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LÜHIKOKKUVÕTE  
 
Jaanuarist septembrini ööbis Tallinnas 51% 
Eesti majutusettevõtetes peatunud 
turistidest.                                    
Turistide arv Tallinnas: 1 189 300 
(+3%)1                                             
Turistide ööd Tallinnas: 2 151 400 
(+1%)          

2/3 välisturistidest tuli Soomest, 
Venemaalt ja Saksamaalt 

Soome: 40% (479 000 turisti)               
Venemaa: 12% (145 200 turisti)           
Eesti: 11% (126 800 turisti)                  
Saksamaa: 5% (62 900 turisti)                            
Rootsi: 3% (40 700 turisti)                    
Läti: 3% (33 400 turisti)                        
Suurbritannia: 3%(30 100 turisti)           
Norra: 2% (23 700 turisti)                     
muud riigid kokku: 21% (247 600 turisti) 

Oluliste välisturgude arengud 
olid erisuunalised 

Soome: 720 400 ööd (+4%)            
Venemaa: 305 100 ööd (+12%)           
Saksamaa: 132 900 ööd (-9%)                 
Suurbritannia: 70 000 ööd (-24%)         
Rootsi: 68 000 ööd (-8%)                  
Norra: 56 200 ööd (-19%)                     
Läti: 52 100 ööd (+1%)                         

Siseturistide puhkusereiside hulk 
kasvas kuuendiku võrra 

Välisturistide linnakülastustest oli 76% 
puhkusereisid, 19% tööreisid, 3% 
konverentsikülastamised või koolitusel 
osalemine ning 2% muudel eesmärkidel 
reisid. 

Tallinna majutusettevõtetes peatunud sise-
turistidest tuli 60% puhkama, 38% 
ärireisile (sh 35% tööreisile ja 3% 
konverentsile – koolitusele) ning 2% muul 
eesmärgil. 

Reiside kestus lühenes 
Turistide keskmine Tallinnas viibimise 
pikkus oli 1,81 ööd (-1%).     

                                                        
1 Võrdlus 2012. aasta sama perioodi 
majutusstatistikaga 

Välisturistide reisid: 1,82 ööd (-1%)     
Siseturistide reisid: 1,72 ööd (+1%).  

Majutusettevõtete hulk olulisel 
määral ei muutunud, 
majutusettevõtete sissetulekud 
kasvasid 

Septembris oli Tallinnas registreeritud 324 
majutusettevõtet (sh 55 hotelli), milles oli 
kokku 7 334 tuba ja 14 914 voodikohta.  

Esimese üheksa kuu keskmine tubade 
täitumus oli 63%. Majutusettevõtete 
sissetulek majutusteenuste müügist oli 83,4 
miljonit eurot (+6%). Ööpäev 
majutusettevõttes ühele külastajale maksis 
keskmiselt 39 eurot ning võrreldes eelmise 
aastaga oli see kahe euro võrra kallim.  

Lennureisijate arv vähenes, 
laevareisijate arv kasvas 

Tallinna lennujaama läbis jaanuarist 
septembrini 1 510 200 reisijat (-12%), 
nendest rahvusvahelistel regulaar-
lennuliinidel reisijad moodustasid 99% ja 
siselendude reisijad 1%. Regulaarlende tehti 
talvehooajal 21 ja suvehooajal 24 sihtkohta. 

Tallinna Vanasadamas teenindati 7,09 
miljonit reisijat (+4%). Suurima osakaalu 
ehk 80 protsenti teenindatutest moodustasid 
Tallinn-Helsingi liini reisijad, keda oli kokku 
5,7 miljonit. Tallinn-Stockholm liinil reisis 
721 000  ja Peterburi liinil 141 000 reisijat. 
Suurimat (+19%) kasvu näitas 
kruiisireisijate arv (515 000). 

Tallinna turismiinfot jagati 
eelnenud aastast rohkem 

Tallinna turismiinfokeskuses teenindati 
kokku 137 500 külastajat (+4%). E-
kanalites jagati linnakülastajatele infot 
Tallinna turismiveebis, Tallinna Fotopangas, 
mobiilirakendustes ning sotsiaalmeedias 
VisitTallinna kontodel. Tallinna turismiveebi 
külastati jaanuarist septembrini 1 199 800 
korda, mida oli 14% rohkem kui eelmisel 
aastal samal ajal. Enim väliskülastusi tehti 
turismiveebile Soomest (277 700), sellele 
järgnesid külastused Venemaalt (142 000) 
ja Suurbritanniast (58 700). Kõigi 
turismiinfo elektrooniliste kanalite ühine 
näitaja, vaadatavus, kasvas 4%. 



