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SISSEJUHATUS 

Statistikaameti andmetel on Pärnu Eesti turismisihtkoht number 1 väljaspool Tallinna, mida kü-

lastas 2014. aastal ööbimiste põhjal 289 122 inimest. Kümne aasta taguse ajaga võrreldes on ma-

jutatute arv tõusnud üle 40%. Ometi on murettekitavaks tendentsiks Pärnu ühe peamise sihtturu – 

Põhjamaade – külastajate arvu pidev langustrend. Eurobarameetri uuringu tulemuste kohaselt te-

hakse 46% reisidest lennukiga. Tulevikus on oodata antud trendi kasvu veelgi – üha enam eelista-

takse puhata seal, kuhu on tagatud kiire ja mugav ligipääs.  

Pärnu maakonnale oluline sihtturg asub meist ühe lennutunni kaugusel – nii lähedal, kuid lennu-

ühenduste puudumise tõttu ometi nii kaugel. „Pärnumaa turismi- ja puhkemajanduse arengukava 

2014-2020“ visioon on Pärnumaa arenemine aastaringseks tervise- ja pereturismi sihtkohaks 

number üks Baltimaades väljaspool pealinnu Vilniust, Tallinnat ja Riiat. Tänaseks on kohalike 

ettevõtjate poolt tehtud laiapõhjalised investeeringud, mis ulatuvad üle 60 miljoni euro, teenuste 

kvaliteedi tõstmiseks ning selle eesmärgi poole liikumiseks. Ometi pole see saavutatav kui 

ligipääsetavus maakonnale ei parane.  

Antud töö eesmärgiks on välja selgitada Pärnumaa turismisektori võimekus lennuturiste vastu 

võtta ning kaardistada potentsiaalsed sihtkohad ja lennuliinid. Töö esimene osa annab ülevaate 

lennutranspordi turu arengutest lähiriikides, vaatleb missugune on ligipääsetavus lennutranspordi 

kaudu teistele Batlikumi kuurortlinnadele Jurmalale Lätis ja Palangale Leedus ning võtab kokku 

Pärnu lennujaama mineviku ja hetkeseisu. 

Teise osa raames viidi läbi intervjuud Pärnumaa suuremate spaa- ja koverentsihotellide juhtidega, 

samuti teiste nii piirkonna kui turismisektori jaoks oluliste ettevõtete esindajatega, selgitamaks 

välja kohaliku turismisektori vajaduse ja nõudluse lennutranspordi järele. Töö teine osa puudutab 

põgusalt ka kauba ning muude võimalike lennujaama tuluallikate rakendamist Pärnu lennujaamas.   

Analüüsi kolmas osa annab ülevaate potentsiaalsetest sihtkohtadest, lennuplaanidest ning 

lennuteenuste pakkujatest. Viimane, neljas osa, käsitleb lennujaama nii otsest kui kaudset 

majanduslikku mõju piirkonnale ning toob näite edukalt toimivast Palanga lennujaamast Leedus, 

mida külastas eelmisel aastal üle 145 000 reisija. 

Töö on koostatud Eesti Lennuakadeemia lennundusettevõtte käitamise II kursuse üliõpilase Birgit 

Pihelgase praktikatööna koostöös Pärnu Omavalitsuste Liidu ja Sihtasutusega Pärnumaa Turism. 
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1. LENNUTRANSPORDI TURU ARENGUD LÄHIRIIKIDES 

1.1. Lennundusturg Põhjamaades 

Lennujaamad on saanud üheks tähtsamaks majanduslikuks teguriks piirkonnas, kus need paikne-

vad. Lennujaama majanduslik mõju on kaugele ulatuv – lisaks kiirete transpordiühenduste pakku-

misele ja otseselt uute töökohtade loomisele on lennujaamadel oluline roll nii piirkonna ettevõt-

luskeskkonna kui turismisektori arengus. Tuginedes pikaajalisele majandusnäitajate analüüsile on 

InterVISTAS välja arvutanud, et 10% tõusu riigile ligipääsetavuses õhuteede kaudu suurendab 

0,5% riigi sisemajanduse kogutoodangut (SKT) [1].  

Soome lennujaamade reisijate arvu võrdluses aastatel 2005 ja 2014 joondub välja, et kasvanud on 

lennujaamad, mille püüdealas on tugev kõrgtehnoloogiline sektor (Oulu, Vaasa) või lennujaamad, 

kuhu ligipääs on raskendatud – näiteks saartel (Mariehamn) või põhjapolaarjoone taga (Enontekiö, 

Kittilä, Rovaniemi). Viimased on ka tugevalt orienteerunud turismile, mis muudab lennujaama 

piirkonnale veelgi vajalikumaks. Samuti näitavad tõusutrendi lennujaamad, kuhu lendab mõni 

odavlennufirma, näiteks Lappeenranta (Ryanair), Oulu (Norwegian), Rovaniemi (Norwegian) ja 

Tampere (Ryanair) [2]. 

Tabel 1. Reisijte arvu muutus Soome lennujaamades vahemikus 2005-2014 

 2005 2014 Muutus (%) 

Helsinki – Vantaa 11 130 589 15 948 760 43,3 

Enontekiö 13 697 19 468 42,1 

Ivalo 152 211 142 719 -6,2 

Joensuu 153 889 138 219 -10,2 

Jyväskylä 149 998 55 706 -62,9 

Kajaani 99 455 71 854 -27,8 

Kemi – Tornio 87 883 59 040 -32,8 

Kittilä 228 701 234 792 2,7 
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Kokkola  Pietarsaari 98 515 68 669 -30,3 

Kuopio 307 739 260 364 -15,4 

Kuusamo 101 278 73 432 -27,5 

Lappeenranta 49 648 89 551 80,4 

Mariehamn 47 345 52 097 10,0 

Oulu 810 454 960 547 18,5 

Pori 60 190 24 983 -58,5 

Rovaniemi 384 522 444 561 15,6 

Savonlinna 21 344 10 458 -51,0 

Tampere  Pirkkala 597 102 412 609 -30,9 

Turku 328 194 297 858 -9,2 

Vaasa 297 264 325 886 9,6 

Varkaus 16 069 20 -99,9 

 

Soome lennujaamade turusituatsiooni põhjal võib järeldada, et viimase kümnekonna aasta jooksul 

on külastajate osakaal suurenenud sihtkohtades, kus on tugev kõrgtehnoloogiline sektor, kuhu 

lendab odavlennufirma või mis on orienteerunud turismile. 

