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Sissejuhatus 
 
Linn on keeruline kooslus, mis on pidevas muutumises ning millele aitavad kaasa nii 

kohalikud, riiklikud kui ka globaalsed arengud. Samaaegselt on linna arengu 

kavandamise seisukohalt väga oluline teada linna külaliste arvamusi ja hoiakuid, mis 

aitavad igakülgselt analüüsida kitsaskohti ning otsida paremaid lahendusi tagamaks nii 

külalistele  kui ka elanikele meeldiv ja inimsõbralik keskkond. 

 

Kohalik omavalitsus on kahtlemata turismi arendamise võtmerollis, mistõttu on alates 

1995. aastast Pärnu Linnavalitsuse poolt korraldatud iga-aastaseid suvekülalise uurimusi. 

2004. aastast alustati suvise kõrghooaja välise külastajate uuringutega. Küsitluse 

läbiviimise metoodika ja küsimused on olnud standardsed, mis annavad hea võrdlusbaasi 

läbi viidud  uuringuaastate. 2010. aastal ei olnud võimalik eelarveliste vahendite 

puudusel kevad-talvist küsitlust läbi viia ja 2011. aastal viidi see läbi kolledži kaasabil 

ning sel aastal muudeti metoodikat küsitluse osas, kui üldkogumi moodustasid Pärnus 

viibivad kõik linnakülalised, mitte ainult majutusasutustes peatunud külalised.  

Käesolev kokkuvõte annab ülevaate uuringuobjekti „ Pärnu Kevad-talvine külaline 2011“ 

tulemustest võrdluses eelmiste aastatega. Saadud uuringu tulemusi kasutatakse 

linnavalitsuses Pärnu linna  turismi- ja arendusprojektide kavandamisel, kultuurielu 

arendamisel ning koostamisel. 
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1. Ülevaade uurimuse korraldusest 
 

1.1.Uurimuse eesmärk 
 
Uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade: 

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

peatumiskohtadest, kasutavatest teenustest, ajaviitevõimaluste eelistustest, 

infohankimise viisidest ja infodefitsiidi valdkonniti;  

2. Külastajate sihtkohaootuste ja tegeliku olukorra vastavusest; 

3. Pärnu teeninduse ja ajaviitevõimaluste olukorrast kevad-talvisel perioodil ja selle 

parandamise võimalustest linnakülastaja pilgu läbi; 

4.  Pärnu linna tugevustest ja nõrkustest sihtkohana; 

5.  Võrdlus varasemate aastate kevad-talvise perioodiga. 

1.2.Üldkogum ja valim 
 
Üldkogumi moodustasid Pärnus viibinud linnakülalised. Küsitluse raames intervjueeriti 

368 Pärnu linna külalist, kellest 157 olid eestlased ja 211 välismaalased.  

1.3.Uurimuse läbiviimise metoodika 
 
Uurimuse koostamisel kasutati kahte andmeallikat – majutuskohtade statistikat, mis 

hõlmab andmeid veebruari, märtsi ja aprilli kohta ning ankeetküsitlust. Küsitluse 

struktureeritud ankeet  koosneb viiest osast: 

1. üldandmed; 

2. eelinformatsioon Pärnust; 

3. külaliste rahulolu teenindusega ja majanduslik taust; 

4. vaba aja veetmise võimalused Pärnus; 

5. küsitletute isikuandmed. 

Ankeetküsitlus viidi läbi intervjueerimise teel ajavahemikus 18 veebruar – 14 aprill. 

2011.a. ja ankeetküsitluse läbiviimist korraldati Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži poolt ja 

küsitlesid üliõpilased. 
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Majutusasutuste statistika põhjal on välja toodud ka andmed külastajate üldarvu, soolise- 

ja vanuselise struktuuri ning päritolu kohta. Ülejäänud andmestik pärineb 

ankeetküsitlusest. 

1.4. Andmestiku analüüs ja andmete esitamine 
 
Küsitluse andmestiku analüüsiks kasutati analüüsi paketti SPSS - 16 

Andmete kirjeldamiseks kasutati aritmeetilist keskmist, mis iseloomustab tunnuse üldist 

taset ja tunnuste jaotumist, mida uuriti sagedustabelitega. Kahe tunnuse ühisjaotusi 

kirjeldati risttabelitega. Selgitamaks välja erinevuse olemasolu ootuste ja tegelikke 

muljeid peegeldavate hinnangute keskväärtuste vahel kasutati t-testi. Küsitluse kokkuvõte 

on esitatud tekstina, aegridade, tabelite ja  graafikutega. 
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2.Kokkuvõte peamistest tulemustest 

 
2011. aastal veebruarist aprillini läbi viidud Pärnu linna külastajate uuringuga selgus, et: 
 

• kokku külastas 2011. aasta kevad-talvel (veebruar- aprill) Pärnu linna 

majutusasutusi ja taastusravikeskusi  üle 41 000 külastajaid. Neist eestlasi üle 

21 000 ja välismaalasi üle 20 000; 

• külastajate päritolu lõikes ülevaade näitab, et eestlasi ööbis majutusasutustes 

veebruarist märtsini 52% ja välismaalasi 48%; 

• suurima osakaaluga päritolumaa on Soome, kuid võrreldes eelnevate aastatega, 

soomlaste osatähtsus väheneb aasta-aastalt; 

• reisi etteplaneerimise aeg on välismaalastel pikem, kahes nädalast kuni kuuni ja 

eestlastel lühem, kahest päevast kuni nädalani; 

• keskmine Pärnus veedetud päevade arv, eestlastel oli 3,7 päeva ja välismaalastel 

5,9 päeva; 

• suurenenud 20%  võrra, võrreldes 2009.a. oli nende välismaalaste hulk, kes 

külastasid Pärnut esimest korda; 

• nagu ka varasematel perioodidel saabusid ka 2011.a. turistid Pärnusse puhkust 

veetma (eestlased 86% ja välismaalased 75%); 

• suurenenud oli nende osatähtsus, kes tulid Pärnusse mõnda kultuuri-, spordi- või 

meelelahutussündmust külastama (eestlased 30% ja välismaalased 43%); 

• üle 60-aastastele siseturistidele oli olulisemaks Pärnusse saabumise eesmärgiks 

raviteenuste kasutamine ja sama vanadele välismaalastele spaa- ja 

lõõgastusteenuste kasutamine. Kuni 30-aastaste noorte siseturistide jaoks 

oluliseks eesmärgiks ka sugulaste, sõprade  või tuttavate külastamine; 

• soomlased ja leedulased naasid pärnusse ravi-, spaa- ja lõõgastusteenuseid 

kasutama, venelased tulid pigem sugulasi või tuttavaid külastama; 

• eestlaste suurimaks Pärnusse tulemise motivatsiooniks osutusid sõbrad ja 

tuttavad, üle 60-aastaseid eestlasi aga motiveerisid enam ravivõimalused; 

• välismaalaste suurimaks motivatsiooniks Pärnusse naasmisel olid ravivõimalused, 

sõprade, tuttavate kaaskutse, kuid ka vaikne linnamiljöö; 
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• noori kuni 30-aastaseid välismaalasi motiveeris kõige enam mingi konkreetne 

sündmus (valdavalt tudengite Talvepäevad ja Jääfestival); 

• eestlased hangivad informatsiooni eelkõige mitteformaalsetest kanalitest – 

eelnevatest külaskäikudest või sõpradelt, tuttavatelt. Formaalsetest kanalitest 

kõige olulisemaks allikaks on osutunud Pärnu linna kodulehekülg internetis ja 

selle olulisus kasvab; 

• välismaalaste peamiseim info hankimise allikas oli samuti Pärnu interneti 

kodulehekülg, kuid formaalsetest kanalitest osutusid olulisteks veel ka reisbürood 

ja turismialased brošüürid. Mitteformaalseteks kanaliteks on sugulased ja 

tuttavad, ning samuti eelnevad külaskäigud; 

• üle 60-aastane eestlane hangib formaalsetest kanalitest infot televisioonist ja 

ajakirjandusest, sama vana välismaalane aga reisbüroost ja turismialastest 

brošüüridest. Nooremad turistid hankisid infot peamiselt Pärnu koduleheküljelt 

internetist; 

• rahvuste lõikes info hankimise ülevaade näitas, et samuti oli oluline internet ja 

Pärnu linna kodulehekülg, kuid soomlastele ja rootslastele oli oluliseks allikateks 

veel reisbürood ja turismialastest brošüüridest. Lätlastele ja leedulastele olid info 

allikateks reisbürood ja venelastele turismialastest brošüüridest ning 

turismimessid ja kampaaniad; 

• informatsiooni puudus esines parkimise korralduse ja parkimispiletite 

ostuvõimaluste osas ning kultuuri, ajaloo ja vaatamisväärtuse osas; 

• keskmiselt kõrgemalt hindasid eestlased majutustingimusi, toidu kvaliteeti ja 

teenindust toitlustuskohtades. Madalamalt hinnati autode parkimise võimalusi ja 

linna heakorda; 

• välismaalased hindasid keskmiselt kõrgemalt samuti majutustingimusi, kuid ka 

meditsiinilist teenindust taastusravikeskustes ja teenindust toitlustuskohtades. 

Madalamalt hindasid ka välismaalased autode parkimise võimalusi; 

• 61% eestlastest ja 70% välismaalastest olid täiesti või üldiselt rahul linna 

paigaldatud turismiinformatsiooniga; 

• keskmine kulutuste võrdlus näitab, et 2011.a. võrreldes 2009.a. kulutasid 

siseturistid 2% vähem aga välisturistid 9% rohkem; 
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• siseturistidest kulutasid enam 30-59-aastased ja vähem 60-aastased, 

välisturistidest kulutasid aga enam just üle 60-aastased; 

• rahvuste lõikest selgus aga, et enam kulutasid lätlased, soomlased ja rootslased 

ning kõige vähem leedulased. Lastega pere kulutas 2011.a. 11% rohkem kui 2009. 

aastal; 

• vaba aega eelistavad nii välismaalased kui ka eestlased veeta eelkõige baarides, 

restoranides ja kaubanduskeskustes. Aktiivsemad kaubanduskeskuste külastajad 

olid kuni 30-aastased eestlased ja kuni 59-aastased välismaalased ja rahvustest 

soomlased, rootslased ja sakslased. Lätlased eelistasid ostlemisele lisaks veel 

sportida ja aktiivselt vaba aega veeta, leedulased eelistasid diskosid, ööklubisid ja 

festival, venelased ja soomlased eelistasid muuseume ja näitusi ning sakslased 

teatrit ja linnaekskursioone; 

• 28% vastanud  siseturistidest väitis, et neil esines probleeme parkimiskoha 

leidmisega; 

• 24% vastanud siseturisti meelest ei toimunud piisaval hulgal erinevaid spordi- ja 

kultuurisündmusi; 

• 57% siseturistide meelest oli Pärnus piisavalt vaba aja veetmise võimalusi; 

• 41% vastanud siseturistide meelest on kohalik hinnatase kõrge, samas kui 37% 

pidas seda madalaks; 

• 24% arvates ei ole Pärnu ühistranspordisüsteem heal tasemel; 

• 75% siseturiste väidab, et Pärnu kauplustes on hea teenindus; 

