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SISSEJUHATUS 

 
Alates 1995.a on Pärnu Linnavalitsuse poolt korraldatud iga-aastaseid Suvekülalise 

uurimusi. Alates 2004.aastast otsustati hakata infot koguma ka suvise kõrghooaja 

välise perioodi kohta. Kokkuvõte, millega on võimalik järgnevalt tutvuda, annab 

ülevaate 2005 aasta “Pärnu Kevad-talvise külalise” uurimistulemustest võrdluses 

eelmise aastaga. Uuringu tulemusi kasutatakse erinevate turismi- ja arendusprojektide 

kavandamisel ja elluviimisel. 

 
 
EESMÄRGID, METOODIKA, VALIM 
 
Uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade: 

1.  Pärnu kevad-talviste külaliste struktuurist ja arvust, reisieesmärkidest, 

 peatumiskohtadest, kasutatavatest teenustest, ajaviitevõimaluste eelistustest, 

infohankimise viisidest ja infodefitsiidist valdkonniti. 

2.  Pärnu teeninduse ja ajaviitevõimaluste olukorrast kevad-talvisel perioodil ja 

selle parandamise võimalustest linnakülastaja pilgu läbi; 

3.  Pärnu linna tugevustest ja nõrkustest sihtkohana 

4.  Võrdlus varasemate aastate kevad-talvise perioodiga 

 
 
Üldkogum 
 
Pärnu linna majutusasutustes (hotellid, taastusravikeskused, hostelid, motellid, 

külalistemajad, kodumajutused, puhkemajad ja –külad jne)  peatunud linna külalised.  

 
Valim 
 
Küsitluse raames intervjueeriti 400 linna majutusettevõtetes peatuvat Pärnu külalist, 

nii eestlasi kui välismaalasi oli 200.  

 
Uuringu läbiviimine 
 
Uurimuse koostamisel kasutati kahte andmeallikat – majutuskohtade statistikat 

veebruari, märtsi ja aprilli kohta ning ankeetküsitlust. Majutuskohtade statistikat 

kasutati üldkogumi struktuuri välja selgitamiseks, mille alusel moodustati soo-, 

vanuse- ja päritolu lõikes struktureeritud kvootvalim. Majutusasutuste statistika põhjal 
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on välja toodud ka andmed külastajate üldarvu, soolise- ja vanuselise struktuuri ning 

päritolu kohta. Ülejäänud andmestik pärineb ankeetküsitlusest.   

Ankeetküsitlus korraldati Pärnu Linnavalitsuse Planeerimisosakonna Arengu- ja 

Turismiteenistuse poolt 2005.a märtsis maini. Intervjueerijatena osalesid uuringus 

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži üliõpilased ja Pärnu gümnaasiumide õpilased.  

 
Andmestiku analüüs ja andmete esitamine 
 
Andmete kirjeldamiseks kasutati keskmist, mis iseloomustab tunnuse üldist taset, ja 

tunnuste jaotumist, mida uuriti sagedustabelitega. Kahe tunnuse ühisjaotusi kirjeldati 

risttabelitega.  
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KOKKUVÕTE PEAMISTEST TULEMUSTEST 
 
2005.a veebruarist maini läbi viidud Pärnu linna majutusasutuste külastajaskonna 

uuringust selgus: 

 
• Kokku külastas linna majutusasutusi ja taastusravikeskusi veebruarist aprillini 

ligi 39 tuhat inimest ehk siis 8% võrra rohkem, kui varasemal aastal. 

• Kevad-talvistest majutusasutuste külalistest moodustasid eesti päritolu turistid 

36%, välismaalased 64%, eelmisel aastal vastavalt 30% ja 70%. 

• Siseturistide absoluutarv tõusis võrreldes eelneva aasta sama perioodiga 

10800lt 14300le ehk ligi kolmandiku võrra. 

• Välisturistide absoluutarv jäi võrreldes eelneva aasta sama perioodiga samale 

tasemele – 25 tuhande inimese kanti. 

• Nagu ka eelneval aastal oli valdav enamus väliskülalisi oli pärit Soomest – üle 

80%, järgmine päritoluriik on kümnekordse vahega Rootsi – 8% 

välisturistidest. 

• Eestlaste seas olid ülekaalus (58%) keskealised (31-59-aastased), kolmandik 

on kuni 30-aastased. Välismaalaste hulgas olid pisut üle poole vanemaealised 

(60-aastased ja vanemad) ja keskealisi pisut üle kolmandiku. 

• Võrreldes eelneva aastaga oli eestlaste keskmine reisi etteplaneerimise aeg 

jäänud samaks – neljandik planeerib reisi ette kuni üks nädal, kaks 

kolmandikku vahemikus nädal kuni 2 kuud, kolm ja enam kuud 

etteplaneerijaid oli  pisut alla kümnendiku (9%). 

• Võrreldes eelneva aastaga oli välismaalaste puhul reisi etteplaneerimise aeg 

mõnevõrra lühenenud. Samas on olemas seaduspära aastate lõikes – pea 

kolmandik planeeris reisi ette 1-2 kuud, ligi viiendik 3-6 kuud, seega üle poole 

välisturistidest planeeris nii reisi ette vahemikus 1-6 kuud.  

• 2005.aastal oli välisturistide seas mõnevõrra langenud nii pikaaegsete 

planeerijate (7 ja enam kuud) kui spontaansete otsustajate (otsus tehakse 

nädala jooksul) osakaal. 

• Välismaalased veetsid Pärnus keskmiselt 4,8 päeva, eestlased 2,9. Võrreldes 

eelneva aastaga on välismaalastel keskmine Pärnu külastuse aeg lühenenud 1,1 

päeva, eestlastel aga pikenenud 0,5 päeva. 
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• Valdav enamus sise- ja välisturiste saabus Pärnusse peamiselt puhkust veetma 

– vaid 24% eestlastest ja 11% välismaalastest külastajate jaoks ei olnud see 

oluline. 

• Korduvkülastajaid (2 ja enam korda) oli välisturistide seas mõlemal aastal  

samas suurusjärgus (62%), pidevate käijate (5 ja enam korda) osatähtsus, 

küündis üle veerandi väliskülastajatest.  

• Eelinfo hankimine Pärnu kohta: eestlaste jaoks olid kõige olulisemad 

mitteformaalsed kanalid – sõbrad-tuttavad-töökontaktid, eelnevad 

külaskäigud, välismaalastel seevastu tüüpilised turismiinfo kanalid – brošüürid 

ja reisibürood.  

• Probleemid info liikumisega - enamikes valdkondades (va toitlustus, majutus 

ja taastusravi) valitses infodefitsiit. Nii sise- kui välisturistid tundsid enim 

puudust Pärnu kultuuri ja ajalugu ning kultuuriüritusi puudutavast infost, 

eestlased sellele lisaks parkimisinfost ning välismaalased kaubanduse-

toitlustuse lahtiolekuaegadest. 

• Linna külalised (nii eestlased kui välismaalased) olid kevad-talvel kõige 

vähem rahul järgmiste linnaelu ja teeninduse valdkondadega: teede ja tänavate 

olukord, parkimisvõimalused, millele lisandusid välismaalaste puhul 

teenindajate ja kohalike võõrkeeleoskus ning eestlaste puhul teenindus 

kauplustes.  

• Võrreldes eelneva aastaga olid aga enim langenud hinnangud linna heakorrale, 

teenindusele kauplustes ja toitlustuskohtades ning teenindajate 

võõrkeeleoskusele.  