 

Tallinna majutusettevõtted 

Tallinna majutusturul suuri muutusi ei 
toimunud; aastases võrdluses majutusmaht 
vähenes, tubade täitumus ei muutunud ning 
ööbimise hind ja majutusettevõtete 
sissetulekud majutusteenuste müügist 
suurenesid.  

2013. aasta oktoobri alguse seisuga 
(01.10.2013) oli majandustegevuse 
registris2 324 Tallinnas tegutsevat 
majutusettevõtet. Nendest 55 hotelli, 11 
külalistemaja, 17 hostelit, 226 
külaliskorterit, 12 kodumajutust ning 1 
puhkeküla ja 2 puhkemaja. Kokku oli 
müügis 7 334 tuba, milles 14 914 
voodikohta ja 220 karavanikohta. Võrreldes 
eelmise aasta sama perioodiga oli müügis 
vähem tube ning voodikohti. 
Majutusettevõtete arvulised muutused olid 
suurimad külaliskorterite segmendis, suurim 
majutuskohtade vähenemine oli hotellide 
segmendis (-294 tuba). 

I-III kvartali kokkuvõttes maksis ööpäev 
majutusettevõttes keskmiselt 39 eurot, mis 
oli kahe euro võrra kallim (+5%) kui 
eelmise aasta samal perioodil. Kaheksal kuul 
üheksast müügis olevate tubade maksumus 
kasvas, ainult mais jäi ööpäeva maksumus 
eelmise aasta tasemel (vt joonis, Lisa 1). 
Majutushinnad olid madalamad aasta 
alguses (veebruaris 36 eurot) ja kõrgemad 
juunis (42 eurot).  

Majutusettevõtetes peatunud külastajate 
arvu kasv ning hinnatõus suurendas 
majutusettevõtete sissetulekuid 
majutusteenuste müügist (sh kasvas ka 
tootlus toa kohta). Esimese üheksa kuuga 
on Tallinna majutusettevõtted teeninud 
majutusteenuste müügist 83,4 miljonit eurot 
(+6%).  

Tubade täitumus aastases võrdluses ei 
muutunud. Esimese üheksa kuu oli müügis 
olevatest tubadest oli keskmiselt täidetud 
63%. Kuude lõikes olid täitumuse muutused 
mõne protsendipunktilised. Kõrgeim oli 
täitumus juulis, kui majutusettevõtetes oli 
täidetud 82% tubadest, madalam oli aasta 
alguses (veebruaris 44%). Suurim kasv oli 
augustis kui täitumus suurenes nelja 
protsendipunkti võrra, suurim vähenemine 
aprillis (-5%). 

                                                        
2 http://mtr.mkm.ee/ 

Tallinna majutusettevõtetes 
ööbinud külastajad 

Sellel aastal on linnareiside hulk Euroopas 
kasvanud (+3%); sh välisturistide arv 
kasvas nelja protsendipunkti, siseturistide 
arv ei muutunud3. Eelmisest aastast tegid 
rohkem reise sakslased (+5%), britid 
(+7%), prantslased (+2%) ja rootslased 
(+7%). Suurimad kasvuprotsendid olid Vene 
(+17%) ja Hiina (+8%) külastajate reisides. 
Jätkuvalt oli väike nõudlus Itaalia (-5%) ja 
Hispaania (-8%) turgudel. 

2013. aasta jaanuarist septembrini majutati 
Eesti majutusettevõtetes kokku 2 319 300  
turisti (+5%). Nendest 66% ehk 1 519 500 
olid välisriikide elanikud (+3%), kes ööbisid 
Eestis kokku 3 080 900 ööd (+2%). 
Siseturiste majutati esimese üheksa kuu 
jooksul 799 900 (+8%) ning nad veetsid siin 
kokku 1 418 400 ööd (+6%).  

Enam kui pooled (51%) Eesti 
majutusettevõtetes peatunud turistidest 
ööbisid Tallinna majutusettevõtetes. 
Tallinna majutusettevõtetes peatus 
kokku 1 189 300 turisti.  

Tallinna üheksa kuue kuu turisminumbreid 
mõjutasid enim Lääne-Euroopa suuna 
regulaarlendude arvu ja sageduste 
vähenemine, Soome majanduskasvu 
pidurdumine, eestimaalaste majandusliku 
kindlustunde kasv ja toimunud sündmused.  

Väliskülastajaid majutati Tallinna 
majutusettevõtetes üheksa kuu jooksul 
kokku 1 189 300 (+1%) ning 
eestimaalasi 126 800 (+14%). Võrreldes 
2012. aasta üheksa kuuga kasvas 
majutatute arv kokku (nii välis- kui 
siseturistid) 3% ehk 29 800 turisti võrra.  

