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1. SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva bakalaureusetöö teema on eestikeelse elanikkonna paiknemine Helsingis 

aastatel 1995 – 2008. Uurimisperioodi jooksul kasvas Helsingi eestikeelne elanikkond 

peaaegu kaks korda ning moodustas 2008. aastal umbes 1 protsendi kogu Helsingi 

elanikkonnast, olles selle näitajaga üks suuremaid võõrkeelseid rahvastikurühmi. Töö 

eesmärgiks on uurida eestikeelse elanikkonna paiknemist Helsingis uurimisperioodi 

jooksul ja vaadelda ning analüüsida paiknemises toimunud muutusi.  

 

Püstitatud küsimustele vastamiseks analüüsitakse töös Helsingi linna eestikeelsete elanike 

paiknemisandmeid aastatest 1995-2008 kolme piirkondliku jaotuse tasemel 

(suurpiirkond, põhipiirkond, osa-ala). Peamised andmed on hangitud autoripoolse 

teabepäringuga Helsingi linna teabekeskusest, ent kasutatakse ka pealinnaregiooni 

avalikku statistikaandmebaasi. Lisaks kvantitatiivsele analüüsile kasutatakse uurimuse 

tulemuste osas kaardianalüüsi, MapInfo programmiga loodud kaartide põhjad on saadud 

Helsingi kinnisvaraameti loal YTV-st (Pääkapunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta). 

 

Lisaks eestikeelse rahvastiku paiknemismustrite välja joonistamisele ja muutuste 

konstanteerimisele iseloomustatakse piirkondi, kus eestlaste osakaal on suurim ning 

arutletakse eestlaste paiknemist suunavate tegurite üle. Selleks võrreldakse eestlaste 

paiknemist soome- ja rootsikeelsete ning muude võõrkeelsete paiknemisega Helsingi 

linnas ning vaadeldakse Helsingi linna eluasemefondi struktuuri seoses eestikeelse ja 

muu võõrkeelse rahvastiku paiknemisega. 

 

Kogu töö lähenemise ja mõtteviisi määravad kaks eraldiseisvat, ent seostatavat tausta: 

uurimuse teoreetilise tausta moodustavad sotsiaal-ruumilist ja etnilist segregatsiooni 

käsitlevad teooriad, ajaloolis-kultuurilise tausta aga uurimispiirkonna kujunemise ja 

eripära kirjeldus. Teoreetilisest vaatevinklist on Helsingis elavad eestlased intrigeeriv 

uurimisobjekt, sest vastupidiselt tavalisimale ja seegregatsiooniteooriates enim kasutatud 

ettekujutlusele immigrandist on Helsingis elavad eestlased põhirahvusega nii 

geograafiliselt kui etnilis-kultuuriliselt lähedased. Helsingi aga erineb näiteks USA 

linnadest pika linnaplaneerimise traditsiooni ja aastakümneid harrastatud sotsiaalse 

hajutamise poliitika poolest. 
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Töö eesmärk ongi kõiki eespool nimetatud asjaolusid meeles pidades ja arvestades 

vaadelda eestikeelse elanikkonna paiknemist ja paiknemise muutusi Helsingi linnas ning 

seostada andmeanalüüsi tulemused ühelt poolt „helsingispetsiifilise“ taustaga, teiselt 

poolt aga ka levinumate sotsiaal-ruumilise ja etnilise segregatsiooniteooriatega. 
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2. UURIMUSE TEOREETILINE TAUST 
 

Käesolevas töös käsitletakse eestikeelse rahvastiku paiknemist Helsingi linnas sotsiaal-

ruumilise segregatsiooni mõistet ja teooriaid kasutades. Sotsiaal-ruumilise segregatsiooni 

sisu seisneb teesis, et rahvastikurühmad, mille vahel on sotsiaalne distants, paiknevad ka 

ruumis üksteisest eraldi; et sotsiaalne kaugus või eraldatus toob kaasa ka ruumilise 

kauguse või eraldatuse. Etnilise segregatsiooni puhul on tegu sarnase nähtusega, ent 

koondava ja/või eraldava tegurina nähakse etnilis-kultuurilist tausta. Selles peatükis on 

vaatluse all erinevad seletused sellele, miks sotsiaal-ruumiline ning etniline segregatsioon 

esineb. Lisaks käsitletakse peatüki lõpus, milliseid probleeme, aga ka positiivseid aspekte 

on kirjanduses segregatsiooniga seostatud. 