• 21% vastanud välismaalaste meelest ei olnud Pärnu linn puhas; 

• 22% vastanud välismaalaste meelest ei olnud linnas lihtne saada informatsiooni 

vaatamisväärsuste kohta, 

• 11% välismaalaste jaoks ei olnud informatsioon parkimise kohta arusaadav ega 

kättesaadav ja 15% esines probleeme autole parkimiskoha leidmisega; 

• 53% vastanud välismaalaste meelest oli Pärnus piisavalt vaba aja võimalusi; 

• 18% välismaalaste meelest oli kohalik hinnatase madal, kuid 685 pidas seda 

kõrgeks 

• 15% välismaalaste meelest ei ole Pärnu linna ühiskondlik transpordisüsteem heal 

tasemel; 
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• 67% välisturistidest oli rahul majutustingimustega, 18% ei olnud majutusega 

rahul; 

• 78% eestlastest ja 76% välismaalastest ei tundnud ennast Pärnus ööpäevaringselt 

turvaliselt ja nende osakaal, kes ennast siin turvaliselt ei tundnud on mulluste 

uuringutega võrreldes kasvanud; 

• Pärnu maakonda külastas 34% Pärnut külastanud eestlastest ja 39% 

välismaalastest; 

• Informatsiooni kättesaadavust maakonna vaatamisväärsuste, kultuuri- ja 

spordisündmuste kohta hindas heaks või väga heaks 31% eestlastest ja 40% 

välismaalastest; 
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3.Külaliste arv ja päritolu 
 

3.1. Külastajate arv. 
 
Kokku külastas 2011. aasta kevad-talvel (veebruar- aprill) Pärnu linna majutusasutusi ja 

taastusravikeskusi  üle 41 000 külastajaid. Neist eestlasi üle 21 000 ja välismaalasi üle 

20 000. 
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Joonis 1: Pärnu linna majutusettevõtete ja taastusravikeskustes viibinud kevad-talviste 
külastajate arvu muutus aastate lõikes (allikas. Statistikaamet) 
 

Ülevaade Pärnu linna külaliste arvust kevad-talvise kolme kuu (veebruar-aprill) lõikes ja 

eelnevate aastate võrdlusega näitab, et alates 2009. aastast on küll majutatud turistide 

osakaal mulluste aastatega võrreldes vähenenud, kui 2011. aastal on see võrreldes 2009. 

aastaga tõusnud 2000 turisti võrra.  Tõusnud on 2009. aastaga võrreldes nii majutatud 

sise- kui ka välisturistide arv. 

Erinevate kuude lõikes on näha, et turiste ööbis võrreldes 2009. aastaga 1000 võrra 

veebruaris ja 1500 võrra aprillis enam. Märtsis ööbinute arv jäi 2009. aastaga samale 

tasemele.  
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Joonis 2: Pärnu linna majutusettevõtetes ja taastusravikeskustes viibinud külastajate arvu 
2007-2011 võrdlus kuude lõikes kevad-talvisel perioodil (allikas: Statistikaamet) 
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Joonis 3: Pärnu linna majutusettevõtetes ja taastusravikeskustes viibinud külastajate arv 
2011.a.  kuude lõikes kevad-talvisel perioodil (allikas: Statistikaamet) 
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3.2. Külastajate päritolu 
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välismaalased 41% 44% 58% 48%

veebruar märts aprill kuude keskmine

 
Joonis 4:  Külaliste päritolu – eestlaste ja välismaalaste osakaal kuude lõikes 2011. aasta 
kevad-talvel (allikas. Statistikaamet) 
 
Külastajate päritolu osakaalu ülevaade näitab eestlaste suuremat osakaalu, eestlasi ööbis 

2011. aastal majutusasutustes 4% võrra välismaalastest enam. Erinevate kuude lõikes on 

veebruaris ja märtsis samuti eestlaste osakaal kõrgem, kuid aprillis aga ületas 4% 

välismaalaste osakaal eestlaste oma. Võrreldes 2009. aastaga, mil oli samuti eestlaste 

osakaal kõrgem, on käesoleval aastal eestlaste osakaal ühe protsendi võrra kasvanud. 

Erinevate kuude võrdlus 2009. aastaga näitas, et veebruaris oli välismaalaste osakaal 2% 

võrra 2011. aastal kõrgem ja aprillis 2% võrra madalam. 

Läbi aastate on suurima osakaaluga päritolumaa olnud Soome, kuid nende osakaal aasta 

aastalt väheneb ja võrreldes 2009. aastaga on see vähenenud  5% võrra ja võrreldes 2007. 

aastaga koguni 11% võrra. Samas aga on 2009. a. võrdlusega 2% võrra tõusnud nii 

lätlaste kui ka venelaste osakaal.  Kasvanud on ka 3% võrra muude riikide osatähtsus. 

Muudest riikidest oli oluliselt enam kasvanud võrreldes 2009.a. majutatud austerlaste, 

belglaste, itaallaste, türklaste ja ungarlaste arv.  
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Tabel 1: Väliskülastajate päritolu 2007-2011.a. kevad-talvel (allikas Statistikaamet) 

Osakaal väliskülalistest 
  2007 2008 2009 2011 
Soome 82% 76% 76% 71% 

Rootsi 8% 7% 6% 6% 

Läti 3% 7% 8% 10% 

Norra 3% 2% 3% 2% 

Saksamaa 1% 1% 1% 1% 

Venemaa 1% 1% 1% 3% 

Leedu 1% 2% 2% 1% 

Suurbritannia 1% 1% > 1% > 1% 

Taani         <1% > 1% > 1% > 1% 

Muu riik 3%* 4%** 2%*** 5%**** 

* osakaal majutusasutustes viibinud külalistest 
 
* 2007. aastal oli muude riikide hulgas esindatud: Austraalia, Austria, Belgia, Hispaania, 

Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Jaapan, Kanada, Poola, Portugal, Prantsusmaa, 

Rumeenia, Šveits, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ukraina, Ungari, USA. 

** 2008. aastal oli muude riikide hulgas esindatud: Austraalia, Hispaania, Holland, India, 

Itaalia, Poola,  Portugal, Prantsusmaa, Šveits, Tšehhi, Türgi, Ukraina, Ungari, USA. 

***2009. aastal oli muude riikide hulgas esindatud: Austria, Belgia, Brasiilia, Hiina, 

Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Jaapan, Kanada, Kreeka, Lõuna-Korea,  

Portugal, Prantsusmaa, Šveits, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ukraina, Ungari, 

USA. 

**** 2011. aastal oli muude riikide hulgas esindatud: Austraalia, Austria, Belgia, 

Brasiilia, Bulgaaria, Hiina, Hispaania, Iirimaa, Island, Itaalia, Jaapan, Kanada, Kreeka, 

Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Šveits, Slovakkia, Tšehhi, Türgi, Ukraina, 

Ungari, USA. 
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4. Pärnu kevad-talviste külaliste üldised andmed 
 
Tabel 2: Küsitletud külaliste vanuseline struktuur 2007-2011 kevad-talvel 

eestlased välismaalased 
  2007 2008 2009 2011 2007 2008 2009 2011 

kuni 30  32% 26% 34% 54% 9% 9% 17% 40% 

31-59 58% 52% 43% 41% 41% 40% 41% 43% 

60 ja vanemad 10% 22% 23% 5% 50% 51% 42% 17% 

 
Tabel 3: Küsitletud külaliste sooline struktuur 2007-2011 kevad-talvel 
  eestlased välismaalased 
  2007 2008 2009 2011 2007 2008 2009 2011 
mehed 49% 41% 46% 42% 47% 44% 49% 35% 

naised 51% 59% 54% 58% 53% 56% 51% 64% 

 
 Tabel 4: Sotsiaalne struktuur päritolu lõikes 2007-2011a. kevad-talv 

eestlased välismaalased 

  
2007 
(n=200) 

2008 
(n=200) 

2009 
(n=200) 

2011 
(n=157) 

2007 
(n=200) 

2008 
(n=200) 

2009 
(n=200) 

2011 
(n=211) 

õpilane/tudeng 6% 9% 10% 21% 2% 7% 9% 31% 

kodune 5% 5% 1% 8% 9% 7% 5% 4% 

palgatöötaja 59% 48% 50% 52% 32% 35% 25% 31% 
eraettevõtja 24% 16% 15% 13% 17% 20% 20% 14% 
pensionär 6% 20% 17% 5% 40% 31% 40% 18% 
teadmata         - 2% 1% 1%          -         - 1% 2% 

n = vastajate arv  
 

5. Reisi etteplaneerimine, külastamine kordades ja 
kestus 
 
Tabel 5: Reisi etteplaneerimise aeg kevad-talvel 

eestlased välismaalased 
  2007 2008 2009 2011 2007 2008 2009 2011 

kuni 3 päeva 11% 10% 9% 31% 2% 5% 3% 9% 

3 päeva kuni nädal 17% 11% 25% 17% 11% 5% 5% 17% 

1-2 nädalat 19% 22% 23% 22% 17% 15% 16% 16% 

2 nädalat kuni 1 kuu 25% 30% 20% 19% 20% 27% 22% 21% 
1-2 kuud 18% 16% 15% 7% 27% 29% 25% 24% 
3-6 kuud 7% 11% 3% 3% 17% 13% 18% 10% 

7-12 kuud 2% 1% 4% 1% 6% 5% 5% 2% 

üle 1 aasta 0,5%           - 1% 1% 1% 1% 6% 1% 

ei oska öelda/ei mäleta 0,5%           -           -         -           -            -           -           - 
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Tabel 6: Reisi viibimise kestus kevad-talvel 
eestlased välismaalased 

  2007 2008 2009 2011 2007 2008 2009 2011 
1 päev 2% 6% 2% 18% 2% 2% 2% 7% 

2-3 päeva 62% 68% 64% 42% 42% 40% 37% 32% 
4-7 päeva 35% 23% 33% 32% 50% 50% 55% 33% 
8-14 päeva 1% 3% 1% 6% 5% 8% 6% 26% 
üle 14 päeva           -          -          - 1% 1%           -           - 2% 

keskmine päevade arv 5,5 3,2 3,3 3,7 4,5 4,5 4,6 5,9 

 
Tabel 7: Pärnu külastamise korrad, välismaalased 
  2007 2008 2009 2011 
1 korda 39% 39% 22% 42% 

2 korda 22% 32% 31% 23% 

3 - 4 korda 25% 15% 29% 18% 

5 korda ja enam 14% 13% 17% 17% 

ei oska öelda 1% 1% 1%           - 

 
Reisi etteplaneerimise ülevaade näitab aastast-aastasse, et välismaalaste planeerimise aeg 

on pikem kui eestlastel, kahest nädalast kuni kahe kuuni. Käesoleval aastal on aga 

suurenenud nende siseturistide osakaal oluliselt, kes olid reisi Pärnusse planeerinud ette 

kuni 3 päeva, ka välismaalaste sea oli reisi etteplaneerimise aeg lühenenud.  

Reisil viibimise kestvuse on toimunud muudatused nii sise- kui ka välisturistide seas, 

oluliselt on kasvanud nende hulk, kes viibisid Pärnus ainult ühe päeva, selle põhjuseks on 

küsitluse läbiviimise metoodika muutus, 2011. aastal küsitleti ka neid turiste, kes Pärnus 

ei pruukinud ööbida, vaid olid ainult läbisõidul. Keskmine Pärnus veedetud päevade arv, 

eestlastel oli 3,7 päeva ja välismaalastel 5,9 päeva. 