• Keskmised kulutused ööpäevas inimese kohta jäid välismaalastel vahemikku 

1481-1558 krooni, eestlastel 1290-1390 krooni, kusjuures kulutused 

majutusele ja ajaviitele ei erinenud märkimisväärselt päritolu lõikes, küll aga 

kulutused ostudele ja ajaviitele. Võrreldes eelneva aastaga olid välismaalaste 

keskmised päevased kulutused jäänud enam-vähem samale tasemele, eestlaste 

kulutused olid aga kasvanud ligi 7%. 

• Vaba aega eelistaks valdav enamus eestlastest veeta baare-restorane 

külastades, ööklubides, sportides ja aktiivselt puhates ning teatris käies. Ka 

välismaalased eelistaks enim aega veeta baarides-restoranides, kuid ka 
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vaatamisväärsustega tutvudes, kaubanduskeskusi külastades ning tantsuõhtutel 

käies. 

• Rahuloluhinnangud olemasolevate vaba aja veetmise võimalustega erinesid 

päritolu lõikes: eestlased olid enim rahul teatri, sportimise ja aktiivse vaba aja 

veetmise võimalustega ning süvamuusika kontsertidega, rahulolematud aga 

kino, kaubakeskuste ja vaatamisväärsustega tutvumise võimalustega ja 

linnaekskursioonidega. Kokkuvõttes olid hinnangud võrreldes eelneva aastaga 

langenud. 

• Välisturistid olid enim rahul väljasõitudega maakonda, linnaekskursioonidega 

ning muuseumite-näitustega. Enim rahulolematud olid nad aga kino, 

ööklubide ja kaubakeskustega. Kokkuvõttes olid hinnangud võrreldes eelneva 

aastaga tõusnud. 
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KÜLALISTE HINNANGULINE ARV JA PÄRITOLU 
 
Joonis 1: Pärnu linna majutusettevõtetes ja taastusravikeskustes viibinud 
külastajate arv 2005.a kuude lõikes kevad-talvisel perioodil (allikas: 
majutusasutuste statistika) 
 

16 tuhat

13 tuhat

10 tuhat

0 5000 10000 15000 20000

veebruar

märts

aprill

 
 
Joonis 2: Pärnu linna majutusettevõtetes ja taastusravikeskustes viibinud 
külastajate arv kuude lõikes kevad-talvisel perioodil 2004.a ja 2005.a võrdlus 
(allikas: majutusasutuste statistika) 
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Joonis 3: Külaliste päritolu – eestlaste ja välismaalaste osakaal kuude lõikes 
2005.a kevad-talvel (allikas: majutusasutuste statistika) 
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Kokku külastas linna majutusasutusi ja taastusravikeskusi kolme kevad-talvise kuu 

vältel pisut üle 39 tuhande inimese, kellest eestlased moodustasid 36% ja 

välismaalased 64%. 2004.a samal perioodil oli vastav arv 36 tuhat. Seega 2005.a 

kevadtalvisel perioodil viibis linna majutusettevõtetes ja taastusravikeskustes 8% 

võrra rohkem külastajaid, kui varasemal aastal. 2004.a samal perioodil moodustasid 

eestlased külastajaskonnast 30%, välismaalased vastavalt 70%. Käesoleval aastal 

toimus mõningane Eesti päritolu turistide osakaalu tõus majutusasutuste 

külastajaskonnas.  
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Joonis 4: Linna majutusettevõtetes viibinud külaliste absoluutarvu dünaamika 
päritolu ja kuude lõikes 
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Eestlastest külaliste arv püsis 2005.a kevad-talvel suhteliselt stabiilsena vahemikus 

4500-5000 inimest kuus. Siseturistide arvukuse mõningane tõus märtsikuus on 

tõenäoliselt põhjustatud koolivaheajast. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 

tõusis eestlaste absoluutarv 10800 külastajalt 14300-ni ehk ligi kolmandiku võrra. 

Välismaalaste arv näitas 2005.a kevad-talvel kuust-kuusse stabiilset tõusu, kasvades 

5600 inimeselt veebruaris 11200 inimeseni aprillis. Absoluutarvu kasv võrreldes 

2004.aastaga jäi aga oluliselt tagasihoidlikumaks kui eestlastel, tõustes 24900-lt 

25100 inimeseni ehk 0,8%. 
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Väliskülaliste päritolu 
 
Nii 2004.a kui 2005.a kevad-talvel oli suurima osakaaluga päritolumaa Soome, 

millele järgnes Rootsi. Mõlema päritolumaa osatähtsus väliskülaliste seas on püsinud 

suhteliselt muutumatuna. Seevastu on pisut tõusnud lätlaste ja norrakate osakaal. 

 
Tabel 1: Väliskülaliste päritolu 2004.a ja 2005.a kevad-talvel (allikas: 
majutusasutuste statistika)* 

Osakaal väliskülalistest  
Päritoluriik 2004 2005 

Soome 82% 81% 
Rootsi 7% 8% 

Läti 1% 3% 
Norra 1% 2% 

Saksamaa 1% 1% 
Venemaa 1% 1% 

Leedu 1% 1% 
Taani 1% 1% 

Suurbritannia <1% 1% 
Muu riik  5% ** 3% *** 

* osakaal majutusasutustes viibinud linna külalistest  
** 2004.a oli muude riikide hulgas esindatud: Austraalia, Austria, Hiina, Holland, 
Itaalia, Jaapan, Kanada, Kreeka, Poola, Prantsusmaa, Slovakkia, Tsehhi, USA, Uus-
Meremaa 
*** 2005.a oli muude riikide hulgas esindatud: Austraalia, Hispaania, Hiina, Holland, 
Itaalia, Iirimaa, Island, Jaapan, Kanada, Poola, Prantsusmaa, Portugal, Sloveenia, 
šveits, USA 
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PÄRNU KEVAD-TALVISTE KÜLALISTE ÜLDISED ANDMED 
 
Vanuseline struktuur  
 
Tabel 2: Kevad-talvist külaliste vanuseline struktuur 2004.a ja 2005.a kevad-
talvel* 
 

* osakaal majutusasutustes viibinud linna külalistest, allikas: majutusasutuste 
statistika 
 
Eestlaste hulgas oli mõlemal aastal võrreldes välismaalastega oluliselt suurem 

nooremate, kuni kolmekümneaastaste, osatähtsus ja mõnevõrra suurem keskealiste, 

31-59-aastaste, osakaal. Viimatimainitud vanusgrupp moodustas üle poole eesti 

päritolu külastajaskonnast. Välismaalaste seas oli vanemate inimeste osatähtsus 

oluliselt suurem kui eestlaste hulgas, 2005.a küündides juba üle poole 

külastajaskonnast.   