Viimaste aastate jooksul on Euroopa regionaallennujaamad olnud silmitsi suurte väljakutsetega 

alates Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud piirangutest riigiabile kuni lennujaamade suure 

sõltuvuseni odavlennufirmadest. Enamik regionaalseid lennujaamu ei ole isemajandavad ega ma-

janduslikult tasuvad, küll aga toetavad need otseselt turismisektorit ning on suure kaudse ja kata-

lüütilise majandusliku mõjuga kogu piirkonnale. 

IC Aviationi poolt 2014. aastal koostatud Soome lennundusturgu käsitlevas raportis „The Future 

of Finland’s Regional Airports“ tuuakse selgelt välja, et vaatamata regionaallennujaamade keeru-

lisele situatsioonile, näitab Skandinaavia turg paranemismärke. 2014. aastal avasid Rootsi väike-

lennujaamad mitu rahvusvahelist liini – Karlstadi ja Frankfurdi vahel ning Växjö ja Amsterdami 
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vahel. Samuti teatas Skellefteå lennujaam rahvusvahelisest aastaringsest regulaarlennuliini 

avamisest Londoniga [3]. 

1.2. Ligipääsetavus lennutranspordi abil teistele Baltimaade kuurortlin-

nadele 

Pärnu kui traditsioonilise mereäärse kuurortlinna suurimad konkurendid Baltimaade turul on Jur-

mala ja Palanga. Jurmalas on 60 majutusasutust kokku 4316 voodikohaga, kus ööbiti 2012. aastal 

kokku 445 424 korral. Külastajad veedavad Jurmalas keskmiselt 3,1 ööd. Jurmala ligipääsetavust 

parandab 30 km kaugusele jääv Riia lennujaam, kust on võimalik lennata enam kui 

kaheksakümnesse eri sihtkohta ligi kolmekülmnes eri riigis. Otsene transport Riia lennujaama ja 

Jurmala vahel toimus bussiühenduse näol aastaid tagasi, kuid hetkel puudub. Riia lennujaamast on 

võimalik Jurmalasse jõuda taksoga või Riia kesklinnast bussi, minibussi või rongiga [4]. 

Kuigi Jurmala peamiseks sihtturuks on Baltimaad, Soome, Venemaa ja Valgevene, tehakse tugevat 

turundustööd ka Skandinaavia – peamiselt Norra ja Rootsi – turgudel. Võrreldes 2014. aastaga on 

Statistikaameti andmetel rootsi külastajate arv Pärnus kasvanud 4%, Jurmala kasvutrend rootsi 

turistide osas aga 40%. Lisaks heale hinna ja kvaliteedi suhtele aitab Jurmala külastatavust tõsta 

Riia lennujaam, mis teenindab 91 otselendu nädalas Stockholmi Arlanda lennujaama ning omab 

otseühendust kuue Norra linnaga (Alesund, Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen ja Sandefjord) 

[5].  

Jurmalast 27 km kaugusel asub Tukumsi lennujaam. 2005. aastal alustati Tukumsi lennujaama 

renoveerimist eesmärgiga muuta see Riia lennujaama reservlennujaamaks, juhul kui Riia 

lennujaam peaks olema blokeeritud. Soodsamate lennujaamatasudega loodeti Riia lennujaamast 

sinna meelitada ka odavlennufirmad, eriti aga Ryanair, kes ei soostunud 2012. aasta alguses Riia 

lennujaama poolt kehtestatud turvatasu lisamisega oma piletihinnale. Lennujaama haldamiseks 

loodi 2005. aastal SIA Tukums Airport. Tänaseks on renoveeritud nii lennurada (2502m), 

püstitatud uus terminalihoone kui rajatud öisel ajal maandumist võimaldav tulede süsteem. Samuti 

on lennujaam varustatud instrumentaalmaandumissüsteemiga (ILS) ja VOR/DME majakatega 

ning ümber nimetatud Jurmala lennujaamaks. Tsiviillendude teenindamist Jurmala lennujaamas 

on takistanud kohalike elanike pahameel ning lennujaama keskkonnamõjude hindamise venimine. 
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2015. aastal kaotas lennujaam oma sertifikaadi, kuna üht SIA Tukums Airport osanikku K.S. Avia-

t on seostatud salakaubaveoga. Lennujaama kasutuselevõttu takistas oht, et seda võidakse K.S. 

Avia poolt kasutada salakaubaveoks [6]. 

Palangas on 226 majutusasutust, kus ööbiti 2012. aasta jooksul 884 244 korral. Jõudsalt areneb 

linnast 6 kilomeetri kaugusele jääv Palanga rahvusvaheline lennujaam (lennurada pikkusega 

2280m), mida külastas 2015. aastal 145 441 reisijat. Lennujaam pakub tööd enam kui kahesajale 

inimesele. Tagatud on hea bussiühendus lennujaama ja Palanga vahel, samuti sõidavad otsebussid 

Palanga lennujaama ja Klaipeda bussijaama vahel. Lennujaamast on võimalik rentiga ka auto. 

SAS, Norwegian Air Shuttle ning airBaltic pakuvad Palangast regulaarlende Kopenhaagenisse, 

Moskvasse, Riiga ja Oslosse. 2016. aasta kevadest pakuvad Palangasse suveühendusi Ryanair 

(London Stansted) ja Wizz Air (London Luton), samuti ka Belavia otseühendust Minskiga ning 

LOT Polish Airlines ühendust Varssaviga. Tänu püsiühenusele mitme suure sõlmlennujaamaga, 

nagu Riia ja Kopenhaagen, suurendab see oluliselt Palanga ligipääsetavust nii Skandinaaviast kui 

Kesk-Euroopast [7]. 

