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TNS EMOR’i läbi viidud 2014. Aasta Tallinna väliskülastajate uuringust selgus, et pealinna külastas 

hinnanguliselt 3,81 miljonit väliskülastajat. Osalemine konverentsil, seminaril, koolitusel või messil 

oli peamiseks reisi eesmärgiks kahel protsendil ehk hinnanguliselt 76 200 Tallinna väliskülastajal 

(sh ööbimisega külastajad ja ühepäevakülastajad). 

 

Statistikaameti andmetel peatus 2014. aastal Tallinna majutusettevõtetes 1,6 miljonit turisti, 

kellest 25% ehk ligi 393 000 inimest olid tööreisil, neist konverentsireisil ligi 61 000 (4% 

kõikidest majutatutest) ja ärireisil 331 000 (21% kõikidest majutatutest) inimest. 

 

Majutatud tööreisijatest olid 85% välisriikidest ja 15% kohalikud. 

Majutatud konverentsituristidest olid 88% välisturistid (53 609 inimest) ja 12% siseturistid 

(7439 inimest). 

 

Võrdluses eelnenud aastaga kasvas majutatud konverentsituristide arv 7%, ärireisijate arv 

tõusis 1%. Kusjuures välismaiste konverentsituristide arv kasvas 6% (ligi 3000 inimese 

võrra), kohalike konverentsituristide arv kasvas 18% (1000 inimese võrra). Majutatud 

välismaalastest ärireisijate arv suurenes (+6%, ligi 15 000 inimese võrra), vähenes aga 

majutusettevõtetes peatunud eestimaalastest ärireisijate arv (-13%, ligi 7000 inimese võrra). 

 

2014. aastal tööreiside pikkus Tallinnas eelnenud aastaga võrreldes ei muutunud. Keskmine 

tööreisi kestus oli 1,84 ööd; sh konverentsireisid 1,73 ööd ning ärireisid 1,86 ööd. 

Võrdluseks, puhketuristide keskmine ööbimise pikkus Tallinna majutusettevõtetes oli 1,73 ööd. 

 

Konverentsituriste majutus kõige rohkem septembris, aasta keskmisest rohkem majutus 

neid ka juunis, oktoobris ja novembris. Välisriikidest oli konverentsikülastuse eesmärgil kõige 

enam turiste septembris, siseturiste oktoobris ja novembris. 

 

Statistikaameti majutusstatistika ei kajasta kindlasti kogu Tallinna konverentsidelegaatide arvu, 

sest palju on ühepäevaseid üritusi ja osa sise- ja välisdelegaate ei ööbi tasulises majutuses. Seda 

näitab ka Emori poolt läbiviidud Tallinna väliskülastajate uuring, mille põhjal välismaalt saabunud 

konverentsituristide arv on hinnanguliselt 23 400 võrra kõrgem, kui näitab majutusstatistika. 

 

Keskkonnas www.meetings.ee kogutakse andmeid kohalikelt organisatsioonidelt ja ettevõtetelt, 

kes üritusi korraldavad. Andmete esitamine on korraldajatele vabatahtlik ning 2014. aastal oli 

http://files.visittallinn.ee/static/files/080/tallinna_valiskulastajate_uuring_2014_koondaruanne_korrigeeritud.pdf
http://www.meetings.ee/


andmete esitajaid 39, mis on hinnanguliselt kolm neljandikku kõikidest suurematest ürituste 

korraldajatest Tallinnas. 

 

Meetings.ee andmetel toimus Tallinnas 2014. aastal 4321 konverentsiüritust, kus osales 

kokku 244 764 delegaati. Suurema osakaalu moodustavad kohalikud konverentsiüritused (71%) 

ja kohalikud osalejad (79%). Osalejaid välisriikidest oli keskkonnas kajastatud konverentsiüritustel 

kokku 50 336 ehk 21% kõikidest konverentsidelegaatidest. 
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Kokku: 4321 +5%↑ 244 764 +11%↑ 50 336 +2%↑ 194 428 +13%↑  

Rahvusvahelised 

üritused 

(rohkem kui 20% 

välisosalejaid) 

1256 +4%↑ 72 113 +14%↑ 48 399 +2%↑ 23 714 +38%↑  

Kohalikud üritused 3065 +6%↑ 172 651 +9%↑ 1937 -7%↓ 170 714 +9%↑  

Allikas: Meetings.ee 

 

2014. aasta puhul saab esile tõsta Tallinna konverentsiürituste stabiilse kasvu kõikides näitajates – 

ürituste arv (+5%), osalejate arv (+11%) sh välisosalejad (+2%) ja kohalikud osalejad (+13%). 

Kõikidest 2014. aastal Tallinnas toimunud konverentsiüritustest (N=4321) olid 63% 

korporatiivettevõtete poolt korraldatud, 16% assotsiatsioonide poolt, 19% üritustest oli 

korraldajaks avalik sektor. Võrreldes eelnenud aastaga on assotsiatsioonide poolt korraldatud 

ürituste hulk vähenenud -4% ning avaliku sektori poolt korraldatud ürituste hulk kasvanud +6%. 

 

Tallinnas toimuvad konverentsiüritused on enamasti lühikesed. Kolm üritust neljast kestsid 

vaid ühe päeva, iga kuues üritus kaks päeva ning vaid 7% üritustest kestsid kolm või enam päeva. 

Kohalikest üritustest on ühepäevaste ürituste osa 83%. Rahvusvahelised üritused on pikemad 

– neist olid ühepäevased 60%; kahepäevased 24% ning 16% kestsid 3 või enam päeva. 

Konverentsiüritused on Tallinnas hooajalised. Üritusi korraldatakse rohkem kevadkuudel (märtsist 

maini) ning sügisel (septembrist novembrini). Enim kohalikke üritusi toimus oktoobris ja 

rahvusvahelisi novembris. 



 

84% kõikidest Tallinnas toimunud konverentsiüritustest olid 2014. aastal kuni 100 

osalejaga üritused, sealjuures enamik nendest veel kuni 50 osalejaga üritused. 

Toimus 18 suurt konverentsiüritust, kus osalejate arv oli 500 või rohkem. 

 

Märkimisväärne välisosalejate kasv 500 ja enama osalejaga üritustel (+71%) võrreldes 2013. 

aastaga on tingitud sellest, et Tallinnas toimus mitu enam kui 1000 osalejaga rahvusvahelist 

konverentsi. 

2014. aasta suurimad konverentsid olid 22nd Congress of European Sleep Research Society, 

16.-20. septembril 2014 (1500 osalejat), 37th Annual Congress of the European Accounting 

Association, 21.-23. mail 2014 (1200 osalejat), 13th Biennial Conference of EASA, 31. juulil –

3. augustil 2014 (1200 osalejat). 

 

Põhjalikum Tallinna konverentsiürituste ülevaade on leitav siit. 

 

http://files.visittallinn.ee/static/files/005/tallinna_konverentsiurituste_ulevaade_2014.pdf

