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Oleme lõpusirgel

o Hetkeolukorra 
kokkupanek 

o Arengusuundade 
kaardistamine

o Töögrupid  sisendi laiaks 
kogumiseks ja 
kokkulepete sõlmimiseks

2020 2021

o Visiooniseminar 
füüsilisel kujul?

o Täiendused ja 
parandused 

o Täiendavad töögrupid 

o Segmendid

o Digisuund

o Strateegia ja visiooniarutelu 
16.12 ümarlauas

o Eesmärkide ja suundade 
täpsustus

o Tegevuskavade eelvaade 

Visioon Strateegia kinnitamine

november detsember jaanuar veebruar

o Visiooni ja strateegia 
kinnitamine

o Laiem visuaalse 
strateegia tutvustus 
kevadisel avalikul 
üritusel

PÄRNUMAA TURISMISTRATEEGIA 2025 – AJAKAVA



Vastutus ja 
tegevuste kaetus 
rahastus-
võimalustega

3

Kogu strateegia omab koordineerivat vastutajat (DMO), kelle ülesandeks on 
koordineerida erinevate osapoolte tegevusi strateegias kirjeldatu elluviimiseks 
ja tegevuste tulemuslikkuse hindamiseks. 
Strateegias kirjeldatud tegevuste valimisel ja kokkuleppimisel on arvestatud 
rahastusvõimaluste ja eelarvetega.

PÄRNUMAA TURISMISTRATEEGIA 2025 – MUUTUSED

Mis on muutunud

Elanikud ja 
ettevõtjad 
sihtgrupina

Elanikud ja ettevõtjad on strateegia vaates lisatud olulisteks sihtgruppideks, 
kelle suunas planeeritud tegevused peavad toetama turistidele parima 
infovälja ja teeninduse arendust 

Juhtimis-
põhimõtted 

Juhtimispõhimõtted on strateegias eraldi välja toodud kui oluline toimimise 
eeldus. Tehtud sammud loovad aluse avaliku sektori ja ettevõtete 
turismivaldkonna ühisaktsioonide loomiseks, testimiseks ja saadud kogemuse 
põhjal ka juhtimispõhimõtete ja organisatsiooni edasiseks arenguks 

Keskkonnahoiu ja rohelise mõttemaailma kui keskse põhimõtte sissetoomine 
turismistrateegiasse põhineb trendidel ja piirkonna pikaajalistel arengukavadel

Rohepööre

Maakond kui 
tervik

Maakonna tervikvaade on aluseks nii tegevussuundade planeerimisel kui 
organiseerumisel
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PÄRNUMAA TURISMISTRATEEGIA 2025 – PÕHIMÕTTED JA MÕISTED

Mõisted ja põhimõtted, mis on oluline üle korrata

DMO DMO mõistel on mitu tõlgendamise võimalust ja kasutatakse nii Destination
Management Organisation kui ka Destination Marketing Organisation
lähenemist. Arvestades organisatsioonile planeeritud funktsioone on Pärnu 
vaates kohasem pigem Destination Marketing Organisation (vt ka järgmine 
funktsioonide jaotuse punkt)

Pärnu linn ja Pärnumaa on meie käsitluses ühtne tervik - strateegias
kasutame terminit „Pärnu“ linna ja maakonna ühise nimetajana. Kui tõstame 
esile linna, siis kasutame eraldi nimetust „Pärnu linn“

Pärnu

Turismiatraktsioonide arenduse funktsioon ja ka finantseerimine jääb valdade, 
linna erinevate osakondade ja teenistuste ning ettevõtete vastutusalasse. 
DMO saab aidata täpsustada prioriteete ja vajadusi, toetada finantseerimise 
leidmist ning ellu viia turundustegevusi. Arendusi DMO ise läbi ei vii

Funktsioonide 
jaotus
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PÄRNUMAA TURISMISTRATEEGIA 2025 – EESMÄRGID

Eesmärgid ja mõõdikute valik

Turismi taastumine ja kasv - Lähtume EAS-i turismivaldkonnale seatud eesmärgist - soovime 
taastada 2019 külaliste ja ööbimiste arvu 2022. aastaks (Eesti eesmärk 2023)

2019 maakonna tasandil* 450 000 külastajat (inimest) ja 
925 000 ööbimist

Sesoonsuse vähendamine - Suurendame madalhooaja külastuste arvu suhte 50%-ilt 55-le. 