 

1.3. Pärnu lennujaama minevik ja hetkeseis 

Pärnu lennuväljale pandi alus 1930. aastate keskel, mil seoses Kaitseväe kavaga loodi Pärnu 

kesklinnast nelja kilomeetri kaugusele murukattega lennuväli. Lennuväli avati kümnendi lõpus 

ning alates 1941. aastast teenindas see militaarlennukeid. Eesti taasiseseisvumise järel alustas 

tegevust Pärnu lennujaam, mis oli puuduliku tehilise valmisoleku tõttu mitmel korral likvideeri-

misohus.  

Alates 1. jaanuarist 1998 moodustati Vabariigi Valitsuse korralduse nr 487-k alusel iseseisev 

äriühing AS Pärnu lennujaam, mille omanikuks sai Eesti Vabariigi Teede- ja Sideministeerium. 

Muudatus tõi kaasa suuremahulise rekonstrueerimise, mille raames tehti korda lennujuhtimistorn 

ja reisijateterminal, paigaldati kõrge intensiivsusega tuled ja VOR/DME raadiomajakas, mis või-

maldavad õhusõidukite parema navigeerimise halbade ilmastike tingimustes ja ööpäevaringselt. 
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2005. aastal liideti Pärnu, Tartu, Kuressaare ja Kärdla lennujaam AS Tallinna Lennujaamaga. Pär-

nu lennujaama on AS Tallinna Lennujaama poolt käsitletud pigem majandusliku koormana, mis 

on viinud lennujaama hääbumiseni.  

Tervis ravispaahotelli ning SPA ja konverentsihotelli Strand juhtide initsatiivil alustati 2008. aasta 

maikuus lendudega Pärnu – Stockholm Arlanda marsruudil, kus suve jooksul tehti kokku 12 lendu 

Saab 2000 tüüpi viiekümnekohaliste lennukitega. 2009. aastal toimus 27 lendu Saab 340 tüüpi 

lennukitega, millega reisis kokku 980 inimest. 2010. aasta suvel toimusid tšarterlennud Finncomi 

poolt, millega reisis kokku 883 inimest, ning jätkusid ka tšrterlennud Stockholmi (581 reisijat).  

Pärnu lennujaama arengut ning laialdasemat kasutust on piiranud raja halb seisukord, mistõttu 

võeti 2013. aastal Lennuameti poolt vastu ettekirjutus, mis keelab kuuest tonnist raskematel len-

nukitel Pärnusse maanduda. Hetkel on kasutuses ligi 800 meetri pikkune ja 30 meetri laiune korda 

tehtud rajalõik, mis teenindab regulaarlende Kihnu ja Ruhnu saartele, samuti on lennujaam avatud 

era-, kiirabi- ja päästeõppelendudele.  

Käimas on uuring „Eesti regionaallennuühenduste korralduse analüüs“, mis annab sisendi 

järgmise perioodi (alates 2021. aastast) transpordi arengukava koostamiseks ning jätkusuutliku 

transpordikorralduse loomiseks. Muuhulgas selgitab uuring välja ka Pärnu lennujaama jätkusuut-

likkuse mandri ja saartevaheliste liinide teenindamiseks tulevikus. 

2009. aastal valmis koostöös Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži, Sihtasutuse Pärnumaa Turism, Pärnu 

lennujaama ja Eesti Lennuakadeemiaga „Pärnu lennujaama arendus“, mis selgitas välja 

lennujaama renoveerimise arenduseesmärgid ja tegevuskava. 2015. aasta märtsis saadeti Majan-

dus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile taotlus Pärnu lennujaama renoveerimiseks, kuid eelne-

vatele taotlustele sarnaselt lükati see tagasi.  
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2. KOHALIK NÕUDLUS LENNUTRANSPORDI JÄRELE PÄR-

NUS JA PÄRNUMAAL 

2.1. Pärnumaa turismisektori nõudlus lennutranspordi järele 

Tuginedes Statistikaameti andmetele külastas 2015. aastal Pärnumaad 347 239 väliskülastajat, mis 

teeb Pärnumaast nr 1 turismisihtkoha Eestis väljaspool Tallinnat. „Pärnumaa turismi- ja puhkema-

janduse arengukava 2014-2020“ visioon on Pärnumaa arenemine aastaringseks tervise- ja peretu-

rismi sihtkohaks number üks Baltimaades1. Visioonini jõudmiseks peab Pärnumaa ööbimiste arv 

tõusma 2020. aastaks 35% ehk 962 041 ööbimiseni aastas, hooajalisus aga vähenema praeguselt 

42,7%-lt 39%-ni. 

Eesmärgi saavutamiseks on esmatähtis Pärnu maakonnale ligipääsetavuse parandamine. „Pärnu 

linna turismiarengukava 2008-2017“ alusel on Pärnu jaoks olulised sihtturud jaotatud kolmeks: 

• esmase tähtsusega turud on Eesti, Soome, Rootsi, Saksamaa; 

• arenevad turud on Venemaa, Läti, Suurbritannia, Norra; 

• uued turud on Leedu, Prantsusmaa, Itaalia, Holland, Poola, USA. 

Viimase kümne aasta jooksul on Pärnu linna külastajate arv majutuste põhjal arvestatult tõusnud 

ligi 41%. Suurim muutus on toimunud sisekülastajate arvu kasvus, samuti on mitmekordselt tõus-

nud lähiriikide Läti, Leedu ja Venemaa külastajate arv. Kõigi Pärnu jaoks esmase tähtsusega välis-

turgude külastajate arv on 2004. aasta ja 2014. aasta võrdluses langenud 11-20%. 