Suurenenud on ka nende välismaalaste arv, kes külastasid Pärnut esimest korda, võrreldes 

2009. aastaga  oli see suurenenud 20%. 
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6. Pärnu külastamise eesmärgid 
 
Tabel 8: Pärnu külastamise eesmärgid, eestlased 

2007   2008   2009 2011 

  
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 68% 23% 56% 28% 56% 33% 62% 25% 
raviteenuste 
kasutamine*             25% 22% 

spaa- ja 
lõõgastusteenuste 
kasutamine 23% 25% 34% 24% 24% 28% 29% 24% 

komandeering, ärireis, 
konverents, seminar, 
koolitus 14% 8% 16% 10% 8% 3% 11% 13% 

kultuuri-, spordi- või 
meelelahutussündmuse 
külastamine 12% 15% 7% 2% 10% 1% 16% 14% 

aktiivne vaba aja 
veetmine, harrastustega 
tegelemine 21% 26% 8% 18% 7% 18% 6% 22% 

sugulaste tuttavate 
külastamine  18% 28% 18% 17% 12% 21% 10% 14% 

muu ** 1%   4% 7% 4%   4%   

** 2011.aastal toodi lisaks etteantud vastusevariantidele välja muid Pärnu külastamise 
eesmärke. Enamasti oli tegu tööga, mingi peo või perekondliku sündmusega, suvekorteri 
külastuse või õppimisega 
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Tabel 9: Pärnu külastamise eesmärgid, välismaalased 
2007   2008   2009 2011 

  
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 74% 21% 61% 31% 66% 24% 64% 11% 

raviteenuste 
kasutamine*             29% 24% 

spaa- ja 
lõõgastusteenuste 
kasutamine 40% 27% 36% 24% 40% 33% 40% 29% 

komandeering, ärireis, 
konverents, seminar, 
koolitus 9% 5% 10% 13% 8% 5% 18% 15% 

kultuuri-, spordi- või 
meelelahutussündmuse 
külastamine 4% 16%   5% 3% 6% 13% 30% 

aktiivne vaba aja 
veetmine, harrastustega 
tegelemine 13% 22% 16% 20% 10% 23% 7% 21% 

sugulaste tuttavate 
külastamine  9% 6% 15% 17 4% 11% 17% 25% 

muu ** 4% 1% 2%       2%   

 
Nii nagu ka varasematel perioodidel nii ka 2011. aastal saabusid nii sise- kui ka 

välisturistid Pärnusse peamiselt puhkust veetma. Vaid 25% välismaalastele ja 14% 

siseturistidele ei olnud see oluline. Olulisuselt järgmiseks reisi peaeesmärgiks oli  spaa- ja 

lõõgastusteenuste kasutamine ja ka raviteenuste kasutamine. Oluliselt oli suurenenud ka 

nende osatähtsus, kes tulid Pärnusse mõnda kultuuri-, spordi- või meelelahutussündmust 

külastama.  

Peamiste reisieesmärkide kõrval oli nii sise- kui ka välisturistidele oluline sugulaste või 

tuttavate külastamine ning komandeeringus või konverentsil osalemine.  

 

Mainitud kultuurisündmused mida külastati olid Jääfestival, tudengite talvapäevad, 

sangpommi võistlused, mõni teatrietendus, Hellad Velled kuursaalis, Koit Toome 

kontsert, Pärnu ja Valio Võru võrkpallimatš, Tori ratsavõistlused, meestelaulupäev ja 

motovõistlused 
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Tabel 10: Pärnu külastamise eesmärk, vanuste lõikes (eelkõige sellepärast) 

eestlane välismaalane 

  kuni 30 a 31-59 a üle 60 a kuni 30 a 31-59 a üle 60 a 

puhkus 66% 56% 60% 49% 75% 71% 

raviteenuste kasutamine 20% 26% 83% 16% 39% 37% 

spaa- ja 
lõõgastusteenuste 
kasutamine 31% 27% 17% 27% 44% 65% 

komandeering, ärireis, 
konverents, seminar, 
koolitus 14% 12% 17% 18% 20% 11% 

kultuuri-, spordi- või 
meelelahutussündmuse 
külastamine 24% 5%   13% 14% 9% 

aktiivne vaba aja 
veetmine, harrastustega 
tegelemine 10% 2%   9% 7%   

sugulaste tuttavate 
külastamine  42% 18% 33% 19% 17% 11% 

 

Erinevate vanuste lõikes näitab, et kõikidele vanusegruppidele nii sise- kui ka 

välisturistidele oli peamiseks Pärnusse tulemise eesmärgiks puhkus. Üle 60-aastastele 

siseturistidele oli olulisemaks eesmärgiks raviteenuste kasutamine, sama vanadele 

välismaalastele aga spaa- ja lõõgastusteenuste kasutamine. Kuni 30-aastastele noortele 

siseturistidele oli olulisel kohal ka sugulaste, sõprade või tuttavate külastamine. 
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Tabel 11: Pärnu külastamise eesmärk, rahvuste lõikes (eelkõige sellepärast) 

eelkõige sellepärast külastab Pärnut 

  
soomlane 
n=84 

rootslane  
n=21 

lätlane   
n=16 

leedukas   
n= 13 

venelane  
n= 12 

sakslane   
n=32 

puhkus 82% 72% 53% 69% 58% 43% 
raviteenuste 
kasutamine 40% 29% 13% 39% 20% 20% 

spaa- ja 
lõõgastusteenuste 
kasutamine 58% 29% 44% 39% 20% 17% 

komandeering, ärireis, 
konverents, seminar, 
koolitus 17% 5% 6% 25% 40% 11% 

kultuuri-, spordi- või 
meelelahutussündmuse 
külastamine 13% 5% 13% 17% 20% 12% 

aktiivne vaba aja 
veetmine, harrastustega 
tegelemine 5%   13% 9% 9%   

sugulaste tuttavate 
külastamine * 15% 10% 19% 17% 73%   

n = vastajate arv 

 

Vaadeldes erinevaid rahvuseid, siis kõikide rahvuste peamiseks eesmärgiks oli samuti 

puhkus, soomlased ja leedulased naasid Pärnusse lisaks puhkusele ka raviteenuseid ning 

spaa- ja lõõgastusteenuseid kasutama. Samuti olid spaa- ja lõõgastusteenustest huvitatud 

lätlased. Venelased seevastu tulid pigem sugulasi, tuttavaid külastama ja 40% saabus 

Pärnusse kas komandeeringusse, ärireisile, konverentsile, seminarile või koolitusele. 

 

Lastega perede Pärnusse saabumise peamine eesmärk oli nii sise- kui välisturistide seas 

samuti puhkus, teiseks olulisemaks eesmärgiks oli spaa- ja lõõgastusteenuste kasutamine. 

Eesti pered tulid Pärnusse ka sõpru, sugulasi või tuttavaid külastama. 
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Tabel 12: Pärnu külastamise eesmärk, lastega pered 

eestlane välismaalane 

  

ka see 
on 
oluline 

eelkõige 
sellepärast 

ka see on 
oluline 

eelkõige 
sellepärast 

puhkus 11% 89%   75% 
raviteenuste 
kasutamine 25% 25% 23% 23% 

spaa- ja 
lõõgastusteenuste 
kasutamine 33% 50% 8% 46% 

komandeering, ärireis, 
konverents, seminar, 
koolitus 8% 8% 8% 15% 

kultuuri-, spordi- või 
meelelahutussündmuse 
külastamine 17% 8% 15% 15% 

aktiivne vaba aja 
veetmine, harrastustega 
tegelemine 17% 8% 8% 15% 

sugulaste tuttavate 
külastamine * 33% 33% 23% 23% 

 

 

 7.Sihtkohavaliku motivatsioon 
 

7.1. Eestlaste motivatsioon sihtkoha valikul 
 
Tabel 13: Motivatsioon sihtkoha valikul (miks just Pärnu?), eestlased 
  2007 2008 2009 2011 
sõbrad kutsusid kaasa 17% 14% 14% 26% 

varasemad külastused 16% 14% 20% 13% 
palju meelelahutust, 
ajaviitevõimalusi 11% 8% 12% 11% 

konkreetne sündmus, üritus 20% 21% 13% 10% 

ravivõimalused 15% 18% 13% 9% 

rahulik, vaikne linn 15% 13% 11% 9% 

reisibüroo sooduspakkumine 1% 2% 3% 2% 

soodne hinnatase 3% 2% 1% 1% 

muu* 2% 8% 11% 19%* 

* muud motivatsioonitegurid eestlastele 2011. aastal olid: perekondlik sündmus, 
kodulinn, töö, oma kinnisvara, konverents, koolitus, sugulaste või tuttavate külastus 
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Joonis 5: Motivatsioon sihtkoha valikul (miks just Pärnu?), eestlased vanuste lõikes 
 
Eestlaste suurimaks Pärnusse tuleku motivatsiooniks 2011.aastal oli, et sõbrad ja tuttavad 

kutsusid kaasa. Ülevaade erinevate vanuste lõikes näitas, et üle 60-aastaseid inimesi 

motiveerisid enam ravivõimalused, nooremaid kuni 59-aastaseid motiveeris enam 

sõprade kaasa kutsumine. 

 

7.2. Välismaalaste motivatsioon sihtkoha valikul 
 
Tabel 14: Motivatsioon sihtkoha valikul (miks just Pärnu?), välismaalased 
  2007 2008 2009 2011 
ravivõimalused  24% 24% 38% 18% 

sõbrad, tuttavad kutsusid kaasa 13% 17% 14% 15% 

rahulik, vaikne linn 12% 19% 12% 13% 

konkreetne Pärnus toimuv sündmus 9% 7% 3% 12% 

reisibüroo sooduspakkumine 9% 4% 2% 10% 

soodne hinnatase kohapeal 9% 4% 6% 8% 

varasemad külastused 10% 14% 13% 4% 
palju meelelahutust, 
ajaviitevõimalusi 7% 7% 6% 4% 

muu* 7% 4% 7% 15%* 

* muu motivatsioonitegurid välismaalastele 2011. aastal olid: sugulaste, tuttavate 
külastus, töö, võrkpallimäng, äri, konverents, kooli sõpruskohtumine (Invest IP) 
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Joonis 6: Motivatsioon sihtkoha valikul (miks just Pärnu?), välismaalased vanuste lõikes 
 
Kõige enam motiveeris välismaalasi Pärnusse tulema siinsed ravivõimalused, sellele 

järgnesid sõprade, tuttavate kaasakutse ja rahulik vaikne linnamiljöö. Üle 60-aastaseid 

välismaalasi motiveeris enam Pärnu rahulik vaikne linnamiljöö ja ravivõimalused. Noori, 

kuni 30-aastaseid motiveeris kõige enam mingi konkreetne sündmus (valdavalt Tudengite 

Talvepäevad ja Jääfestival) ja 31-59-aastaseid motiveeris ravivõimalused ja sõprade 

kaasakutse.  Samuti motiveeris lastega peret Pärnusse tulema sõprade kutse, kuid ka 

varasemad külastused ja rahulik vaikne linnamiljöö. 