2019 külastajate arv  mai-august külastajate arv 220 000 
september-aprill 230 000 
madalhooaja suhe 50%

Tegevuseesmärgid – tegevussuundade konkreetsete plaanide loomine, tegevuste elluviimine 
ja nende tulemuste hindamine

I

II

III



PÄRNUMAA TURISMISTRATEEGIA 2025 – VORMISTUS

Oleme liikunud lihtsustuse suunas – vaade kujundusülesandele

Pärnu turismistrateegia 
aastani 2025

Suvepealinn Pärnu ja kaunis Pärnumaa on läbi aegade olnud üks armastatuim turismisihtkoht Eestis. Soojem vesi, pikk rannajoon, rikkalik loodus, 
hinnatud puhkeasutused, armastatud kultuurisündmused ning logistiline lähedus kolme riigi pealinnadele on toonud siia iga aastaga järjest rohkem 
külalisi nii kodu- kui välismaalt. 

Paraku on 2020. aasta koroonapandeemia tagasilöögid seadnud kogu maailma, aga ennekõike just turismisektori uude olukorda. Eesti Panga 
andmetel külastas 2020. aasta jooksul Eestit 1,7 miljonit turisti ehk kõigest kolmandik kogu 2019. aasta turistide arvust. Aasta jooksul kulutasid 
turistid siin vaid 410 miljonit eurot, mis on miljardi euro võrra vähem kui aasta varem*.

Uutest väljakutsetest lähtuvalt on üle maailma vähemalt mõneks ajaks tühistatud kriisieelsed kasvule suunatud prognoosid ja optimistlikud 
tulevikuvisioonid. Kõikjal otsitakse lahendusi, kuidas püsida atraktiivse sihtkohana, kui suletud maailmast võibki saada normaalsus, ja kuidas 
meelitada enda juurde turiste, kellest enamuse käitumisharjumused on vähemalt mõneks ajaks muutunud nõudlikumaks ning kalkuleerivamaks.  

Pärnu turismistrateegia koostamisel lähtusid tegijad uuest olukorrast ning uutest väljakutsetest, mistõttu uued eesmärgid on sõnastatud 
tavapärasest realistlikumad. 

Uue strateegia edu tagavateks põhimõteteks on:
o Pärnu linn ja Pärnumaa on ühtne tervik - Strateegias kasutame terminit „Pärnu“ linna ja maakonna ühise nimetajana, kui tõstame esile linna, siis 

kasutame eraldi nimetust „Pärnu linn“
o Fookuses on koostöö ja kogu maakonna ühine atraktiivsuse tõstmine
o Me ei dubleeri erinevate piirkondade tegevussuundi ja strateegiaid
o Esile tuleb tuua kogu maakonna ühisosa – üldine kasu ja võrdsed tingimused
o Lähtume sihtgruppide ja tegevussuundade valikul tegelikust võimekusest
o Valitud eesmärgid suudame maakonna tasandil ka ellu viia
o Edukate otsuste aluseks on andmete ja statistika analüüs

o Arvestame olemasolevaid ressursse ja võimekusi
*Allikas: https://www.eestipank.ee/press/eestil-jai-2020-aastal-koroonakriisi-tottu-valisturistidelt-saamata-miljard-eurot-09022021

Pärnu turismistrateegia aastani 2025

2025. aastaks eesmärke seades tuleb arvestada, et ülemaailmne koroonapandeemia ei ole veel 2021. aasta kevadeks läbi ning rahvusvahelist 
turismiäri räsivad endiselt liikumispiirangud ja isolatsiooninõuded. 

Seetõttu peame varem püstitatud ootuste asemel tegelema lähiaastate uute väljakutsetega  ning kujundama tulevikuvisioonid vastavalt trendidele. 
Tuginedes 2020. ehk kriisiaasta uuringutele, analüüsidele ja prognoosidele, on olulisemad trendid:

o Lähipiirkonnad muutvad oluliseks. Turismi taastumine algab lähinaabritest, kes eelistavad külastada tuttavaid „atraktiivseid lemmiksihtkohti“;

o Sihtgrupid muutuvad. Turismi taastumine ei ole ühtlane ning osad valdkonnad ei pruugi taastuda endisele tasemele (vanemaealiste 
sihtgruppide bussireisid, kruiisiturism, äriturism). Samas on valdkondi, mille toibumine on paremini prognoositav (pere- ja hobiturism). 
Külastajad muutuvad järjest nooremaks, väheneb grupi- ja suureneb individuaalturism;

o Siseturismil on oluline roll vähenenud välisturismi kompenseerimisel. Seetõttu on turismiga seotud infoväli võrdselt oluline nii kohalike elanike 
kui turistide jaoks.

