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Észtország tallinni repülőterén 70 millió EUR 
értékű átalakítást hajtanak végre, amely javítja 
a repülésbiztonságot, miközben csökkenti 
a repülőtéri műveletek és az infrastruktúra 
negatív környezeti hatásait.

A Kohéziós Alaptól 35 millió EUR támogatást kapott projekt 
keretében egy sor rendszert és létesítményt telepítenek 
a repülőtér keleti és déli szárnyának légi oldalára.

Az esővíz- és vízelvezetési rendszerek, valamint a hógyűjtési 
és jégtelenítő területek létrehozása hozzájárul a felszíni és 
a felszín alatti vizek szennyezése által okozott környezeti hatás 
csökkentéséhez. A repülőtér világítási rendszerét is felújítják, 
amely lehetővé teszi egy 2. kategóriába tartozó navigációs 
rendszer telepítését is. Ez a rendszer nagyobb mozgásteret 
biztosít a leszállást végző pilótáknak az eszközeik használa-
tában – még rossz látási viszonyok esetén is.

Nagyobb hatékonyság

A repülőtér kifutópályájának biztonsági zónáját is megerősítik 
a projekt keretében. Ezek a módosítások és az új repülőtéri 
világítási rendszer lehetővé teszi a tallinni repülőtér számára, 
hogy megfeleljen az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 
infrastrukturális követelményeinek. Ezenkívül az új technoló-
giák és a kifutópálya biztonsági berendezéseinek beszerzése 

a helyreállított és kiegészítő infrastruktúra hatékonyabb kar-
bantartását is lehetővé teszi.

A projekt során végrehajtott módosítások lehetővé teszik a repü-
lőgépek felszállásának és leszállásának a közeli Ülemiste-tó 
partjától távolabbi irányítását, és növelik a leszállópályák Tallinn 
és a tó fölötti megközelítési magasságát. Ez elősegíti a környező 
területek zajszennyezésének csökkentését. 

A projekt várhatóan 2020 végén fejeződik be. A jelenlegi mun-
kálatok a Kohéziós Alap által támogatott korábbi projektekre 
épülnek, amelyek célja Észtország legnagyobb repülőterének 
felújítása és bővítése. Egy 2008-ban befejezett projekt kere-
tében a repülőtér gurulóútját és forgalmi előterét újították fel, 
valamint kétszeresére növelték és teljes mértékben korszerű-
sítették a T alakú terminált. A beruházás részeként fokozott 
biztonsági létesítmények, utashidak, új check-in pultok és 
vezeték nélküli internet is vannak a reptéren.

A Kohéziós Alap által támogatott intézkedések hozzájárultak 
a tallinni repülőtér kapacitásának megnöveléséhez, lehetővé téve, 
hogy évente körülbelül 2,5 millió utast szolgálhasson ki.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://www.struktuurifondid.ee/eng/edulood#!projekt-37003

A BERUHÁZÁS 
ÖSSZÉRTÉKE:  

70 000 000 EUR

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS: 
35 000 000 EUR
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