 
Tabel 15: Motivatsioon sihtkoha valikul (miks just Pärnu?), lastega pered 

  

lastega 
pere 

rahulik, vaikne linn 16% 

varasemad külastused 17% 

konkreetne sündmus, üritus   

sõbrad kutsusid kaasa 25% 

soodne hinnatase 8% 

reisibüroo sooduspakkumine 15% 

palju meelelahutust, 
ajaviitevõimalusi 12% 

ravivõimalused 8% 

 
 



Kevad-talvine külaline 2011 

 23 

8. Eelinformatsioon Pärnust 
 

8.1. Infoallikad enne Pärnu külastust 
 
Tabel 16: Infoallikad enne Pärnu külastust, eestlastest vastajate osakaal 

2008 2009 2011 

  
peamine 
infoallikas  lisainfo kokku 

peamine 
infoallikas  lisainfo kokku 

peamine 
infoallikas  lisainfo kokku 

sugulased, sõbrad 44% 40% 84% 22% 51% 73% 60% 19% 79% 
eelnevad külaskäigud 50% 33% 83% 45% 44% 89% 61% 29% 90% 

Pärnu kodulehekülg 
internetis 10% 25% 35% 10% 33% 43% 22% 27% 49% 
tööalased kontaktid 11% 29% 40% 6% 22% 28% 14% 21% 35% 

ajakirjandus 11% 22% 33% 4% 28% 32% 7% 32% 39% 

reisibüroo 5% 16% 31% 3% 10% 13% 4% 10% 14% 

televisioon 7% 23% 30% 1% 15% 16% 11% 29% 40% 

turismialased brošüürid 5% 22% 27% 3% 16% 19% 5% 16% 21% 

raadio 4% 19% 23% 2% 10% 12% 5% 22% 27% 

suhtlusportaalid (Facebook 
jne)*             13% 20% 33% 

turismimessid/kampaaniad*             19% 21% 40% 

* küsimused lisati ankeeti 2011 
 
Eestlaste informatsiooni hankimise mustris on kõigil kolmel vaadeldaval aastal selgelt 

kõige olulisemal kohal mitteformaalsed kanalid ehk siis eelnevad külaskäigud ja 

sugulastelt tuttavatelt saadud info. Formaalsetest kanalitest on teist aastat järjest kõige 

olulisemaks infoallikaks olnud Pärnu linna kodulehekülg internetis, mille tähtsus on 

võrreldes 2009.aastaga veelgi kasvanud.  Üsna olulisteks allikateks 2011. aastal osutusid 

veel televisioon, raadio ja turismimessid ja kampaaniad. 
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Tabel 17: Infoallikad enne Pärnu külastust, välismaalastest vastajate osakaal 

2008 2009 2011 

  
peamine 
infoallikas  lisainfo kokku 

peamine 
infoallikas  lisainfo kokku 

peamine 
infoallikas  lisainfo kokku 

sugulased, sõbrad 34% 31% 65% 18% 46% 64% 37% 17% 54% 
eelnevad külaskäigud 31% 36% 67% 29% 37% 66% 30% 19% 49% 

Pärnu kodulehekülg 
internetis 9% 23% 32% 9% 36% 45% 33% 31% 64% 
tööalased kontaktid 11% 19% 30% 5% 21% 26% 15% 21% 36% 
ajakirjandus 14% 21% 35% 1% 22% 23% 10% 22% 32% 
reisibüroo 25% 28% 53% 30% 29% 59% 32% 21% 53% 
televisioon 2% 11% 13%          - 11% 11% 2% 15% 17% 

turismialased brošüürid 23% 34% 57% 18% 36% 54% 19% 30% 49% 
raadio 4% 8% 12% 1% 11% 12% 3% 7% 10% 

suhtlusportaalid (Facebook 
jne)*             9% 16% 25% 

turismimessid/kampaaniad*             14% 17% 31% 

* küsimused lisati ankeeti 2011 
 
Välismaalaste peamiseim informatsiooni hankimise allikas 2011. aastal oli Pärnu 

interneti kodulehekülg, selle osatähtsus oli tõusnud juba 2009. aastal, Formaalsetest 

kanalitest oluliseks osutusid ka reisbürood ja turismialased brošüürid, mille osatähtsus on 

mulluste uuringutega võrreldes mõnevõrra vähenenud. Mitteformaalsed kanalid, nagu 

sugulastelt ja tuttavatelt saadud info ning eelnevad külaskäigud on olnud samuti olulised. 

 

Tabel 18: Infoallikad enne Pärnu külastust vanuste lõikes (peamiselt sealt ja ka  sealt 
kokku) 

eestlane välismaalane 
  kuni 30 a 31-59 a üle 60 kuni 30 a 31-59 a üle 60  

ajakirjandus 37% 42% 50% 7% 11% 14% 

Pärnu kodulehekülg 
internetis 47% 50% 34% 64% 69% 52% 
reisibüroo 13% 17% 17% 40% 62% 66% 
televisioon 37% 40% 67% 15% 16% 35% 

turismialased brošüürid 24% 18%   39% 58% 62% 
raadio 26% 29%   10% 6% 17% 

turismimessid/kampaaniad 22% 15%   23% 44% 25% 

 
Üle 60-aastaste siseturistide peamised formaalsed informatsiooni hankimise allikateks 

olid televisioon ja ajakirjandus. Sama vanad välismaalased hankisid infot enam 

reisbüroodest, turismialastest brošüüridest ja Pärnu koduleheküljelt internetist. 
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Kuni 59-aastased nii siseturistid kui ka välisturistid hankisid peamiselt informatsiooni 

Pärnu koduleheküljelt internetist. Eestlased veel ka ajakirjandusest ja televisioonist, 

välismaalased reisbüroodest ja turismialastest brošüüridest.  

 
Tabel 19: Infoallikad enne Pärnu külastust rahvuste lõike  (peamiselt sealt ja ka  sealt 
kokku) 
  soomlane rootslane lätlane leedulane venelane sakslane 
ajakirjandus 38% 38% 19% 31% 27% 31% 

Pärnu kodulehekülg 
internetis 62% 62% 81% 61% 54% 56% 
reisibüroo 65% 62% 54% 54% 45% 36% 

televisioon 27% 19%   25% 36% 4% 

turismialased brošüürid 54% 60% 32% 40% 58% 34% 

raadio 15% 10%   8% 9% 8% 

turismimessid/kampaaniad 37% 48% 25% 17% 54% 14% 

 
Kõikide välismaalaste peamiseks informatsiooni hankimise allikaks osutus Pärnu 

kodulehekülg internetis, soomlastele ja rootslastele olid olulisteks infoallikateks veel ka 

reisbürood ja turismialased brošüürid. Lätlastele ja leedulastele oli olulised info allikad 

reisibürood ja venelastele turismialased brošüürid ning turismimessid ja kampaaniad.  
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8.2. Saadud informatsioon ja vajalik informatsioon enne Pärnu külastust 
 
Saadud informatsiooni ja vajamineva informatsiooni võrdlus 
Külalistel paluti hinnata informatsiooni, mida saadi ja mida vajati Pärnu kohta 3-pallisel 
hinnanguskaalal (3-peamiselt selle kohta, 2-ka selle kohta, 1-ka selle kohta). 
Informatsiooni võrdlemiseks kasutati keskmisi näitajaid. Informatsiooni vajaduse 
väljaselgitamiseks lahutati saadud info näitajast vajamineva info näitaja. Mida 
suurem on negatiivne erinevus, seda suurem on info defitsiit.  
 
 
Tabel 20: Infodefitsiidi määrad 2011 kevad-talvel 

eestlased välismaalased 

  
info mida 
saadi 

info mida 
vajati erinevus 

info mida 
saadi 

info mida 
vajati erinevus 

parkimise korraldus, 
parkimispiletite 
ostuvõimalused 1,35 1,66 -0,31 1,18 1,37 -0,19 

kultuur ja ajalugu, 
vaatamisväärsused 1,39 1,68 -0,29 1,73 2,00 -0,27 

teenindus- ja 
kaubandusettevõtete 
lahtiolekuajad 1,64 1,84 -0,20 1,50 1,87 -0,37 

linnaliinibusside 
marsruudid ja ajagraafikud 1,30 1,49 -0,19 1,31 1,59 -0,28 

kultuuri ja spordiüritused 1,79 1,75 0,04 1,81 2,01 -0,20 
toitlustusvõimalused 2,05 1,87 0,18 1,92 2,10 -0,18 

aktiivse puhkuse veetmise 
ja sportimise võimalused 2,25 2,07 0,18 2,06 2,20 -0,14 

tervise teenuse alased 
võimalused 1,70 1,59 0,11 1,86 1,83 0,03 

spaa- ja lõõgastusteenuste 
võimalused 2,00 1,83 0,17 2,21 2,12 0,09 

majutusvõimalused 1,97 1,52 0,45 2,41 2,02 0,39 
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Tabel 21: Infodefitsiidi määrade võrdlus/muutus eestlastel 2009 ja 2011 
  2009 2011 muutus 

parkimise korraldus, 
parkimispiletite 
ostuvõimalused -0,15 -0,31 ↑ 
kultuur ja ajalugu, 
vaatamisväärsused -0,15 -0,29 ↑ 

teenindus- ja 
kaubandusettevõtete 
lahtiolekuajad -0,52 -0,20 ↓ 
linnaliinibusside 
marsruudid ja ajagraafikud -0,16 -0,19 ↑ 

kultuuri ja spordiüritused -0,22 0,04 ↓ 

toitlustusvõimalused -0,05 0,18 ↓ 

aktiivse puhkuse veetmise 
ja sportimise võimalused -0,03 0,18 ↓ 

spaa- ja lõõgastusteenuste 
võimalused 0,10 0,17 ↓ 

majutusvõimalused 0,59 0,45 ↑ 
↑ valdkonnad, kus infodefitsiit on süvenenud 
↓ valdkonnad, kus infodefitsiit on vähenenud 
 
 
Tabel 22: Infodefitsiidi määrade võrdlus/muutus välismaalastel 2009 ja 2011 
  2009 2011 muutus 

parkimise korraldus, 
parkimispiletite 
ostuvõimalused -0,03 -0,19 ↑ 
kultuur ja ajalugu, 
vaatamisväärsused -0,17 -0,27 ↑ 

teenindus- ja 
kaubandusettevõtete 
lahtiolekuajad -0,56 -0,37 ↓ 
linnaliinibusside 
marsruudid ja ajagraafikud -0,24 -0,28 ↑ 

kultuuri ja spordiüritused -0,24 -0,20 ↓ 

toitlustusvõimalused -0,24 -0,18 ↓ 
aktiivse puhkuse veetmise 
ja sportimise võimalused -0,12 -0,14 ↑ 
spaa- ja lõõgastusteenuste 
võimalused 0,15 0,09 ↑ 

majutusvõimalused 0,58 0,39 ↑ 
↑ valdkonnad, kus infodefitsiit on süvenenud 
↓ valdkonnad, kus infodefitsiit on vähenenud 
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Kahe viimase uuringu võrdluses on nii sise- kui ka välisturistidel informatsiooni puudus 

süvenenud parkimise korralduse ja parkimispiletite ostuvõimaluste osas kuid ka kultuuri 

ja ajaloo vaatamisväärsuste osas. Paranenud on aga info saamine kultuuri ja 

spordisündmuste ning teenindus- ja kaubandusettevõtete lahtioleku aegade kohta. Samuti 

on paranenud ka infovahetus välismaalastele teenindus- ja kaubandusettevõtete lahtioleku 

aegade kohta. 

