
Pärnu lennujaama arengu hetkeseis ja turundus
INDREK KLAASSEN,  SAPA JUHATUSE LIIGE



PÄRNU LENNUJAAMA AJALUGU

• Pärnu lennuväljale pandi alus 1930. aastate keskel, -
mil seoses Kaitseväe kavaga loodi Pärnu kesklinnast kolme kilo-
meetri kaugusele murukattega lennuväli.

• Alates 1941. aastast teenindas see militaarlennukeid.

• 1998 aastal toimusid suuremahulised rekonstrueerimistööd,

mille käigus tehti korda lennujuhtimistorn, reisijateterminal,

paigaldati kõrge intensiivsusega tuled ning VOR/DME raadiomajakas.



PÄRNU LENNUJAAMA AJALUGU

• 2008 alustati lendudega marsruudil Pärnu- Stockholm,
12 lendu (reisijate arv teadmata).

• 2009 toimus 27 lendu, kokku 980 reisijat.

• 2010 kokku 1464 reisijat (lendude arv teadmata).

Välislennud katkestati lennuraja halva seisukorra tõttu.



2018- Kuidas edasi?

Lennujaam 3.0



MKM,

Tallinna Lennujaam AS, Pärnu LV, Tori vald, POL, SAPA ja

erasektor töötavad koos ühise eesmärgi nimel!



TÖÖ PROTSESS

• MKM, AS Tallinna Lennujaam ja Pärnu linn on sõlminud 3-poolse koostöölepingu 
Pärnu lennujaama projekteerimise, ehitamise ja opereerimiseks.

• MKM on eraldanud rahalised vahendid Lennujaama rekonstrueerimiseks

• AS Tallinna Lennujaam rekonstrueerib maandumisraja, perrooni ja lennujaamahoone.

• Pärnu linn tagab Pärnu lennujaama käitamisega seotud kulude kandmise iga-aastaselt 
kuni 600 000 euro ulatuses.

• Tori Vald menetleb Lennujaama detailplaneeringut.

• Erasektor tellib laiapõhjalise lennuvälja arengustrateegiate analüüsi.

• POL on delegeerinud Lennujaama turundamise SAPAle, kes on läbi viinud värbamis-
protsessi turundusjuhi leidmiseks ning planeerib edasised turundus- tegevused.

• Erasektori ja SAPA koostöös viiakse ellu Lennuvälja turundamine ja lennufirma

leidmine.



SA PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS

Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus on
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu linna

poolt maakonnda arendamiseks loodud

sihtasutus.



SA PÄRNUMAA ARENDUSKESKUSE PEAMISED TEGEVUSED

• Pärnumaa arengu planeerimine

• Ettevõtluse sh turismi arendamine

• Tervise ja turvalisuse edendamine

• Kodanikuühiskonna arendamine

• Rahvusvaheliste suhete edendamine

• maakonndaüleste projektide koordineerimine, sh infrastruktuuri projektid
- Rail Baltic
- Tallinn- Pärnu- Ikla 2+2 maantee
- Pärnu Lennujaam



PÄRNUMAA ARENGUKAVA 2035+

Tehniline Taristu ja Ühistransport



Kes on need erasektori esindajad?



TERVIS SPAA GRUPP

Tervise Paradiis on Pärnu rannarajoonis asuv

4-tärni spaa-hotell & veekeskus. Tervise

Paradiisi kompleksi kuuluvad 244 kohaline 4-

tärni hotell, kuurortravi ja spaa-lõõgastusi

pakkuv raviosakond, Eesti suurim veepark, 

saunakeskus Paradiisi Saunad, ujula, 

aeroobikasaal, jõusaal, ilusalong ja bowling.

Tervis ravispaahotell on Eesti suurim, 3

tärni ravispaa.

Spaaprotseduure, mida pakutakse vesimuda-

ravilas, õdusates massaažitubades ning

kabinettides, kus viiakse

läbi terviseuuringuid ning füsioterapeutilisi

protseduure, on valikus rohkem kui 50.



HEDON SPA

Ainulaadne naudingute kodu Pärnu

rannaliival. Ajaloolises mudaravila

hoones asub Hedoni moodne spaa

kompleks ning vahetult

rannapromenaadi ääres modernne

hotelli ja restoranikompleks.

Vana ja uus on harmoonilises

kooskõlas.



RANNAHOTELL

Paikneb Pärnu

rannapromenaadi veerel, 

vaid paari sammu kaugusel

rannaliivast. Hotellis on 55 

tuba, millest 11 on avarad

sviidid. Rannahotellis on a la 

carte restoran ning avara

merevaatega suveterrass.



ESTONIA SPA HOTELS

Estonia Resort Hotel & Spa

Puhkajaid ootab 106 kõigi mugavustega

hotellituba, à la carte restoran Noot, kohvik

ja baarid ning suveperioodil ka väliterrass.

