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Eesti – väike ja veel üpris tundmatu

Geograafia
• 45 227 km²
• 3794 km rannajoont
• Maapiir: 633, sh 339 km 

ühine Lätiga, 294 km 
Vene Föderatsiooniga.

• Vahemaad Tallinnast: 
Helsingisse 85 km; Riiga
307 km; St.Petersburgi 
395 km; Stockholmi 405
km 
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Tutvusta Eestit turunduskontseptsioon
http://tutvustaeestit.eas.ee

• Arusaadavalt on tervisepuhkuse puhul Eesti külastamise peamiseks 
motivaatoriks soov oma tervist ja väljanägemist parandada. 

• Heaolu- ja spaapuhkuseks on siin laialdased ja vägagi mõistliku 
hinnaga võimalused. Ka konkreetsemalt ravile ja taastusravile 
suunatud spaasid on meil palju – pakutakse nii 
ravimudaprotseduure, tervisevett kui muud erilist siinsest puhtast 
loodusest.

• Posiitvselt üllatada võib Eesti tervisepuhkus eelkõige sellega, et 
kõige kõrgemal tasemel ja linnalike tippmugavustega spaaelamusi 
pakutakse siin tihti otseses mõttes keset paksu metsa või 
ülerahvastamata randades – ja ikkagi pealinnast maksimaalselt vaid 
2–3 tunni autosõidu kaugusel.

• Lisaks tasuks märgata potentsiaali, mida pakub meie külm ja niiske 
talv. Paljudele turistidele ekstreemsusena kõlavad tervisepuhkuse 
elemendid nagu saunalavalt jääauku kargamine on siin täiesti 
tavalised. Mullivann vaatega aknale, mille taga möllab lumetorm –
see on hea näide meeldejäävast lõõgastusest.
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Eesti kuurordite areng

• Kuurortide teket Eestis soodustasid 
siinsed heade raviomadustega 
mudalademed ja kohalike arstide 
huvi tervisemuda ning ravi-
supluse rakendamise 
võimaluse vastu ravipraktikas. 

• Eesti kuurordid hakkasid 
arenema 19. sajandi keskel, 
oma tegevuse täishoo 
saavutasid nad sajandi-
vahetuseks ja nende areng 
toimus kuni Esimese maailmasõjani.



Dr. H. Tooman 5

Raudteed ja 
Vene tsaar
• Tõuke turismi elavnemiseks 

andis 1870. aastatel raudtee 
ehitamine. 

• Nii kujunesid Haapsalu (ülal 
foto Haapsalu raudteejaam 
tänapäeval)  ja Narva-Jõesuu 
(all foto aastast 1930) 
piirkonnad kiiresti Venemaa 
tsaari õukonna, vene rikaste 
ettevõtjate ning 
kõrgintelligentsi 
eelistatumateks 
puhkepaikadeks. 

• Samal ajal kujunesid 
kuurortlinnadeks ka Pärnu ja 
Kuressaare.
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Kust on pärit sõna spaa?

• Varem: sanatoorium, taastusravikeskus, tervisekeskus. 
Nüüd on kõik – spaad
– Pakutakse, et sõna spaa tuleneb ladinakeelse fraasi sanus per 

aqua (ehk: tervis vee abil) esitähtedest ning seetõttu kasutatakse 
laialdaselt tähtedekombinatsiooni SPA. 

– Teised on veendunud, et sõna tuleneb Belgia linnakese Spa 
nimest, mis on juba Rooma aegadest tuntud oma mineraalvete 
ja -vannide poolest ning tegutseb spaalinnana ka tänapäeval. 
Linn ise on veendunud, et see on ainuõige ja -võimalik spaa 
tähendus. 

• Igal juhul on spaateenused seotud vee tervistava toime, 
veeprotseduuride ja vee baasil (mineraalvesi, muda, 
meresool, vetikad jt) valmistatud toodete ja teenustega.
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Pidage meeles ja järgige!
• Eesti keele reegleid silmas pidades ei saa grammatiliselt 

korrektselt kasutada sõna spa, (ei saa öelda: spateenus, 
spahotell või: ma külastasin spad). 

• Eesti keeles on õige tarvitada sõna spaa ning sealt 
edasi: heaoluspaa, heaoluspaahotell , heolukeskus,  
heaoluteenus ,  kuurortspaa , spaakuurort, 
päevaspaa, ravispaa , spaahoolitsus , 
spaaprotseduur , spaahotell , spaakülastaja , spaalinn , 
spaapakett, spaateenus , spaatoode , spaaturism , 
tervisespaa jne. 

• Paraku leiab meie spaade trükistest ja kodulehtedelt 
palju sellekohaseid vigu. 
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Ravispaadest 
heaolukeskusteni
• Tänapäeval on spaad 

kaasaegse sisseseade, 
mugavate 
majutusvõimalustega ja 
laialdaste 
ravivõimalustega. 