Tabel 23: Informatsioon mida lisaks vajati Pärnu koha (% näitab vajadust peamiselt selle 
valdkonna kohta) 
  eestlased välismaalased 

parkimise korraldus, 
parkimispiletite 
ostuvõimalused 18% 7% 

kultuur ja ajalugu, 
vaatamisväärsused 19% 30% 

teenindus- ja 
kaubandusettevõtete 
lahtiolekuajad 25% 23% 

linnaliinibusside 
marsruudid ja ajagraafikud 15% 17% 

kultuuri ja spordiüritused 20% 31% 

toitlustusvõimalused 30% 41% 

aktiivse puhkuse veetmise 
ja sportimise võimalused 39% 41% 

spaa- ja lõõgastusteenuste 
võimalused 27% 41% 

majutusvõimalused 13% 38% 
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9. Rahulolu  teeninduse, tingimuste ja võimalustega 
 
Tabel 24: Pärnus viibimise ajal kasutatud teenused 2011, eestlased (%külastajatest, kes 
antud teenust kasutanud olid) 
kaubandus 93% 

toitlustus ( väljaspool majutusettevõtet ) 90% 

pangateenus 81% 

tanklad 63% 

spaa-, taastusravi ja lõõgastusteenused 56% 

parkimisteenus 56% 

avalikud internetipunktid 43% 

takso 43% 

linnaliini bussid 37% 

apteek 30% 

ilusalongid 21% 

autoteenindus 13% 

fototeenused 11% 

hambaarst 5% 

 
Tabel 25: Pärnus viibimise ajal kasutatud teenused 2011, välismaalased (%külastajatest, 
kes antud teenust kasutanud olid) 
kaubandus 86% 

toitlustus ( väljaspool majutusettevõtet ) 81% 

spaa-, taastusravi ja lõõgastusteenused 75% 

pangateenus 62% 

takso 50% 

apteek 37% 

avalikud internetipunktid 44% 

ilusalongid 35% 

linnaliini bussid 27% 

parkimisteenus 24% 

tanklad 24% 

hambaarst 7% 

fototeenused 7% 

autoteenindus 7% 
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Tabel 26: Hinnang Pärnu teenindusele ja tingimustele 2008-2011, eestlased* 

  2008 2009 

muutus 
2008-
2009 2011 

muutus 
2009-
2011 

majutustingimused 4,36 4,56 0,20 4,41 -0,15 
toidu kvaliteet toitlustuskohtades 4,26 4,36 0,10 4,28 -0,08 

meditsiiniline teenindus 
taastusravikeskustes 4,20 4,58 0,38 3,85 -0,73 
teenindus toitlustuskohtades 4,12 4,28 0,16 4,13 -0,15 
vaba aja veetmise võimalused 4,07 4,31 0,24 3,86 -0,45 
teenindus kauplustes 4,06 4,12 0,06 3,72 -0,38 
linna heakord 3,93 4,14 0,21 3,41 -0,73 
autode parkimisvõimalused linnas 3,74 3,66 -0,08 3,08 -0,58 

rahulolu koos lastega 
puhkuseveetmise võimalustega 3,60 4,16 0,56 4,1 -0,06 
valdkondade keskmine 4,04 4,20 0,22 3,87 -0,29 

* Külalistel paluti hinnata Pärnu teenindust, heakorda ja tingimusi 5-pallisel 
hinnanguskaalal (1-väga halb ….. 5-väga hea), tabelis on välja toodud keskmised näitajad 
 
Keskmiselt kõrgemalt hindasid eestlased majutustingimusi, toidu kvaliteeti ja teenindust 

toitlustuskohtades. Madalamalt hinnati autode parkimise võimalusi ja linna heakorda.  

Kõik vaadeldavad valdkonnad on saanud madalama keskmise hinde võrreldes 2009. 

aastal läbiviidud uuringuga. Keskmine hinnang valdkondadele kokku tuli 3,87, mis on 

0,3 palli madalam 2009. aasta uuringu keskmisest hinnangust. 

 
Tabel 27: Hinnang Pärnu teenindusele ja tingimustele 2008-2011, välismaalased* 

  2008 2009 
muutus 
2008-2009 2011 

muutus 
2009-
2011 

meditsiiniline teenindus 
taastusravikeskustes 4,33 4,55 0,22 4,06 -0,49 
majutustingimused 4,33 4,43 0,10 4,17 -0,26 
toidu kvaliteet toitlustuskohtades 4,21 4,35 0,14 3,97 -0,38 
linna heakord 4,21 4,31 0,10 3,63 -0,68 
teenindus toitlustuskohtades 4,13 4,25 0,12 4,04 -0,21 
vaba aja veetmise võimalused 4,02 4,21 0,19 3,53 -0,68 
teenindus kauplustes 3,98 4,12 0,14 3,64 -0,48 
võõrkeelt oskus 
teenindusettevõttes 3,90 4,12 0,22 3,77 -0,35 
autode parkimisvõimalused linnas 3,70 3,77 0,07 2,98 -0,79 

rahulolu koos lastega 
puhkuseveetmise võimalustega 2,58 2,25 -0,33 3,73 1,48 
valdkondade keskmine 3,94 4,00 0,10 3,75 -0,25 

* Külalistel paluti hinnata Pärnu teenindust, heakorda ja tingimusi 5-pallisel 
hinnanguskaalal (1-väga halb ….. 5-väga hea), tabelis on välja toodud keskmised näitajad 
 



Kevad-talvine külaline 2011 

 31 

Välisturistid hindasid samuti nagu siseturistidki kõrgemalt majutustingimusi, kuigi nende 

keskmine hinnang jäi madalamaks kui siseturistide oma. Üle nelja palli punkti andsid 

välismaalased veel ka meditsiinilisele teenindusele taastusravikeskustes ja teenindusele 

toitlustuskohtades. Paranenud on hinnang ainsana lastega puhkuseveetmise võimaluste 

osas. Kõige madalama hinnangu andsid välismaalased autode parkimisvõimalustele. 

Valdkondade keskmine hinnang oli 3,75 ja see oli 0,3 palli madalam, kui 2009.aastal.  

 
Tabel 28: Rahulolu Pärnusse paigaldatud turismiinformatsiooniga (linnakaardid, 
teeviidad) 
  eestlane välismaalane 
jah, täiest 16% 26% 

jah, üldiselt küll 45% 44% 

ei, mitte eriti 2% 6% 

ei, üldse mitte 1% 3% 

ei oska öelda 36% 21% 

  
61% eestlastest ja 70% välismaalastest olid täiesti või üldiselt rahul linna paigaldatud 

turismiinformatsiooniga. Need, kes ei olnud rahul Pärnusse paigaldatud 

turismiinformatsiooniga tõid välja järgmise põhjuseks, et infotahvleid ja kaarte pole 

piisavalt. 
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10.Kulutused Pärnus. 
 
 
Tabel 29: Keskmised kulutused ööpäevas ühe inimese kohta (eurodes ja EEK-des) – 
aritmeetiline keskmine 
  eestlased välismaalased 
  2007 2008 2009 2011 2007 2008 2009 2011 
majutus 946 742 813 48€ 751 1207 855 788 68€ 1063 

toit väljaspool 
majutusettevõtet 190 173 199 16€ 250 254 247 340 30€ 470 

ostud 326 243 397 18€ 282 637 406 453 32€ 500 

ajaviide 189 250 288 21€ 328 254 258 338 29€ 454 

majutus+toit+ravi 1213 858 1007 56€ 876 1211 937 960 97€ 1517 

 
Tabel 30: Keskmised kulutused ööpäevas ühe inimese kohta  (eurodes) – aritmeetiline 
keskmine, vanuste lõikes 

eestlased välismaalased 

  
kuni 30 
aastased 

31-64 
aastased 

üle 65 
aastsed 

kuni 30 
aastased 

31-64 
aastased 

üle 65 
aastased 

majutus 42 55 50 76 61 68 

toit väljaspool 
majutusettevõtet 16 16 9 19 36 36 
ostud 18 17 18 30 30 38 
ajaviide 18 22 20 25 31 31 
majutus+toit+ravi* 38 33 32 91 97 106 

väikseim kulutus 

suurim kulutus 

 
Tabel 31: Keskmised kulutused ööpäevas ühe inimese kohta  (eurodes) – aritmeetiline 
keskmine, rahvuste lõikes 
  soomlane rootslane lätlane leedu venelane sakslane 
majutus 56 118 57 30 96 91 

toit väljaspool 
majutusettevõtet 39 30 30 16 25 15 

ostud 32 30 39 26 30 32 

ajaviide 30 34 33 21 32 32 

majutus+toit+ravi* 105   182 73 104   

väikseim kulutus 

suurim kulutus 
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Tabel 32: Nõus kulutama keskmiselt ööpäeva jooksul vanuste lõikes (eurodes) 
  eestlane välismaalane 
kuni 30 aastane 35 70 

31-64 aastased 35 70 

üle 65 aastased 50 90 

 
Tabel 33: Keskmised kulutused ööpäevas ühe inimese kohta (eurodes) aritmeetiline 
keskmine, võrdlus lastega puhkaja ja ilma lasteta puhkaja vahel 

  

koos lastega 
reisiv turist 

ilma lasteta 
reisiv turist 

majutus 68 60 

toit väljaspool 
majutusettevõtet 30 20 

ostud 23 25 

ajaviide 36 22 

 
Keskmine kulutuste võrdlus näitab, et 2011. aastal võrreldes 2009. aastaga kulutasid 

siseturistid 2% vähem aga välisturistid 9% rohkem.  

Erinevate vanusegruppide ülevaade näitab, et siseturistidest kulutasid enam 30-59-

aastased ja vähem üle 60-aastased. Välisturistidest olid aga just üle 60-aastased need, kes 

kõige enam kulutasid.  

Rahvuste lõikes selgus, et kõige enam kulutasid Pärnus lätlased, soomlased ja rootslased 

ning kõige vähem raha jättis siia leedulane.  

Koos lastega puhkavad turistid kulutasid 2011. aastal 11% rohkem kui 2009. aastal.  
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11. Ajaviitevõimalused 
 

11.1. Vaba aja veetmise eelistused 
 
Protsendi arvestamisel on arvestatud ainult positiivseid vastuseid „huvitab eelkõige“ ja 

„ka see huvitab“. 