Lisaks on avatud ka spaahoolitsuste keskus,

spa ja saunakeskus SPA & SAUN

kaheksa erineva sauna, basseinide ja ürdi-

vannidega, privaatsaun Kadaka klubi,

Aktiivspaa keha ja vaimu treenimiseks ning

konverentsikeskus 464le osalejale, mille

suurim saal mahutab kuni 300 inimest.



PÄRNU BAY GOLF LINKS (TAHKURANNA GOLF)

Mitmekülgne golfikompleks, kus lisaks 18-

rajalisele väljakule on ka 5 par3 rada ning har

jutusväljakud lähi-

ja kauglöökide harjutamiseks. Tegu on links-

tüüpi väljakuga, mille pikkus on 4500 kuni

6200 meetrit. Eesti kõige värskem väljak on

tunnustatud Eesti parimaks väljakuks 2016 a

World Golf Awards poolt.

Vahetult mere ääres paikneb lisaks väljakule

ka efektne klubihoone, milles asuvad

saunad, kauplus, lounge ning restoran Eagle.



WHITE BEACH GOLF (VALGERANNA GOLF)

Pärnu lahe ilusaima ranna, Valgeranna

vahetus läheduses asub 18 rajaline golfivälja

k White Beach Golf.

84 hektari suurusel alal paiknevad

green`id, laiad fairway`d ja kokku ligi 19

hektarit veetakistusi.

Links-tüüpi väljak sobib ideaalselt

mängimiseks kõigile golfaritele.

Uues moodsas klubihoones on

kõikide külastajate käsutuses riietus-

ruumid, saunad, Pro Shop, baar ja

restoran.



AUTO24RING

Eesti ainuke autode ja mootorrataste ringraja-

sõiduks mõeldud suletud rada.

Ringrajal saab võistlusi pidada neljal eri pikkuseja

kujuga trassil, millest pikim on 3,2 kilomeetrit.

Lisaks kuulub kompleksi ka rallikrossirada ja off-

road rada.

auto24ring on moodsaim ringrajakompleks kogu

Põhja- Euroopas ning omab FIA Grade 4 litsentsi.



ALOHA SURF

Aloha asub Pärnu rannas ning

on avatud juunist

septembrini.

Aloha pakub erinevaid koolitusi

ning kayakkide, SUP- ja skim-

laudade renti.



ERASEKTORI ANALÜÜSI I ETAPP

• Identifitseeritakse võimalikud

mahud peamise potentsiaaliga

sihtturgudelt/-punktidest;

• Benchmark´takse 2-3 analoogset

olukorda lähiajaloost eesmärgiga:

- Tuvastada parimad praktikad

(s.h. Tartu Lennujaam), et neid

kaasata Pärnu Lennujaama

arengusse.

- Kujundada Pärnu Lennujaama

maandumistasude süsteemi;.

- Kaardistada turundustoetused/-

tegevused, millega lennufirmade

ligimeelitamisel arvestada.



ERASEKTORI ANALÜÜSI II ETAPP

• Kaardistatakse potentsiaalsed lennufirmad,

kellega otsekontakti astuda;

• Turuanalüüsi, maandumistasude süsteemi

ja turundustoetuste baasilt koostakse moti-

veeritud pakkumised viiele lennufirmale;

• Kaardistatakse rahvusvahelised organisat-

sioonid ja valdkonna messid, millel

osalemist/liitumist tasub Pärnu Lennujaam-

al kaaluda

• Kaardistatakse muud ärivaldkonnad, mille

arendamist Pärnu Lennujaamas süviti

analüüsida (lennukite lahtimonteerimine, -

värvimine jne);

• Kaardistatakse võimalikud mitte-

lennundustulud, millega Pärnu

Lennujaamas tulevikus arvestada.



Rauno Parras
Estonian Airi kommertsdirektor

Air Maintenance Estonia müügijuht

Lufthansa Consulting ekspert

Mikhail Andriyanov
Lufthansa Consulting ekspert

ANALÜÜSI TEOSTAJAD



ANALÜÜSI PROTSESS

• I etapi tähtaeg on septembri lõpp

• II etapi tähtaeg on oktoobri lõpp.

Sisend edasiseks tegevuskavaks, turundamiseks ja omavaheliste

lõpliku koostöökokkuleppe vormistamiseks saadakse nimetatud

analüüsi järeldustest IV kvartal 2018.



Lennujaam valmib 20.06.2020



KÜSIMUSED, MIS ON VAJA PÄRNUMAAL LAHENDADA

• Lennujaama ja linna vaheline tee. Tori Vald ja Pärnu linn

• Transfeer Lennujaama ja Pärnu linna vahel. PÜTK

• ...?



AITÄH!


