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Sissejuhatus ja metoodika 

Käesoleva uuringu eesmärgiks on selgitada välja Pärnu linna külastajate peamised 

turismistatistikud 2014-2017 lõikes. Uuringu eesmärgi täitmiseks kasutati Positiumi poolt 

passiivse mobiilpositsioneerimise andmestikku. Täpsemalt hinnati välis- ja siseturistide arvu 

päritolu alusel (siseturism - koduomavalitsus; välisturism – päritolumaa), külastuste kestust ning 

korduvkülastajate osakaalu kuude kaupa aastatel 2014 - 2017 perioodil 1. maist kuni 

31.september. Kuisele külastajate arvule lisati ka sise- ja välisturistide hulgad päevade ning 

päritolu kaupa. 

Uuringu piirkond ja metodoloogia 

Uuringualana käsitletakse Pärnu linna territooriumi, mis on 32,2 km2. Hindamaks Pärnu linna 

külastatavust, kasutati passiivse mobiilpositsioneerimise teel kogutud andmestikku, mis sisaldab 

mobiilivõrgus olevate mobiiltelefonide asukohta ja viimasega seotud ajalist dimensiooni 

kõnetoimingutena (call detail records – CDR). Kõnetoimingute hulka loetakse näiteks 

väljaminevad kõned, hääl- ja tekstisõnumid, internet jne. Mobiiltelefonidele on genereeritud 

juhuslik ID, mida ei ole võimalik seostada konkreetse mobiiltelefoni kasutaja isikuga, kuid 

samale mobiiltelefoninumbrile antakse operaatori poolt alati sama ID.  

Käesolevas uuringus on tagataud mobiiliomanike privaatsus, lähtudes Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivist 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu 

puutumatuse kaitset side sektoris. Eesti igapäevaseks mobiilikasutajate hulgaks on 95% 

kogurahvastikust. Positiumi poolt välja töötatud ankurpunktide mudel võimaldab arvutada 

anonüümse kasutaja kodu, töö ja juhusliku sihtkoha ning eristada liikumised erinevate 

sihtkohtade vahel, lähtudes kõnetoimingute ajalisest ja ruumilisest rütmist. Täpsemalt on mudelit 

kirjeldatud Ahas et al 2008 artiklis „Modelling Home and Work Locations of Population Using 

Passive Mobile Positioning Data“ ning Eestis rakendatud näiteks Siseministeeriumi poolt tellitud 

regionaalses pendelrände uuringus (Regionaalne pendelrände uuring 2010). Igapäevased 

tegevusruumid ja siseturismi sihtkohad on eristatud ruumi kasutussageduse alusel. Siseturismi 

sihtkohtadena vaadeldakse piirkondi, mis ei ole osa inimese igapäevasest tegevusruumist 

(omavalitsused, mida ei külastata regulaarselt). Reis siseturismi mõistes tähistab kodumaakonnast 

lahkumist ja sinna tagasipöördumist. Eelnevast tulenevalt ei kuulu Pärnu maakonna elanikud 

Pärnu linna siseturistide segmenti*. 

Välisturistidena käsitletakse kõiki isikuid, kes on kasutanud Eestis viibides rändlusteenust 

(roaming). Välisturistide kuisest koguarvust tuuakse eraldi välja Soome, Rootsi ning Norra 

päritolu mobiilikasutajate hulk, kes on ühe reisi jooksul viibinud Pärnus kaks või enam ööd 

(potentsiaalsed Eesti päritolu välistöölised). Metodoloogiast lähtuvalt loetakse kõik isikud, kes on 

sooritanud vähemalt ühe kõnetoimingu Pärnu linnas vaadeldaval ajavahemikul Pärnu linna 

külastajateks. Külastajateks ei loeta isikuid, kelle igapäevane tegevusruum asub Pärnu 



 

4 

maakonnas. Siseturismi hindamisel tuvastatakse turisti päritolu omavalitsuse tasemel, 

välisturismi puhul vaadeldakse turistide päritoluriiki. Külastuse kestuse arvutus põhineb päevade 

arvul konkreetse reisi vältel, mil sooritati kõnetoiminguid Pärnu linnas. Siseturistide puhul ei 

esine enamasti pikemaid külastusi kui 10 päeva. Seda seetõttu, et ankrumudelis määratakse nii 

pikad külastused inimese tavapärase tegevusruumi osaks.  

Satistikaameti poolt väljastatud andmed on majutujate lõikes, samaväärne Positiumi külastajate 

arvudega. Andmeid kogutakse riikliku statistika kuuküsimustikuga „Majutustegevus“, mida 

majutusteenust pakkuvad asutused täidavad. Positium loetleb külastajaid indiviidi põhiselt. 

Osades näitajates on võimalik olnud teha võrdlevat analüüsi nii Positiumi kui Statistikaameti 

lõikes. Osade näitajate lõikes puudub võimalus algandmete erinevate kogumismetoodikate pärast.  

Üks oluline märkus veel, kuna Positium on andnud külastuste arvud hooaja maist- septembrini 

lõikes, ei saa külastusarvude üldistusi teha aasta lõikes. 
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Kokkuvõte 

Siin on peamised kokkuvõtted, mis on analüüsi tulemusel selgunud. Mõnede näitajate lõikes on 

vaadatud nelja aasta keskmisi, enamus näitajate puhul on välja toodud kahe viimase aasta 

näitajad. 

 

 Pärnut külastas 2016. aasta hooajal maist septembrini kaasa arvatud 765 tuhat sise- ja 

välisturisti, 2017. aastal oli see arv vähenes 7%, 714 tuhande sise- ja väliskülaliseni. 

 Väliskülaliste osakaal moodustas 2016. aastal 54%, eestlaste osakaal oli 46% kõikidest 

külastajatest. 2017. aastal olid osakaalud täpselt pooleks kõikidest külastajatest. 

 Väliskülalised külastavad Pärnut eelkõige juulis, kasvav trend on ka augustikuised 

külastused, mida mõjutab ilmselt ka Weekend festivali toimumine augusti alguses. 

Siseturisti külastused on rohkem suvehooajal sõltuvad Pärnus toimuvatest sündmustest. 

 Enim kasvas välisturistide arv 2015. aasta augustis 26% (17,8 tuhat). Enim langes 

välisturistide arv 2017. aasta septembris, mil langus oli 20% (9,1 tuhat). Eestlaste 

külastusarvud kasvasid kõige enam 2015. aasta augustil, mil kasv oli 30% 19,6 tuhat). 

Suurim langus eestlaste külastusarvudes oli 2017. aasta maikuus, mil külastusarvud 

langesid 11% (5,7). 

 Nelja aasta lõikes on 58% ühepäevakülastused, mitmepäevakülastused nelja aasta lõikes 

42%. 

 Välisturisti mitmepäevakülastused moodustasid 2016. aastal 63%, langedes 2017. aastaks 

20%. Siseturisti mitmepäevakülastused moodustasid 2016. aastal 29%, kasvades 2017. 

aastaks 2%. 