 

Nii kaua kui on olemas olnud linnad, on neis esinenud ka sotsiaal-ruumilist 

diferentseerumist ja rahvastikurühmade koondumist (van Kempen ja Özüekren 1998). 

Juba eelajaloolistes linnades esinesid ruumilised erisused, mis tulenesid erinevustest usus, 

ametis ning jõukuses ning ajaloo jooksul on segregatsiooni põhjustavaid tegureid 

hulganisti lisandunud (Vaattovaara 1998). Inimesed pole seega kunagi täiesti ühtlaselt 

paiknenud ega tee seda ka praegu. Seda, miks see nii on ning millised sotsiaalsed 

aspektid segregatsiooniga seonduvad, seletavad autorid ning lähenemisviisid erinevalt. 

Rõhuasetused sõltuvad näiteks kirjutaja enda taustast, uurimispiirkonna ajaloost ning 

institutsioonide mõju suurusest, aga ka vaatlemise hetkest ning valitsevast teaduslikust 

ning poliitilisest õhkkonnast. 

 

Järgnevalt käsitletakse erinevaid seletusi segregatsiooni olemusele ning tekkepõhjustele. 

Enamasti kattuvad sotsiaalne ja etniline segregatsioon vähemalt osaliselt, mistõttu on 

põhjendatud nende ühendatud käsitlemine. Lisaks õigustab selle uurimuse raames 

sotsiaal-majanduslikel näitajatel põhineva segregatsiooni ühendamist etnilise 

segregatsiooni teooriatega asjaolu, et  kultuuriliselt ja ühiskondlikult taustalt on eestlased 

ja soomlased üsna sarnased. Eestlaste paiknemises võib seetõttu võõrpäritolust suurem 

roll olla üldistel sotsiaal-majanduslikel näitajatel ning  sellest tulenevalt lähenetakse 

segregatsioonile üldisemalt kui vaid etnilist aspekti silmas pidades. 

 

Segregatsiooni all on nüüd ja edaspidi mõeldud rahvastikurühmade vaheliste sotsiaal-

ruumiliste erinevuste esinemist ja/või suurenemist, sest segregatsiooni mõiste all mahub 
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nii segregeerumise protsess kui selle tulemus. Kui pole rõhutatud teisiti, tähendab 

segregatsioon käesolevas töös ruumilist segregatsiooni - rääkides segregatsioonist, mis 

seisneb sotsiaalsete erinevuste esinemises ühiskonnas või sotsiaalses polariseerumises, on 

tähtsaim selle ruumiline aspekt. 

 

Järgnevalt käsitletakse segregatsiooni tekkepõhjuseid vastavalt erinevatele lähenemistele 

segregatsiooniuuringutes. Sarnast lähenemisviiside jaotust on kasutanud Ilmonen (1997), 

Eestis on segregatsiooni teemal kirjutanud näiteks Kõivik, kes toob välja seitse erinevat 

lähenemisviisi segregatsioonile (Kõivik 2003). Erinevate lähenemiste puhul erineb see, 

millele uurimisel keskendutake ja milliseid vahendeid kasutatakse, ent nad ei välista 

üksteist. 

 

2.1 Linnaökoloogline lähenemisviis 

Selle lähenemise järgi on segregatsioon loomulik (Ilmonen 1997, 15). Linnaökoloogiline 

lähenemisviis pärineb eelmise sajandi alguse Ameerikast, kus nn Chicago koolkonna 

liikmed 1920. aastatel esimestena linnades esinevat segregatsiooni ja kontsentratsiooni 

uurima hakkasid (Jackson ja Smith 1984, cit. Kõivik 2003). Linnaökoloogilise 

lähenemise järgi on segregatsioon linna arengus loomulik protsess, mida põhjustavad 

konkureerimine, domineerimine ja linnasisese struktuuri pidev arenemine ning 

organiseerumine (nt Jauhiainen 2005, Ilmonen 1997). 

 

Inimest vaadeldi kui looduse osa, kelle tegevust reguleerivad loodusseadustega sarnased 

reeglid: tugevamad saavad linnas paremad elukohad ning nõrgemad peavad asetuma 

kehvematesse. Selle arusaama tõttu pöörati linnaökoloogias suurt tähelepanu linna kuju ja 

piirkondliku koostise küsimustele – uuriti näiteks seda, kuhu erineva sotsiaalse ja 

kultuurilise taustaga inimesed kolivad ning millise mustriga linn selle tulemusel sünnib. 