Tabel 2. Pärnu linna majutatute arvu muutus 2004-2014. aastal elukohariikide lõikes 

 2004 2014 Muutus (%) 

Majutatuid kokku 205 210 289 122 40,9 

Sisekülastajate arv 50 651 126 585 149,9 

Väliskülastajate arv 

kokku 

154 559 162 537 5,2 

Läti  2151 17 273 703,0 

                                                 
1 Välja arvatud Eesti, Läti ja Leedu pealinnad 
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Leedu 1157 2508 116,8 

Soome 123 516 109 835 -11,1 

Rootsi 11 017 8862 -19,6 

Norra 1953 1511 -22,6 

Taani 589 335 -43,1 

Venemaa 1342 8439 528,8 

Saksamaa 4349 3534 -18,7 

Poola 355 902 154,1 

Suurbritannia 1133 955 -15,7 

Prantsusmaa 852 840 -1,4 

Itaalia 690 769 11,4 

Holland 419 574 37,0 

USA 673 779 15,7 

2014. aastal olid Pärnu suuremad väliskülastajate grupid ööbimiste põhjal: soomlased (68%), lät-

lased (11%), venelased (5%) ja rootslased (5%). Üks olulisemaid takistusi Pärnu kui turismisiht-

koha ekspordi kasvule on kiire ja mugava ligipääsu puudumine. Soome, Rootsi, Norra ja Taani 

külastajate arv on kümne aasta võrdluses tugevalt langenud, mis tõestab, et Skandinaavia külastaja 

ei vali sihtkohaks Pärnut kui puudub kiire ja mugav ligipääs, mida pakuvad näiteks Jurmala ja 

Palanga, kus nii Norra kui Rootsi külastajate arvud on tõusutrendis. 

Praegune Pärnu sihtturg asub Pärnust ühe lennutunni kaugusel, kuid osutub laeva või lennukiga 

Tallinna saabuvale või läbi Riia lennujaama tulevale külastajale liiga pikaks teekonnaks, mistõttu 

eelistatakse mõnda teist sama kontseptsiooni (mereäärne ravikuurort) pakkuvat, kuid kergemini 

ligipääsetavat sihtkohta.  

 

2.2. Pärnumaa turismiettevõtete nõudlus lennutranspordi järele  

Antud töö raames viidi läbi intervjuud Pärnumaa suuremate spaa- ja koverentsihotellide juhtidega, 

samuti teiste nii piirkonna kui turismisektori jaoks oluliste ettevõtete esindajatega. Pärnumaa 

turismisihtkoha ettevõtete selge veendumuse kohaselt takistab kogu sektori arengut Pärnu kehv 
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ligipääsetavus. Eesti sisekülastajate ning Lätist ja Leedust peamiselt oma sõiduvahendiga 

saabuvate külastajate osakaal on kasvanud. Selle kõrval nähakse olulise sihtturuna Soomet ja 

Rootsit. Arvestatava osa praegusest Soomest ja Rootsist tulevast klientuurist moodustavad bussiga 

saabuvad aastaringsed ravituristid. Sihtgruppides on toimumas aga põlvkonna vahetus, kus 

bussigrupiga saabuvate külastajate klientuur tulevikus pigem väheneb. 

Pärnu jääb külastaja jaoks 130 km kaugusele jääva Tallinna lennujaama ning 200 km kaugusele 

jääva Riia lennujaama mõjualast liiga kaugele. Olukorda võiks muuta läbi Pärnu kulgeva Via Bal-

tica maantee muutmine neljarealiseks ning bussitranspordi tõhustamine lennujaama ja Pärnu linna 

vahel. Eeldatavalt 2018.-2019. aastal rajama hakatav Rail Baltic kiirendab küll rongiühenduse näol 

liiklemist Pärnu ja Tallinna vahel, kuid sealt tulenev eeldatav reisijate arv (15 000 reisijat aastas) 

ning majanduslik mõju piirkonnale on väiksem võrreldes toimiva lennujaama olemasoluga.  

Viimase viie aasta investeeringud erateenustesse ulatuvad enam kui 60 miljoni euroni. 

Investeeringute põhirõhk on koondunud teenuste kvaliteedi tõstmisele ja maakonna arendamisele 

teadliku sihtkoha valiku tegijale, eelkõige ravi-, pere-, aktiiv-, loodus- ja uute elamuste puhkusele. 

Konkurentsivõime suurendamiseks madalhooajal on panustatud ravi- ja konverentsiturismi aren-

damisele. 2013. aastal avati Pärnu linna külje all Audru vallas tänaseks rahvusvaheliselt tunnusta-

tud Auto24 ringrada, samuti on valminud kobarkino, Lottemaa teemapark ning Pärnu Muuseum. 

Endise mudaravila baasil on loodud kaasaegne Hedon Spa hotell, mis keskendub kõrge kvalitee-

diga personaalsema teenuse pakkumisele. Valminud on White Beach Golfi klubimaja ning Pärnust 

kahe kilomeetri kaugusel asuv unikaalne Pärnu Bay Golf Links golfikompleks, mis tõstavad Pärnu 

kui golfisihtkoha uuele tasemele. Estonia spaahotell on välja arendanud ravispaa kõrvale uue spaa-

kontseptsiooni – 2015. aasta suvel avati neljale tärnile vastav kuurorthotell Estonia Resort Hotell 

ja Spa, kus lisaks 106 numbritoale, spaa- ja saunakeskusele, aktiivspaale ja restoranile on loodud 

ka enam kui 300 külalist mahutav konverentsikeskus. 2016. aasta suveks avatakse täielikult reno-

veeritud Rannahotell, samuti on lisandunud mitmeid uusi restorane ja kohvikuid, poode, kultuuri- 

ja spordiüritusi.  

Nõudlust lennuühenduste järele ja ettevõtjate valmisolekut arengut toetada tõestab ka Tervis Spa 

Grupi ja Matkavekka koostöö tšarterlendude korraldamiseks Pärnu ja Stockholmi vahel aastatel 

2008-2010. 2008. aastal oli lendude täituvus 62% (744 reisijat) ning 2009. aastal 57% (980 
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reisijat). Valdav osa 2008. aastal lennuga saabunutest olid esmakülastajad, teisel aastal tekkisid 

korduvkliendid. Lennud katkestati lennuraja halva seisukorra tõttu, mis tähendas kogu eelneva 

investeeringu luhtumist turundustegevusse, mis oleks järgnevatel aastatel reisijanumbreid 

suurendanud ning optimeerinud uue lennuliini avamisega seonduvaid kulusid. Otselendude 

lõpetamisega kahanes 2011. aastal Pärnut külastanud rootslaste arv 15% võrreldes 2010. aastaga, 

mil kevad-suvisel perioodil toimusid otselennud Pärnu ja Stockholmi vahel. Lennuühenduse 

katkemise tagajärjel kaotas käibe näol Tervis Spa Group ligi 60 000 eurot ja Matkavekka 200 000 

eurot.  

