


Viiruse levik Euroopa 
riikides on taandumas

• Nakatumine madalaimal tasemel 
alates 2020 oktoobrist

• EL COVID-digitõend rakendub 
1. juulist

• Eesti koroonapass kehtib 
mitmetes EL riikides



Euroopa lennuliikluses on maikuust alanud kerge taastumine



Õhus on märke turismist!



Samas sõnumid on jätkuvalt vasturääkivad



Endiselt on pargitud 1/3 maailma lennukipargist - 9500 lennukit *

* - aprill 2021

Nõudluse taastumise aeg
teadmata

Pakkumise taastumiseks on vajalik
ettevalmistusaeg

• hooldus

• pilootide sertifitseerimine

• varuosade tarne



Täiendavad kontrollid nõuavad aega ja 
teevad lendamise ebamugavaks

• Hajutamisnõudest tulenev
läbilaskevõime vähenemine

• Erinevad täiendavad ja/või
dubleerivad COVID-kontrollid

• Täiendav personalivajadus
akumuleerunud nõudluse
teenindamiseks (nt julgestus)



Aga äkki on klaas hoopis pooltäis?



Juuni keskpaigas toimuvad regulaarlennud 20 rahvusvahelisse 
sihtkohta

• Eelmisel nädalal toimus 99 rahvusvahelist regulaarlendu

• Tallinnas on tagasi peaaegu kõik pandeemia-eelsed 

vedajad

• Välja arvatud Aeroflot, Belavia, Norwegian ja easyJet

• Kokku 9 rahvusvahelist vedajat

Reisijad regulaarlendudel 2021 juuni



Täiendavad sihtkohad 
suvises lennuplaanis

Juuni

Nice –

UUS

Dublin

Viin

Brüssel

Juuli

Zürich -

UUS
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– UUS

August

Vilnius

Septembe

r

Napoli -

UUS

• Liinide planeerimine toimub ca 1 kuu ette

• Ostmine toimub 2-6 nädalat ette

• Osade liinide algus on edasi lükkunud

• Kokku suvel plaanis ca 26 rahvusvahelist liini

• Lendude tegelik toimumine sõltub nõudlusest

• Keskmine täituvus on 46% - lennukites ruumi

on

• Reisijate peamine huvi puhkusesihtkohtadel



Mis saab suvest ja sügisest?



Vaktsineerimispassid juba töötavad mitmetes riikides



Vaktsineerimine Eestis 15.06 seisuga
(+ ca. 175 tuh on läbi põdenud) 



• Suur rõhk Turismisektorile alates JUULI 2021

• Otsitakse sihtkohti Lõuna-Euroopas – ESP, IT, GR

• Suvi „võib tulla pikem“ kui tavaliselt – SEPTEMBER puhatakse rohkem Euroopas

• Ärisegment võiks alata taastumist OKTOOBER 2021 

• Long-Haul ei taastu enne 2022

Lennufirmad on väga aktiivsed 2021 II poolaasta osas



2021 reisijate arvu väljavaade
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2019 2020 2021  A 2021 (04.03 seisuga) 2021 (27.04 seisuga) 2021 - 748 366 (prognoos 27.04) 

2022 – 2 000 572

2023 – 2 519 940

2024 – 2 931 660

2025 – 3 253 144











Aitäh 
ja jätkake ürituste planeerimist!


