevas arengus
o Tööstuspargi laiendamine
(uued tootmisettevõtted ja
kaubaterminalid)

o Konteinerkaupade terminali
arendamine (taristu
täiustamine, klientuuri
laiendamine)

o Kaide ala suurendamine
100 ha võrra (konteiner- ja
RO-RO-kaupade käitlemise
suurendamiseks)

o Reisijate kai rajamine
(parvlaevade ja kruiisilaevade
teenindamiseks)

o Regulaarse
parvlaevaühenduse
taasavamine Soome
o Laomajanduse arendamine
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Sillamäe sadamaklaster ja Sillamäe linn
Sillamäe sadam pole üksnes sadam oma taristuga,
vaid seal on moodustunud terve klaster, kuhu
kuuluvad:
 Sillamäe sadam koos Sillamäe raudteejaamaga
 NPM Silmet
 Multifunktsionaalne terminal Silsteve
 Sillamäe Soojuselektrijaam
 Silport Kinnisvara AS koos Sillamäe TruckStopiga
 Alexela Sillamäe terminal
 DBT BCT terminal
 Eurochem terminal
 Keskkonnakaitse firma Ökosil AS
 Tootmisettevõtted jms.

Klastri sünergia koostöös Sillamäe linnaga tagab kogu Sillamäe areaalile
tugevuse, edu majanduse arengus ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel
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Sillamäe sadamaklaster
Sillamäe linna elanike
arv on 13 676
(01.01.2017), neist iga
seitsmes töötab
klastris
Sillamäe linna pindala
on 11,67 km², millest
64% moodustab
klastriala
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Reisijate ja RO-RO liiklus üle Soome lahe

Tänan!

Praegu puudub regulaarne reisijate ja RO-RO-liiklus
Ida-Virumaa
Margus
Vähi ja
Kymenlaakso vahel otse üle Soome lahe, kuid see oli 10 aastat tagasi

m.vahi@silport.ee
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Sillamäe võimalused
Probleem:
Otse on 3 korda lühem,
kiirem ja odavam

Kaugused,
km
Kotka Sillamäe

Läbi Helsingi
ja Tallinna

Otse
üle lahe

405

125

Potentsiaal:
Eesti eksport Soome 2016.a. 1 442 tuh. tonni
Eesti import Soomest 2016.a. 1 706 tuh. tonni
Reisijaid Tallinna ja Helsingi vahel 2016.a. 8 515,8 tuhat
Kruiisireisijaid Tallinnas 2016.a. 509,7 tuhat

Kui palju sellest võiks käia läbi Sillamäe?
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Tegevuskava
Reisilaevade kai rajamine
regulaarsete laevaliinide ja
kruiisilaevade teenindamiseks
Sadama ühendamine
kesklinnaga rannapromenaadi
abil ja kaldaala korrastamine
Väikelaevade sadama rajamine
Mere puiestee rekonstrueerimine
Turismi infrastruktuuri rajamine
koos kaubandus-, toitlustus- ja
teenindusettevõttega ning
võimaluste loomine
rahvapidustuste ja
massiürituste läbiviimiseks
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Ro-Ro, parvlaevade ja konteinerite liiklus Soome lahel

Reisijate kai
Regulaarne Ro-Ro,
parvlaevade ja
konteinerite liiklus
üle Soome lahe
idaosa hetkel
puudub

Reisijate kai on kavandatud linnale võimalikult
lähedale Rannapromenaadi algusesse ja
Vabatsoonist välja
Sinna on võimalik rajada ka väikelaevade sadam
16
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Võimalik sõiduplaan
Laev, mille
keskmiseks kiiruseks
on 20 sõlme, suudab
teha ööpäevas 2
täisringi ööpäevas
Sillamäe ja Kotka või
Loviisa vahel.
2 korda ööpäevas
võib olla vajalik
suvisel kõrgperioodil
(reisijad sõidavad
päevase reisiga,
kaubavedu toimub
öösel).
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Mida saavad sellest Sillamäe linn ja kogu
Kirde-Eesti?
o Elavneb ettevõtlus, sh eriti turismiga seotu
o Tõuseb piirkonna konkurentsivõime, väheneb
ääremaastumine
o Kaubavahetus Kagu-Soomega lihtsustub ja odavneb
o Ärikontaktid Soomega paranevad
o Inimesed ei lahku enam Kirde-Eestist, vaid tulevad tagasi
o Riik ei pea kunstlikult suurendama oma kohalolekut,
ettevõtlus teeb seda ise
o Paraneb inimeste elukvaliteet:
•
•
•
•

suureneb töökohtade arv
tõusevad inimeste sissetulekud
mitmekesistuvad puhkamis- ja reisimisvõimalused
lahenevad paljud sotsiaalprobleemid
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Sillamäe – Värskete Meretuulte Linn

AS SILLAMÄE SADAM
Suur-Karja 5
10140 Tallinn, Estonia
Phone: +372 6 405 271
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Tänan!

Andrei Birov
5. aprill 2017
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