Otseselt lennujaama puuduliku seisukorra tõttu kaotas Auto24ring suurkliendi Porshe Ida-Euroopa 

kliendiürituse korraldamiseks kolmeaastase perioodi vältel 2015-2017, mis oleks ringrajale toonud 

tellimusi 200 päevaks projekti koguulatusega ca 2,5 miljonit eurot. Läbirääkimised takerdusid 

kliendi ootusele kiireks ja mugavaks lennuühenduseks, mida pakkus Istanbuli lennujaam, mis asub 

ringrajast 15 minuti autosõidu kaugusel.  

 

2.3. Kauba ja muu võimaliku nõudluse välja selgitamine 

Tänased Pärnumaal tegutsevad ettevõtted kaubavahetuseks otseselt lennutransporti ei vaja. 

Kaubavahetus toimub peamiselt autotranspordiga. Lennujaama teenused oleks boonuseks tarnijate 

ja klientide külaskäikudeks, mis annavad konkurentsieelise rahvusvahelises äris. Otseühendus 

mõne suurema sõlmlennujaamaga (Helsingi, Stockholm) aitab tõhustada ettevõtete ja nende 

partnerite igapäevast tööd. Toimiva lennujaama olemasolu on aga suure tähtsusega uute investee-

ringute hanke seisukohalt, kuna üha enam tähtsustatakse kiiret kohalejõudmist nii kauba, ettevõtja 

enda kui partnerite poolt. Lennuühenduse lisandumisel saab Pärnust Tallinna kõrval teine terviklik 

logistikasõlm, kus on ühendatud maantee, raudtee, sadam ja lennujaam, mis on oluline 

tagavaravõimalus riigile nii majanduslikust kui julgeoleku aspektist.  

Pärnu lennujaama on varasemalt maandunud suuremad kaubalennukid nagu Antonov An-72, 

Iljušin Il-62, Boeing 737 ning Tupolev Tu-154 peamiselt seoses Tallinna lennujaama laienemisega 

2008. aastal. Lennujaama raja täies ulatuses renoveerimine loob Pärnusse head võimalused 
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kaubalendude teostamiseks. Selleks on vajalik läbi mõelda ka tollipunkti ja võimalike vaheladude 

rajamine.  

2500 m pikkuse ja 45 m laiuse raja taastamine kogu ulatuses võimaldab Pärnu lennujaamas 

maanduda ka Airbus 320 tüüpi lennukitel ning Boeing 737 väiksematel variatsioonidel, näiteks 

737-300 ja 737-500, mis kuuluvad muuhulgas airBalticu lennukiparki. Pärnu lennujaama saaks sel 

juhul kasutada riigivisiitide, tellimus- ja regulaarlendude sihtpunktina. Samuti on huvi olnud 

lennujaama kasutamisest Soome lennukoolitusasutuste koolitusbaasina.  

Lennujaam on sobilik ka lennukite hoolduseks, remondi- ja lammutustöödeks. Ülevaade 

lennuhooldussektorist, selle arendamise perspektiividest ja võimalustest ning mõjust tervikuna 

Eesti majandusele hetkel puudub. Vastav analüüs „Lennuhooldussektori majandusmõju uuring“ 

on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt hetkel tellitud ning valmib juuniks 2016. 

Kuna töö hõlmab kogu sektori võimalikku arengut Eestis, võimaldab see mõista ka Eesti regionaal-

lennujaamade potentsiaali lennuhooldusettevõtete jaoks. 

Huvi Pärnu lennujaama vastu on suur nii erapilootide- kui tellimuslendude teostamise poolelt, 

mida tõendab ka järelepärimine Pakker Aviost. Viimase kahe suve jooksul on palju soovijaid, kes 

soovivad Pärnusse lennata, kuid lennujaama täbara seisukorra tõttu pole see paraku enam 

raskemate kui kuuetonniste lennukitega võimalik. Pärnul on Riia ja Tallinna vahel sobiv asukoht 

Põhjamaadest tulevate erapilootide vastuvõtuks, eriti olukorras, kus Tallinna lennujaama suviti 

läbiv eralennukite voog häirib regulaarlende. 
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3. POTENTSIAALSED SIHTKOHAD, LENNUPLAANID JA 

LENNUTEENUSTE PAKKUJAD 

3.1. Sihtkohad ja lennuteenuste pakkujad  

Pärnu lennujaama jaoks potentsiaalsete sihtkohtade valikul tuleks joonduda kahest strateegiast. 

Konverentsiturismi, ettevõtluse ja kultuurisündmuste arendamise seisukohalt on määrava tähtsu-

sega ühendused suuremate sõlmlennujaamadega, mis laiendab Pärnusse jõudmise võimalusi ka 

Kesk-Euroopast. Helsingi lennujaam pakub lennuühendust 82 sihtkohata 35 erinevas riigis ning 

on olulise tähtsusega sõlmlennujaamaks Aasia ja Euroopa vahelistele lendudele [8]. Stockholmi 

Arlanda lennujaam pakkub lennuühendust 192 erinevasse sihtkoha nii Euroopas, Aasias, Aafrikas 

kui Põhja-Ameerikas [9]. Ka Malmö Sturupi lennujaam pakub mitmeid ühendusi Euroopa 

linnadega, samuti jääb lennujaama haardeulatusse 26 km kaugusel 280 000 elanikuga Malmö linn 

ning 55 km kaugusele Taani pealinn Kopenhaagen [10]. Pärnu jaoks on potentsiaalsed sihtkohad 

ka Helsingist ja Stockholmist vähemalt 200 km kaugusele jäävad suuremad linnad, kus on ligi 1,2 

miljonit potentsiaalset klienti, kuid kust Pärnusse jõudmine on aeganõudev ja ebamugav. 