Sellel aastal on Tallinnas siseturistide ja 
välisturistide reiside muutused kuude lõikes 
erisuunalised. Majutusettevõtetes peatunud 
eestimaalaste arv suurenes kõikidel kuudel, 
välisturistide hulk muutus kuude lõikes 
erisuunaliselt. 

Siseturistide reiside arv kasvas kõige 
rohkem augustis (+35%). Esimese üheksa 
kuu väiksemad kasvuprotsendid olid juulis 
(+2%). Siseturismi nõudluse kasv tugines 
Eesti elanike majandusliku kindlustunde 

                                                        
3  http://www.tourmis.info/cgi-bin/tmintro.pl  
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kasvul4. Siseturistide reiside arv on 
suurenenud puhkusereiside segmendis.  

Välisturistide reiside arv aasta esimesel 
üheksal kuul suurenes kokku ühe 
protsendipunkti ehk 14 700 välisturisti 
võrra. Viiel kuul üheksast oli majutatud 
väliskülastajaid eelnenud aastast rohkem, 
kõige enam kasvas majutusettevõtetes 
väliskülastajate arv augustis (+11%). 
Välisturiste saabus varasemast vähem 
kolmel kuul, suurimad langusprotsendid olid 
aprillis (-13%). Juulis, väliskülastajate 
saabumiste tippkuul, oli Tallinnas peatunuid 
sama palju kui aasta varem. 

Tallinna olulisematelt sihtturgudelt5 
saabuvad turistid moodustasid 
majutusettevõtetes peatunud 
väliskülastajate arvust 77%-lise 
osakaalu. Aastases võrdluses on esmaste 
turgude turuosa suurenenud kahe 
protsendipunkti. 

Tallinna esmase tähtsusega välisturgude 
arengud olid erisuunalised. Soomest (+11% 
ehk 47 800 turisti rohkem) ja Venemaalt 
(+10% ehk 13 700 turisti rohkem) 
saabunud turistide arv kasvas. Langustrend 
oli Läti (-2%), Rootsi (-8%), Saksamaa (-
11%) Norra (-25%) ning Suurbritannia (-
24%) elanike reisides.  

Turistide ööbimiste arv kasvas ühe 
protsendipunkti. Tallinna majutusettevõtetes 
veedeti kokku 2 151 400 ööd (1% ehk 
+26 200 ööd rohkem); sh välisturistid 
viibisid 1 934 000 ööd (0%, -1 500 ööd 
vähem) ja Eesti elanikud 217 500 ööd 
(+15%, 27 800 ööd rohkem).  

Kõige rohkem kasvas Vene turg (+32 900 
ööd, +12%). Ööbimised kasvasid üheksa 
kuu kokkuvõttes ka Soome (+26 500 ööd) 
ja Läti (+400 ööd) turgudel. Siseturistide 
ööbimised kasvasid kõikidel kuudel, 
olulisematel välisturgudel olid kuude lõikes 
suundumused erisuunalised ning sarnased 
välisturistide arvulistele muutustele.  

Turuosade jaotuses toimusid muutused. 
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 
kasvas Soome turuosa nelja ja Venemaa 

                                                        
4 http://www.ki.ee  
5 Tallinna olulisemateks ehk esmase tähtsusega 
välisturgudeks on naaberriigid (Soome, Rootsi, 
Venemaa, Läti), samuti riigid millega on Tallinnal hea 
ühendus (Suurbritannia, Saksamaa, Norra). 

oma ühe protsendipunkti võrra. Muude 
välisriikide turistide osakaal vähenes kahe 
protsendipunkti võrra, Saksamaa ja 
Suurbritannia osakaalud vähenesid ühe 
protsendipunkti. Läti, Norra ja Rootsi 
külastajate  osakaal jäid 2012. aastaga 
samale tasemele. 

 

Allikas: Statistikaamet  

Esimese üheksa kuu jooksul saabus kõige 
rohkem välisturiste Soomest (45%). 
Võrreldes eelmise aastaga kasvas turistide 
arv oluliselt (+11%), olles kokku 479 000 
turisti. Soome elanike ööbimiste arv 
suurenes kolme kvartali kokkuvõttes 4% 
ehk 26 500 öö võrra, olles kokku 720 400 
ööd. Soomlased on küll teinud Tallinnasse 
rohkem ööbimistega reise, kuid reiside 
pikkus on aastases võrdluses 
märkimisväärselt vähenenud (1,61 öölt 1,50 
ööni). Soomlaste reisimisaktiivsus on sellel 
aastal pisut vähenenud, seda eelkõige 
Soome majanduse olukorrast tulenevalt. 
Helsingis vähenes soomlaste ööbimiste arv -
3% ja Kopenhaagenis -10%, Vilniuses -
14%, ainult  Stockholmi ööbimisega 
külastused kasvasid 2%.  