o Reisi planeerimise ja ette ostmise aeg lüheneb. Reisiotsuste tegemisel lähtutakse järjest enam viimase hetke infost ja olukorrast;

o Turvalisus on esmane alus reisiotsuse tegemisel. Reisimise turvalisusega seotud info (pandeemiaga seotud piirangud jne.) esitlemine on 
muutunud tavapraktikaks; 

o Digikanalitest saadud info on reisiotsuse tegemisel järjest suurem. Eelnevatel perioodidel domineerinud inimeselt inimesele soovituste olulisus 
on vähenemas; 

o Vastutustundlik turism. Piirkonna atraktiivsuse kasv sõltub pikas perspektiivis järjest rohkem sellest, kuidas hoolitakse reisisihtkohas 
looduskeskkonnast ning mil moel on loodud side kohalike elanike ja kultuuriga.

Trendid

Mida peab Pärnu koostöös oma partneritega esmajärjekorras arendama, et uues olukorras edu saavutada? Strateegia jaoks läbi viidud uuringud ja 
töögrupid tõid välja need olulised suunad:

Parem turismiinfo ja aktiivsem ristturundus: 
o Info Pärnu puhkuse-, toitlustus- ja meelelahutusvõimaluste, kultuurisündmuste ja muude turismimagnetite kohta on puudulik ja raskesti leitav.
o Teave on kildudena lahustunud erinevatesse kanalitesse ja kodulehtedele. 
o Isegi kohalikel elanikel ja turismiettevõtjatel puudub hea ülevaade, mida Pärnu tegelikult pakub, et motiveerida turiste siin kauem ja 

kvaliteetsemalt aega veetma. 
o Eriline väljakutse nii kohalike kui turistide jaoks on Pärnu ligipääsu ja transpordi info, mille edastus peab olema täpsem ja loogilisem.

Mõjusam digiturundus:
o Pärnu turismisektori digitaalse turunduse kompetentsi tase on ebaühtlane 
o Esmased sammud on tehtud, kuid digikanalite olulisus pidevalt kasvab
o Paljud väikeettevõtjaid vajavad tuge, kuidas sotsiaalmeediat paremini ära kasutada
o Pärnu on teinud digiinfo edastamisel edusamme, kuid olukorda on võimalik oluliselt parandada nii turisti kui kohaliku inimese vaates; 

Parem teeninduse tase ja täpsemad klienditeekonnad:
o Puudub ülevaade, kus turistid piirkonnas liiguvad ja positiivseid kogemusi saavad. 
o Oluliseks probleemiks on ooteajad ja teeninduskvaliteet

Sesoonsus: 
o Jätkuvaks väljakutseks on piirkonna atraktiivsuse tõstmine ja külaliste arvu kasvatamine madalhooajal. 

Maakondliku turismitegevuse juhtimine: 
o Keskne juhtimine on seni olnud hajutatud
o Olulistel tegevussuundadel (klienditeekondade arendus) puudub tegelik vastutaja 
o Uus organiseerumine peab tagama selge vastutuse jaotuse ning läbipaistva, erapooletu ja kaasava otsustamise. 

Arenguvajadused
Kui soovime, et püstitatud eesmärgid järgnevate aastate jooksul täituksid, Pärnu populaarsus turismi sihtkohana kasvaks ning meie koostöö uute ja 
huvitavate atraktsioonide loomisel toimiks, siis me peame tegutsemisel lähtuma ühtsetest väärtustest.  

Väärtustame loodus- ja elukeskkonda: 
o Hoiame ja arendame Pärnu loodus- ja elukeskkonda

o Kutsume ka meie külalisi hindama ja väärtustama meie kvaliteetset looduskeskkonda

o Toetume piirkonna üldistele 2035. aasta arengusuundadele, milles on kesksel kohal loodussõbraliku, jätkusuutliku ja kvaliteetse elukeskkonna 
areng. 

Oleme külalislahked: 
o Külalised on alati oodatud

o Kohalikud elanikud suhtuvad turismi positiivselt 

o Turistidele ruumi jagub. Isegi 2019. aastal, kui turistide hulk Pärnus saavutas oma kõigi aegade rekordi, ei ületanud nende hulk siinsete elanike 
hinnangul veel kriitilist piiri. Madalhooajal ja maakonnas tervikuna hinnatakse külaliste arvu täna liiga väikseks ja tehakse pingutusi külalistele 
positiivse kogemuse tagamiseks.  

Toimime vastutustundlikult ja kogukonda arvestavalt:
o Hoiame tasakaalu elanike ja turistide ootuste vahel. 

o Peame esmatähtsaks turvalisust.
o jaotuse ning läbipaistva, erapooletu ja kaasava otsustamise. 

Väärtused