Tabel 34: Eestlaste vaba aja veetmise eelistused 
  2007 2008 2009 2011 

baarid, restoranid 87% 72% 67% 87% 

kaubanduskeskuste külastamine 64% 67% 58% 74% 

sportimine, aktiivne vaba aja veetmine 70% 67% 65% 68% 

diskod, ööklubid 57% 57% 50% 61% 

teater 54% 48% 57% 59% 

festivalid* 31% 39% 35% 57% 

kergemuusika ( popp, jazz, rock jne ) kontserdid 54% 56% 57% 53% 

muuseumid, näitused 42% 46% 29% 43% 
tutvumine vaatamisväärsustega, 
linnaekskursioonid 39% 48% 30% 38% 

kino 29% 29% 23% 36% 

väljasõidud maakonda 36% 44% 40% 28% 

süvamuusika kontserdid 42% 42% 21% 22% 

 

Tabel 35: Välismaalaste vaba aja eelistused 
  2007 2008 2009 2011 

baarid, restoranid 87% 78% 78% 86% 

kaubanduskeskuste külastamine 77% 75% 70% 74% 

muuseumid, näitused 69% 60% 49% 70% 
tutvumine vaatamisväärsustega, 
linnaekskursioonid 74% 59% 65% 65% 

sportimine, aktiivne vaba aja veetmine 50% 61% 52% 62% 

teater 37% 37% 22% 51% 

väljasõidud maakonda 58% 52% 33% 48% 

diskod, ööklubid 32% 45% 31% 47% 

kergemuusika ( popp, jazz, rock jne ) kontserdid 42% 48% 42% 46% 

festivalid* 28% 37% 37% 44% 

süvamuusika kontserdid 58% 55% 40% 33% 

kino 18% 31% 21% 31% 
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Tabel 36: Vaba aja veetmise eelistused vanuste lõikes 

eestlased välismaalased 

  
kuni 30 
aastased 

31-59 
aastased 

üle 60 
aastased 

kuni 30 
aastased 

31-59 
aastased 

üle 60 
aastased 

baarid, restoranid 93% 83% 83% 91% 89% 78% 
sportimine, aktiivne vaba aja 
veetmine 73% 68% 17% 72% 58% 61% 

kaubanduskeskuste külastamine 82% 67% 66% 81% 77% 61% 

diskod, ööklubid 84% 36% 17% 74% 39% 14% 

kergemuusika ( popp, jazz, rock jne ) 
kontserdid 57% 53% 17% 50% 47% 44% 

teater 60% 64% 60% 58% 46% 61% 

tutvumine vaatamisväärsustega, 
linnaekskursioonid 33% 50% 17% 62% 70% 66% 

muuseumid, näitused 39% 51% 33% 72% 71% 75% 

väljasõidud maakonda 26% 31% 17% 60% 38% 53% 

süvamuusika kontserdid 20% 24% 17% 24% 40% 50% 

festivalid* 66% 51% 17% 50% 48% 36% 

kino 42% 30%   45% 26% 22% 

väikseim protsent 

suurim protsent 

 
 
Tabel 37: Vaba aja veetmise eelistused rahvuste lõikes 
  soomlane rootslane lätlane leedukas venelane sakslane 

baarid, restoranid 84% 90% 87% 92% 75% 93% 
sportimine, aktiivne vaba aja 
veetmine 67% 62% 81% 61% 25% 67% 

kaubanduskeskuste külastamine 72% 86% 69% 77% 58% 80% 

diskod, ööklubid 38% 53% 37% 82% 42% 40% 

kergemuusika ( popp, jazz, rock jne ) 
kontserdid 50% 24% 31% 61% 42% 54% 

teater 57% 35% 12% 50% 42% 78% 

tutvumine vaatamisväärsustega, 
linnaekskursioonid 68% 65% 56% 93% 67% 79% 

muuseumid, näitused 74% 67% 63% 75% 100% 74% 

väljasõidud maakonda 43% 35% 25% 77% 50% 68% 

süvamuusika kontserdid 40% 15% 12% 30% 41% 45% 

festivalid* 45% 38% 31% 92% 38% 55% 

kino 25% 50% 19% 42% 44% 44% 

väikseim protsent 

suurim protsent 
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Vaba aja eelistuste ülevaade näitab, et nii eestlased kui ka välismaalased eelistasid vaba 

aega veeta eelkõige baarides, restoranides ja kaubanduskeskustes osteldes.  Baarides ja 

restoranides eelistasid oma vaba aega veeta kõikidest vanuse gruppides ja rahvustest 

külastajad. Aktiivsemad kaubanduskeskuste külastajad olid kuni 30-aastased eestlased ja 

kuni 59-aastased välismaalased, ning rahvustest soomlased rootslased ja sakslased. Üle 

60-aastased välismaalased eelistasid veel külastada muuseumeid ja näitusi, noored kuni 

30-aastased eestlased aga diskosid ja ööklubisid.  

Lätlaste vaba aja eelistus oli lisaks ostlemisele veel ka sportimine ja aktiivne vaba aja 

veetmine, leedulased eelistasid diskosid, ööklubisid ja festivale, venelased ja soomlased 

eelistasid muuseumeid ja näitusi ning sakslased teatrit ja linnaekskursioone.  

 

11.2. Hinnangud vaba aja veetmise võimalustele 
 
Tabel 38: Hinnang olemasolevatele vaba aja veetmise võimalustele, eestlased* 

2009 2011 

  
keskmine 
hinne 

% külalistest, 
kes antud 
võimalust 
kasutasid ja 
hinnata said 

keskmine 
hinne 

% külalistest, 
kes antud 
võimalust 
kasutasid ja 
hinnata said 

baarid, restoranid 4,40 77% 4,24 86% 

teater 4,27 53% 4,12 57% 

diskod, ööklubid 4,17 50% 4,11 63% 
sportimine, aktiivne vaba aja 
veetmine 4,34 66% 3,88 64% 

kaubanduskeskuste külastamine 4,27 71% 3,78 83% 

festivalid* 4,02 31% 3,76 47% 

kergemuusika ( popp, jazz, rock jne ) 
kontserdid 4,14 36% 3,56 43% 

tutvumine vaatamisväärsustega, 
linnaekskursioonid 4,15 31% 3,48 39% 

väljasõidud maakonda 4,12 34% 3,47 24% 

süvamuusika kontserdid 3,93 22% 3,47 23% 

muuseumid, näitused 3,83 38% 3,45 42% 

kino 3,58 32% 2,85 46% 

* Külalistel paluti hinnata olemasolevaid vaba aja veetmise võimalusi 5-pallisel 
hinnanguskaalal (1-väga halb … 5-väga hea), tabelis on välja toodud keskmised.  
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Tabel 39: Hinnang olemasolevatele vaba aja veetmise võimalustele, välismaalased* 

2009 2011 

  
keskmine 
hinne 

% külalistest, 
kes antud 
võimalust 
kasutasid ja 
hinnata said 

keskmine 
hinne 

% külalistest, 
kes antud 
võimalust 
kasutasid ja 
hinnata said 

baarid, restoranid 4,30 83% 4,07 75% 

tutvumine vaatamisväärsustega, 
linnaekskursioonid 4,46 60% 3,79 46% 

teater 3,84 20% 3,76 36% 

diskod, ööklubid 4,09 40% 3,70 42% 

kaubanduskeskuste külastamine 4,46 67% 3,69 66% 

festivalid* 3,73 16% 3,64 24% 

muuseumid, näitused 4,09 45% 3,63 55% 
sportimine, aktiivne vaba aja 
veetmine 4,26 51% 3,62 45% 

süvamuusika kontserdid 4,13 22% 3,52 25% 

kergemuusika ( popp, jazz, rock jne ) 
kontserdid 4,15 27% 3,45 30% 

kino 3,70 16% 3,44 18% 

väljasõidud maakonda 4,28 46% 3,42 37% 

* Külalistel paluti hinnata olemasolevaid vaba aja veetmise võimalusi 5-pallisel 
hinnanguskaalal (1-väga halb … 5-väga hea), tabelis on välja toodud keskmised.  
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12. Üldmulje sihtkohast  
 
Tabel 40: Siseturisti kogemus Pärnust, üldine informatsioon 

  
arvamus 
puudub 

üldse ei 
nõustu 

pigem ei 
nõustu 

pigem 
nõus 

olen 
väga 
nõus 

linn on puhas 6% 5% 17% 59% 13% 

linn on visuaalselt 
nauditav 7% 4% 16% 51% 22% 

Pärnusse on lihtne ja 
mugav kohale jõuda 2% 1% 10% 47% 41% 

kohalikud elanikud on 
külalislahked 18% 1% 5% 48% 28% 

linnas on kergesti 
võimalik saada 
informatsiooni 
vaatamisväärsuste 
kohta 38% 1% 14% 34% 13% 
vaatamisväärsused 
on infotahvliga 
varustatud 41% 1% 8% 36% 15% 

informatsioon 
parkimise kohta on 
mulle kättesaadav 
ning arusaadav 37% 2% 20% 26% 15% 

linnas esineb 
probleeme autole 
parkimiskoha 
leidmisega 33% 9% 19% 23% 15% 

 
Siseturistide kogemus Pärnust näitas, et enim esines linnas probleeme autodele 

parkimiskoha leidmisega (28%-le vastajatele), 22% vastanud siseturistile ei olnud ka 

informatsioon parkimise kohta kättesaadav ning arusaadav. Positiivsema hinnangu andsid 

vastajad Pärnusse kohale jõudmise mugavuse ja lihtsuse ( 88%) ning kohalike elanike 

külalislahkuse kohta (78%). 

Linna puhtuse osas märgiti eraldi välja, et linnas on vähe prügikaste aga palju konisid ja 

koerte väljaheiteid. 
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Tabel 41: Siseturisti kogemus Pärnust, vaba aeg 

  
arvamus 
puudub 

üldse ei 
nõustu 

pigem ei 
nõustu 

pigem 
nõus 

olen 
väga 
nõus 

linnas on piisavalt 
vaba aja veetmise 
võimalusi 23% 3% 18% 39% 17% 

Pärnus toimub 
piisaval hulgal 
erinevaid spordi- ja 
kultuurisündmusi 34% 2% 22% 32% 11% 

Pärnus on piisavalt 
mulle sobivaid 
sportimisvõimalusi 41% 1% 14% 33% 11% 

mul piisavalt võimalik 
Pärnu ajaloo kohta 
teada saada 47% 2% 13% 30% 8% 
muuseumide, näituste 
ja galeriide 
külastatavus oli minu 
jaoks piisavalt hästi 
lahendatud 58% 1% 9% 23% 9% 

 
 
Siseturistide kogemus Pärnus veedetava vaba aja võimaluste kohta: 24% vastajad ei 

olnud pigem või üldse nõus, et Pärnus toimub piisaval hulgal erinevaid spordi- ja 

kultuurisündmusi, samas kui 43% vastajate meelest toimub neid piisavalt.  

57% siseturistide meelest oli Pärnus piisavalt vaba aja veetmise võimalusi, 21% ei ole 

aga selle väitega kas pigem või üldse nõus.  

32% vastanud siseturistidest olid pigem või väga nõus, et muuseumide, näituste ja 

galeriide külastatavus oli nende jaoks piisavalt hästi lahendatud, sellega nõus ei olnud 

10% vastajatest.  