Tabelis on toodud potentsiaalsed sihtkohad, lennukompaniid, kes antud regioonis opereerivad, 

ning õhusõidukite tüübid koos maksimaalse reisijate arvuga. Peamised õhusõidukite tüübid, mis 

sobivad kesk- ja lühimaalendudeks on: ATR-42/-72, Saab 340, Fokker 50, Bombardier Dash 8, 

CRJ 200, CRJ 900, British Aerospace ATP ning Embraer E-170 ja E-190. 

Tabel 3. Potentsiaalsed sihtkohad, lennukompaniid ja lennukitüübid 

Eelistus Sihtkoht Operaator  Õhusõidukite tüübid 

1 Helsingi (HEL) Nordic Regional 

Airlines 

ATR 72-500 (72 pax), 

Embraer E-170 (76 pax),  

Embraer E-190 (100 pax) 

2 Stockholm (ARN) NextJet British Aerospace ATP 

(68 pax) 

Saab 340 (33-36 pax) 

3 Tampere / Oulu / Vaasa  

 

Nordic Regional 

Airlines 

ATR 72-500 (72 pax), 

Embraer E-170 (76 pax),  
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Embraer E-190 (100 pax) 

4 Göteborg / Norrköping / Ängelholm-

Helsingborg / Malmö Sturup 

NextJet British Aerospace ATP 

(68 pax) 

Saab 340 (33-36 pax) 

5 Oslo (OSL)/ Trondheim (TRD) Wideroe Bombardier Dash 8 

(variatsioonid 37-78 pax) 

6 Bergen / Stavanger Norwegian Air 

Shuttle 

Airbus A320 (168 pax) 

7 Gdansk LOT Polish 

Airlines 

Bombardier Q400 (78 

pax), Embraer E-170 (70 

pax) 

8 St Peterburg Nordica (NAG) Bombardier CRJ700 (70 

pax), Embraer ERJ 145 

(49 pax), British 

Aerospace ATP (68 pax) 

9 Hamburg Wizz Air  Airbus 320-200 (180 pax) 
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3.2. Lennuplaan 

Reisijate voo hindamiseks aastate 2017-2022 perspektiivis on koostatud lennuplaan, kus on eraldi 

vaadeldud hooajaliste liinilendude ja tšarterlendude käivitamist ning nendest tulenevat planeerita-

vat reisijate arvu.  

Lennuplaani koostamisel on lähtutud põhimõttest jõuda 2022. aastaks aastaringselt toimivaks len-

nujaamaks. Esialgu on lennud koondatud samadele nädalapäevadele lennujaama tööjõu kulude 

kokkuhoiuks ning lähtutud on nendest päevadest, mil läbi lennuettevõtte perspektiivi oleks vaba 

ressurssi lendude teostamiseks. Reisijate voo aastane koguarv kajastab lisaks hooajaliste liinilen-

dude ja tšarterlendude ka saarte ja mandri vahelisi regulaarlende viimasel kolmel aastal toimunud 

mahus. 

Tabel 4. Hooajaliste liinilendude ja tšarterlendude lennuplaan 

Hooajalised 

liinilennud 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Lendude 

toimumise 

nädalate arv 

15 25 30 30 38 46 

Lendude arv 

nädalas 

2 4 7 9 9 9 

Planeeritud 

reisijate arv 

2580                                                                   8600 18 060 23 220 29 412 35 604 

Sihtkohad HEL 

(N/P) 

HEL 

(N/P), 

ARN 

(N/P) 

HEL 

(E/K/R), 

ARN 

(K/P), 

OSL/TRD 

(K/P) 

HEL (E/K/R), 

ARN (K/P), 

OSL/TRD 

(K/P) +1 uus 

sihtkoht 2x 

nädalas 

HEL 

(E/K/R), 

ARN (K/P), 

OSL/TRD 

(N/P) +1 

uus sihtkoht 

2x nädalas 

HEL 

(E/K/R), 

ARN 

(K/P), 

OSL/TRD 

(N/P) +1 

uus 
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sihtkoht 

2x nädalas 

       

Tšarter-

lennud 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Lendude 

toimumise 

nädalate arv 

15 25 38 38 40 40 

Lendude arv 

nädalas 

6 6 6 8 10 12 

Planeeritud 

reisijate arv 

7740 12 900 19 608 26 144 34 400 41 280 

Sihtkohad Kesk-

Soome 

Kesk-

Soome, 

Rootsi 

Kesk-

Soome, 

Rootsi 

Kesk-Soome, 

Rootsi, Norra 

Kesk-

Soome, 

Rootsi, 

Norra, 

Venemaa 

Kesk-

Soome, 

Rootsi, 

Norra, 

Venemaa, 

Saksamaa 

Reisijate arv 

kokku 

13 105 24 258 40 426 52 122 66 570 79 642 
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4. MAJANDUSLIKU MÕJU ANALÜÜS  

Lennujaama otsese ja kaudse majandusmõju hindamiseks on Airports Council Internationali (ACI) 

poolt loodud majandusmõju kalkulaator, mis leiab lennujaama läbiva reisijate arvu, kauba koguse 

(tonnides), transiitreisijate ja odavlennukompaniide reisijate osakaalu kaudu otsese, kaudse, 

indutseeritud ja katalüütilise toime majandusele ning leiab selle põhjal ka lisanduvate töökohtade 

arvu.  

Otsene majandusmõju sisaldab lennujaama opreerimise ja sellega seonduvate tegevuste otsest 

mõju, mis hõlmab erinevaid lennujaamas ja selle ümbruses lennundusega otseselt seotud 

ettevõtteid. Otsest majandusmõju tekitab lennujaama opereeriv ettevõte, õhusõidukite maapealset 

teenindust (ground handling) pakkuv ettevõte, lennuliiklusteenindus, lennujaama turvaettevõte, 

lennukompaniid jm.  

Kaudne majanduslik mõju tuleneb ettevõtetelt, mis varustavad ja toetavad tegevusi lennujaamas, 

näiteks õhusõidukitele kütust tarniv ettevõte, lennupileteid müüvad reisibürood, poed ja toitlustus-

ettevõtted lennujaamas, pardatoitlustust pakkuv ettevõte jt. 