 Suvesündmuste tippmeelitajaks Pärnus oli augustikuus toimuv Weekend festival, mille 

ajal Pärnu linna külastusarvud kerkisid märgatavalt võrreldes 2014. aastaga. Muus osas 

suvel kasvasid väliskülaliste arvud reeglina reedeti. Eestlastel laupäeviti ja pigem 

suvesündmuse külastamiseks. 

 Välismaalased jäävad Positiumi andmetel Pärnusse keskmiselt 4,1 päevaks vaadatuna 

nelja aasta keskmiselt, eestlased aga 2,3 päevaks. Statistikaameti järgi jäävad eestlased 

Pärnusse keskmisel 1,7 päevaks, välislkülalised keskmiselt 2,6 päevaks. 

 Keskmiselt viibis Pärnus 2016. aasta maikuus 4,1 tuhat nii sise- kui välisturisti ühes 

päevas. Juulis 2016 olid keskmine päevane külastus 10, 2 tuhat külalist. 

 2016. aastal oli 51% väliskülalistest korduvkülastajad, 2017. aastal oli neid 52%. 

 Eestlastest moodustas 2016. aastal 14% neid, kes polnud varem Pärnusse sattunud, 2017. 

aastal oli neid 9%. 2016. aastal 86% olid Pärnus korduvkülastajad, mis kasvas järgmisel 

aastal 7%. 

 60% väliskülalistest on Soomest pärinevad turistid, 11% Lätist, 5% Rootsist.  

 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga langes kõige enam soomlaste arv 19% (48,5 tuhat 

vähem). Langus toimus ka teiste sihtriikide lõikes: Läti -16%, Leedu -8%, Saksamaa  

-21%, Venemaa -7%. Kasvas aga Rootsi turistide arv 3% ja muudest riikidest 5%. Seega 

on peamiselt soomlastest turistid need, kelle arvelt on välisturistide langus toimunud. 
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 Eestlaste külastused jagunevad suuremate omavalitsuste vahel – Tallinnast pärinev nelja 

aasta keskmiselt 39% sisekülalistest. Tartust pärineb nelja aasta keskmiselt 7%, Rae 

vallast 4%, Viimsist ja Harkust 3%, Viljandist ja Kuressaarest 2%. Teistest 

omavalitsustest üle Eesti 40%. 
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1. Külastuste koguarv ja päritolu 

Võttes aluseks Positium OÜ poolt edastatud mobiilipositsioneerimisel saadud andmed, külastas 

Pärnu linna 2014. aastal suvehooajal (1. mai – 31. september, edaspidi suvehooaeg) Pärnut kokku 

ligikaudu 600 tuhat külastajat, mis kasvas 2015. aastaks 16% (94,5 tuhat külastaja enam kui 

mullu). 2016. aastal oli Pärnu külastajate koguarv hooajal kokku üle 760 tuhande külastaja (kasv 

võrreldes 2015. aastaga 11%; 73,4 tuhat enam). Käesoleval aastal (2017) külastusarvud ei 

kasvanud, vähenedes võrrelduna eelmise aastaga 7% (50,7 tuhat vähem) (tabel 1). Kokku 

külastas Pärnut 2017. aastal üle 700 tuhande ise- ja välisturisti. Siin arvestatud kõiki külastajaid, 

olenemata nende siinviibimise pikkusest ja päritolust. Arvestama peab siin asjaolu, et perioodil 

2016-2017 on Positium esitanud andmed ka potentsiaalsete välistööliste hulga välisturistide 

hulgas. Kuid kuna metoodiliselt ei ole võimalik päris täpselt hinnata nende võimalikku päritolu, 

kas tegu on välistöölisega või sarnaselt käituva turistiga (vaata metoodikat), siis ei saa tõeselt 

väita, et tegu on kindlalt välistöölistega. Keskmiselt moodustas potentsiaalsete välistööliste osa 

välisturistidest 2016. aastal 31% (126,7 tuhat külastajat hooaja vältel) ja 2017. aastal 27% (91,5 

tuhat potentsiaalset välistöölist). Sel juhul teeb välistööliste eemaldamine võimatuks hinnata 2014 

ja 2015 perioodi tulemusi ning mitmete näitajate lõikes. Teisalt on potentsiaalsed välistöölised 

need, kes Pärnut külastavad ja siia raha maha jätavad. 

Tabel 1. Välis ja siseturistide arv ning osakaal (%) Pärnu linnas 1. mai- 31. september 2014-2017.  

arv osakaal % muutus % arv osakaal% muutus %

2014 310 447 52% 287 010 48% 597 457

2015 349 637 51% 39 190 13% 342 392 49% 55 383 19% 692 029

2016 412 651 54% 63 014 18% 352 843 46% 10 451 3% 765 494

2017 356 818 50% -55 833 -14% 357 945 50% 5 102 1% 714 763

Aasta KOKKU
VÄLISTURIST SISETURIST

 

Eestlased on hakanud üha enam oma puhkust Pärnus veetma, seda näitavad ka eestlastest 

külastajate arvude pidev tõus (joonis 1). Nii on 2015. aastaks eestlaste külastajate arv kerkinud 

võrreldes 2014. aastaga 19% (kasv 55,3 tuhat siseturisti enam kui 2014. aastal). 2017. aastal oli 

kasv võrreldes eelmise aastaga 1% (5, 1 tuhat). 

Välismaalastest turistide arv tõusis samas ajavahemikus (2014-2015) 13% (39, 1 tuhat välisturisti 

enam kui 2014. aastal) (joonis 1). 2017.aastal võrrelduna 2016. aastaga toimus langus 

välisturistide arvus 14% (55,8 tuhat), mis peamiselt on toimunud Positiumi andmetel soomlaste 

vähenemisest tingituna. 
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Joonis 1. Välis ja sisekülastajadte arvu muutu s 2014-2017. Allikas: Positium 

Kui nüüd vaadata maist septembrini kaasa arvatud ning sel ajal toimunud turistide külastusi ja 

võrrelda neid eelmise aasta sama ajaga, siis võib tõdeda, et kasv ei ole olnud sugugi lineaarne 

(joonis 2). Enim kasvas välisturistide arv 2015. aasta augustis 26% (17, 8 tuhat enam kui 2014. 

aastal). Enam langes välisturistide arv 2017. aasta septembris, mil langus oli 20% (9, 1 tuhat 

vähem kui 2016. aastal). 

Eestlaste külastusarvud kasvasid kõige enam 2015. aasta augustil, mil kasv oli 30% (19,6 tuhat 

enam kui 2014). Suurim langus eestlaste külastusarvudes oli 2017. aasta maikuus, mil 

külastusarvud langesid 11% (5,7 tuhat vähem kui 2016. aasta mais). 

 
Joonis 2. Välis- ja siseturistide arvu muutus hooajal 2015-2017. Allikas: Positium 
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Juulikuu ongi tervikuna hooaja kuude lõikes kõikide külastajate poolt kõige aktiivsem 

külastuskuu, kus tehakse ligikaudu 1/3 kõikidest suveperioodi tehtavatest külastustest (joonis 3).  