• Lisaks ravispaade 
teenustele pakuvad 
ettevõtted ka 
heaoluteenuseid, 
iluteenuseid ning 
mitmekülgseid vaba aja 
veetmise võimalusi.
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Heaolukontseptsiooni ( wellness) 
areng

• Heaolukontseptsioooni pakkus välja 
Ameerika psühholoog Halbert Dunn 1959. a. 

• Ta tugines Maailma Tervishoiu-
organisatsiooni uuele tervise definitsioonile: 
– Tervis tähendab mitte haiguse puudumist, vaid 

inimeste terviklikku füüsilist ja vaimset  tervist.

• Sõna wellness on kombinatsioon sõnadest 
well-being ja fit-ness
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Illness-Wellness Continuum
(Travis, J. W. 1972, Travis, Ryan 1988)

Wellness Model

Treatment model

Disability Symptoms Signs Awareness Education Growth

PRE-
MATURE 
DEATH

HIGH LEVEL 
WELLNESS

Neutral Point
(No discernible illness or wellness)
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Illness / Wellness Continuum
Millises suunas vaatate?
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Eesti SPA Liit

• The Estonian Spa Association
• www.estonianspas.eu
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Eesti heaoluspaad

• Esimene: Georg Ots Spaahotell
• http://www.gospa.ee
• Meresuu (Narva-Jõesuu), Aqva hotell ja 

spaa (Rakvere), Grand Rose (Kuressaare)
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Pärnu  - kuurort 
ja spaalinn

• Juba 1838. aastal avati siin 
esimene supelasutus, kus 
suvel pakuti sooje merevanne 
ning talvel saunamõnusid. 

20. sajandi alguses alanud kuurordi õitsev areng tõi kaasa 
pansionaatide ja suvevillade, suurte pargialade, 
rannasalongi ja kõlakoja rajamise. 

Pärnu oli elegantne suvelinn, kus terviseprotseduuride 
kõrval nauditi muusika- ja tantsumõnu.
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Kuurortlinn Pärnu

Pärnu on jäänud Eesti 
suurimaks ja armastatuimaks 
kuurordiks tänaseni. 
Linna suurepärane asukoht, lauge liivarand, 

värske õhk, rohelised pargid lisaks 
kvaliteetsetele ravi- ja lõõgastusteenustele 
tagavad Pärnu kuurordi populaarsuse. 

Siin saab aastaringselt lasta end hellitada 
erinevates spaades, kus pakutakse vee- ja 
saunamõnusid, mudaravi, massaaže, laser- ja 
parafiinravi, soolakambreid, šokolaadiseid 
hoolitsusi. 
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Pärnu – linn jõe ja mere vahel



17Pärnu beach ca. 1890  (Pärnu Museum collection).



18Pärnu Beach Salon in 1910 (Pärnu Museum collection)



19Pärnu beach 1930  (Pärnu Museum collection).



20Pärnu beach ca. 1930  (Pärnu Museum collection).



21Pärnu beach ca. 1939  (Pärnu Museum collection).



22Pärnu beach ca. 1960  (Pärnu Museum collection).
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Nõukogude aeg

• Pärnu oli väga 
populaarne kuurortlinn.

• Pärnu oli aastaringi täis 
külastajaid kogu 
Nõukogude Liidust, kõige 
rohke siiski aga Mostvast 
ja Leningradist. 
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Eesti Suvepealinn (alates 1996)
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Rannapromenaad 2006
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Mudaravila 1926-1927
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Rannahotell 1935-1936
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Rannakohvik 1939
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Taastusravikeskus Estonia
www.spaestonia.ee
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The Tervis SPA www.spa.ee

• Eesti suurim  ravispaahotell. 
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Tervise Paradiis

• Tervise Paradiis avati märtsis 2004, 8-korruseline hotell 
ja kahekorruseline veepark.

• 112 hotellituba 244 voodikohta.
• 11,500 m² veepark, ka 25 m ujula, saunad jm
• Keeglisaal, jõusaal, rühmatreeningud jm
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Spa Hotel Viiking
www.viiking.ee

• Avas uksed 1993, juurdeehitus 2003. 
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Spaahotell Sõprus
www.spahotelsoprus.com

• Asukohta supelranna vahetus läheduses, ajalooline 
hoone – hotell Vaasa. Sõprus is the sanatorium in 
Estonia 

• Eraomanduses al 2010, kavas puuetega inimeste
• Ravispaa väljaarendamine
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Strand Spa and Conference Hotel XXXX
www.strand.ee
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Milline on spaa atmosfäär?

• Ruumid?
• Teenused?
• Töötajad
• Muusika?
• Valgus?
• ?
• ?