Indutseeritud majanduslik mõju tekib otseselt või kaudselt lennujaamaga kokku puutuvate 

ettevõtete ja nende töötajate sissetuleku jaotumises piirkonna teistes ettevõtetes (poed, kohvikud 

ja restoranid, polikliiniud ja spaad, lastehoiud, huviringid jm). Katalüütiline mõju majandusele 

väljendub lennujaama mõjus teistele majandussektoritele, näiteks aitab õhutranspordi areng kaasa 

kaubanduse ja turismi arengule ning muudab piirkonna atraktiivseks uutele investoritele, mis 

omakorda soodusab uute töökohtade teket ja majanduslikku arengut ka teistes sektorites väljaspool 

lennundust [1]. 

Töö raames on võrreldud kolme erinevat stsenaariumit ning nende mõju Pärnumaa majandusele. 

Esimesel juhul on vaadeldud lennujaama poolt tekitatavat majanduslikku mõju piirkonnale juhul, 

kui regulaarlennud toimuvad perioodil aprillist oktoobrini väiksemate ATR-72 tüüpi reisilennuki-

tega, mis mahutavad ligi 70 reisijat. Arvestatud on kuni kümne regulaarlennuga nädalas ning 
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eelnevalt, 2009. ja 2010. aastal, toimunud lendude keskmise täituvusega. Lisatud on ka viimase 

kolme aasta keskmine saare ja mandri vaheliste lendude aastane reisijate arv (2785 reisijat) ning 

tšarterlennud kuuel korral nädalas. Sellisel juhul jääb lennujaama külastajate arv 48 000 reisija 

juurde aastas. 

Joonis 1. Pärnu lennujaama majandusmõju 48 000 reisija korral aastas 

 

Lennujaama otsene ja kaudne majanduslik mõju Pärnu maakonnale oleks 48 000 reisija juures 

kokku 3,8 miljonit eurot aastas arvestamata katalüütilist mõju piirkonnale, mille välja arvutami-

seks vajalikud andmed Pärnu lennujaama puhul hetkel puuduvad. Samuti loob lennujaam 

piirkonda juurde ligi 180 uut töökohta. 
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Teisel juhul on vaadeldud olukorda, kus lennuoperatsioonid toimuvad samas mahus aastaringselt. 

Sellisel juhul tõuseb lennujaama külastajate arv keskmiselt 75 000 reisija juurde aastas arvestades 

regulaarseid liinilende (kuni 10 lendu nädalas), tšarterlende kuni kuus lendu nädalas ning saarte ja 

mandri vahelise ühenduse jätkuvat toimimist. Samuti on arvestatud, et kaupu veetakse 2014. 

aastaga sarnasel tasemel, mis jäi nelja tonni juurde aastas, kui võiks lennujaama parema seisukorra 

juures suureneda. Aastaringse regulaarliini olemasolu on üheks kriitiliseks teguriks Pärnumaa hoo-

ajalisuse vähendamisel. 75 000 reisijat aastas teenindava lennujaama majandusmõju jääb kuue 

miljoni euro juurde aastas luues ligi 270 uut töökohta. 

Joonis 2. Pärnu lennujaama majandusmõju 75 000 reisija korral 
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Kolmandal juhul on vaadeldud olukorda, kus Pärnu lennujaam vastaks oma endistele mõõtmetele 

(2500m x 45m), mis võimaldab maanduda ja õhku tõusta ka suurematel reisilennukitel nagu 

Airbus A320 ja Boeing 737. Juhul, kui aastarginselt toimub seitse lendu nädalas keskmise täitu-

vusega 80%, tooks see lennujaama üle 110 000 reisija aastas. Kui siia juurde lisada regulaarlennud 

suvisel perioodil väiksemate lennukitega ning saare ja mandri vahel toimuvad lennud, on 

prognoositav reisijate arv aastas 140 000 reisijat, mis on võrreldav Palanga lennujaama aastaste 

mahtudega. Pikem lennurada võimaldab Pärnu lennujaama kasutada ka kaubalennukite teeninda-

miseks, mis on oluliseks tuluallikaks lennujaamale.  

Joonis 3. Pärnu lennujaama majandusmõju 140 000 reisija korral aastas. 
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Aastaringne regulaarne opereerimine mõne odavlennukompanii poolt ning suvised regulaarlennud 

perioodil aprillist oktoobrini tekitavad piirkonnale ligi 100 miljonit eurot lisatulu aastas ning või-

maldavad luua üle 400 uue töökoha. 2003. aastal oli Ryanair otseselt huvitatud lendude alustami-

sest Pärnu lennujaamas, kuid lennujaama tingimused ei vastanud lennukompanii nõudmistele – 

puudusid rahvusvaheliste regulaarlendude teostamiseks vajalikud pagasi läbi valgustamise sead-

med ning instrumentaalmaandusmissüsteem (ILS), mis võimldab lennukitel maanduda ja õhku 

tõusta ka halva nähtavuse ning raskete ilmastikuolude korral [11]. 

2015. aastal koostatud Pärnu lennujaama renoveerimise taotluses on välja toodud, et keskmine 

reisiteenuste eksport ühe majutatu kohta jääb 547 euro juurde. Arvutustes on tuginetud Eesti Panga 

2013. aasta andmetele, mil Eestit külastas 1,94 miljonit turisti, kes kulutasid siin kokku 1053 

miljonit eurot. Lennuplaanist saadud reisijate voo prognoosi kohaselt on võimalik välja arvutada 

lennureisijate poolt tekitatav arvestuslik reisiteenuste eksport. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Reisijate arv kokku 13 105 24 258 40 426 52 122 66 570 79 642 

Reisiteenuste arvestuslik 

eksport lennureisijate 

kohta (milj EUR) 

2,8 5,9 10,3 13,5 17,4 21,0 

 

Vastavalt eelpool selgitatud metoodikale võib välja tuua, et perioodil 2017-2022 kulutavad 

lennukiga saabunud väliskülastajad Pärnumaal ligi 70,9 miljonit eurot. Tuginedes Airports 

Council Internationali (ACI) poolt loodud lennujaamade otsese ja kaudse majandusmõju 

hindamise metoodikale võib sellele lisada lennujaama opereerimisest tekkiva iga-aastase mõjuna 

piirkonna majandusele 1,1 miljonit (13 105 reisijat) kuni 6,4 miljonit (80 000 reisijat) eurot.  
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4.1. Näide Palanga lennujaama põhjal 

2015. aastal läbis Palanga lennujaama 145 441 reisijat, mis on 9,4% enam kui 2014. aastal. Len-

nuoperatsioone oli aasta jooksul kokku 3368 ning lennujaama läbis 113 tonni kaupa. 2280 meetri 

pikkune lennurada võimaldab Palangas maanduda ka suurematel laiakerelistel reisilennukitel nagu 

Airbus A320 ning Boeing 737, mis on võimaldanud avada regulaarliine Palangasse mitmel 

odavlennukompaniil. 