Väliskülaliste trendid on varasematel aastatel (2014-2015) erinenud eestlaste trendidest sellega, et 

eestlaste külastamine oli mõnevõrra ühtlasemalt jaotunud hooaja lõikes ning väliskülalised 

rõhuvad rohkem juulikuule (joonis 3). Aastatel 2016-2017 on väliskülalised juuli kõrval ka 

augustis rohkem Pärnut külastama. Aastate lõikes vaadatuna külastab iga kolmas hooajakülalisest 

välisturist Pärnut juulikuus, eestlastest hooajakülalistest teeb seda juulis iga neljas. Augustikuus 

on Pärnut külastanud keskmiselt iga neljas turist, kes hooajal on Pärnut külastanud. 

Kuigi juulikuu on eranditult populaarseim puhkuste veetmise kuu, siis positiivne on tõdeda, et ka 

viimastel aastatel on üha populaarsemaks saanud ka augustikuu. Nii on 2017. aasta augustikuu nii 

sise- kui väliskülaliste arv tõusnud 2014. aastaga võrreldes 26% (18,0tuhat). Kindlasti on olulist 

rolli mänginud siin Pärnus korraldatav Weekendi festival.  

 

Joonis 3. Välis- ja siseturistude külastuste jagunemine kuude lõikes hooajal 2014-2017. Allikas: 

Positium 

Täpsemad arvud ja muutused välisturistide päritolumaade lõikes on antud peatükk 9 lk 19 – 22. 

2. Ühe- ja mitmepäevakülastused 

Üldiselt külastatakse Pärnut rohkem lühiajalisemalt. Nelja aasta lõikes moodustasid kõikidest 

külastajatest ühepäevakülastajad keskmiselt 58%. Nende osakaal, kes viibisid Pärnus enam kui 

ühe päeva, moodustas nelja aasta keskmiselt 42% kõikidest külastajatest. 
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Kui nüüd vaadata ühepäevakülastajate arvude kasvu võrrelduna eelneva aastaga, siis kasvab 

2015. aastaks ühepäevakülastajate arv 14% (51,5 tuhat enam kui 2014. aastal). 2016. aastal 

toimus langus 4% (17,9 ühepäevakülastajat vähem kui 2015). 2017. aastal oli seis nende turistide 

lõikes, kes Pärnut külastab ühe päeva, muutumatu (joonis 4). 

Mitmepäevakülastajaid oli 2014. aasta hooajal kokku 230,2 tuhat, mis järgneval aastal kasvas 

19% (42,9 tuhat) ning 2016. aastal oli kasv 33% (91,3 tuhat külastajat enam kui 2015. aastal). 

Küll aga vähenes mitmepäevakülastajate arv 2017. aastal 14% (50,3 tuhat külastajat vähem kui 

2016. aastal). 

 

Joonis 4. Ühe - ja mitmepäevakülastajate võrdlus 2014 – 2017. Allikas: Positium 

Kui nüüd jälgida külastuskestust turistide segmentide lõikes, siis siin mõningased erinevused 

eksisteerivad (joonis 5).  

 

Joonis 5. Ühe- ja mitmepäevakülastuste arv 2014 – 2017. Allikas: Positium 

Välisturistide osakaal keskmiselt nelja aasta lõikes ühepäevakülastustest oli 46%, 

mitmepäevakülastuste osakaal nelja aasta keskmiselt oli 54%. Teisisõnu, eelistavad välisturistid 
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Pärnus viibida pikemalt kui ühe päeva. Suurim kasv välisturistide mitmepäevakülastuses oli 

2016. aastal, mil kasv oli võrreldes eelmise aastaga 57% (94,3 tuhat mitmepäevakülastajat enam 

kui 2015). Eelkõige ilmnes mitmepäevakülastajate kasv selle aasta mais, mil see kasvas 77% 

(14,2 tuhat) võrreldes eelmise aasta sama ajaga (joonis 6). Teine suur kasvukuu oli 2016. aasta 

augustis, mil mitmepäevakülastuste arv kasvas 58% (23,0 tuhat enam kui aasta tagasi augustis). 

2016. aastal langes välisturistide ühepäevakülastused 17% (31,3 tuhat vähem kui 2015. aastal). 

Suurim langus toimus juulikuus ühepäevakülastuste arvelt 20% (11,5 tuhat külastajat vähem kui 

2015. aasta juulis). Siin võib eeldada, et need on asendunud mitmepäevakülastuste arvuga, kuna 

välisturistide mitmepäevakülastused 2016. hooajal näitasid terviktõusu.  

Joonis 6. Välisturistide ühe- ja mitmepäevakülastuste arvud 2014-2017. Allikas: Positium 

Välisturiste siinviibimine vähenes 2017. aastal nii ühepäevaste külastuste arvelt (langus 2% 3,0 

tuhat külastajat vähem kui 2016. aastal) ja mitmepäevaste külastuste arvelt (langus 20%, 52,8 

tuhat külastajat vähem kui 2016. aastal). Tervikuna välisturiste siinviibimine väheneski 2017. 

aastal 14% (55, 8 tuhat vähem kui 2016). Rahvuseti ei saa välja tuua siinviibimise pikkuse 

eelistusi kuna Positiumi andmed seda ei võimalda. 

Võrreldes välisturistidega on eestlaste külastusharjumused muutumas veidi teistsuguseks, mil 

panustatakse enam lühemaajalisemale siinviibimisele. Läbisõidul või päevaks Pärnusse sattuvate 

turistide arv kasvas 2015. aasta hooajal võrreldes eelmise aasta hooajaga kokku 15%. Suurim 

kasv oli augustis, mil eestlaste ühepäevakülastus kasvas 26% (11,7 tuhat enam kui 2014. aastal). 

Mitmepäevakülastuste kasv oli 2015. aasta hooajal kokku 31%, enim kasvas maikuu külastajate 

arv võrreldes eelmise aasta sama ajaga 43% (5,2 tuhat enam kui 2014. aasta mais).  

2016. aastal võrreldes eelneva aastaga kasvas ühepäevakülastused 6%, suurim kasv oli juulis 

14%. Sama aasta mitmepäevakülastuste arv langes 3%, suurim langus oli maikuu külastustes 

võrrelduna aasta taguse ajaga 28% (4,9 tuhat vähem kui 2015). 
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Järgneval hooajal (2017) eestlased pikendasid oma Pärnus viibimise aega ehk eestlaste 

mitmepäevakülastuste arv kerkis 2% (2,4 tuhat külastajat enam). Enim kerkis septembrikuus 

eestlaste külastus 54% (5,3 tuhat külalist enam kui 2016). Ühepäevakülastuste arv kerkis 1% (2,6 

tuhat külastajat enam kui mullu), mil tõusuteel olid nii august (kasv 8%) kui september (kasv 

6%). 

