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Soome ja Rootsi delegatsiooni visiit Tartusse suurendab koostööd lennundus-, haridus- 

ja turismivaldkonnas 

  

24. novembril külastas Soome-Rootsi delegatsioon Tartut, lennates esmakordselt marsruudil 

Umeå-Seinäjoki-Tartu. Visiidi üks eesmärke on lennuliinide taaskäivitamine, mille puhul 

kasvab tulevikus nõudlus erinevate kaubamarsruutide, äri-, haridus- ja turismireiside järele. 

See loob võimaluse Soome, Eesti ja Rootsi koostöö tugevdamiseks mitmes valdkonnas. 

 

Soomes Kvarkeni piirkonnas asuv Seinäjoki linn, Tartumaa ja Lõuna-Eesti teevad suuri 

edusamme katsetades ja täiustades vesiniku- ja elektrilennundust ning droonitehnoloogiaid. 

Visiidil vahetasid partnerpiirkonnad nendel teemadel kogemusi ja informatsiooni. Lisaks 

andsid külalised põhjaliku ülevaate oma piirkonna ettevõtluskeskkonnast ja turismist, nende 

võimalustest ja koostöökohtadest. 

  

Tartust umbes tunniajase lennu kaugusel asuvas Seinäjokis on innovaatiline regionaalne 

lennujaam. Koos Rootsi partneritega osaletakse elektrilennunduse edendamisele suunatud 

FAIR projektis (https://www.kvarken.org/en/project/fair/) ning suurt rõhku pannakse 

mehitamata lennunduse arendamisele. Tulevikus soovitakse lennujaamas avada innovaatiliste 

tehnoloogiate katselabor. Juba järgmisel suvel alustab Seinäjoki lennujaamas tööd Euroopa 

suurim droonivõrgustik Dronamics, kellega peab läbirääkimisi ka Tartu lennujaam. 

 

„Koostöö Dronamicsiga loob võimaluse käivitada kaubaliinid Seinäjoki ja Tartu vahel,“ 

sõnab Into Seinäjoki esindaja Elisabet Kivimäki ja lisab: „kahtlemata on Tartu atraktiivne 

reisisihtkoht ning tulevikus soovitakse käivitada ka reisiliinid piirkondade vahel. Võttes arvesse 

lennundusvaldkonna suundumusi ja koostööd rootslastega elektrilennunduse arendamisel 

võiks mõne aasta pärast Tartu-Seinäjoki-Umeå vahel lendama hakata kliimasõbralikud 

elektrilennukid.“   

 

Visiidi käigus külastati Eesti Lennuakadeemiat ja SparkDemo keskust ning tutvuti 

innovaatiliste projektidega tehnoloogia ja ettevõtluse vallas. Muuhulgas tutvustati külalistele 

ZeroEST kliimaneutraalset arenduskeskust, rohekiirendit, kosmoseinkubaatorit, ärifestivali 

sTARTUp Day, Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna ja Lõuna-Eesti turismiklastrit. Oma 

tegemisi ja õppeprogrammi tutvustas Tartu Kutsehariduskeskus.  

 

„Päevased ettekanded, lävimised ja õhtune võrgustumise üritus andsid hoogu edasiste 

sammude planeerimiseks, et kujundada üheskoos tuleviku lennundust ja pakkuda 

regionaalsetes lennujaamades innovaatilisi teenuseid,“ lausus Kristiina Tammets, Tartumaa 

Arendusseltsi tegevjuht ja koostöövisiidi korraldaja. 

  

https://www.kvarken.org/en/project/fair/


Marek Alliksoo, ZeroEST arenduskeskuse juht, sõnab kokkuvõtvalt: „Kliimaneutraalsuse 

poole püüeldes on toimunud maailmas muutus, kus lennundus pole enam ainult suurte 

pärusmaa. Kool võib ehitada vesinikulennuki, väiksed ja agiilsed ettevõtted saavad kujundada 

tulevikku. ZeroEST’i luues nägime just vajadust tekitada ühtne ökosüsteem loomaks sobivad 

võimalused ka siin ning Soome-Rootsi delegatsiooniga kohtudes oli selge, et just 

riikidevaheline koostöö suunab ühise innovatsiooni nimel meid järgmisele tasemele.“ 

  

Delegatsiooni visiit toimus LEADER koostööprojekti „Euroopa lennujaamade 

koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega“ raames. Lisaks Tartu 

piirkonnale Eestist osalevad projektis regionaalsed lennujaamad ja partnerid Soomest, 

Sloveeniast, Kreekast ja Itaaliast. 
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