 
Sooline struktuur 
 
Tabel 3: Kevad-talvist külaliste sooline struktuur 2004.a ja 2005.a kevad-talvel* 
 

eestlased välismaalased   
  2004 2005 2004 2005 
mehed 53% 54% 44% 46% 
naised 47% 46% 56% 54% 
* osakaal majutusasutustes viibinud linna külalistest, allikas: majutusasutuste 
statistika 
 
 
Nii välismaalt pärit turistide kui siseturistide sooline struktuur on väljatoodud aastate 

lõikes minimaalselt muutunud. Eestlastel oli välismaalastega võrreldes meeste osakaal 

suurem, naiste osatähtsus väiksem. Ilmselt mõjutab sellist soolist jaotumist olulisel 

määral vanusstruktuur – eestlaste seas on rohkem kesk- ja nooremaealisi inimesi, 

välismaalastel vastupidi – ülekaalus on eakamad.  

eestlased välismaalased 
vanusgrupp 2004 2005 2004 2005 

kuni 30 31% 33% 13% 13% 
31-59 56% 58% 45% 35% 
60 ja vanemad 14% 8% 42% 52% 
kokku 100% 100% 100% 100% 
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Sotsiaalne struktuur 
 
Tabel 4: Sotsiaalne struktuur päritolu lõikes 2004.a ja 2005.a kevad-talv (nüüd 
ja edaspidi allikas: ankeetküsitlus) 
 
  eestlased välismaalased 
  2004 (n=150) 2005 (n=200) 2004 (n=150) 2005 (n=200) 
õpilane/tudeng 9% 6% 6% 3% 
kodune 6% 5% 7% 2% 
palgatöötaja 44% 65% 35% 42% 
eraettevõtja 29% 19% 18% 7% 
pensionär 10% 5% 32% 46% 
teadmata 2% 1% 2% 1% 
* n= vastajate arv 
 
Eestlaste hulgas oli mõlemal aastal arvukaim külastajategrupp palgatöötajad, millele 

järgnesid eraettevõtjad. Kokku moodustasid palgatöötajad ja eraettevõtjad 2005.a 

kevadtalvel 84% eesti päritolu külastajaskonnast, 2004.a küündis vastava grupi 

osakaal pea kolmveerandini. Võrreldes eelmise aastaga on enim vähenenud 

pensionäride osatähtsus ja mõningal määral ka õpilaste ning tudengite osakaal. 

 

Sarnaselt eestlastele oli ka välismaalaste seas suhteliselt suur palgatöötajate osakaal, 

kes koos eraettevõtjatega moodustasid ligi poole välismaa päritolu külastajaskonnast. 

Kui eestlaste hulgas piirdus pensionäride osakaal käesoleval aastal 5%, siis 

välismaalaste seas oli eakate osatähtsus kordi kõrgem, küündides 46%ni. Võrreldes 

eelmise aastaga on see 2005.aastal veelgi tõusnud – kolmandikust pea pooleni. 
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REISI ETTEPLANEERIMINE, KESTUS JA EESMÄRGID 
 
Tabel 5: Reisi etteplaneerimise aeg kevad-talv 2004.a ja 2005.a 

Eestlased Välismaalased 
  2004 2005 2004 2005 
kuni 3 päeva 12% 7% 4% 4% 
3 päeva kuni nädal 13% 18% 7% 4% 
1-2 nädalat 20% 22% 10% 14% 
2 nädalat kuni 1 kuu 19% 23% 12% 20% 
1-2 kuud 27% 21% 35% 32% 
3-6 kuud 7% 9% 22% 20% 
7-12 kuud 1% - 9% 6% 
üle 1 aasta 1% - - - 
ei mäleta, ei oska öelda - - 1% - 
 
Pärnu 2004 ja 2005.a kevad-talviste siseturistide reisiplaneerimise harjumustes 

valitses selge seaduspära – neljandik osutus spontaanseteks otsustajateks, planeerides 

reisi ette kuni üks nädal, kaks kolmandikku vahemikus nädal kuni 2 kuud ning 

pikaaegseid etteplaneerijaid (kolm kuud ja enam) oli mõlemal aastal  pisut alla 

kümnendiku (9%). 

 

Välismaalaste seas oli seevastu keskmine reisi etteplaneerimise aeg  käesoleval aastal 

võrreldes eelmisega pisut lühenenud. Samas on teatud seaduspära aastate lõikes 

jälgitav – pea kolmandik planeeris reisi ette 1-2 kuud, ligi viiendik 3-6 kuud, seega 

üle poole turistidest planeeris vaatlusalustel aastatel reisi ette vahemikus 1-6 kuud. 

Käesoleval aastal oli mõnevõrra langenud nii pikaaegsete planeerijate (7 ja enam 

kuud) kui spontaansete otsustajate (otsus tehakse nädala jooksul) osakaal ja tõusnud 

ligi viiendikult kolmandikuni nende osatähtsus, kes planeerivad reisi ette nädalast ühe 

kuuni. 
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Reisi kestus  
 
2005.a Kevad-talvel viibisid küsitletud välismaalasest turistid Eestis keskmiselt 5,2 

päeva, millest 4,8 veedeti Pärnus. 2004.a olid vastavad näitajad 7,4 ja 5,9. Seega oli 

käesoleval aastal Eestis viibimise kestus lühenenud 2,2 päeva ja Pärnus viibimise 

kestus 1,1 päeva.   

 

Keskmine Pärnus viibimise kestus küsitletud eestlastest turistide puhul oli seevastu 

pisut pikenenud: kui 2004.a talvel viibisid majutusasutustes peatunud eestlased Pärnus 

keskmiselt 2,4 päeva, siis 2005.a küündis vastava grupi keskmine 2,9 päevani. 

 

Tabel 6: Pärnus viibimise kestus kevad-talvel 
  eestlased välismaalased 
 2004 2005 2004 2005 
1 päev 6% 4% 2% 1% 
2-3 päeva 52% 76% 28% 28% 
4-7 päeva 33% 19% 52% 65% 
8-14 päeva 8% 1% 16% 6% 
üle 14 päeva 1% - 2% - 
 
2005.a kevad-talvel sõitis üle kolmveerandi eestlastest turistidest siia 2-3 päevaks 

(ärituristid, nädalalõpu veetjad), viiendik  viibis kohapeal 4 päeva kuni nädala 

(ravituristid). Võrreldes välismaalastega oli käesoleval aastal üle nädala siin viibijate 

osakaal eestlaste hulgas pea olematu. Välismaalastest ligi 2/3 viibis Pärnus 4-7 päeva, 

üle veerandi 2-3 päeva.  

Võrreldes möödunud aastaga on eestlaste hulgas märkimisväärselt kasvanud 2-3 

päeva kohapeal viibijate osatähtsus – poolelt kolmveerandini. Seevastu kolmandikult 

viiendikuni on kahanenu 4-7 päeva kohapeal viibijate osakaal.  

 
Tabel 7: Pärnu külastamine kordades, välismaalased 
  2004  2005 
1. korda 38% 38% 
2. korda 18% 19% 
3.- 4. korda 17% 13% 
5. korda ja enam 23% 26% 
Ei oska öelda 4% 4% 
 
Korduvkülastajaid (2 ja enam korda) oli mõlemal aastal täpselt samas suurusjärgus 

(62%), küll aga oli 2005. aastal kevad-talvel pisut suurem pidevate käijate (5 ja enam 

korda) osatähtsus, küündides 26%ni.  
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Reisieesmärgid 
Tabel 8: Pärnu külastamise eesmärgid  
 

 
*Eestlased 2004 muu: tuttavate külastus 
 Välismaalased 2004 muu: uue reisisihtkohaga tutvumine  
 Eestlased 2005 muu: linnuvaatlused, pidulike perekondlike sündmuse tähistamine,        
 ostureis, tuttavate külastus. 
 Välismaalased 2005 muu: tuttavate külastus 
 
2005.aastal, nagu ka 2004.aastal, saabusid nii eestlased kui välismaalased Pärnusse 

peamiselt puhkust veetma – vaid 24% eestlastest ja 11% välismaalastest külastajate 

jaoks ei olnud see oluline. Peamisteks reisieesmärkideks oli eestlastel sarnaselt 

eelmise aastaga peale puhkusse veel ravi ja ärireis; välismaalastel ravi ja huvireis. 

 

Peamiste reisieesmärkide kõrval oli kõikide turistide jaoks 2005.a oluline aktiivne 

vaba aja veetmine ja harrastustega tegelemine. Välismaalastel lisaks veel ka 

vaatamisväärsustega tutvumine.  