Joonis 7. Siseturistide ühe- ja mitmepäevakülastuste arvud 2014-2017. Allikas: Positium 

3. Pärnus peatumise kestus 

Kui eelnevalt vaatlesime ühe- ja mitmepäevakülastusi nii sise- kui välisturistide lõikes, siis siin 

peatükis vaatleme mitmepäevakülastuste kestust. 

Välismaalaste ja eestlastest keskmine enam kui ühe päeva kestev külastus on päritolust tingitud 

erineva kestusega. Välisturistid viibivad reeglina Pärnus pikemaajalisemalt, eestlased 

lühemaajalisemalt, mis on tingitud kodukoha lähedusest ja siseriikliku reisplaanide tegemise 

paindlikkusest. 2014-2015 hooajal viibisid välismaalased siin keskmiselt 3,6 päeva. 2016 – 2017 

hooajal aga nende siinviibimise aeg pikenes ühe päeva võrra ning keskmiselt viibiti kohal 4,6 

päeva (joonis 10). 

Eestlastest turistide viibimine mitmepäevakülastustest Pärnus kestis keskmiselt nelja aasta 

keskmiselt 2,3 päeva.  

Välisturistid peatusid võrreldes eestlastega keskmiselt 1,5 päeva kauem, siis järgneval 

vaadeldaval perioodil (2016-2017) välisturistide peatumisaeg pikenes keskmiselt 2,2 päeva võrra 

eestlastest enam. Kuude lõikes ei esine väga samuti erisusi - hooajal maist oktoobrini on 

peatumine suhteliselt ühtlane. 
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Joonis 8. Mitmepäevakülastajate Pärnus viibimise kestus 2014-2017 Positiumi ja Statstikaameti 

võrdluses. Allikas: Positium ja Statistikaamet 

Võrreldes nüüd Positiumi andmeid Statstikaameti andmetega, siis keskmiselt viibiv siseturisti 

Positiumile tuginedes 0,6 päeva Pärnus enam kui Statistikaameti andmetel. Välisturist viibib aga 

1,5 päeva enam kui seda annab Statistikaamet.  

4. Esma- ja korduvkülastused 

Nelja aasta lõikes ligikaudu 87% sisekülastustest on tehtud nende poolt, kes on Pärnus juba 

mitmendat korda ehk tegu on korduvkülastajaga. See on ka eelduspärane tulemus. Kui 2015. 

aastal võrrelduna eelneva aastaga oli tõus nii esma- kui korduvkülastajate arvudes, siis eestlaste 

esmakülastustes toimus langus 2016. aastal 12% (6,4 tuhat) ja 2017. aastal langes esmakülastajate 

arv 31% (15,6 tuhat).  

Samas on eestlaste korduvkülastajate arv tõusnud 2016. aastal võrrelduna eelmise aastaga 6% 

16,9 tuhat külastust enam kui eelnev aasta) ja 2017. aastal 7% (20,2 tuhat) (joonis 10). Ehk siis 

on tõusnud kokkuvõtvalt nende eestlaste arv, kes tulevad siia tagasi oma puhkust veetma või 

mõnest suvesündmusest osa saama (joonis 11).  

Välismaalaste hulgas on nii esma- kui korduvkülastused stabiilses tõusus olnud nii 2015. ja 2016. 

aastal. Esmakülastuse arv langes 2017. aastal 14% (28,5 tuhat külastajat) ning samal ajal langes 

ka korduvkülastuste arv 13% (27,2 tuhat). Üldiselt võrreldes 2017. aastat 2014. aastaga, siis 

kasvas välismaalaste hulgas esmakülastuse arv 7% (11,3 tuhat) ja korduvkülastuse arv 23% (35,0 

tuhat) (joonis10).  
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Joonis 9. Esma- ja korduvkülastajad 2014-2017. Allikas: Positium 

Kuude lõikes nagu eeldatult, on juulikuu välisturistide seas nii korduv- kui esmakülastajate 

meeliskülastuskuu, mil tehakse nelja aasta keskmiselt kolmandik hooaja külastustest. Juuli kõrval 

saab välja tuua ka augusti kuu numbrite muutused, 2015. aastal kasvas esmakülastajate 

välisturistide arv 25% (8,7 tuhat külastajat enam kui 2014. a samal ajal). Korduvkülastajate arv 

kasvas 2015. aastal võrreldes aasta taguse ajaga 28% (9,0 tuhat külalist enam kui 2014. a samal 

ajal). Suurim langus nii esma- kui korduvkülastajate arvudes oli 2017. aasta augusti, mil need 

arvud langesid võrdselt korduv- ja esmakülastajate arvudes 19% (esma – 6,6 tuha vähem kui 

2016 augustis ja korduv 9,2 tuhat vähem kui 2016 a. augustis). 

Joonis 10. Välisturistide korduv- ja esmakülastused 2014-2017. Allikas Positium 

Siseturistide esmakülastajaid on vähem võrreldes korvuskülastajatega (eestlased on Pärnut juba 

külastanud), on korduv- kui esmakülastajate nelja aasta lõikes keskmiselt 30% külastusest jäämas 
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juulikuusse. Samas saab välja tuua, et esmakülastajad eelistavad juulikuud, korduvkülastajad aga 

jaotavad oma külastuse rohkem hooaja peale. Kõige enam kasvas eestlaste esmakülastajate arv 

võrreldes eelmise aastaga 2015. aasta augustis, mil kasv oli 45% (4,6 tuhat enam kui 2014). 

Suurim langus oli esmakülastajate seas 2017. aasta mais võrreldes sama ajaga aasta tagasi, mil 

esmakülastajate arv langes 40% (2,8 tuhat vähem kui 2016). 

Korduvkülastajatest suurim tõus oli 2015. aasta augustis, võrreldes 2014. aasta sama ajaga, mil 

kasv oli 27% (15,0 tuhat enam kui 2014). 

 

Joonis 11. Siseturistide korduv- ja esmakülastused 2014-2017. Allikas Positium 

5. Külastused sõltuvalt üritustest Pärnus 

Käesolevas sündmuste analüüsis võetakse arvesse Positiumi andmetele tuginedes kõikide 

päevade külastusi, ehk üks inimene võib külastada sama üritust mitmel järjestikusel päeval. Siin 

loetletakse külastuste arve päevade lõikes kokku. Erisus on Weekendi festivalil, kus Positium on 

esitanud külastusarvud festivali ajal linna külastanud arvud kokku. Selleks, et võrrelda arvude 

kasve toimunud sündmuste ajal, võrreldi omavahel kuu keskmist külastajate arvu ning toimunud 

ürituse külastuste keskmisega päevas. Samuti vaadeldi ka külastuste osakaalu kuu külastuste 

arvudest.  

