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Konverentsiturism Tallinnas 2015 

 

Tallinna külastas 2015. aastal mobiilpositsioneerimisel tuginevas meetodil saadud 

andmestiku järgi 4,3 miljonit välisriikide residenti (Positium LBS 2016). Statistikaameti 

andmetel peatus 2015. aastal Tallinna majutusettevõtetes 1,6 miljonit turisti, 

kellest   26% ehk 417 400 inimest olid tööreisil, neist konverentsireisil 80 300 (5% 

kõikidest majutatutest) ja ärireisil 337 100 (21% kõikidest majutatutest) inimest. 

 

Majutatud ärireisijatest olid 83% välisriikidest (279 000 inimest) ja 17% 

kohalikud (58 000 inimest).  

Majutatud konverentsituristidest olid 89% välisturistid (71 000 inimest) ja 11% 

siseturistid (9 000 inimest).  

 

Välisriikidest pärit turiste majutati  1,4 miljonit, neist külastas Tallinna konverentsi 

eesmärgil 71 000 (5%) ja ärireisil oli 279 000 (20%). 

 

Võrdluses eelnenud aastaga kasvas majutatud konverentsituristide arv 32%, 

ärireisijate arv tõusis 1%. Kusjuures välismaiste konverentsituristide arv kasvas 

33% (17 684 inimese võrra), kohalike konverentsituristide arv kasvas 21% (1 571 

inimese võrra).  

 

2015. aasta tööreiside keskmine pikkus Tallinnas oli 1,87 ööd, mis eelnenud aastaga 

võrreldes kasvas 1% võrra. Konverentsireisid olid keskmiselt pikkusega 1,91 ööd 

ning ärireisid 1,86 ööd. Võrdluseks, puhketuristide keskmine ööbimise pikkus Tallinna 

majutusettevõtetes oli 1,69 ööd. 

 

Konverentsituriste majutus kõige rohkem oktoobris, aasta keskmisest rohkem 

majutus neid ka septembris, novembris ja detsembris. Välisriikidest oli 

konverentsikülastuse eesmärgil kõige enam turiste oktoobris ja detsembris, siseturiste 

septembris ja detsembris. 

 

Keskkonnas meetings.ee kogutakse andmeid kohalikelt organisatsioonidelt ja 

ettevõtetelt, kes üritusi korraldavad. Andmete esitamine on korraldajatele vabatahtlik  

ning 2015. aastal oli andmete esitajaid Eestis kokku 57 (sh Tallinnas 36, mis on 

hinnanguliselt kolm neljandikku kõikidest suurematest ürituste korraldajatest Tallinnas).  
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meetings.ee andmetel toimus 2015. aastal Eestis 5 221 konverentsiüritust (2014. 

aastal 5 479). Kõikidest Eestis aset leidnud konverentsiüritustest toimus neli viiendikku 

(79%) Tallinnas, Tartus 14% ning mujal Eestis 7%. Rahvusvahelised üritused 

moodustasid kõikidest Eestis toimunud konverentsiüritustest 24% (1 265 üritust) ning 

neist 90% toimus Tallinnas (1 133 üritust). 

Tallinnas toimus 2015. aastal 4 110 konverentsiüritust (2014. aastal 4 321), kus 

osales kokku 238 776 delegaati.  Suurema osakaalu moodustavad kohalikud 

konverentsiüritused  (72%) ja  kohalikud osalejad (77%). Osalejaid välisriikidest oli 

keskkonnas kajastatud konverentsiüritustel kokku 45 306 ehk 19% kõikidest 

konverentsidelegaatidest. 

 

  
Konverentsi-

üritused  

Osalejate arv 
Muutus 2015/2014 

Osalejad  
kokku 

sh. välis- 
osalejad 

sh. kohalikud  
osalejad 

 
arv 

muutus 

% 
arv 

muutus 

% 
arv 

muutus 

% 
arv 

muutus 

% 
Kokku: 4 110 -5%↓ 238 776 -3%↓ 45 306 -11%↓ 193 470 0% 

Rahvusvahelised 
üritused  
(rohkem kui 20% 
välisosalejaid) 

1 133 -11%↓ 54 961 -31%↓ 39 713 -22%↓ 178 222 -56%↓ 

Kohalikud üritused 2 977 -3%↓ 183 815 +6%↑ 5 593 +65%↑ 170 714 +4%↑ 

Allikas: meetings.ee 

 

Kõikidest 2015. aastal Tallinnas toimunud konverentsiüritustest (N=4110) olid 59% 

korporatiivettevõtete poolt korraldatud, 21% assotsiatsioonide poolt, 17% 

üritustest oli korraldajaks avalik sektor. Võrreldes eelnenud aastaga on 

assotsiatsioonide poolt korraldatud ürituste hulk kasvanud +21% ning 

korporatiivettevõtete poolt korraldatud ürituste hulk vähenenud -13% ning avaliku 

sektori poolt vähenenud -21%. 

 

Tallinnas aset leidvatest konverentsiüritustest enamus (82%) toimus hotellides   

(-9% võrreldes 2014. aastaga). 8% konverentsiüritustest toimusid muudes 

kohtades, nt. kontserdimaja, raamatukogu, muuseum ja 10% leidsid aset ülikoolide 

ruumides (+71% võrreldes 2014 a.). 

  



  

3 

 

 

Jätkuvalt on Tallinnas toimuvad konverentsiüritused enamasti lühikesed. Kolm 

üritust neljast kestsid vaid ühe päeva, iga kuues üritus kaks päeva ning vaid 6% kestsid 

kolm või enam päeva.  

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

pikemad – neist olid ühepäevased 61%; kahepäevased 26% ning 13% kestsid 3 

või enam päeva.  

 

Konverentsiüritused on Tallinnas hooajalised. Üritusi korraldatakse rohkem kevadkuudel 

(aprillist juunini) ning sügisel (septembrist novembrini). Enim kohalikke üritusi 

toimus aprillis ja rahvusvahelisi septembris. 

 

84% kõikidest Tallinnas toimunud konverentsiüritustest olid 2015. aastal  kuni  

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

Toimus 22 suurt konverentsiüritust, kus osalejate arv oli 500 või rohkem. 

Võrreldes 2014. aastaga on 500 ja enama osalejaga ürituste arv kasvanud +18%, mis 

näitab üha suuremate konverentside korraldamise tendentsi Tallinnas. 

 

2015. aasta suurim kohalik konverents oli Eesti Hambaarstide Päevad,   27.-29. august 

2015 (2000 osalejat) ja suurim rahvusvaheline konverents oli Tallinn Music Week 

conference, 27-28. märts 2015 (850 osalejat). 

 

Põhjalikum Tallinna konverentsiürituste ülevaade on leitav siit.  

 

https://www.visittallinn.ee/static/files/092/tallinna_konverentsiurituste_ulevaade_2015.pdf