 

Oluline muutus käesoleval aastal nii eestlastest kui välismaalastest turistide seas oli 

peamise eesmärgina komandeeringusse, ärireisile, konverentsile või seminarile 

saabunute osatähtsuse tõus. Eestlastel 25%lt 30%ni ja välismaalastel 4%lt 10%ni. Nii 

eestlaste kui ka välismaalaste seas oli olulisel määral kahanenud ka kultuuri- või 

meelelahutussündmuse külastamine nii peamise kui sekundaarse reisieesmärgina. Ühe 

eestlased välismaalased 
2004 2005 2004 2005 

 
eelkõige 

sellepärast 

ka see 
on 

oluline
eelkõige 

sellepärast 

ka see 
on 

oluline
eelkõige 

sellepärast 

ka see 
on 

oluline 
eelkõige 

sellepärast 

ka see 
on 

oluline
Puhkus 63% 21% 57% 19% 79% 13% 72% 17% 
ravi  22% 9% 19% 4% 53% 11% 46% 11% 
komandeering, ärireis, 
konverents, seminar, koolitus 
 

25% 
 
 

11% 
 
 

30% 5% 4% 
 
 

3% 
 
 

10% 2% 

kultuuri- või 
meelelahutussündmuse 
külastamine 

18% 
 
 

22% 
 
 

12% 13% 5% 
 
 

24% 
 
 

8% 
 

 

10% 

spordiürituse külastamine 4% 3% 2% 2% 1% 7% - 4% 
huvireis, 
vaatamisväärsustega 
tutvumine 

17% 
 
 

38% 
 
 

2% 11% 50% 
 
 

35% 
 
 

32% 20% 

aktiivne vaba aja veetmine, 
harrastustega tegelemine 

21% 
 
 

24% 
 
 

18% 19% 21% 
 
 

31% 
 
 

18% 14% 

Muu* 3% 1% 6% 1% 1% 1% 1% - 
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põhjusena võib mängida rolli suur infodefitsiit, mis ilmnes kultuuriürituste valdkonnas mõlema 

grupi puhul. 
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EELINFORMATSIOON PÄRNUST 
Tabel 9: Infoallikad enne Pärnu külastust kevad-talvel, eestlased* 

2004 2005 

  
Peamine 
infoallikas

Lisa- 
infoallikas kokku 

Peamine 
infoallikas 

Lisa- 
infoallikas kokku 

eelnevad külaskäigud 39% 38% 77% 45% 34% 79% 
sugulased, sõbrad 38% 40% 78% 29% 36% 65% 
tööalased kontaktid 17% 30% 47% 25% 19% 44% 
Pärnu kodulehekülg internetis 20% 21% 41% 12% 32% 44% 
ajalehed, ajakirjad 11% 44% 55% 5% 27% 32% 
televisioon 5% 27% 32% 1% 16% 17% 
raadio 1% 31% 32% 3% 13% 16% 
turismialased brošüürid 4% 19% 23% 2% 13% 15% 
telefonikataloog, infotelefon 7% 13% 20% 6% 8% 14% 
reisibüroo 3% 7% 10% 4% 5% 9% 
muu 2% -  2% 5% 1% 6% 
turismimessid 2% 3% 5% - 1% 1% 
* tabelis on välja toodud vastajate osakaal, kes vastavast allikast infot on saanud 
Muu: muud leheküljed internetis 
Eestlaste infohankimise mustris on nii 2004. kui 2005. aastal selgelt kõige olulisemal 

kohal mitteformaalsed kanalid – sugulased, tuttavad; eelnevad külaskäigud, tööalased 

kontaktid. Formaalsetest viisidest kõige olulisemad olid Pärnu linna kodulehekülg 

internetis ja ajalehed-ajakirjad, ning seda just lisateabevahenditena. Käesoleval aastal 

võrreldes varasemaga on märkimisväärselt vähenenud erinevate meediakanalite 

(ajalehed, ajakirjad, tv, raadio) olulisus infoallikana. Ilmselt oli seal Pärnus toimuvat 

vähem kajastatud. 

Tabel 10: Infoallikad enne Pärnu külastust kevad-talvel, välismaalased* 
2004 2005 

  
Peamine 
infoallikas

Lisa- 
infoallikas kokku 

Peamine 
infoallikas 

Lisa- 
infoallikas kokku 

reisibüroo 49% 17% 66% 57% 17% 74% 
turismialased brošüürid 54% 23% 77% 34% 27% 61% 
eelnevad külaskäigud 35% 22% 57% 22% 23% 45% 
sugulased, sõbrad 25% 22% 47% 16% 26% 42% 
Pärnu kodulehekülg internetis 20% 24% 44% 8% 8% 16% 
tööalased kontaktid 5% 13% 18% 7% 8% 15% 
ajalehed, ajakirjad 13% 25% 38% 5% 7% 12% 
telefonikataloog, infotelefon 1% 9% 10% 5% 4% 9% 
turismimessid 3% 9% 12% 2% 3% 5% 
raadio - 3% 3% 1% 2% 3% 
muu - - - 2% 1% 3% 
televisioon 1% 12% 13% - 1% 1% 
* tabelis on välja toodud vastajate osakaal, kes vastavast allikast infot on saanud 
Muu: muud leheküljed internetis, Tallinna Turismiinfo 
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Välismaalaste hulgas olid nii 2004. kui ka 2005. aastal peamised formaalsed ja nö 

sihtotstarbelist infot pakkuvad kanalid – turismibrosüürid ja reisibürood, nö otseslt 

turismi sihtotstarbel välja antav info. Kui 2004.aastal leiti infole täiendust peamiselt 

ajalehtedest, ajakirjadest ja Pärnu kodulehelt, siis 2005.aastal oli lisainfo allikana 

nendest tähtsamad eelnevad külaskäigud ning sõbrad-sugulased. Ka välismaalaste 

puhul ei omanud erinevad meediakanalid varasemaga võrreldavat tähtsust. Kahjuks ka 

Pärnu kodulehekülje külastatavus välismaalaste hulgas kahanes tunduvalt. 

 
Saadud informatsioon ja vajalik informatsioon enne Pärnu külastust 
 
Saadud info ja vajamineva info võrdlus  
 
Külalistel paluti hinnata informatsiooni, mida saadi ja mida vajatakse Pärnu kohta,  3-

pallisel hinnanguskaalal (3 – peamiselt selle kohta, 2 – ka selle kohta, 1-selle kohta 

mitte). Info võrdlemiseks kasutati keskmiseid näitajaid. Infovajaduse 

väljaselgitamiseks lahutatakse saadud info näitajast vajamineva info näitaja. Mida 

suurem on negatiivne erinevus, seda suurem on info defitsiit. 