Järgnevalt on vaadeldud 2016. ja 2017. aastate sündmuste valguses Pärnus viibinud külastajate 

arve. Üldiselt välisturistide arvukust mõjutab saabuv nädalavahetus, mil välisturisti arv 

hüppeliselt kasvab. Juuli kohta seda aga öelda ei saa, mil välisturistide siinviibimine ongi 

juulikuus võrreldes teiste kuude 1/3 hooaja külastusest, välisturistide ühe päeva keskmine 

külastusarv oli näiteks 2016. aasta juulikuus eestlaste külastustest keskmiselt 1,25 korda (7,9 

tuhat välisturisti) suurem. Eestlaste külastusi mõjutavad aga toimuvad suvesündmused, mis 

meelitavad lühemaajalisemalt Pärnut külastama. Väisturistide osas on toimuvad sündmused 
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pigem lisaboonuseks kui eesmärgiks. Eristub siin aga Weekend, mille tõttu paljud 

festivalikülastajad Pärnusse festivali külastuse eesmärgil saabuvad. 

Maikuus kasvab linnakülaliste arvude tõus 14. mail 2016 enam kui mais tavapäraselt. Sel ajal 

toimusid Pärnus nii taimelaat, Muuseumiöö kui Motohooaja avamine, mis kõik toimusid 

maikuu teisel nädalvahetusel. Kui 2016. aastal oli maikuus kuu keskmine siseturistide päeva 

külastusarv siseturistide seas ca 2700 inimest päevas, siis nende sündmuste ajal kasvas linna 

siseturistidest külastajate arv mai keskmisega võrrelduna 75% (ühel päeval oli Pärnus 4,8 tuhat 

siseturisti), moodustades maikuu külastusest 11%. Väliskülalistel oli mõjutajateks mitte niivõrd 

toimunud sündmused kuivõrd väliskülaliste arvud kasvavad reeglina reedel ja laupäeval. Näiteks 

maikuu väliskülaliste osakaal nädalavahetustel on keskmiselt väliskülalistel 11% maikuu 

külastusest ühes päevas. Väliskülaliste arv päevas maikuus oli keskmiselt 5,5 tuhat (joonis 12). 

 

Joonis 12. 2016 ja 2017 külastusarvude võrdlus maikuus. Allikas Positium 

Juunis oli tähtsündmuseks Grillfestival ning siseturistide osakaal 10.-11.juunil moodustas 2016. 

aasta juunikuu keskmisest külastustest sellel ajal 12%. Eestlaste külastusarvud kasvasid sel ajal 

ligikaudu 81% (3,1 tuhat) enam kui juunikuul tavapäraselt. Väliskülalisi on siingi pigem 

mõjutanud pigem saabunud nädalavahetus, kus väliskülastajate arvud on tõusvas joones (5% 

kasvu juuni keskmisest – 0,3 tuhat). Grillfestivaliga samal ajal oli kokkulangeva nädalavahetusel 

moodustas Pärnu väliskülaliste osakaal 7%. 2017. aasta Grillfestivali ajal Pärnut külastanud 

inimestest siseturistide külastusarvud kasvasid ning osakaal kogu juunikuu külastusarvudest 

moodustab Grillfestivali aegne külastusarv 14%. 

Jaanipäevaaegne nädalavahetus (22-25 juuni) on nii sise- kui väliskülalistes külastuse osakaal 

keskmiselt 15% kogu juunikuu külastustest. Sellesse nädalavahetusse jääb ka välisturistide arvu 

kasv juunikuu keskmisest 49% (3,8 tuhat kuu keskmisest), eestlastel kasvas see juunikuu 

keskmisest 62% (2,4 tuhat ühes päevas enam kuu keskmisest). 2017. aastal eestlaste 

külastusarvudes muutust ei ole, välisturiste aga mõjutab taas kord nädalavavahetus, mil nende 

külastusarvud kerkisid 31% (2,1 tuhat) juunikuu välisturistide keskmisest. 



 

17 

Üldiselt saab öelda, et eestlasi külastas Pärnut 2016 aastal ühes päevas keskmiselt 3,9 tuhat 

eestlast, välismaalaste arv ühes päevas juunikuus oli 7,9 tuhat turisti, 2017 aastal oli see arv 

vastavalt 3,7 tuhat ja välisturiste 7,0 tuhat. 

Joonis 13. Juuni 2016 ja 2017 võrdlus. Allikas Positium 

Juuli on Pärnu linnas väga tiheda kultuurikalendriga, kus igal nädalavahetuse päeval toimub 

sündmus väga erinevale kultuuritarbijale. 

2016. aasta juulis keskmiselt külastas Pärnut ühes päevas eestlasi 6,3 tuhat, välisturiste 14,2 

tuhat. 2017. aastal oli eestlasi ühes päevas keskmiselt samapalju kui aasta tagasi, välisturiste 11,7 

tuhat. Juulis on tähtsündmusteks olnud juuli algussesse jäävad Hansapäevad ja Pärnu Summer 

Cup, mis toimusid vaadeldavatel aastatel üheaegselt. Samal ajal Pärnus viibivate siseturistide 

külastusarvude osakaal oli 14%, välisturistidel 9%. Hansapäevade ajal eestlaste Pärnus viibinud 

külastuste arv kasvas 45% (2,8 tuhat) juuli keskmisest. 2017. aastal on Hansapäevade ajal linna 

külastanud turistide arvud tunduvalt väiksemad, kasv oli 2% ja osakaal kogu juulikuu 

külastusarvudest 8%. 

Veel üheks suviseks sündmuseks, mis mõjutas eelkõige eestlaste külastusarve, kus eestlaste arv 

kasvas neil päevil 62% (3,9 tuhat) enam kui juulis keskmiselt ühes päevas, on Rõõmsate laste 

festivali aeg. 2017. aastal oli osakaal juulis 6% eestlastel ja kasv juuli keskmisest 96% (6,1 tuhat) 

enam kui juulis keskmiselt. 

Joonis 14. Juuli võrdlus 2016 ja 2017 aastate lõikes. Allikas Positium 
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Augustis on sündmuseid juba veidi vähem, kuid sellesse kuusse jääb olulise tähtsusega 

sündmuseid. Keskmiselt ühes päevas oli augustikuus eestlasi 2016. aastal 5,3 tuhat ja välisturiste 

keskmiselt ühes päevas 9,5 tuhat. Järgmisel aastal olid need numbrid vastaval 5,5 tuhat ja 7,1 

tuhat. 

Üheks sündmuseks, mis kindlasti võib siinviibijate arve mõjutada on ka Augustiunetus. 2016. 

aastal oli samal ajal Pärnus viibinud külastuste osakaal 5% kogu augusti külastusarvust. 

Keskmise päevase külastusarvu võrdlemisel kasvas Augustiunetuse ajal eestlaste külastusarvud 

festivali ajal 68% (3,6 tuhat) järgmisel aastal oli kasvuks 1,4 korda (7,8 tuhat külastust enam kui 

eelmine aasta). Välisturistide osakaalulud jäid siin vastavalt 3% ja 4%. kasvudki kuu 

välisturistide külastusarvude juures olid tagasihoidlikumad. 