(Jauhiainen 2005, 86). Linna mudeldati näiteks kontsentriliste ringide (Burgess), sektorite 

(Hoyt) ja mitme keskuse (Harris ja Ullmann) abil (van Kempen ja Özüekren 1998). 

Erinevad rahvastikurühmad leiavad linnaökoloogilise käsitluse järgi oma koha pidevalt 

arenevas linnasüsteemis sotsiaal-majandusliku konkurentsi teel, mis jaotab erinevad 

piirkonnad „sobivate“ sotsiaalsete gruppide vahel. (van Kempen ja Özüekren 1998, 

Jauhiainen 2005). 
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Linnaökoloogiline teooria käsitleb ka etnilist segregatsiooni. Etniliste sisserändajate 

saabudes mingisse linnaossa teeb linnaosa läbi arengu invasioonist konsolideerumise ja 

lõpuks täitumiseni (Jauhiainen 2005, 86). Bolt jt (2008) kirjeldab, kuidas uue rühma 

saabumine võib viia põliste asukate järk-järgulisele lahkumisele. Tühjaks jäänud 

korteritesse asuvad immigrandid ning saavad varsti enamuseks. Kogu linna struktuuri 

kirjeldavas Burgessi kontsentrilises ringmudelis seondub immigrantidega linna sisemist 

keskusvööndit ümbritsev üleminekuvöönd,  mida iseloomustavad ebakindlus ja muutuse 

ootamine. Need elanikud, kellel on valikuvõimalusi, kolivad väljaspoolsematesse 

vöönditesse, kus on enam avarust ja rohelust, jättes üleminekuvööndisse elama vähem 

jõukad, näiteks lühikese eluasemekarjääriga töölised ja immigrandid (Ilmonen 1997). 

Järgmises, madalapalgaliste tööliste vööndis on kontsentrilise ringmudeli järgi oluline osa 

elanikest teise põlvkonna immigrandid (Jauhiainen 2005, 87). 

 

Kuna sada aastat tagasi tähendas rahvusvaheline ränne enamasti püsivat elukohamaa 

vahetust, seondub linnaökoloogilise lähenemisega idee immigrantide integreerumisest 

ning lõpuks ühiskonda sulandumisest. Nimetatud immigrantide piirkonnad (enklaavid) 

olid seega vahepeatuseks ühiskonda sulandumise teel (van Kempen ja Özüekren 1998). 

 

Linnaökoloogilist lähenemist on mitmel põhjusel kritiseeritud: näiteks on ette heidetud 

institutisonaalsete ning poliitiliste tegurite ja kultuurilis-sotsiaalsete protsesside välja 

jätmist ning inimeste valikute ja käitumismotiividega mitte arvestamist (van Kempen ja 

Özüekren 1998). Euroopast vaadates ongi linnaökoloogilise lähenemise suurimaks 

puuduseks selle kokkusobimatus siinse kontekstiga. Linnaökoloogiliste teooriate 

eelduseks on linna vaba kujunemise võimalikkus – et loomulik segregatsioon saaks 

tekkida, peab seda lubama. Seepärast seletavad klassikalised linnaökoloogilised teooriad 

halvasti sellist diferentseerumist, mis tuleneb planeerimisest või poliitilistest mõjutustest 

(Ilmonen 1997, 16). Ökoloogilised teooriad sobivad seepärast paremini sinna, kus nad 

tekkisid ja kus avaliku võimu mõju linna kujunemisele on olnud vähemoluline – USA 

linnadesse. Euroopale ning eriti Põhjamaadele iseloomulik linnaplaneerimiskultuur, kus 

suur osa on avalikul võimul, on linnaökoloogiliste teooriate eeldusega seega vastuolus. 

Samuti pole rahvusvaheline ränne tänapäeval lõplik otsus ning immigrant ei pruugi 

üritadagi võõrasse ühiskonda integreeruda. Idee järk-järgulisest ja lõplikust sobitumisest 

uude ühiskonda (van Kempen ja Özüekren 1998) ei pruugi enam kehtida ja seda eriti 

lähinaabritest riikide puhul. 
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2.2 Positivistlik lähenemisviis 

Kvantitatiivne revolutsioon tõi 20. sajandi keskpaigas uued rõhuasetused ka 

segregatsiooni uurimisse. Jacksoni ja Smithi järgi (Jackson ja Smith 1984, cit Kõivik 

2003) sai tähtsaks sotsiaalse kauguse sidumine ruumilise kaugusega ja ruumiline 

sotsioloogia, kus tegeleti ühelt poolt ruumi matemaatilise kirjeldamisega ja teiselt poolt 

sotsiaalsete struktuuride seletamisega linnamudelite abil. Vaattovaara (1998, 40) järgi 

kandsid uued matemaatilised meetodid edasi Chicago koolkonnast pärit uurimisviisi, 

mille keskmes oli pürgimus klassifitseerida linnaruum erinevate omadustega rühmadeks. 