 
Tabel 11: Infodefitsiidi määrad eestlastel 2005 
 

Eestlased 
  Info, mida saadi Info, mida vajati Erinevus

Pärnu kultuur ja ajalugu 1,11 1,39 -0,28
parkimise korraldus, parkimispiletite ostuvõimalused 1,23 1,46 -0,23
kultuuriüritused 1,53 1,74 -0,21
spordiüritused 1,14 1,31 -0,17
aktiivse puhkuse veetmise ja sportimisvõimalused 1,66 1,78 -0,12
teenindus- ja kaubandusettevõtete lahtiolekuajad 1,25 1,34 -0,09
linnaliinibusside marsruudid ja ajagraafik 1,08 1,17 -0,09
toitlustusvõimalused 1,73 1,64 0,09
ravivõimalused sanatooriumites 1,49 1,22 0,27
majutusvõimalused 2,65 1,66 0,99
 
Probleeme info liikumisega oli kõikides valdkondades peale toitlustuse, majutuse ja 

taastusravi - st nendes valdkondades ei ole infodefitsiiti. Enim tunti puudust Pärnu 

kultuuri ja ajalugu, parkimise temaatikat ja kultuuriüritusi puudutavast infost. 
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Tabel 12: Infodefitsiidi määrad välismaalastel 2005 
 

Välismaalased 
  Info, mida saadi Info, mida vajati Erinevus

kultuuriüritused 1,38 1,58 -0,2
teenindus- ja kaubandusettevõtete lahtiolekuajad 1,17 1,34 -0,17
Pärnu kultuur ja ajalugu 1,65 1,77 -0,12
aktiivse puhkuse veetmise ja sportimisvõimalused 1,46 1,53 -0,07
parkimise korraldus, parkimispiletite ostuvõimalused 1,04 1,1 -0,06
linnaliinibusside marsruudid ja ajagraafik 1,08 1,13 -0,05
spordiüritused 1,08 1,12 -0,04
toitlustusvõimalused 1,72 1,65 0,07
ravivõimalused sanatooriumites 2,11 1,61 0,5
majutusvõimalused 2,65 1,59 1,06
 
Probleeme info liikumisega oli ka välismaalaste puhul kõikides valdkondades peale 

toitlustuse, majutuse ja taastusravi - st nendes valdkondades ei ole infodefitsiiti. Enim 

tundsid välismaalased nagu ka eestlasedki puudust Pärnu kultuuri ja ajalugu, 

kultuuriüritusi puudutavast infost. Lisaks veel teabest teenindus- ja kaubandusettevõtete 

lahtiolekuaegade kohta.  
 
Tabel 13: Infodefitsiidi määrade võrdlus / muutus eestlastel 2004, 2005 
 
  2004 2005 muutus 

Pärnu kultuur ja ajalugu -0,15 -0,28 ↑ 
parkimispiletite ostuvõimalused -0,22 
parkimise korraldus -0,19 

-0,23 
 

 
↑ 

kultuuriüritused -0,11 -0,21 ↑ 

spordiüritused -0,12 -0,17 ↑ 

aktiivse puhkuse veetmise ja sportimisvõimalused -0,11 -0,12 → 
linnaliinibusside marsruudid ja ajagraafik -0,1 -0,09 → 

teenindus- ja kaubandusettevõtete lahtiolekuajad -0,08 -0,09 → 
 
 
↑  valdkonnad, kus infodefitsiit on süvenenud 
→  valdkonnad, kus infodefitsiidi tase on jäänud samaks 
↓ valdkonnad, kus infodefitsiit on vähenenud 
 
Infodefitsiit on süvenenud enim Pärnu kultuuri ja ajaloo ning kultuuriürituste 

valdkonnas, kuid olukord on võrreldes eelmise aastaga halvenenud ka parkimist ja 

spordiüritusi puudutava temaatika puhul. Ülejäänud väljatoodud valdkondades on 

infodefitsiit eelmise aastaga samale tasemele jäänud.  
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Tabel 14: Infodefitsiidi määrade võrdlus / muutus välismaalasetel 2004, 2005 
 

  2004 2005 muutus 

kultuuriüritused -0,28 -0,2 ↓ 
teenindus- ja kaubandusettevõtete lahtiolekuajad -0,19 -0,17 ↓ 
Pärnu kultuur ja ajalugu -0,13 -0,12 → 

aktiivse puhkuse veetmise ja sportimisvõimalused -0,15 -0,07 ↓ 
parkimispiletite ostuvõimalused 0 
parkimise korraldus 0,06 

-0,06 
 

↑ 

linnaliinibusside marsruudid ja ajagraafik -0,12 -0,05 ↓ 

spordiüritused -0,13 -0,04 ↓ 
toitlustusvõimalused -0,31 0,07 ↓ 
 
↑  valdkonnad, kus infodefitsiit on süvenenud 
→  valdkonnad, kus infodefitsiidi tase on jäänud samaks 
↓ valdkonnad, kus infodefitsiit on vähenenud 
 
Infodefitsiit on süvenenud parkimise ja jäänud samaks kohaliku kultuuri ja ajaloo 

valdkonnas. Ülejäänud valdkondades on infodefitsiit vähenenud. 

Toitlustusvõimalused on lausa jõudnud plusspoolele.  
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RAHULOLU TEENINDUSEGA, TINGIMUSTEGA 
 
Tabel 15: Hinnang Pärnu teenindusele ja tingimustele, eestlased* 
 

Eestlased 2004 2005 muutus 
meditsiiniline teenindus taastusravikeskustes 4,28 4,59 0,31
elamistingimused 4,43 4,46 0,03
pangateenused 4,41 4,44 0,03
autoteenindus 3,85 4,39 0,54
toidu  kvaliteet toitlustuskohtades 4,38 4,31 -0,07
teenindus toitlustuskohtades 4,34 4,1 -0,24
linna heakord 4,33 4,09 -0,24
vaba aja veetmise võimalused 4,23 4,09 -0,14
info kättesaadavus 3,73 4,01 0,28
teenindus kauplustes 4,14 3,99 -0,15
autode parkimisvõimalused linnas 3,22 3,53 0,31
teede ja tänavate olukord 3,25 3,14 -0,11
valdkondade keskmine 4,05 4,10 0,05
* Külalistel paluti hinnata Pärnu teenindust, heakorda ja tingimusi 5-pallisel 
hinnanguskaalal (1-väga halb .... 5-väga hea), tabelites on välja toodud keskmised, 
näitajad on järjestatud 2005.a tulemuste pingerea alusel.  
 
Keskmisest kõrgemalt hindasid eestlased 2005. aastal taastusraviteenuseid, 

elamistingimusi, pangateenuseid, autoteenindust ja toidu kvaliteeti. Keskmine hinne 

alla nelja kujunes välja “klassikalistel” probleemvaldkondadel – parkimise ja teede-

tänavate olukorral. Käesoleval aastal lisandus ka teenindus kauplustes.  

Eelmise aastaga võrreldes eestlaste silmis enim paranenud autoteeninduse ning 

taastusraviteenuste kvaliteet, samuti parkimisvõimalused ja info kättesaadavus. 

2004.aastaga võrreldes on madalamalt hinnatud aga linna heakorda, teenindust 

toitlustuses ja kauplustes, vaba aja veetmise võimalusi ning teede ja tänavate 

olukorda. 

Kokkuvõttes võib siiski väita, et erinevate valdkondade keskmine on võrreldes 

eelmise aastaga pisut paranenud. 

 
Tabel 16: Hinnang Pärnu teenindusele ja tingimustele, välismaalased* 
 

Välismaalased 2004 2005 muutus 
meditsiiniline teenindus taastusravikeskustes 4,51 4,48 -0,03
pangateenused 4,35 4,37 0,02
elamistingimused 4,4 4,28 -0,12
toidu  kvaliteet toitlustuskohtades 4,29 4,27 -0,02
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autoteenindus 3,78 4,24 0,46
info kättesaadavus 3,95 4,22 0,27
vaba aja veetmise võimalused 4,08 4,21 0,13
teenindus toitlustuskohtades 4,2 4,16 -0,04
teenindus kauplustes 4,09 4,04 -0,05
linna heakord 4,1 4,01 -0,09
autode parkimisvõimalused linnas 3,32 3,86 0,54
teenindajate võõrkeeleoskus 3,84 3,79 -0,05
teede ja tänavate olukord 3,25 3,24 -0,01
kohalike elanike võõrkeeleoskus 3,46 2,02 -1,44
valdkondade keskmine 3,97 3,94 -0,03
* Külalistel paluti hinnata Pärnu teenindust, heakorda ja tingimusi 5-pallisel 
hinnanguskaalal (1-väga halb .... 5-väga hea), tabelites on välja toodud keskmised, 
näitajad on järjestatud 2005.a tulemuste pingerea alusel.  
 