Joonis 15. Augustikuu võrdlus 2016 ja 2017 võrdluses. Allikas Positium 

Kõige suurimaks sise- ja välisturistide arvu mõjutaks 2016. aasta augustis on Weekend festival. 

Samal ajal toimusid ka Pärnu Gildipäevad ja tänavatoidufestival, mis samuti meelitas Pärnut 

külastama. 2016. aastal oli eestlaste külastusarvude osakaal selles ajavahemikus (4-7 aug) kogu 

augustikuu siseturistide poolt tehtud külastustustest 40% ja välisturistide osakaal oli 25%. 

Eestlaste külastusarvud kasvasid augustikuu keskmisega sel ajal 2 korda (keskmiselt 11,1 tuhat 

külastust ühes päevas enam kui augusti kuu keskmiselt), välisturistide arv kerkis võrrelduna 

augustikuu keskmisega 94% (9, 0 tuhat). 2017. aastal oli samal ajal Pärnut külastavate inimeste 

osakaal augustikuu omast 27 % siseturistidel ja välisturistidel 18%. 

Positium on siin eraldi esitanud festivali külastajate koguarvud, mis annavad kokku festivali ajal 

Pärnus viibivate sise- kui välisturistide arvud, mitte ei loe kõiki külastuspäevi kokku. Nendele 

andmetele tuginedes külastas 2016. aastal Pärnut toimuvate festivalide ajal kokku 37,0 külastajat, 

millest 73% eestlasi. 2017. aastal viibis toimunud üritusega samal ajal Pärnus 35,2 tuhat 

linnakülalist, millest moodustas 77% eestlasi (joonis 16). 
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Joonis 16. Weekend festivali külastajate arvud ja muutus 2016-2017. Allikas: Positium 

Positium on andnud ka Weekendi ajal Pärnu külastanud väliskülastajate päritolumaad. Sellest 

lähtuvalt külastas Pärnut festivali kõige enam soomlastest välistrurist (joonis 17), sellele 

järgnevad lähivabariigid Läti ja Leedu. Kahe aasta võrdluses on siingi näha külastajate arvu 

langust. Kokku langes kogu väliskülastajate arv 2119 külastaja võrra. Soome kaotas oma 

külastajate arvust 29% ja Leedu 25%. Samas on kerkinud kaugemalt tulnute arvud – Rootsi 8%, 

Norra 35% ja Suurbritannia 26%, võrrelduna eelneva aasta festivali ajal Pärnus viibinud külaliste 

arvudega. 

 
Joonis 17. Väliskülastajate arvude võrdlus enim külastajate riikide lõikes 2016-2017. Allikas 

Positium 

 

Kui nüüd edasi vaadata sündmuste valguses külastusarvusid, siis septembrikuus külastas Pärnut 

siseturiste keskmiselt 2016. 2,3 tuhat, välisturiste ühes päevas keskmiselt 4,5 tuhat. Järgmise 

aasta septembris (2017) aga oli eestlaste külastused ühes päevas keskmiselt 2,7 tuhat, välisturiste 

3,3 septembrikuus ühes päevas keskmiselt. 

Septembri tähtsündmusteks on kahtlemata Kahe Silla jooks ja Motohooaja lõpetamine. 
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Joonis 18. Septembrikuu võrdlus 2016 ja 2016 lõikes. Allikas Positium 

6.  Külastajate päritolu ja muutused hooaegade lõikes 

Käesolevas peatükk hõlmab Pärnut külastatavate riikidest pärinevate turiste arve päritoluriigist 

lähtuvalt detailsemalt ning kõrvutades andmeid eestlastega. Ootuspäraselt on nelja aasta 

keskmiselt eestlaste osakaal 53% kõigist linna külastanud turistidest. 

Välisturisti päritolu ja dünaamika 

Välisturistidest külastavad Pärnut ootuspäraselt soomlased, moodustades nelja aasta keskmiselt 

60% linna väliskülalistest, teised lähinaabrid lätlased moodustavad nelja aasta keskmiselt 11%: 

Leedulaste osakaaluks on nelja aasta keskmiselt 3%. 

2015. aastal kasvas soomlaste osa võrreldes 2014. aastaga 15% (28,6 tuhat enam kui 2014. 

aastal). Samas on võrreldes 2016. aastaga suvehooajal toimunud langus 19% (48,5 tuhat vähem 

kui 2016 aastal). Teiste väliskülaliste osas on suuremad ja väiksemaid tõuse- langusi. Enim on 

langenud 2017. aastal vene turistide arv 54% (9,7) võrreldes 2014. aastaga. 
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Joonis 19. Välisturistide osakaalude lõikes 2014-2017. Allikas: Positium 

Kui nüüd võrrelda Statstikaameti andmeid Positumiga, siis siingi näitab 2017. aastal võrreldes 

2014. aastaga soomlaste osas kasvu 7%. Tuleb märkida asjaolu, et Statstikaameti ja Positiumi 

andmete klappimine ei ole omaette eesmärgiks. Mõlemad kasutavad oma andmete kogumiseks 

erinevaid metoodikaid. 

 

Joonis 20. Statistikaameti võrdlus peamiste päritolumaade lõikes. Allikas: Statstikaamet 

Kui nüüd vaadata detailsemalt päritoluriikide kaupa ja võttes aluseks ainult Positiumi andmed, 

siis riigiti ongi erinevad trendid. 

Üldiselt vaadeldes on soomlastest turistide arv kasvanud võrreldes 2014. aastaga 2015. aastal 

15% (kasv 28, 6 tuhat soomlast enam kui 2014. aastal). 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga oli 

langus 19% (48,5 tuhat soome turisti vähem kui 2016. aastal). Keskmiselt külastas soomlasi 

2016. aastal hooajal 50 tuhat turisti ühes kuus, 2017. aastal aga 40 tuhat soome turisti ühes kuus. 

Hooajaliselt vaadatuna oli kõige suurem kasv 2015. aasta augustis, mil soomlaste arv kasvas 30% 



 

22 

(10,5 tuhat turisti enam kui aasta tagasi augustis), suurim langus hooaja lõikes oli 2017. aasta 

septembris, mil langus oli 29% (7,4 tuhat vähem kui aasta tagasi samal ajal). 

Rootsist pärinevate turistide seas oli 2015. aastal võrreldes eelmise aastaga hooajal kokku langus 

13%  (st hooajal külastas Pärnut 1,7 tuhat rootslast vähem kui aasta tagasi). 2017. aastal võrreldes 

2016. aastaga rootsi turistide arv kasvas 3% (0,6 tuhat enam kui aasta tagasi). Keskmiselt külastas 

rootsi turist Pärnut 2016. aasta hooajal 4,0 tuhat turisti ühes kuus, 2017. aastal 4,2 tuhat rootslast 

ühes kuus hooaja vältel. Täpsemad kuude lõikes toimunud muutused - enam langes 2017. aasta 

maikuu külastuste arv 40% (1,3 tuhat vähem kui 2016. aasta mais), enim tõusis 2017. aasta 

juunikuu külastuste arv 39% (1, t tuhat enam kui 2016. aasta juunis). 