 

Tuginedes 2015. aasta statistikale, on Palanga lennujaama otsene ja kaudne majandusmõju 

piirkonnale kokku ligi 19,5 miljonit eurot aastas. ACI kalkulaatori andmetel pakub lennujaam 

otseselt tööd 168 inimesele, mida tõendab ka lennujaama kodulehekülg, mille kohaselt pakutakse 

tööd ligi kahesajale inimesele. Võrreldes 2014. aastaga on 9,4% reisijate arvu tõusu kõrval suurima 

kasvu läbi teinud kaubavedude osakaalu tõus enam kui viis korda 21-lt tonnilt 2014. aastal 113 

tonnile 2015. aastal.  
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KOKKUVÕTE 

Euroopa lennundusturu näidete varal ei saa regionaalset lennujaama käsitleda pelgalt äriprojektina, 

kuna lennujaam on üheks olulisemaks majanduslikuks teguriks kogu ümbritsevale piirkonnale 

luues uusi töökohti ning elavdates nii piirkonna majandust kui turismisektorit. Pärnumaa on hetkel 

situatsioonis, kus ettevõtjate poolt on tehtud investeeringud eesmärgiga suunata end Skandinaavia 

turule, kuid reaalsuses Soome, Rootsi, Norra ja Taani turuosa väheneb, samal ajal kui Skandinaa-

via turistide arvud tõusevad Palangas ja Jurmalas, kuhu on tagatud kiire ja mugav ligipääs 

õhutranspodi kaudu.   

Pärnu lennujaama renoveerimine on kriitilise tähtusega piirkonna hooajalisuse vähendamisel, 

mida võimaldab madalhooajal orienteerumine ravi- ja konverentsiturismile. Konverentsiturismi 

seisukohalt on Pärnu suunatud siseturule, kuna kiire lennuühenduse puudumine mõne suurema 

sõlmlennujaamaga takistab suuremate rahvusvaheliste konverentside jõudmise Pärnumaale. 

Ravieesmärgil Pärnut külastavate turistide osakaalu hoiavad stabiilsena Soomest ja Rootsist 

tulevad bussigrupid, kuid põlvkondade vahetusega hakkab see kliendigrupp vähenema. 

Oluliseks küsimuseks lennujaama renoveerimisel on lennuraja pikkus. Endise raja täismõõtmetes 

renoveerimine loob head võimalused kaubalendude teostamiseks Pärnu lennujaamast ning võib 

tulevikus, kust Pärnut läbib kaht pealinna – Tallinna ja Riiat – ühendav kiire rongiühendus, Pärnust 

lendama meelitada ka mõne odavlennukompanii. 2500 meetri pikkune lennurada võimaldab 

Pärnus tulevikus teostada ka lennukite hooldus- ja lammutustöid.  

Perioodil 2017-2022 kulutavad Pärnusse lennukiga saabunud külastajad ligi 70,9 miljonit eurot. 

Kui lisada siia juurde välisturistide kulutuste kaudne mõju teistele majandussektoritele, on summa 

kordades suurem. 80 000 reisijaga lennujaam mõjutab otseselt maakonna tööhõivet enam kui 270 

töökohaga. 

Lennujaama arenguperspektiivina on oluline tugev töö uute lennuliinide käivitamisel ning püüd 

saada aastaringselt toimivaks lennujaamaks, mis lühendab investeeringu tasuvusaega ning aitab 

vähendada Pärnu maakonna sesoonsust. 

 



25 
 

 

KASUTATUD MATERJALID 

1. A Guide to the ACI Europe Economic Impact Online Calculator. Airports Council 

International, 2015, 16 lk. [https://www.aci-europe.org/policy/position-

papers.html?view=group&group=1&id=6]. 28.02.2016. 

2. Finavia Oy, kodulehekülg. [https://www.finavia.fi/fi/]. 28.02.2016. 

3. The Future of Finland’s Regional Airports. Market watch report. IC Aviation Ltd, 2014. 

[http://ic-aviation.com/wp-content/uploads/2014/07/market-watch-ny4-eng.pdf]. 

02.03.2016. 

4. How to get to Jurmala from Riga Airport. Hotel Concordia. 

[http://www.concordia.lv/eng/jurmala/latvia/transportation/riga-airport-to-jurmala-

transport-bus.php]. 02.03.2016. 

5. Riga International Airport. Flight schedules. [http://www.riga-

airport.com/en/main/flights/flight_schedules]. 02.03.2016. 

6. Jurmala Airport, kodulehekülg. [http://jurmalaairport.com/en/airport/history]. 

02.03.2016. 

7. International Palanga Airport, kodulehekülg. [http://www.palanga-airport.lt/en/about]. 

02.03.2016.  

8. Helsinki Airport, kodulehekülg. [http://www.helsinki-airport.com/]. 02.03.2016. 

9. Stockholm Arlanda Airport, kodulehekülg. [http://www.swedavia.com/arlanda/]. 

02.03.2016. 

10. Malmö Airport, kodulehekülg. [http://www.swedavia.com/malmo/]. 02.03.2016. 

11. Pärnu lennujaam otsib Euroopast kliente. – Pärnu Postimees, 30. oktoober 2003. 

[http://parnu.postimees.ee/2375849/parnu-lennujaam-otsib-euroopast-kliente/]. 

30.03.2016. 



26 
 

 

 