Suuruselt teise turu, Venemaa, elanike 
reiside arv Tallinna kasvas kümnendiku 
(+10%). Kõigist majutatud välisturistidest 
moodustasid Vene turistid seitsmendiku 
(14%). Tallinnas majutati 145 200 
venemaalast, võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga kasvas turistide arv 13 700 
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võrra. Ka Venemaa elanike ööbimised 
Tallinnas suurenesid. Kokku veedeti 305 100 
ööd, mis eelmise aastaga võrreldes 12% 
ehk 32 900 öö võrra rohkem. Kuude lõikes 
olid arengud erisuunalised, jaanuarist maini 
külastajate arv kasvas, juunis vähenes, 
juulis jäi eelmise aasta tasemele ning 
augustis ja septembris taas kasvas. 
Suurimad kasvuprotsendid olid aprillis kui 
majutatute hulk suurenes 41%, juunikuus 
vähenes Venemaalt saabunud ööbimistega 
külastajate arv kaheksa protsendi võrra. 
Venemaa elanike reiside hulgas on kasvanud 
samuti Tallinna ühepäevareisid; 
aastavahetusperioodil külastasid paljud 
Venemaa elanikud Tallinna kruiisidega, ka 
kevadkuudel suurenes oluliselt Vene suuna 
laevareisijate arv. Võrreldes aasta 
varasemaga oli suviste reiside arvu kasv 
väiksem. Ka teistes Euroopa linnades oli 
Vene turg kasvunumbritega. Euroopa 
linnade keskmine linnapuhkusel käinud Vene 
turistide arv suurenes 17%, nende 
ööbimised 10%. Naaberpealinnades olid 
Vene turu arengud erisuunalised: Venemaa 
elanike ööbimised suurenesid Vilniuses 
19%, Stockholmis 8% ja Kopenhaagenis 
19%, kuid vähenesid Helsingis 2% võrra. 

6% osakaaluga oli Saksa turg. Majutatud 
sakslaste arv vähenes 11% ja nende 
ööbimised üheksa protsendipunkti võrra. 
Tallinna külastas kokku 62 900 sakslast. 
Saksa kodanikud ööbisid Tallinna 
majutusettevõtetes kokku 132 900 ööd. 
Kuude lõikes olid turisminumbrite muutused 
erisuunalised, kuid enamasti jäi eelnenud 
aastast väiksemaks: jaanuaris ja veebruaris 
majutatud külastajate hulk kasvas, alates 
märtsis vähenes. Tallinna külastuste 
vähenemise põhjuseks on eelkõige 
regulaarlendude väiksem sihtkohtade arv. 
Siiski linnakülastajate hulgas oli enam-
vähem sama palju sakslasi, sest 
kruiisireisijatena külastas Tallinna 128 800 
sakslast, mida on  kaks korda enam kui 
majutusettevõtetes peatunud turiste. 

Sellel aastal on sakslaste linnareisid 
Euroopas kasvanud 5% ning ööbimised 2%. 
Sakslaste ööbimised Läänemere-piirkonna 
pealinnades on vähenenud: Vilniuses 3%, 
Helsingis 7%, Stockholmis 10% ja 
Kopenhaagenis 2%.   

Ööbimistega Rootsi elanike reise oli 
Tallinnas üheksal kuul kokku 40 700. Nii 
Rootsi turistide  kui ka ööbimiste arv kolme 

kvartali kokkuvõttes vähenes kaheksa 
protsendi võrra. Rootslaste arv vähenes 
kõikidel kuudel peale augusti. Samuti oli 
mullusest vähem ühepäevakülastajaid, sest 
Rootsi suuna laevareisijate arv vähenes. 
Naaberpealinnade selle turu arengud olid 
erisuunalised. Rootslaste ööbimised 
suurenesid Kopenhaagenis 7%, Stockholmis 
4% ja Vilniuses 3%, aga Helsingis vähenesid 
4% võrra. 

Võrdselt 3% osakaalu omasid Läti ja 
Suurbritannia turud ning majutatud 
külastajate hulk oli mõlemal turul 
langustrendis. Läti elanike reiside arv 
aastases võrdluses vähenes kahe 
protsendipunkti võrra, kokku peatus Tallinna 
majutusettevõtetes 33 400 Läti kodanikku. 
Kolme kvartali kokkuvõttes kasvas Läti 
ööbimiste hulk ühe protsendipunkti (+1%, 
kokku 52 100 ööd). Läti elanike ööbimised 
kasvasid Stockholmis 10% ja Helsingis 18%, 
aga Vilniuses vähenesid 4%.  