 

Joonis 21. Soome ja Rootsi turistide arvude dünaamika 2014-15 ja 2016-2017. Allikas: Positium 

Läti osas on samad trendid, kui aastatel 2014-15 oli arvud tõusjoones, 2014-15 hooaja keskmine 

19 %(6,4 tuhat), siis 2017. aastal oli langus hooaja keskmiselt 16% (7,2 tuhat.) võrreldud on igat 

aastat eelmise aastaga. Keskmiselt külastas lätlasi Pärnut 2016. aasta hooaja lõikes 8,8 tuhat ja 

2017. aastal 7,4 tuhat lätlast hooajal lõikes ühes kuus. Suurimad külastusarvud on lätlastel 

augustis, mil tehakse alates 2015. aastast 1/3 külastustest läti turistide lõikes. 

Leedust tulevate külastajate arv 2015 aastal võrreldes 2014. aastaga suuri muutusi ei näidanud. 

2017. aastal võrreldes 2016 aastaga oli langus 8% (1,0 tuhat vähem kui 2016. aastal). 

Keskmiselt külastas 2016. aasta hooajal ühes kuus 2,6 tuhat leedulast, 2017. aastal 2,4 tuhat 

leedulast. 
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Joonis 22. Läti ja Leedu turistide arvude dünaamika 2014-15 ja 2016-2017. Allikas: Positium 

Saksa turistide arv kasvas 2015. aastal võrrelduna eelneva aastaga 10% (0,7 tuhat). 2017. aastal 

oli langes saksa turistide arv 21% (2,4 tuhat vähem kui 2016. aastal). 2016. aasta hooajal külastas 

saksa turiste ühes kuus keskmiselt 2,3 tuhat, 2017. aastal 1,8 tuhat turisti. 

2015. aastal oli vene turistide arvu kasv 3% võrrelduna eelneva aastaga. 2017. aastal oli langus 

võrreldes 2016. aastaga 7% (0,6 tuhat vähem kui 2016. aastal). Suurim langus toimus vene 

turistidel hulgas võrreldes 2017. aastat 2014, aastaga, mil vene turistide arv langes 54% (9,7 

tuhat). 

Venelasi külastas Pärnut 2016. aasa hooaja lõikes keskmiselt 1,7 tuhat inimest, 2017. aastal 

külastas vene turiste Pärnut hooajal ühes kuus keskmiselt 1, 6 tuhat.  

 

Joonis 23. Saksamaa ja Venemaa turistide arvude dünaamika 2014-15 ja 2016-2017. Allikas: 

Positium 
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Siseturisti päritiolu ja arvude dünaamika 

Eestlastest 39% nelja aasta lõikes vaadatuna, pärineb Tallinnast. Teistest omavalitsustest on 

külastajaid vähem (joonis 24). 

Tallinn
39%

Tartu linn
7%

Rae vald
4%

Viimsi vald
3%

Harku vald
3%

Viljandi linn
2%

Kuressaare linn
2%

Teised KOV-d
40%

 
Joonis 24. Siseturisti päritolu protsentuaalselt. Allikas: Positium 

Kui nüüd vaadata siseturisti arvude muutusi ehk dünaamikat hooaja lõikes periooditi, siis siin on 

mõningaid muutusi näha. 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga siseturistide arv kerkis 19% (55, 3 

tuhat enam kui mullu). 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga oli kasv 5 % (15,5 tuhat enam kui 

2016. aastal). Hooaja lõikes oli kõige suurem kasv 2015. aasta augustis 30% võrrelduna 2014. 

aasta augustiga (kasv 19,6 tuhat). Suurim langus oli 2017. aasta maikuus, mil siseturistide arv 

langes 11% (5,7 tuhat siseturisti vähem kui 2016. aasta maikuus). 
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Joonis 25. Eestlastest turistide arvude dünaamika 2014-2017 ning periooditi. Allikas: Positium 

7.  Võrdlusandmed Statistikaameti ja Positiumi lõikes 2014-2017 

Eelpool peatükkides on mõnedes näitajates toodud välja erisused erinevate andmete kogujate 

lõikes. Käesolevas peatükis vaadeldakse veel mõnesid näitajaid, mille raames on saanud võrdlust 

teha. Käesolevas peatükis võrreldakse Positiumi mitmepäevakülastajaid ja Statistikaameti 

majutujaid. Statistikaameti mõistes on majutuja turist ehk ööbiv külastaja, kes veedab vähemalt 

ühe öö majutusettevõttes. Positiumi mitmepäevakülastaja on turist, kes on piirkonnas viibinud 

enam kui ühe päeva ja kohapeal ööbinud. 

Siseturisti osas erinevad nelja aasta keskmiselt erinevate metoodikatega saadud andmed 

siseturisti osas üsnagi palju. Statistikaameti andmed on Positiumi poolt esitatud andmetest 45% 

väiksemad. Välisturisti osas on Statistikaameti andmed nelja aasta keskmiselt 41% väiksemad 

(joonis 26). 

Teisisõnu on Positiumi andmetele tuginedes palju neid sise- ja väliskülalisi, kes ametlikke 

majutusvõimalusi ei kasutanud. Kus täpsemalt need turistid ööbisid, ei saa olemasolevate 

andmete osas hinnanguid anda. Selleks tuleks teha selleks lisauuringuid küsitluse näol, välja 

selgitamaks alternatiivseid ööbimiskohti, mida turistid lisaks ametlikule majutuskohtadele 

kasutavad. 
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Välisturistide lõikes vaadatuna on aastate erinevused Positiumi ja Statistikaameti andmetele 

tuginedes üsnagi suured. Joonisel 25 on antud vahe Statistikaameti poolt vaadatuna, kus andmed 

on Positiumi andmetest väiksemad nimetatud protsendi lõikes. 

Joonis 26. Positiumi ja Statistikaameti võrdlus välisturistide lõikes 2014-2017. Allikas Positium 

Kuude lõikes on mõlemas andmestikus suurima külastusarvuga juulikuu. Positiumi ja 

Statistikaameti erinevused üsna suured, kus Positiumi andmed on ametlikust andmestikust 

tunduvalt suuremad (joonis 27). 

Kõige suuremad vahes välistrusti lõikes on 2014. ja 2015. aasta juulikuus, kus Positiumi annab 

vastavalt 56% (20,8 tuhat) ja 58% (21,4 tuhat) enam välisturisti kui Statistikaamet. 

Siseturisti osas on vahed veelgi suuremad ja seda Positiumi kasuks. Suurimad vahed siseturisti 

osas on 2016 juulikuu, kus Positiumi külastusarvud on 158% (20,0 tuhat) suurem kui 

Statistikaametil. Suur vahe on ka 2017. aasta juulis (joonis 26). 