Eraldi märgiti vaba aja veetmise piisavuse kohta, et alati saab rohkem olla.  
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Tabel 42: Siseturisti kogemus Pärnust, kauplused, teenindus, teenused 

  
arvamus 
puudub 

üldse ei 
nõustu 

pigem ei 
nõustu 

pigem 
nõus 

olen 
väga 
nõus 

internet on kergesti 
kättesaadav 31% 1% 7% 33% 28% 

kohalik hinnatase on 
madal 22% 3% 38% 34% 3% 

linnas on piisav valik 
erinevaid söögikohti  7%   8% 31% 54% 

linnas on piisav valik 
erinevaid kauplusi  10%   17% 40% 33% 

linnas on aktiivne 
ööelu 31% 2% 14% 33% 21% 

toitlustuskohtades 
pakutav söök on 
kvaliteetne 8% 3% 1% 50% 38% 

menüü 
toitlustuskohtades oli 
minu jaoks arusaadav 11%   5% 36% 49% 

kauplustes on hea 
teenindus 8% 3% 10% 54% 25% 

linn jättis mulle 
lapsesõbraliku mulje 41% 3% 9% 33% 15% 

teenindusasutused 
jätsid mulle 
lapsesõbraliku mulje 44% 1% 8% 31% 17% 

kohalik taksoteenus on 
heal tasemel 53% 1% 18% 23% 5% 

kohalik 
ühistranspordisüsteem 
on heal tasemel 58% 2% 22% 16% 3% 

linnas on lihtne 
laenutada jalgrattaid 84% 3% 8% 4% 2% 

linnas on turvaline 
jalgrattaga sõita 80% 4% 6% 7% 3% 

 
Siseturistide kogemus teeninduse ja teenuste valdkonnast näitas, et 41% siseturistide 

meelest on kohalik hinnatase kõrge, samas kui 37% arvates on see madal.  

77% vastajate meelest on Pärnu linnas piisava valik erinevaid kauplusi.  
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88% meelest on Pärnu toitlustuskohtades pakutav söök kvaliteetne ja 85% vastajate jaoks 

oli menüü toitlustuskohtades arusaadav.  

24% arvaste ei ole Pärnu ühistranspordisüsteem ja 18% arvates ei ole kohalik taksoteenus 

heal tasemel. Mainiti ära, et Pärnu bussid on vanad ja räpased.  

75% vastajatest väitis, et Pärnu kauplustes on hea teenindust, 13% aga oli kaupluste 

teenindusest vastupidisel arvamusel.  

48% siseturistidele jätsid teenindusasutused lapsesõbraliku mulje, 9% vastajatele  aga ei 

jätnud teenindusasutused lapsesõbralikku muljet.  

48% vastajatele jättis linn lapsesõbraliku mulje, 12% jaoks ei jätnud linn lapsesõbralikku 

muljet – mainiti ära, et talvel oli lapsekäruga äärmiselt raske liigelda,  

 
Tabel 43: Siseturisti kogemus Pärnust, majutus 

  
arvamus 
puudub 

üldse ei 
nõustu 

pigem ei 
nõustu 

pigem 
nõus 

olen 
väga 
nõus 

majutustöötajad on 
külalislahked 37%   3% 24% 37% 

meditsiiniline 
teenindus 
taastusravikeskustes 
on heal tasemel 59% 1% 1% 22% 17% 

majutustingimused on 
heal tasemel 38%   1% 29% 32% 

 
Siseturistide kogemus Pärnu majutusasutuste tingimustest ja töötajate külalislahkusest 

ning meditsiinilise teenindusega taastusravikeskustes oli positiivne. Rahulolematumaid 

oli ainult 1-3% vastajatest.  
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Tabel 44: Välisturistide kogemus Pärnust, üldine informatsioon 

  
arvamus 
puudub 

üldse ei 
nõustu 

pigem ei 
nõustu 

pigem 
nõus 

olen 
väga 
nõus 

linn on puhas 8% 8% 13% 47% 24% 

linn on visuaalselt 
nauditav 8% 4% 15% 47% 26% 

Pärnusse on lihtne ja 
mugav kohale jõuda 10% 2% 8% 52% 28% 

kohalikud elanikud on 
külalislahked 12% 3% 8% 49% 28% 

kohalikud elanikud 
räägivad võõrkeeli 15% 5% 19% 42% 19% 

linnas on kergesti 
võimalik saada 
informatsiooni 
vaatamisväärsuste 
kohta 24% 2% 20% 39% 14% 
vaatamisväärsused 
on infotahvliga 
varustatud 35% 3% 14% 32% 16% 

informatsioon 
parkimise kohta on 
mulle kättesaadav 
ning arusaadav 60% 1% 10% 20% 8% 

linnas esineb 
probleeme autole 
parkimiskoha 
leidmisega 60% 5% 10% 19% 7% 

 
 
Välisturistide kogemus Pärnust näitas, et 71% vastanutest pidasid Pärnu linna puhtaks, 

21% vastajate meelest ei olnud Pärnu linn puhas.  

80% välismaalase meelest oli Pärnusse lihtne ja mugav kohale jõuda, probleemiks oli see 

aga 10% vastajatele.  

61% olid väga või pigem rahul kohalike võõrkeelte oskusega, 24% aga ei olnud sellega 

rahul. 22% vastanud välismaalaste meelest ei olnud linnas kerge saada informatsiooni 

vaatamisväärsuste kohta, samas 53% jaoks ei olnud see probleem. 11%  vastanud 

välismaalase jaoks ei olnud informatsioon parkimise kohta arusaadav ega kättesaadav ja 

15% esines probleeme autole parkimiskoha leidmisega.  
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Tabel 45: Välisturistide kogemus Pärnust, vaba aeg 

  
arvamus 
puudub 

üldse ei 
nõustu 

pigem ei 
nõustu 

pigem 
nõus 

olen 
väga 
nõus 

linnas on piisavalt 
vaba aja veetmise 
võimalusi 29% 2% 16% 40% 13% 
Pärnus toimub 
piisaval hulgal 
erinevaid spordi- ja 
kultuurisündmusi 42% 5% 14% 28% 11% 

Pärnus on piisavalt 
mulle sobivaid 
sportimisvõimalusi 44% 5% 11% 29% 10% 

mul piisavalt võimalik 
Pärnu ajaloo kohta 
teada saada 37% 3% 12% 33% 15% 

muuseumide, näituste 
ja galeriide 
külastatavus oli minu 
jaoks piisavalt hästi 
lahendatud 38% 3% 10% 35% 13% 

 
 

53% vastanud välismaalaste meelest oli Pärnus piisavalt vaba aja võimalusi, 18% 

vastajate meelest ei ole vaba aja veetmise võimalusi aga piisavalt.  

48% vastajatel oli piisavalt võimalik saada informatsiooni Pärnu ajaloo kohta ja 48% 

jaoks oli muuseumide, näituste ja galeriide külastatavus piisavalt hästi lahendatud, kuid 

13% olid vastupidine kogemus.  
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Tabel 46: Välisturistide kogemus Pärnust, kauplused, teenindus, teenused 

  
arvamus 
puudub 

üldse ei 
nõustu 

pigem ei 
nõustu 

pigem 
nõus 

olen 
väga 
nõus 

internet on kergesti 
kättesaadav 27% 3% 7% 30% 33% 

kohalik hinnatase on 
madal 12% 4% 14% 47% 21% 

linnas on piisav valik 
erinevaid söögikohti  11% 1% 13% 38% 36% 

linnas on piisav valik 
erinevaid kauplusi  20% 3% 15% 39% 20% 

linnas on aktiivne 
ööelu 42% 2% 12% 30% 13% 

toitlustuskohtades 
pakutav söök on 
kvaliteetne 14% 1% 11% 48% 24% 

menüü 
toitlustuskohtades oli 
minu jaoks arusaadav 15% 2% 10% 45% 28% 

kauplustes on hea 
teenindus 14% 2% 14% 53% 17% 

teenindusasutuse 
töötajad räägivad 
võõrkeeli 18% 1% 16% 38% 19% 

linn jättis mulle 
lapsesõbraliku mulje 44% 1% 10% 29% 15% 

teenindusasutused 
jätsid mulle 
lapsesõbraliku mulje 48% 3% 7% 26% 15% 

kohalik taksoteenus on 
heal tasemel 54% 3% 10% 25% 8% 

kohalik 
ühistranspordisüsteem 
on heal tasemel 58% 3% 12% 19% 8% 

linnas on lihtne 
laenutada jalgrattaid 81% 2% 5% 8% 3% 

linnas on turvaline 
jalgrattaga sõita 71% 2% 7% 11% 8% 

 
68% vastanud välismaalaste meelest on kohalik hinnatase madal, 18% meelest on see aga 

kõrge. 74% vastajate meelest on Pärnus piisav valik erinevaid söögikohti ja 72% meelest 

oli pakutava söök kvaliteetne ning 73% jaoks oli menüü toitlustuskohtades arusaadav. 

14% meelest ei ole Pärnus piisavalt toitlustuskohti, 12% ei olnud toitlustuskohtade 

söögikvaliteediga rahul ning menüü ei olnud sama paljule arusaadav.  
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15% vastajate meelest ei ole Pärnu linna ühiskondlik transpordisüsteem  ja 13% meelest 

kohalik taksoteenus tasemel.  

 
Tabel 47: Välisturisti kogemus Pärnust, majutus 

  
arvamus 
puudub 

üldse ei 
nõustu 

pigem ei 
nõustu 

pigem 
nõus 

olen 
väga 
nõus 

majutustöötajad on 
külalislahked 15%   4% 40% 41% 

meditsiiniline 
teenindus 
taastusravikeskustes 
on heal tasemel 37% 1% 5% 31% 26% 

majutustingimused on 
heal tasemel 15% 9% 9% 33% 34% 

 
Välisturistid on üldiselt majutustingimuste (67%), majutustöötajate külalislahkuse (81%) 

ja meditsiinilise teenindusega taastusravikeskuste (57%) head kogemused. 18% meelest 

aga ei olnud Pärnu majutustingimused heal tasemel, 6% olid ka rahulolematud 

meditsiinilise teenindusega taastusravikeskustes.  

 

12. 1.  Hinnang sihtkohale 

kindlasti 

külastks; 90%

võib-olla 

külastaks; 9%

ei külastaks; 

1%

 
Joonis 9: Kas külastaksid ka Pärnut edaspidi, eestlased 
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kindlasti 
külastks; 

60%

võib-olla 
külastaks; 

33%

ei külastaks; 
4%

 
Joonis 10: Kas külastaksid ka Pärnut edaspidi, välismaalased 
 
Tabel 42: Üldine rahulolu Pärnu külastusega 
  eestlased välismaalased 

väga rahul 47% 29% 

pigem rahul 47% 51% 

pigem ei ole rahul 1% 11% 

üldse ei ole rahul   6% 

ei oska öelda 5% 3% 

  
Tabel 43: Kas soovitaksite oma tuttavatele/sõpradele Pärnut külastada 
  eestlased välismaalased 

kindlasti soovitaks 87% 67% 

võib-olla soovitaks 12% 23% 

ei soovitaks 1% 10% 

 
Tabel 44: Kas tunnete end ööpäevaringselt turvaliselt 
  eestlased välismaalased 

jah, täiest 28% 28% 

jah, üldiselt küll 50% 48% 

ei, mitte eriti 5% 8% 

ei üldse mitte 2% 10% 

ei oska öelda 14% 7% 

 
78% eestlastest ja 76% välismaalastest tundsid ennast Pärnus ööpäevaringselt, kas täiesti 

või üldiselt küll turvaliselt. 18% (1% - 2009.a.) oli aga neid välismaalasi ja 7% (2% -

2009.a.) eestlasi, kes ennast Pärnus üldse mitte või mitte eriti turvaliselt ei tundnud ja 

nende osakaal, kes ennast turvaliselt ei tundnud on võrreldes 2009. aastaga oluliselt 

kasvanud. Need vastajad, kes ei tundnud ennast Pärnus turvaliselt tõid välja järgmisi 

põhjusi, et Pärnus liigub öösel palju purjus noorte kampasid.  
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12.2. Huvi vaatamisväärsuste ja/või kultuuri- ning spordisündmuste kohta 
Pärnu maakonnas. 
 