Alla keskmise hindasid välismaalased  2005.aastal parkimisvõimalusi, teede-tänavate 

olukorda ning teenindajate ja kohalike võõrkeeleoskust. Samu valdkondi hinnati alla 

keskmise ka 2004.aastal.  

Võrreldes eelneva aastaga on paranenud hinnangud parkimisele, autoteenindusele, 

info kättesaadavusele, vaba aja veetmise võimalustele. Erinevate valdkondade 

keskmine kokkuvõttes on siiski mõnevõrra alanenud.   
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Hinnang turvalisusele 
 
Tabel 17: Eestlaste hinnang turvalisusele* 

Eestlased 2004 2005 
täiesti rahul 42% 52% 
enam-vähem rahul 48% 44% 
mitte eriti rahul  5% 1% 
üldse mitte rahul - - 
ei oska hinnata 5% 3% 
keskmine hinne 3,39 3,54 
* Külalistel paluti hinnata turvalisust Pärnus 4-pallisel hinnanguskaalal (4-täiesti  
rahul … 1 üldse mitte rahul) 
 
Tabel 18: Eestlaste hinnang turvalisusele* 

Välismaalased 2004 2005 
täiesti rahul 43% 53% 
enam-vähem rahul 52% 35% 
mitte eriti rahul  - 4% 
üldse mitte rahul - - 
ei oska hinnata 5% 8% 
keskmine hinne 3,45 3,54 
* Külalistel paluti hinnata turvalisust Pärnus 4-pallisel hinnanguskaalal (4-täiesti  
rahul … 1 üldse mitte rahul) 
 
Võrreldes 2004. aastaga on 2005.aastal hinnang turvalisusele eestlaste puhul pisut 

kõrgem, välismaalaste puhul mõnevõrra madalam. 

 
KULUTUSED PÄRNUS 
 
Tabel 19: Keskmised kulutused ööpäevas ühe inimese kohta (kroonides) – 
aritmeetiline keskmine  

eestlased  välismaalased 
  2004 2005 2004 2005 

majutus 699 884 656 904 
toit väljaspool majutusettevõtet 169 127 217 136 
ostud 204 215 426 311 
ajaviide 178 164 190 207 
majutus+toit+ravi* 697 784 761 827 
* taastusravikeskustes viibijad 
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Tabel 20: Kulutused ööpäevas ühe inimese kohta kevad-talvel – mediaan (50% 
vastajatest kulutas antud summast rohkem, 50% vähem) 

eestlased välismaalased   
  2004 2005 2004 2005 
majutus 650 800 600 800 
toit väljaspool majutusettevõtet 120 100 200 100 
ostud 100 100 300 200 
ajaviide 100 125 150 100 
majutus+toit+ravi* 600 700 628 800 
* taastusravikeskustes viibijad 
 
AJAVIITEVÕIMALUSED 
 
Vaba aja veetmise eelistused 
% arvutamisel on arvestatud positiivsed vastused “huvitab eelkõige” ja “ka see 
huvitab”.  
 
Tabel 21: Eestlaste vaba aja veetmise eelistused 

eestlased 2004 2005 
baarid, restoranid 76% 67% 
diskod, ööklubid 50% 54% 
sportimine, aktiivne vaba aja veetmine 48% 48% 
teater 36% 41% 
kaubanduskeskuste külastamine 66% 39% 
tantsuõhtud 43% 33% 
kergemuusika kontserdid 39% 32% 
muuseumid, näitused 54% 26% 
süvamuusika kontserdid 27% 25% 
tutvumine vaatamisväärsustega, linnaekskursioonid 55% 21% 
väljasõidud maakonda 34% 12% 
kino 23% 8% 
 
 
Tabel 22: Välismaalaste vaba aja veetmise eelistused 

välismaalased 2004 2005 
baarid, restoranid 73% 69% 
tutvumine vaatamisväärsustega, linnaekskursioonid 80% 61% 
kaubanduskeskuste külastamine 71% 54% 
tantsuõhtud 56% 48% 
muuseumid, näitused 67% 44% 
sportimine, aktiivne vaba aja veetmine 52% 35% 
väljasõidud maakonda 52% 34% 
süvamuusika kontserdid 46% 24% 
kergemuusika kontserdid 58% 24% 
diskod, ööklubid 28% 19% 



 26

teater 33% 15% 
kino 13% 2% 
 
Tabel 23: Hinnang olemasolevatele vaba aja veetmise võimalustele* 
 

eestlased välismaalased 
  2004 2005 2004 2005 

süvamuusika kontserdid 3,78 4,15 4,02 3,95 
kergemuusika kontserdid 3,78 4,00 3,78 4,08 
tantsuõhtud 3,89 4,02 4,04 4,17 
diskod, ööklubid 3,82 4,02 3,73 3,71 
muuseumid, näitused 3,96 4,00 3,81 4,2 
baarid, restoranid 4,32 4,09 4,23 4,1 
sportimine, aktiivne vaba aja veetmine 3,75 4,23 3,67 3,92 
teater 4,35 4,32 3,64 3,94 
kaubanduskeskuste külastamine 4,13 3,81 4,25 3,87 
kino 3,12 3,54 3,34 2,56 
väljasõidud maakonda 3,77 4,11 3,67 4,29 
tutvumine vaatamisväärsustega, linnaekskursioonid 3,89 3,84 4,1 4,2 
 
* Külalistel paluti hinnata olemasolevaid vaba aja veetmise võimalusi 5-pallisel 
hinnanguskaalal (1-väga halb .... 5-väga hea), tabelites on välja toodud keskmised. 
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SOOVID, ETTEPANEKUD, MÄRKUSED 
 
Mis meeldis Pärnus kõige enam? (välismaalased) 
%= osakaal kõigist vastajatest (n=200) 
 
Suured rohelised pargid, palju ilusaid puid, ilus haljastus   19% 
Ilus linn         15% 
Ilus puhas rand, meri        14% 
Rahu/vaikus          9% 
odavad hinnad         6% 
sõbralik teenindus        5% 
hea puhkuselinn        5% 
lahked, sõbralikud inimesed       5% 
arhitektuur (vanad majad Rannarajoonis)     5% 
Ravivõimalused        4% 
ilus ilm         4% 
Parim sanatoorium Tervis       2% 
Veekeskus         1% 
Head ekskursioonid        1% 
arenev kaubandusvõrk       1% 
kultuurne linn         1% 
 
Vastajate osakaal alla 1% 
hea valikuga autoturud 
Hea konverentsikorraldus 
Palju tegevust 
Kaubanduskeskused kaua lahti 
palju kohvikuid ja baare 
turvaline 
vähe autosid 
huvitavad vaatamisväärsused 
 