2013. aastal on brittide linnareisid kasvanud 
märkimisväärselt (+7%). Tallinnas aga 
jätkub Suurbritannia turu langus. Aasta 
esimesel üheksal kuul majutati britte kokku 
30 100 (-24%). Ööbimisi tegid britid kokku 
70 000 ehk 21 700 ööd vähem kui eelnenud 
aastal. Brittide reisid kasvasid Vilniuses 
(+35%), Helsingis (+1%), Stockholmis 
nende ööbimiste arv ei muutunud (+0%). 

Norra turuosa moodustas sellel aastal vaid 
2% ning kolme esimese kvartali 
kokkuvõttea vähenes norralaste reiside arv 
neljandiku võrra. Üheks põhjenduseks on 
eelnenud aastast oluliselt väiksem 
lennuühenduste (ja sageduste) arv. Selle 
aasta esimesel üheksa kuu viibis Tallinnas 
ööbimisega reisil kokku 23 800 ning nad 
viibisid kokku 56 200 ööd. 
Naaberpealinnades oli Norra turu arengud 
erisuunalised. Norralaste ööbimiste arv 
kasvas Vilniuses 46%, Stockholmis 2%, 
Kopenhaagenis 4% ja Helsingis vähenes 
6%. 

2013. aasta esimese kolme kvartali 
kokkuvõttes Tallinna turismiturunduse 
seisukohast teisese tähtsusega sihtturgude6 
külastajate arv vähenes.  

Belgia turistide arv Tallinna 
majutusettevõtetes vähenes 17% ja nende 

                                                        
6 Belgia, Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, USA 



 

 

poolt veedetud ööde arv 21%. Kokku 
majutati Tallinnas 4 700 Belgiast pärit 
külastajat, kes viibisid siin kokku 10 100 
ööd. Hispaania majutatute arv vähenes 
kümnendiku (-10%), kuid ööbimiste arv 
kasvas 4% võrra. Jaanuarist kvartalini 
majutati kokku 18 600 Hispaania elanikku, 
kes veetsid siin kokku 45 200 ööd. 
Langussuunas liikusid turistide arvud ka 
Prantsusmaa ja Itaalia turgudel. 
Prantsusmaa turistide arv vähenes kaheksa 
protsendipunkti ning nende ööbimised viie 
protsendi võrra. Itaaliast saabunud 
majutatute arv vähenes 16% ning nende 
ööbimised 11% võrra. Kokku peatus Tallinna 
majutusettevõtetes esimesel üheksal kuul 
19 400 itaallast ning 15 300 prantslast, kes 
veetsid Tallinna majutusettevõtetes  
vastavalt 45 700 ja 36 900 ööd. USAst 
saabus 9% vähem majutusettevõtetes 
peatunud külastajaid kui eelmisel aastal. 
Jaanuarist juunini USA majutatute arv 
suurenes, kuid suvekuudel jäi see eelnenud 
aastast väiksemaks. Majutatuid USA 
kodanikke oli kokku 20 700 ning nad ööbisid 
47 100 ööd. 

Aasiast saabus kolm protsenti Tallinna 
majutusettevõtetes peatunud välis-
külastajatest. Enamikes Euroopa linnades 
kaugturud kasvasid, kõige suuremad 
kasvunumbrid olid Hiina (+8%) turul. 
Majutusettevõtetes on sellel aastal kokku 
28 100 turisti (+27%), kes on veetnud 
46 700 ööd. (+22%) Kolmelt suuremalt 
turult, Jaapanist ja Hiinast ja Lõuna-Koreast, 
saabus 69% Aasia külastajatest. Lõuna – 
Koreast saabunud külastajate hulk 
suurenes 64% ja nende ööbimised 55%. 
Jaapanist saabus viiendiku võrra enam 
turiste, nende poolt veedetud ööde arv 
kasvas 18% võrra. Hiina turistide arv 
suurenes enam kui kolmandiku (+35%) ja 
ööbimiste hulk 46%. Tallinna viimase kolme 
kuu turisminumbrite muutus jätkab selle 
aasta trendi. Aastases võrdluses kasvab 
Venemaalt ja Soomest saabuvate 
külastajate arv. Tõenäoliselt väheneb aga 
kaugematest Euroopa riikidest külastajate 
hulk, sest selle aasta suveperioodil on 
lennuühendusi vähem kui eelnenud aastal. 
Eestimaalaste reiside kasvuprotsendid on 
välisturistide omast suuremad.  