 

Van Kempeni ja Özüekreni (1998) järgi oli positivistliku lähenemisviisi väljundiks 

näiteks sotsiaalsete piirkondade analüüs (social area analysis, vt ka Kõivik 2003, 15) 

ning ökoloogilne faktoranalüüs (factorial ecology). Nõnda linnakeskonna uurimisele 

lähenedes püüti leida linnas nn sotsiaalseid piirkondi, kus elaksid elustandarditelt, 

etniliselt taustalt ja elustiililt sarnased inimesed. Van Kempeni ja Özüekreni (1998, 1637) 

järgi leiti suuri andmemasse arvutitest läbi lastes tihti linnades esinevat sektoraalseid või 

tsonaalseid mustreid. Faktoranalüüsi on kasutatud väga paljudes uurimustes, Helsingi-

uuringutes näiteks Vaattovaara (1998) poolt. 

 

Senini on segregatsiooni ning linnade struktuuri uurimisel kasutusel rohkesti erinevaid 

mudeleid ja indekseid. Üks levinumaid on erinevuse indeks (index of dissimilarity), mille 

väärtused varieeruvad nullist (segregatsioon puudub) sajani (täielik segregatsioon) (Knox 

ja Pinch 2006). Viimatinimetatud autorid rõhutavad, et indeksi väärtus sõltub alati 

vaadeldavate üksuste suurusest: mida väiksema jaotusega piirkonnad, seda suurem võib 

olla segregatsioon. Üldiselt peetakse segregatsiooni taset madalaks, kui indeksi väärtus 

on alla  40, 40-59 tähendab mõõdukat segregatsiooni, 60-69 kõrget ning üle 70 väga 

kõrget segregatsiooni. (Peach 1998, cit Kõivik 2003, 14). Indeksi väärtus näitab, kui suur 

osa vaadeldavast rahvastikurühmast tuleks ümber paigutada, et saavutada ühtlast 

jaotumist. 

 

2.3 Käitumuslik lähenemisviis 

Käitumusliku lähenemisviisi alla võib paigutada mitu seletust segregatsiooni olemuse 

kohta, ent neid ühendab see, et uurimuse rõhuasetus on üksikisikul ja tema soovidel, 
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vajadustel ja käitumisel. Oluline on, et tehakse valikuid. Nagu eespool mainitud, ei 

välista ükski lähenemisviis teisi, pigem rõhutavad nad sama nähtuse erinevaid, ent 

vaieldamatult samaaegselt esinevaid aspekte. Humanistlikku lähenemist võib nõnda näha 

täiendavat strukturalistlikku lähenemist ning vastupidi – humanistlikud teooriad toovad 

struktuuri ja institutsioone rõhutavasse lähenemisse inimliku valiku aspekti, 

strukturalistid aga piiritlevad humanistide jaoks mängumaa, mille piires inimesed saavad 

oma valikuid teha. 

 

2.3.1 Ratsionaalse valiku teooriad 

Selle vaatenurga järgi on segregatsioon tarbijate ratsionaalsete valikute tulemus (Ilmonen 

1997, 17). Segregatsiooni käsitletakse kui perekondade ratsionaalse käitumise tulemust. 

Laakso (1993) linnamajandlusliku seletuse järgi on segregatsioon eluasemeturu 

toimimise ning perede tehtavate elukohavalikute koosmõjul tekkiv vältimatu nähtus. 