Mis meeldis Pärnus kõige enam? (eestlased) 
%= osakaal kõigist vastajatest (n=200) 
 
rahulik vaikne linn, meeldiv õhkkond  14% 
rand       9% 
Ilus linn      8% 
roheline linn, ilus loodus, pargid    5% 
meeldiv hotelli või SPA personal / hea teenindus 4% 
ilusad / lahked / viisakad inimesed   4% 
veekeskus      4% 
ilus ilm      4% 
head ravivõimalused      2% 
vähe autosid      1% 
Rüütli tänava haljastus    1% 
Konverentsikorraldus     1% 
hotelli asukoht      1% 
puhas keskkond / korras linn    1% 
ööklubid      1% 
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vähe turiste / vähe rahvast    1% 
soodsad puhkamisvõimalused    1% 
Vastajate osakaal alla 1% 
hea ööbimiskoht 
Volbriöö üritus Port Arturi juures 
allergikute toad Tarvis Paradiisis 
Strandi hea majutuspakettide valik 
Vanalinn 
Koidula park 
palju vaatamisväärset 
Raeküla suusarada 
Kuursaal 
uued baarid (nt Objekt) 
väikesed vahemaad 
puhas õhk 
majutuskohtade hea valik 
WIFI leviala paljudes kohtades 
Pärnu kodulehekülg 
Teater 
uued tööalased kontaktid 
SPA sooduspakkumised 
lastele mõeldud teenindus Rannahotellis 
Sunset Clubi avapidu 
rannahooaja avamine 
Ammende villa salongiõhtud 
palju üritusi 
purskkaevud pangahoone ees 
jäärajasõidud 
muul 
rannapromenaad 
ilusaid uusi ehitisi palju 
laienev kaubavalik poodides 
odav hinnatase 
jõgi  
tormikahjustuste likvideerimine 
 
Mis häiris  Pärnus kõige enam? (eestlased) 
%= osakaal kõigist vastajatest (n=200) 
 
teede kvaliteet         7% 
liiga palju turiste / liiga soomlastekeskne    2% 
rannajoon ja rand koristamata       2% 
bussiaegu, marsruute kaardil, piletihindu pole peatustes üleva 2% 
liiga vähe klubisid       1% 
vähe kaubanduskeskusi      1% 
vähene info hotelli administraatorilt     1% 
teeviitu vähe        1% 
rannajoon elutu, õnnetu      1% 
prügi parkides /  räpasus      1% 
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Vastajate osakaal alla 1% 
ettevaatamatud taksojuhid 
veekeskus kohati räpane 
aeglane teenindus K-arvutisalongis 
noorte alkoholism ja ebakohane käitumine 
vähe haljastust 
tormikahjustused ikka veel likvideerimata 
vähe pinke rannas 
liiga vähe üritusi / igavus 
kaubanduskeskustesse ei pääse ratastooliga 
linnatransport hõre 
ebaprofessionaalne teenindus Tarapita söögikohas 
Rüütli tänav ilmetu - rohkem poode ja kohvikuid 
kõrge hinnatase turistide tõttu 
asotsiaalid 
kallid taksohinnad 
ebaviisakas liikluskultuur 
liiga vähe söögikohti 
vähe piljardimängukohti 
vähe infot vaatamisväärsuste kohta 
kohalikud inimesed ei oska teed juhatada 
arusaamatu liikluskorraldus Rannarajoonis 
loomakaupluste vähesus 
vähe odavaid söögikohti sanatooriumite juures 
 
Mis häiris  Pärnus kõige enam? (välismaalased) 
%= osakaal kõigist vastajatest (n=200) 
 
Vähe viitasid ja linnakaarte    3% 
lärmakad noored tänavatel    2% 
tänavad võiksid puhtamad olla   2% 
teed halvad      1% 
vähe lõbustuskohti, restorane, baare   1% 
Vastajate osakaal alla 1% 
Halb giid 
vähe valuutavahetuspunkte 
kehv autolaenutusesüsteem (väike valik, kallid hinnad) 
lagunenud hooned 
Pärnu hotellis oleks võinud olla rohkem lisateenuseid 
hotelli parkimisvõimalused halvad (Strand) 
liiga palju Soome turiste 
teenuseid ei leia üles, informatsiooni vähe 
lärm häirib 
rannas polnud prügikaste 
vähe internetivõimalusi 
 
 
Soovid, ettepanekud, märkused (eestlased) 
%= osakaal kõigist vastajatest (n=200) 
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teede olukord kehv     1% 
Vastajate osakaal alla 1% 
majutuskohad võiks meedias end rohkem reklaamida 
rohkem tasuta parkimiskohti 
rohkem kultuuriüritusi kevaditi 
konverentsiturismi võiks arendada 
rohkem sportimisvõimalusi kevadel 
tore, et linn pidevalt areneb  
rohkem söögikohti rannas 
meeldiv teenindus 



Pärnu kevad-talvine külaline 2005

Anneli Leemet

linnasotsioloog

Arengu– ja turismiteenistus

30.11.05



Kevad-talvise külastaja uuringu 
eesmärgidSaada ülevaade:

• külaliste arvust, päritolust ja struktuurist

• reisieesmärkidest

• kasutatavatest teenustest

• Info hankimise viisidest 

• valdkondade kaetusest infoga

• ajaviitevõimaluste eelistustest

• teeninduse ja ajaviitevõimaluste olukorrast kevad-talvisel 
perioodil ja selle parandamise võimalustest linnakülastaja 
pilgu läbi

Jälgida nende näitajate muutumist ajas – võrdlus varasemate 
aastatega



Uuringu läbiviimine 

Kasutati kahte andmeallikat:

• Veebruari, märtsi ja aprilli kuu majutuskohtade 
statistikat 

• Ankeetküsitlust linna majutusettevõtete külaliste 
seas



Külaliste hinnanguline arv

16 tuhat

13 tuhat

10 tuhat

0 5000 10000 15000 20000

veebruar

märts

aprill



Eestlaste - välismaalaste osakaal 
kuude lõikes linna külastajaskonnas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Eestlased 45% 38% 30% 36%

Välismaalased 55% 62% 70% 64%

veebruar märts aprill
kuude 

keskmine



Külaliste arvu dünaamika päritolu ja 
kuude lõikes
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12000
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Väliskülaliste päritolu
2004

Soome 82%

Rootsi 7%

Läti 1%

Norra 1%

Saksamaa 1%

Venemaa 1%

Leedu 1%

Taani 1%

Suurbritannia      <1%

Muu riik 5%

2005

81%

8%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

3%



Vanuseline struktuur, eestlased
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Vanuseline struktuur, välismaalased
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Reisi eesmärk

 

eestlased välismaalased 

 
eelkõige 

sellepärast 
ka see on 

oluline 
eelkõige 

sellepärast 
ka see on 

oluline 

Puhkus 
 

57% 19% 72% 17% 

ravi  
 

19% 4% 46% 11% 

komandeering, ärireis, 
konverents, seminar, koolitus 

30% 5% 10% 2% 

kultuuri- või 
meelelahutussündmuse 
külastamine 

12% 13% 8% 
 

 

10% 

spordiürituse külastamine 2% 2% - 4% 

huvireis, 
vaatamisväärsustega 
tutvumine 

2% 11% 32% 20% 

aktiivne vaba aja veetmine, 
harrastustega tegelemine 

18% 19% 18% 14% 

Muu 6% 1% 1% - 



Miks just Pärnu? eestlased
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Miks just Pärnu? välismaalased
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Pärnu külastamine kordades, 
välismaalased
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Eelinfo Pärnust, eestlased

Peamine 

infoallikas

Lisa- 

infoallikas kokku

eelnevad külaskäigud 45% 34% 79%
sugulased, sõbrad 29% 36% 65%
tööalased kontaktid 25% 19% 44%