Keskmine reisi pikkus 

Jaanuarist septembrini Tallinna 
majutusettevõtetes peatunud turistide 

keskmine viibimise kestus oli 1,81 ööd 
(-1%). Ühe protsendipunkti võrra lühenes 
väliskülastajate keskmine reisi pikkus, 1,85 
öölt 1,81 ööni. Esmaste sihtturgudelt 
saabunud turistide reiside kestus muutus 
erisuunaliselt; lätlaste, norralaste, sakslaste 
ja venelaste reisid olid varasemast aastast 
pikemad, soomlaste omad lühemad. 
Rootslaste ja brittide reiside pikkus ei 
muutunud. Pikemalt peatusid Tallinnas 
Norra turistid (2,37 ööd) ja lühemalt 
Soomest saabunud majutatud külastajad 
(1,50 ööd). Siseturistide keskmine reiside 
kestvus kasvas ühe protsendipunkti võrra 
(1,72 ööd).  

Linnakülastuse eesmärgid 

Tallinna majutusettevõtetes peatunud 
turistid (1 189 300) jagunesid reisi 
eesmärkide lõikes järgnevalt: 
puhkusreisijaid 74% (876 900), 
ärireisijaid 21% (247 000), konverentsil-
seminaril osalejad 3% (39 800) ja 
muudel põhjusel (tervis, sõprade-
sugulaste külastamine jm) linnakülastajad 
2% (25 700). Varasema aastaga võrreldes 
peatus majutusettevõtetes rohkem 
puhkusereisijaid (+2%), konverentsi-
külastajaid (+20%) ja muudel eesmärkidel 
reisijad (+9%). Ärireisijate hulk vähenes 
kahe protsendipunkti. 
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kokkuvõttes kõikidest linnakülastustest 24% 
(kokku 286 700 ärituristi). Suur osa (86%) 
tööreisidest olid ärikohtumised, 
nõupidamised, koosolekutel, messidel jm 
osalemised. Vaid seitsmendiku moodustasid 
konverentsidest, koolitustest osavõtt. 
Majutusettevõtetes peatunud ärireisijatest 
moodustasid 83% välisriikide elanikud ning 
konverentsidel-koolitustel osalejatest koguni 
89%.  

I-III kvartali jooksul majutusettevõtetes 
veedetud ööd (kokku 2 151 400 ööd) 
jagunesid reisi eesmärkide osas järgnevalt: 
puhkusereisid 72% (kokku 1 548 100 
ööd), ärireisid 22% (kokku 464 200 ööd), 
konverentsireisid 3% (70 100 ööd) ja 
mõnel muul põhjusel reisid (õppimine, 
tervis, sõprade-tuttavate külastamine) 3% 
(69 100 ööd).  

Võrreldes eelmise aastaga kasvas 
konverentsireiside (+12%) ja muudel 
eesmärkidel (+54%) ööbimiste hulk. 
Ärireisidel veedetud ööde arv ei muutunud 
(0%), puhkusereisidel  veedeti vähem öid -
1% (-23 800 ööd). Kuigi linnakülastused olid 
vaid ühe protsendipunkti võrra lühemad, oli 
reisi lõikes reiside keskmises pikkuses 
erinevusi. Puhkusereisid kestsid keskmiselt 
1,77 ööd, ärireisid 1,88 ööd, 
konverentsireisid 1,76 ööd ning reisid 
muudel eesmärkidel 2,69 ööd.  

Majutatud välisturistidest (1 189 300) 
76% saabus Tallinna puhkama, viiendik 
(22%) ärireisile, konverentsile või 
koolitusele ning ülejäänutel (2%) oli Tallinna 
külastamiseks mingi muu põhjus.  

 

Võrreldes aasta varasemaga välisturistidest 
puhkusereisijate oluliselt ei muutunud (0% 
ehk +2 900 turisti). Tööreisijate arv kokku 
samuti ei muutunud (0%), kuid ärireisijate 
hulk vähenes 4% ja konverentsireisijate arv 
kasvas 23% võrra. Muudel reisi eesmärkidel 
väliskülastajaid peatus eelmisest aastast 
kaks korda enam (+120%). 