 

Joonis 27. Hooaja lõikes sise- ja väliskülastajate erinevus Positiumi ja Statistikaameti andmetele 

tugindes. Allikas: Positium ja Statistikaamet. 
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Seega viibib Pärnus tunduvalt enam nii sise- kui välisturiste, mida ametlik statistika ei loenda, 

kuna nad valivad majutumiseks alternatiivseid võimalusi. Võimalik, et külastaja valib 

siinviibimiseks külaliskorterid või mõne muu alternatiivse viisi. 

2016. aastal loendati selle aasta seisuga ka külaliskorterid, et saada aimu nende asukohast, tubade 

arvust ja voodikohtade arvust. Külaliskorterite voodikohad moodustavad 31% 2016.aastal Pärnu 

linnas pakutavatest voodikohtadest, külaliskorterite toad moodustavad linnas pakutavatest 

tubadest 30%.  

 

Joonis 28. Ametlikud majutusasutused ja külaliskorterite võrdlus. Allikas: Pärnu Linnavalitsus ja 

Statistikaamet. 

Kui nüüd vaadata aga majutuskohti, siis linnas pakutavatest majutuskohtadest moodustab 87% 

külaliskorterid, mille suuruseks enamasti jääb 2-3 tuba, 54% on külaliskorteritest 2-toalised.  

Enamasti asuvad pakutavad külaliskorterid Kesklinna piirkonnas, kuid on ka teistes linnaosades 

asuvaid kortereid (joonis 29).  

Loomulikult ei saa lõplikult väita, et kui turist ei vali ametlikku majutusasutust siinviibimiseks, 

siis valib ta selleks külaliskorteri. On ka teisi võimalusi ööbimiseks. Analüüsist selgus, et 

enamasti kasutab ametlikku majutusasutust siseturist, välisturist teeb seda veidi vähem. 
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Joonis 29. Külaliskorterite asukohakaart. Allikas: Pärnu Linnavalitsus 
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LISAD 

Lisa 1. Välis- ja siseturistide arvud ja muutus võrreldes eelneva aastaga 2014-2017. Allikas 

Positium 

2014 2015

muutus 

eelneva 

aastaga 2016

muutus 

eelneva 

aastaga 2017

muutus 

eelneva 

aastaga

mai 41 103 44 125 7% 54 558 24% 45 414 -17%

juuni 61 421 67 309 10% 77 290 15% 73 194 -5%

juuli 109 185 115 231 6% 135 736 18% 121 243 -11%

august 67 329 85 146 26% 100 000 17% 81 076 -19%

september 31 409 37 825 20% 45 067 19% 35 891 -20%

KOKKU 310 447 349 637 13% 412 651 18% 356 818 -14%

VÄLISTURIST

 

2014 2015

muutus 

eelneva 

aastaga 2016

muutus 

eelneva 

aastaga 2017

muutus 

eelneva 

aastaga

mai 43 784 54 171 24% 52 908 -2% 47 133 -11%

juuni 56 386 66 767 18% 69 745 4% 67 111 -4%

juuli 81 770 90 350 10% 102 536 13% 103 613 1%

august 66 473 86 149 30% 82 974 -4% 87 964 6%

september 38 597 44 956 16% 44 680 -1% 52 124 17%

KOKKU 287 010 342 392 19% 352 843 3% 357 945 1%

SISETURIST
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Lisa 2. Peamiste sihtriikide turistide arvud ja muutused võrreldes iga eelneva aastaga. Allikas: 

Positium 

RIIK/aasta 2014 2015

muutus 

eelneva 

aastaga

2016

muutus 

eelneva 

aastaga

2017

muutus 

eelneva 

aastaga

Soome 189 584 218 262 15% 251006 15% 202416 -19%

Läti 34 462 40 890 19% 44288 8% 37007 -16%

Rootsi 13 679 18 490 35% 20475 11% 21155 3%

Leedu 9 459 9 444 0% 13397 42% 12320 -8%

Saksamaa 7 159 11 936 67% 11821 -1% 9331 -21%

Venemaa 18 027 7 872 -56% 8978 14% 8327 -7%

Muud riigid 38 077 42 743 12% 62686 47% 66262 6%

KOKKU 310 447 349 637 13% 412651 18% 356818 -14%  

Lisa 3. Siseturistide arvud ja muutused võrreldes iga eelneva aastaga. Allikas: Positium 

KOV/aasta 2014 2015

muutus 

eelneva 

aastaga

2016

muutus 

eelneva 

aastaga

2017

muutus 

eelneva 

aastaga

Tallinn 119 854 136 441 14% 132 202 -3% 131 449 -1%

Tartu linn 22 477 25 890 15% 25 976 0% 26 075 0%

Rae vald 10 485 12 381 18% 12 600 2% 13 006 3%

Viimsi vald 9 802 11 498 17% 11 883 3% 12 094 2%

Harku vald 8 993 9 590 7% 9 814 2% 10 589 8%

Viljandi linn 4 018 5 417 35% 7 499 38% 7 555 1%

Kuressaare linn 5 230 7 763 48% 6 471 -17% 6 621 2%

Teised KOV-d 106 151 133 412 26% 146 398 10% 150 556 3%

KOKKU 287 010 342 392 19% 352 843 3% 357 945 1%  

Lisa 4. Välisturistide osakaalud 2014-2017. Allikas: Positium 

RIIK/AASTA 2014 2015 2016 2017
keskmine 

nelja aasta 

lõikes

Soome 61% 62% 61% 57% 60%

Läti 11% 12% 11% 10% 11%

Rootsi 4% 5% 5% 6% 5%

Leedu 3% 3% 3% 3% 3%

Saksamaa 2% 3% 3% 3% 3%

Venemaa 6% 2% 2% 2% 3%

Muud riigid 12% 12% 16% 19% 15%

100% 100% 100% 100% 100%  
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Lisa 5. Ühe- ja mitmepäevakülastajate osakaalud ja arvud 2014-2017. Allikas: Positium 

ühepäeva

külastus
osakaal

mitmepäeva 

külastus
osakaal KOKKU

ühepäeva

külastus
osakaal

mitmepäeva

külastus
osakaal KOKKU

2014 161909 52% 148538 48% 310447 205309 72% 81701 28% 287010

2015 183247 52% 166389 48% 349636 235549 69% 106844 31% 342393

2016 151933 37% 260718 63% 412651 248960 71% 103883 29% 352843

2017 148856 42% 207962 58% 356818 251608 70% 106337 30% 357945

VÄLISTURIST SISETURIST

 

Lisa 6. Esma- ja korduvkülastaja osakaalud ja arvud 2014-2017. Allikas: Positium 

esmakülas

taja
osakaal

korduvkü

lastaja
osakaal KOKKU

esmakülas

taja
osakaal

korduvkü

lastaja
osakaal KOKKU

2014 161065 52% 149382 48% 310447 46864 16% 240146 84% 287010

2015 170016 49% 179619,9 51% 349636 55387 16% 287005 84% 342392

2016 200990 49% 211661 51% 412651 48930 14% 303913 86% 352843

2017 172393 48% 184425 52% 356818 33767 9% 324178 91% 357945

SISETURISTVÄLISTURIST

 