Pärnu kodulehekülg internetis 12% 32% 44%

ajalehed, ajakirjad 5% 27% 32%

televisioon 1% 16% 17%

raadio 3% 13% 16%

turismialased brošüürid 2% 13% 15%

telefonikataloog, infotelefon 6% 8% 14%

reisibüroo 4% 5% 9%

muu 5% 1% 6%



Eelinfo Pärnust, välismaalased

Peamine 

infoallikas

Lisa- 

infoallikas kokku

reisibüroo 57% 17% 74%
turismialased brošüürid 34% 27% 61%

eelnevad külaskäigud 22% 23% 45%

sugulased, sõbrad 16% 26% 42%

Pärnu kodulehekülg internetis 8% 8% 16%

tööalased kontaktid 7% 8% 15%

ajalehed, ajakirjad 5% 7% 12%

telefonikataloog, infotelefon 5% 4% 9%

turismimessid 2% 3% 5%

raadio 1% 2% 3%

muu 2% 1% 3%

televisioon - 1% 1%



Infoga ebapiisavalt kaetud valdkonnad 

eestlastel 2004, 2005 2004 2005 muutus

Pärnu kultuur ja ajalugu -0,15 -0,28 ↑
parkimispiletite ostuvõimalused ja -0,22 -0,23 ↑

parkimise korraldus -0,19 -0,23 ↑

kultuuriüritused -0,11 -0,21 ↑

spordiüritused -0,12 -0,17 ↑

aktiivse puhkuse veetmise ja 

sportimisvõimalused -0,11 -0,12 →

linnaliinibusside marsruudid ja 

ajagraafik -0,1 -0,09 →

teenindus- ja kaubandusettevõtete 

lahtiolekuajad -0,08 -0,09 →



Infoga ebapiisavalt kaetud valdkonnad 
välismaalastel 2004, 2005

2004 2005 muutus

kultuuriüritused -0,28 -0,2 ↓

teenindus- ja kaubandusettevõtete 

lahtiolekuajad -0,19 -0,17 ↓

Pärnu kultuur ja ajalugu -0,13 -0,12 →

aktiivse puhkuse veetmise 

ja sportimisvõimalused -0,15 -0,07 ↓

parkimispiletite ostuvõimalused 0 -0,06 ↑

parkimise korraldus 0,06 - 0,06 ↑ 

linnaliinibusside marsruudid ja -0,12 -0,05 ↓

ajagraafik

spordiüritused -0,13 -0,04 ↓

toitlustusvõimalused -0,31 0,07 ↓



KESKMISED KULUTUSED ÖÖPÄEVAS ÜHE 
INIMESE KOHTA (kroonides)

eestlased välismaalased

majutus 884 904

majutus+toit+ravi 784 827

(sanatooriumites viibijad)

toit 127 136

(väljaspool majutusettevõtet)

ostud 215 311

ajaviide 164 207

Kokku 1290-1390 1481-1558



Hinnang olemasolevatele vaba aja 
veetmise võimalustele, eestlased

keskmine hinne

osakaal külalistest, 

kes antud võimalust 

kasutanud olid

teater 4,32 41%

sportimine, aktiivne vaba aja veetmine 4,23 48%

süvamuusika kontserdid 4,15 23%

väljasõidud maakonda 4,11 23%

baarid, restoranid 4,09 74%

diskod, ööklubid 4,02 48%

tantsuõhtud 4,02 29%

muuseumid, näitused 4 32%

kergemuusika kontserdid 4 25%

tutvumine vaatamisväärsustega, 
linnaekskursioonid 3,84 26%

kaubanduskeskuste külastamine 3,81 59%

kino 3,54 14%



Hinnang olemasolevatele vaba aja 
veetmise võimalustele, välismaalased

keskmine hinne

osakaal külalistest, 

kes antud võimalust 

kasutanud olid

väljasõidud maakonda 4,29 28%

tutvumine vaatamisväärsustega, 
linnaekskursioonid 4,2 53%

muuseumid, näitused 4,2 36%

tantsuõhtud 4,17 38%

baarid, restoranid 4,1 67%

kergemuusika kontserdid 4,08 19%

süvamuusika kontserdid 3,95 11%

teater 3,94 8%

sportimine, aktiivne vaba aja veetmine 3,92 32%

kaubanduskeskuste külastamine 3,87 63%

diskod, ööklubid 3,71 14%

kino 2,56 5%



Hinnang teenindusele ja tingimustele, eestlased

 2005 muutus 

meditsiiniline teenindus taastusravikeskustes 4,59 + 

elamistingimused 4,46 + 

pangateenused 4,44 + 

autoteenindus 4,39 + 

toidu  kvaliteet toitlustuskohtades 4,31 - 

teenindus toitlustuskohtades 4,1 - 

linna heakord 4,09 - 

vaba aja veetmise võimalused 4,09 - 

info kättesaadavus 4,01 + 

teenindus kauplustes 3,99 - 

autode parkimisvõimalused linnas 3,53 + 

teede ja tänavate olukord 3,14 - 

valdkondade keskmine 4,10 + 
 



Hinnang teenindusele ja tingimustele, 
välismaalased

 2005 muutus 

meditsiiniline teenindus taastusravikeskustes 4,48 - 

pangateenused 4,37 + 

elamistingimused 4,28 - 

toidu  kvaliteet toitlustuskohtades 4,27 - 

autoteenindus 4,24 + 

info kättesaadavus 4,22 + 

vaba aja veetmise võimalused 4,21 + 

teenindus toitlustuskohtades 4,16 - 

teenindus kauplustes 4,04 - 

linna heakord 4,01 - 

autode parkimisvõimalused linnas 3,86 + 

teenindajate võõrkeeleoskus 3,79 - 

teede ja tänavate olukord 3,24 - 

kohalike elanike võõrkeeleoskus 2,02 - 

valdkondade keskmine 3,94 - 
 



Mis häiris kevad-talvises Pärnus 
kõige enam?

• Teede-tänavate kvaliteet ja korrashoid

• Liiga palju turiste / liiga soomlastekeskne

• Vähe viitasid ja linnakaarte

• Vähe infot vaatamisväärsuste kohta

• Rannarajoon elutu, õnnetu

• Kehv autolaenutussüsteem (väike valik, kallis)

• Lagunenud hooned

• Bussiaegu, marsruute, piletihindu pole peatustes üleval

• Linnatransport hõre



Mis häiris kevad-talvises Pärnus 
kõige enam?

• Ebaproportsionaalselt kõrged taksohinnad

• Ebaviisakas liikluskultuur

• Arusaamatu liikluskorraldus rannarajoonis

• Kaubakeskustesse ei pääse ratastooliga

• Vähe kaubandust, vähe klubisid 

• Liiga vähe üritusi / igav

• Vähe lõbustuskohti, restorane, baare

• Rüütli tänav ilmetu – rohkem kohvikuid ja poode



Mis meeldis kevad-talvises Pärnus 
kõige enam?

• Suured pargid, loodus, kena haljastus

• Puhas keskkond, puhas õhk, korras linn

• Ilus puhas rand, meri

• Vaikne rahulik linn, meeldiv õhkkond

• Vähe rahvast / turiste

• Vähe autosid 

• Ilusad / lahked / viisakad / sõbralikud inimesed

• Arhitektuur, majad rannarajoonis, uued majad

• Väikesed vahemaad

• Muul

• Jõgi
• Vanalinn

• Koidula park



Mis meeldis kevad-talvises Pärnus 
kõige enam?

• Ravivõimalused

• Odavad hinnad, soodsad puhkamisvõimalused

• Majutuskohtade valik

• Konverentsikorraldus

• Veekeskus

• Teater

• Wifi leviala paljudes kohtades

• Pärnu kodulehekülg

• Raeküla suusarada

• Jäärajasõidud

• Ekskursioonid

• Kaubanduskeskused kaua avatud



Tänan tähelepanu eest!

Täismahus uuringuraport on kõigile huvilistele peagi 
kättesaadav Pärnu linna koduleheküljel! 

www.parnu.ee
Küsimused ja märkused

anneli@lv.parnu.ee

44 30 672
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