60% majutusettevõtetes peatunud 
siseturistidest viibisid Tallinnas puhkusel 
ja 38% tööga seotud ülesannetega (sh 3% 
konverentsi ja koolitusel osalejad). Vaid 
väike osa (2%) linnakülastusi tehti muudel 
põhjustel.  
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Võrreldes eelnenud aastaga kasvasid kõikide 
eesmärkidel eestimaalaste linnakülastused. 
Puhkereisijate arv suurenes 17% (+11 300 
majutatut rohkem), ärireisijate hulk 8% 
(+3 400 majutatut) Konverentsireisijate 
hulk oli eelnenud aastast viie 
protsendipunkti kõrgem, muude reisijate arv 
7% võrra. Aasta esimesel kolmel kuul 
kasvas keskmisest kiiremini eestimaalastest 
ärireisijate arv, teises ja kolmandas kvartalis 
just puhkusereisijate hulk. 
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Reisijad lennujaamas ja 
Vanasadamas  

Tallinna lennujaamas teenindati esimese 
üheksa kuu jooksul kokku 1 51 200 reisijat 
(-12%), nendest siselendudel teenindati 
kokku 14 800 ning rahvusvahelistel liinidel 
1 495 400 reisijat. Regulaarlendudel  
reisijad moodustasid 87% kõigist reisijatest. 
Kõikidel kuudel vähenes teenindatute hulk. 
Suurimad langusprotsendid olid aprillis -
16% ning väiksemad jaanuaris -8%. 
Muutused lennugraafikutes ja otselendude 
sihtkohtades on vähendanud Tallinna 
väliskülastajate arvu kaugematest Euroopa 
riikidest. Lisaks otselendude arvule on 
vähenenud ka lendude sagedus. Aastases 
võrdluses on vähenenud otselennud Soome, 
Saksamaale, Itaaliasse ja Suurbritanniasse. 
Sellel aastal ei toimunud lende Austriasse 
ega Gruusiasse. Uue sihtriigina lisandus 
juunis Türgi. 2013. aasta talvehooajal oli 21 
otselendude sihtkohta, suveperioodil 24 
sihtkohta.  

Tallinna Vanasadamat läbis esimeses 
üheksa kuu jooksul 7,09 miljonit reisijat 
(+4%). Suurima osakaalu ehk 80 protsenti 
teenindatutest moodustasid Tallinn-Helsingi 
liini reisijad, keda oli kokku 5,7 miljonit. 
Tallinn-Stockholm liinil reisis 721 000  ja 
Peterburi liinil 141 000 reisijat. Suurimat 
(+19%) kasvu näitas kruiisireisijate arvu 
suurenemine. 

Üheksa kuuga tegid kruiisilaevad Tallinna 

326 külastust ning linnaga käis tutvumas 
515 000 reisijat. Tallinna Sadama hinnangul 
jätsid kruiisireisijad sellel hooajal Tallinnasse 
ligikaudu 30 miljonit eurot. Kruiisireisijate 
rahvuslik koosseis on oluliselt erinev 
majutusettevõtetes peatunud külastajatest. 
Kokku külastasid kruiisireisidega Tallinna 
155 riigi kodanikud, kõige enam käis 
sakslasi (25% kruiisireisijatest), USA 
kodanikke (19%) ning Suurbritannia 
elanikke (17%).  

Kuude lõikes olid laevareisijate arvu 
muutused erisuunalised ning mõjutatud 
suures osas Tallinn-Helsingi liini reisijatest. 
Jaanuaris jäi reisijate arv eelmise aasta 
tasemele, aprillis teenindati 5% vähem 
laevareisijaid. Ülejäänud kuudel reisijate arv 
suurenes ning kõige kõrgemad 
kasvuprotsendid olid aprillis (+9%). Ka 
laevareisijate arv on mõjutatud Tallinnas 
toimuvatest suursündmustest. Näiteks 
viiendiku augustikuu reisijate arvu kasvust 
andis Robbie Williamsi kontserti päev kui oli 
reisijaid tavapärasest keskmisest ligikaudu 
10 000 võrra rohkem. 

 

 

 

 

 

Lisa 1   

Majutusettevõtted 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Majutusettevõtete arv 412 342 363 358 353 324 

sh. hotellide arv 53 57 58 58 57 55 

Tubade arv majutusettevõtetes 7 172 7 540 7 607 7 577 7 561 7 334 

Tubade täituvus (I-III KV) 52 45 53 63 63 63 

Voodikohtade arv 
majutusettevõtetes 

14 439 15 250 15 378 15 377 15 040 14 914 

Voodikohtade täituvus (I-IIIKV) 44 37 45 54 54 53 
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Tallinna majutusettevõtete tubade täitumus ja ööpäeva keskmine 
maksumus  2011-2013 

Ööpäeva keskmine maksumus, eurot (2011) Ööpäeva keskmine maksumus, eurot (2012)

Ööpäeva keskmine maksumus, eurot (2013) Tubade täitumus,% (2011)

Tubade täitumus,% (2012) Tubade täitumus,% (2013)
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Tabel 2 Tallinnas majutusettevõtetes peatunud turistid ja reisi pikkus I-III kvartal  