Niinimetatud alonsolikus linnamudelis tähendab pere asukohavalik Laakso (1993, 5) järgi 

otsustusküsimust, mida tehes üritab pere saada elukohast maksimaalset kasu. Samas peab 

otsust tegev perekond arvestama eri elukohavariantidega kaasnevate kuludega ning 

kasutuses olevate ressurssidega, st perekonna sissetulekutega. Pered teevad 

elukohavalikuid oma vajadustest, soovidest ning võimalustest lähtuvalt. Nagu eespool 

mainitud, on need valikud tegelikult vabad teatud struktuursete raamide  piires; 

valikuvabadus võib tähendada näiteks võimalust valida etteantud variantide seast.  Kui 

sissetuleku, perekonna tüübi (ülesehituse) ja muude näitajate poolest sarnased pered 

eelistavad sarnaste valikute ees olles sarnaseid elukohti, on tulemuseks see, et sarnaseid 

valikuid tehes satuvad omavahel sarnased inimesed elama üksteise lähedale. Teisisõnu – 

tekib segregatsioon (Laakso 1993, 5). 

 

Enamasti paiknevad linnades sama tüüpi elamud üksteise lähedal või sarnast tüüpi 

keskkonnas. Van Kempeni ja Özüekreni järgi (1998) kaasneb eluasemetüüpide 

ebaühtlase jaotumisega linnas peaaegu automaatselt rahvastikurühmade koondumine. 

Sama meelt on Massey ja Denton (1998, cit Vilkama 2005), kes üritasid tõsta 

eluasemesegregatsiooni 1990. aastate alguses uurimise keskpunkti. Massey ja Dentoni 

järgi on eluasemesegregatsioon loonud raamid igasugusele muule rassile põhinevale 

segregatsioonile ning võimendanud märgatavalt vaesust ja ebavõrdsust põhjustavaid 
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tegureid (Massey ja Denton 1998, cit Vilkama 2005). Nimetatud aspektiga on seotud nn 

naabruskonna efekti (neighbourhood effect) küsimus - kas ja millisel määral mõjutab 

mingist naaburkonnast pärit olemine või mingis naabruskonnas elamine inimese edasist 

elu ja edukust.  

 

Linnamajanduse ja ratsionaalse valiku kaudu segregatsioonile lähenemisel on puuduseks 

see, et tegelikkuses on linnad keerulisemad kui paar näitajat kirjeldada suudavad. Laakso 

(1993) nimetab segregatsiooni uurimisel arvesse võtmise väärsetena näiteks 

linnastruktuuri keerukust, linna arengulugu ning inimeste valikutegemismehhanismide 

mitmeplaanilisust. Ilmonen (1997) toob välja, et inimeste elukohavalikut mõjutavad palju 

enamad tegurid kui elamispinna suurus ning korteri kaugus keskusest ja märgib, et ka 

kinnisvara hind tuleneb enamatest näitajatest kui mainitud kaks, Vaattovaara (1998) 

nimetab otsust oluliselt mõjutavate teguritena veel liiklusvõimalusi, elukeskkonna 

kvaliteeti ning naabruskonna sotsiaalset struktuuri. 

 

Käitumuslikus lähenemisviisis on olulisel kohal inimeste elukohavalikute kujunemise 

uurimine ning tõmbe-ja tõuketegurite kaardistamine. Üldiselt arvatakse, et inimesed 

langetavad otsuse elukohta vahetada, kui lõhe vajaduste ja soovide ning tegeliku olukorra 

vahel ületab teatud piiri või kui elukohavahetusega loodetakse oma olukorda oluliselt 

parandada (van Kempen ja Özüekren 1998, 1683). Samad autorid lisavad, et perekonna 

soovid ning vajadused eluaseme suhtes sõltuvad suuresti pere elutsükli faasist, aga on 

hulgaliselt ka selliseid vajadusi või ootusi, mis pole universaalsed. 

 

2.3.2 Etnilis-kultuuriline lähenemine 

Etnilis-kultuurilist lähenemist võib pidada käitumusliku lähenemisviisi alaliigiks. Selle 

seletuse järgi teevad inimesed elukohavalikuid sõltuvalt oma kultuurilis-etnilisest taustast 

ning nõnda tulenevad erinevate rahvastikurühmade (nt etniliste rühmade) paiknemise 

erinevused samade gruppide vahelistest kultuurierinevustest (van Kempen ja Özüekren 

1998). 