57% eestlastele ja 55% välismaalastele pakkusid huvi vaatamisväärsused, kultuuri- ja 

spordisündmused maakonnas, kuid külastas maakonda 34% küsitletutest eestlastest ja 

39% välismaalastest.   

Informatsiooni kättesaadavust maakonna vaatamisväärsuste, kultuuri- ja spordisündmuste 

kohta hindas väga heaks või heaks 31% eestlastest ja 40% välismaalastest. Halvaks pidas 

infot aga 10% eestlastest ja 9% välismaalastest.  

Turistid külastasid järgmisi kohti või üritusi maakonnas: meeste laulupäev, Toris 

ratasvõistlused, motovõistlused, Kabli külastus, käidi Jõulumäel ja Tõstamaa mõisa 

külastus. 

 

13. Soovid, ettepanekud, märkused  
 

13.1. Millistest vaba aja veetmise võimalustest tunnete Pärnus olles 
puudust? (mida ei ole piisavalt või mille kättesaadavus on raskendatud) 
Pärnu puudub korralik kino (ja olemasolev asub kaugel kesklinnast), vanematele 

inimestele korraldatud tantsuõhtuid ei ole piisavalt, striptiisiklubi võiks Pärnus olla, 

ekstreemsusi võiks samuti rohkem olla (ekstreemsport). Puudust tuntakse odavast 

taskukohasest ujulast  ja lõbustustepark võiks olla, soovitakse Jazzi kontserte ja karaoket 

ning puuduvad mediteerimiseks võimalused /kohad, lumelauaga sõitmise võimalusi võiks 

talvel samuti olla.  

13.2. Mis oli Pärnus teie jaoks kõige meeldivam kogemus? 
Tudengite talvepäeva raames korraldatud võistlused, meeldiv teenindus hotellis (Strand  

Tervis), teenindus Viies Villemis ja Steffani pizzas ning Mahedikus on maitsev söök, 

head ööklubid (Bravo, Sugar, Sunset), Tervisparadiisi veepark, Pärnu vanalinn on kaunis, 

spaa lõõgastuspakett oli meeldiv (Tervis, Strand, Tervise Paradiisis), Estonia termid, Koit 

Toome kontsert oli meeldiv kogemus, sõbralikud elanikud ja hea teenindus,  Hellad 

Velled Kuursaalis, maitsev toit ja hea teenindus üldiselt , Jääfestivali avamine ja sealsed 
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üritused, Kuursaalis Jägermeistri pidu, Piccadilly kohviku ja teateri külastus. Hea majutus 

(Estonia), Meeldiv kogemus oli näha Pärnut ka talvel, see oli hoopis teistsugune 

kogemus, kui suvel. 

13.3. Mis oli Pärnus teie jaoks kõige kehvem kogemus?  
Esmaspäeviti, teisipäeviti pole linnas midagi teha, ühistransport, autojuhid ei arvesta 

jalakäijatega ja tänavavalgustusega võiks midagi ette võtta, autoga liiklemine ja 

liikluskorraldus on Pärnus imelik, teede olukord äärmiselt kehv, purjus alaealised 

tänavatel, parkimistrahv vanalinnas, libedad teed, külm ilm, halb kino, sattusin libedaga 

avariisse, ebaviisakad müüjad mõnedes poodides, nädala sees ei ole talvel Pärnus midagi 

teha, parkimine kesklinnas, kukkumine libedal teel, libisemine poriloiku Port Arturi 

juures, parkimisvõimalused, bussiliiklus halb, pangaautomaate vähe, astuti koera 

väljaheite sisse, ebaviisaka taksojuhiga oli halb kogemus, halvad teed rikkusid auto ära, 

agressiivne nooruk ööklubis, vähe taksosid (peale suuri pidusid) ja hinnad liiga kõrged, 

kukkumine jää tõttu, pimedad tänavad. 

13.4. Mis on välismaalaste jaoks, kes on ka varem Pärnut külastanud, 
viimase külastusega võrreldes muutunud? 
Rohkem kohvikuid ja restorane on lisandunud linnapilti, kaubanduskeskusi on palju uusi 

lisandunud (Pärnu Keskus nt), kultuurisündmusi on enam, Rannapargi uuendus, 

sõiduteed on suletud, teede remont, uued ehitised,  teenindajate keelte oskus ja teenindus 

on paranenud, prügikaste on rohkem, teed on isegi hullemad, kui varem,  

  
 
 
 



22.03.11  

PÄRNU            
KEVAD-TALVINE 
KÜLALINE 2011

Ester Marjapuu
linnasotsioloog
arenguteenistus



PÄRNU KEVAD-TALVINE KÜLALINE

Osakaal väliskülalistest
Arvuline 
muutus

2007 2008 2009 2011 2009 vs 2011

Soome 82% 76% 76% 71% ↓ 167

Rootsi 8% 7% 6% 6% ↓ 99

Läti 3% 7% 8% 10% ↑ 420

Venemaa 1% 1% 1% 3% ↑ 319

veebruarist aprillini üle 41 000 turisti
21 000 siseturisti
20 000 välisturisti

K1



Slide 2

K1 Tänavaküsitlusel küsiti vanust/sugu/rahvust/eesmärk ja majutus(kui ööbis siin) Küsiti 6 päeval tänaval inimesi (Rüütli ja Supeluse tn)
Kasutaja; 2.12.2009



MOTIVATSIOON SIHTKOHA VALIKUL

välismaalased eestlased

2008 2009 2011 2008 2009 2011

konkreetne sündmus, üritus 7% 3% 12% 21% 13% 10%

ravivõimalused 24% 38% 18% 18% 13% 9%

sõbrad kutsusid kaasa 17% 14% 15% 14% 14% 26%

varasemad külastused 14% 13% 4% 14% 20% 13%

rahulik, vaikne linn 19% 12% 13% 13% 11% 9%

palju meelelahutust, 
ajaviitevõimalusi 7% 6% 4% 8% 12% 11%

soodne hinnatase 4% 6% 8% 2% 1% 1%

reisibüroo 
sooduspakkumine 4% 2% 10% 2% 3% 2%

K2



Slide 3

K2 Pärnu viibimse kestuse aeg on lühenenud: eeslased 2008 - 3,9 päeva, 2009 -3 päeva, välismaalased 2008 - 5,8p ja 2009 -4,8päeva
Kasutaja; 2.12.2009



PÄRNU KÜLASTAMISE EESMÄRK (välismaalased)

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
p
u
h
k
u
s

ra
v
ite

e
n
u
s
e
d

s
p
a
a
- 

ja

lõ
õ
g
a
s
tu

s
te

e
n
u
s
e
d

k
o
m

a
n
d
e
e
ri
n
g
/ä

ri
re

is
/k

o
n

v
e
re

n
ts

/s
e
m

in
a
r/

k
o
o
lit

u
s

k
u
ltu

u
ri
-,

 s
p
o
rd

i-
 v

õ
i

m
e
e
le

la
h
u
tu

s
s
ü
n
d
m

u
s

a
k
tii

v
n
e
 v

a
b
a
 a

ja

v
e
e
tm

in
e
, 
h
a
rr

a
s
tu

s
e
d

s
u
g
u
la

s
e
d
/t
u
tt
a
v
a
d

2007

2009

2011

K4



Slide 4

K4 Pärnu viibimse kestuse aeg on lühenenud: eeslased 2008 - 3,9 päeva, 2009 -3 päeva, välismaalased 2008 - 5,8p ja 2009 -4,8päeva
Kasutaja; 2.12.2009



PÄRNU KÜLASTAMISE EESMÄRK (eestlased)
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Slide 5

K7 Pärnu viibimse kestuse aeg on lühenenud: eeslased 2008 - 3,9 päeva, 2009 -3 päeva, välismaalased 2008 - 5,8p ja 2009 -4,8päeva
Kasutaja; 2.12.2009



INFORMATSIOONI VAJADUS

• parkimise korraldus, parkimispiletite ostuvõimalused

• teenindus- ja kaubandusettevõtete lahtiolekuajad

• kultuur- ja spordiüritused

• aktiivse puhkuse veetmise võimalused

• toitlustuse võimalused

• spaa- ja lõõgastusteenuste võimalused

• linnaliinibusside marsruudid ja ajagraafikud



VABA AJA VEETMISE EELISTUSED (eestlased)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
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VABA AJA VEETMISE EELISTUSED 
(välismaalased)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

%

baarid, restoranid

kaubanduskeskuste külastamine

muuseumid, näitused
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sportimine, aktiivne vaba aja veetmine

väljasõidud maakonda

diskod, ööklubid

kergemuusika ( popp, jazz, rock jne ) kontserdid

festivalid*

süvamuusika kontserdid

kino



HINNANG PÄRNU TEENINDUSELE JA 
VABA AJA VEETMISE VÕIMALUSTELE

ENAM RAHUL OLLAKSE:
• teenindus toitlustuskohtades ja toidu kvaliteediga
• meditsiiniline teenindus taastusravi keskustes
• majutustingimused 
• teater

RAHULOLEMATUMAD OLLAKSE:
• parkimise võimalustega
• teede ja tänavate olukord
• kino (võiks olla kesklinnas)
• väljasõidud maakonda



KESKMISED KULUTUSED

lastega pere kulutas 11% rohkem, kui lasteta 
pere
eestlane 159 € (2% vähem kui 2009.a.)
välismaalane 256 € (9% rohkem kui 2009.a.)

välisturist kulutas 24% rohkem kui siseturist

RAHVUSGRUPID
suuremad kulutused olid lätlastel, soomlastel ja 
rootslastel
väiksemad kulutused leedulastel



KEVAD-TALVINE KÜLALINE

MEELDIVAIM KOGEMUS PÄRNUST

• Pärnu vanalinn on kaunis
• Jääfestivali avamine ja sealsed üritused
• meeldiv kogemus oli näha Pärnut ka talvel – hoopis 
teistsugune kogemus kui suvel
• meeldiv teenindus ja sõbralikud inimesed

KEHVEM KOGEMUS PÄRNUST

• liikluskorraldus on Pärnu imelik, teede olukord kehv ja 
teed väga libedad
• nädala sees ei ole talvel Pärnus midagi teha
• parkimine kesklinnas
• halb ühistransport



PÄRNU KEVAD-TALVINE KÜLALINE

ÜLDINE RAHULOLU PÄRNU KÜLASTUSEGA

eestlased välismaalased

rahul 94% 80%

ei ole rahul 1% 17%

ei oska öelda 5% 3%

KAS TUNNETE END ÖÖPÄEVARINGSELT TURVALISELT?

eestlased välismaalased

jah 78% 76%

ei 7% 18%

ei oska öelda 14% 7%



AITÄH!
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