Päritoluriik 
 

Majutatud 
 

Muutus 
2012/2013 
Arv       % 

Ööbimised 
 

Muutus 
2012/2013 
Arv        % 

Reisi 
kestus 

Albaania 90 -157 -64 225 -254 -53     2,50 

Austria 4070 -1 887 -32 9 540 -2709 - 22     2,34 

Belgia 4695 -954 -17 10 142 -2636 -21     2,16 

Bulgaaria 950 -186 -16 2 434 -588 - 19     2,56 

Hispaania 18 635 -2 089 -10 45 228 1 654 4     2,43 

Holland 9 885 -2 029 -17 21 716 -4 571 -17     2,20 

Horvaatia 502 -439 -47 1 537 -128 -8     3,06 

Iirimaa 2 213 -1 523 -41 5 401 -3 857 -42     2,44 

Island 760 169 29 1964 541 38     2,58 

Itaalia 19 443 -3 628 -16 45 680 -5 589 -11     2,35 

Kreeka 1 515 -598 -28 4 421 -402 - 8     2,92 

Küpros 250 -276 -52 630 -660 - 51     2,52 

Leedu 26 726 2 519 10 50 548 11 225 29     1,89 

Luksemburg 619 -441 -42 1 234 -937 -43     1,99 

Läti 33 445 -656 -2 52 125 351 1     1,56 

Malta 264 6 2 608 50 9     2,30 

Norra 23 686 -7 782 -25 56 210 -13 202 - 19     2,37 

Poola 15 910 -1 649 -9 34 121 2 813 9     2,14 

Portugal 2 184 -89 -4 4 563 -812 -15     2,09 

Prantsusmaa 15 252 -1 288 -8 36 880 -1 841 - 5     2,42 

Rootsi 40 658 -3 403 -8 68 002 -5 847 -8     1,67 

Rumeenia 1 769 151 9 4 830 1 313 37     2,73 

Saksamaa 62 885 -8 166 -11 132 874 -12 643 -9     2,11 

Šveits 6 090 -861 -12 11 843 -1 567 -12     1,94 

Slovakkia 1 115 -768 -41 2 912 -1 586 -35     2,61 

Sloveenia 903 -194 -18 2 290 -241 -10     2,54 

Soome 478 979 47 759 11 720 357 26 456 4     1,50 

Suurbritannia 30 101 -9 360 -24 69 970 -21 727 -24     2,32 



 

Päritoluriik 
 

Majutatud 
 

Muutus 
2012/2013 
Arv       % 

Ööbimised 
 

Muutus 
2012/2013 
Arv        % 

Reisi 
kestus 

Taani 7 594 -2 000 -21 14 542 -3 458 -19     1,91 

Tšehhi 3 467 -299 -8 7 421 -607 - 8     2,14 

Türgi 4 033 128 3 9 863 1 376 16     2,45 

Ukraina 7 002 937 15 16 420 3 128 24     2,35 

Ungari 2 587 280 12 6 844 1 980 41     2,65 

Venemaa 145 171 13 691 10 305 133 32 908 12     2,10 

Muud Euroopa 
riigid 22 363 1 687 8 44 818 6 881 

18     
2,00 

Aafrika riigid 1 113 -361 -24 2759 31 1     2,48 

sh LAV 319 -12 -4 664 67 11     2,08 

Aasia riigid 28 087 5 926 27 46665 8 488 22     1,66 

sh Hiina 5 749 1 497 35 10835 3 389 46     1,88 

sh Jaapan 7 918 1 354 21 13924 2 127 18     1,76 

sh Lõuna-Korea 6 078 2 371 64 7383 2 617 55     1,21 

USA 20 745 -2 109 -9 47149 -3 419 -7     2,27 

Kanada 2 582 -365 -12 5841 -1 093 -16     2,26 

Lõuna- ja Kesk-
Ameerika riigid 4 603 62 1 8949 409 

5     
1,94 

sh Brasiilia 2 464 -235 -9 4925 -3 -0     2,00 

Austraalia, 
Okeaania 5 267 510 11 11600 1 197 

12     
2,20 

sh Austraalia 4 570 563 14 10044 1 209 14     2,20 

Muud riigid 4 353 -5 644 -56 7686 -11 951 -61     1,77 

Välisturistid 
kokku 1 062 561 14 624 1 1 933 975 -1 524 

-0     
1,82 

Eesti elanikud 
kokku 1 26 762 15 211 14 217 454 27 757 

      15     
1,72 

Kõik kokku 1 189 323 29 835 3 2 151 429 26 233         1     1,81 

*Seoses Statistikaameti igakuise andmete 
korrigeerimisega võivad eelpool esitatud arvulised  

näitajad aja jooksul muutuda. 

 

Koostanud: Karen Alamets 
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