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METOODIKA



 

Uuritavad küsimused
• Kuidas saaks Tartu lennujaam kaasa aidata 
piirkonna/Lõuna-Eesti/Eesti arengule?

• Kuidas saaks Tartu lennujaam aidata kaasa partnerite (TÜ, 
Lennuakadeemia jt) arengueesmärkide täitmisele?

• Mis on Tartu lennujaama tugevused? Kui ei oleks ühtegi 
piirangut, siis millisena näed Tartu lennujaama arengut?

• Mis on tänased Tartu lennujaama kitsaskohad?

• Milliseid piirkonnale kasulikke või toetavaid teenuseid võiks 
lennujaamas veel pakkuda? 

• Millisena näed oma organisatsiooni panust lennujaama   
arendamisel? 

METOODIKA



Tartu lennujaama aktiivses kasutuses 
hoidmine toetab Tartu ja piirkonna 
arengut 

-teadus-arendustegevus, majanduse 
elavdamine ja ettevõtluspotentsiaali 
kasutamine 

-kvaliteetne lennundusharidus 

- kvaliteetne meditsiiniabi



TUGEVUSED

•Kaasaegne ja heal tasemel infrastruktuur, korralik 
lennurada, rajatised
•Mugav ja turvaline, teenindus kiire ja kvaliteetne, 

paindlik ja vastutulelik reisijate soovidele, tasuta 
parkla, takso linna odav
• Tartu lähedus
• Lennuakadeemia olemasolu. Annab lennuväljale 

praktilise sisu ja tulu. Lennuakadeemia ja 
lennujaam lähestikku on ainulaadne kooslus.
• Eralenduritele on madalad maadumistasud



KITSASKOHAD



VÕIMALUSED



Tartu lennujaam  - Innovatsiooni ja ettevõtluse HUB 

Lennukite hooldusbaas – kogu piirkonnale kasulik, loob töökohti, võimalik 
sünergia kõrgkoolide ja kutsehariduskeskusega. Vajalik  hooldusteenuste 
laiendamine ja lennundusega seotud ettevõtete meelitamine, 
ankurrentnike leidmine (nt Magnetic MRO, Milrem, Airbus jt), luua vajalik 
infrastruktuur, remodihallid

Droonide jaam - mehitamata lennundus ja uued tehnoloogiad - 
teadus-arendus testground, droonidega pakutavate teenuste arendus, 
Tartu on hea testala innovaatilisteks katsetusteks, erinevate 
robotlahenduste testimine (nt Milrem jt). Koolitusteenuse arendamine sh 
rahvusvahelised koolitused 



Tartu lennujaam  - Innovatsiooni ja ettevõtluse HUB 
Lennutugi ülikoolidele ja kliinikumile, start-up kogukonnale ja ärituristidele, 
Tartu 2024 külastajatele, lõunaeestlastele (sh Põhja-Läti:)  - Tartu 2024 
käivitaks lennujaama, uudsed turismipaketid, Eesti siselennud (nt Kuressaare, 
Pärnu, Narva, Tallinn) ja regionaallennud (nt Baltikum, Põhjamaad) 
eralennundus, konverentsi- ja äriturism, tšarterlennud (nt Alpid, Split, 
Odessa), regulaarliinid ja sobivad lennuajad

Sünergia klaster  - koostöö tihendamine: Tartu lennujaam-Eesti 
Lennuakadeemia-Tartu linn-TÜ/EMÜ/TTÜ/Balti 
Kaitsekolledž/Kutsehariduskeskus. Osalemine rahvusvaheliste 
arendusprojektide konsortsiumites nö testlennujaamana.



Tartu lennujaam  - Innovatsiooni ja ettevõtluse HUB 

Uus kontseptsioon - ärimudel ja arenguplaan

Lennunduse maine ja branding - lennunduse populariseerimine saranaselt 
merendusele, artiklite sari, lennundusalase hariduse pakkumine juba 
väikestele lastele ja seeläbi võrgustiku kasvatamine.



Ideaalpilt
• Lennujaam on aktiivses kasutuses olles piirkonna arengu üks 

mootoreid läbi vähemalt kahe rahvusvahelise lennuühenduse.

• Lennujaamas on laienenud hooldusteenuse pakkumine ja see toimib 
sünergias Eesti Lennuakadeemia ja teiste Tartu haridusasutustega. 

•Toimib ökosüsteem, kus piirkonna ettevõtted, kõrg- ja kutsekoolid ja 
lennujaam toimivad heas koostöövõrgustikus ja üksteist toetades. 

•Tartu lennujaama arendamiseks on olemas arengukava, kus on välja 
toodud arenguetapid. Selle järgi käib ka töö ja arendamine.

•Tartu lennujaam on tuntud suurepärase teeninduse poolest ja seal on 
mõnus olla. 



SUUR TÄNU!