 

Etnilis-kultuurilise lähenemisega on seotud arutlus valikute vabatahtlikkusest või 

sunnitusest: kas etniliste vähemuste liikmed asuvad elama mingitesse piirkondadesse, sest 

nad soovivad seda ja loodavad saada näiteks toetust ja abi teistelt samasse rahvusrühma 
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kuuluvatelt elanikelt – või on mujale elama asumine takistatud. Inimeste etnilis-

kultuurilise koondumise põhjustajana on nähtud inimeste vaba tahet ja soovi oma 

rahvuskaaslastega lähestikku elada ja sellega kultuuri säilitada, perekonnasidemeid 

tugevana hoida, etnilist ettevõtlust arendada. Sama nähtust, etniliste rühmade 

koondumist, on teise nurga alt vaadates seletatud aga (institutsionaalse) 

diskrimineerimisega ning arvatud, et etniliste rühmade koondumise taga on ligipääsu 

puudumine eluasemetele muudes piirkondades ning väiksem materiaalne, sotsiaalne ja 

kognitiivne ressurss. 

 

2.4 Strukturalistlik-institutsionaalne lähenemine 

Marksistlikule majandusteooriale toetuvas strukturalistlikus lähenemises nähakse 

segregatsioons kapitalistliku tootmisprotsessi tagajärge, mille kujunemisel inimeste 

loomulikud ja spontaansed valikud mängivad kas väga väikest või olematut rolli. Isegi 

kui üksikisikute valikud tunduvad rolli mängivat, on see näiline. (Ilmonen 1997, 19). 

 

David Harvey järgi (1985, cit. Ilmonen 1997) on segregatsiooni tekkimisel oluline roll 

majanduslikel ja poliitilistel institutsioonidel, kusjuures aktiivseimad osalised protsessis 

on kasumi nimel tegutsevad kinnisvarainvestorid. Linna elanikestruktuur pole sellel juhul 

ei loomulikult kujunenud ega inimeste autonoomsete ja ratsionaalsete elukohavalikute 

tulemus, vaid tekitatud. 

 

Harvey järgi (1985, cit Ilmonen 1997, 19) mõjutavad (majandus)institutsioonid nii 

tarbijate eelistusi kui valikuvõimalusi: tarbijate eelistused on pigem kunstlikult tekitatud 

kui ise tekkinud ning eluasemeturu toimimist pole seal osalejatel võimalik muuta. Näiteks 

võivad inimesed oma valikute tõttu tarbimis-või eluasemeklassides liikuda, ent neid 

klasse endid nad muuta ei suuda (Ilmonen 1997, Vaattovaara 1998). 

 

Selle lähenemise puhul on olulisim, et segregatsiooni põhjustajaks peetakse struktuure ja 

ühiskonda, mitte valikuid tegevat indiviidi. Nõnda haakuvad selle lähenemisviisiga 

manageristlikud teooriad, mille järgi segregatsiooni põhjustavad näiteks poliitilised 

otsustajad ja kinnisvaraturu võtmeisikud (Vaattovaara 1998). Soomes on 

kinnisvaramaaklerite rolli puudutanud näiteks Päivänen (1997) Espoo näitel. Üks 

intervjueeritud kinnisvaramaakleritest inimestest, kelle unistuste elupiirkonna ja rahaliste 
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võimaluste vahel on märgatav vastuolu: „Väike nuhtlus, aga see on meie töö, osata 

taolised välja praakida ja õigetesse piirkondadesse suunata“ (Päivänen 1997, 127). 

 

Laiemate majanduslike ja ühiskondlike muutuste muutuste mõju kohalikul tasandil 

esinevale segregatsioonile on näinud mitmed autorid. Näiteks Saskia Sassen on 

kirjutanud globaliseerumisega kaasnevast vältimatust sotsiaalsest polariseerumisest ja 

muutustest, mis toimuvad ühiskonnas majanduse üleminekul tööstuselt teenindusele. 

(Vaattovaara 1998, 41). Sassenit, kes rõhutas polariseerumise tendentse nn globaalsetes 

linnades, on kritiseerinud Chris Hamnett, kelle sõnul on enamuses maailma linnades 

toimunud hoopis professionaliseerumine ning keskklassi suurenemine. Hamnett toob oma 

artiklis (1994) näiteks Hollandi linna Randstadi.  

 

2.5 Konstruktsionistlik lähenemine 

See lähenemine rõhutab, et segregatsioon on sotsiaalselt toodetud ja et „tegelikkus“ ei 

moodustu absoluutsetest faktidest, vaid sellest, kuidas inimesed neid fakte ette kujutavad 

ning mida üldse teadmisväärseks peavad (Ilmonen 1997, 20). Sama autor  toob välja, et 

teadmise tekkimise ja edasi kandumise protsessid on keerulised. Näiteks on igas 

ühiskonnas suur hulk kultuurikontekstist sõltuvaid teadmisi, mis on 

iseenesestmõistetavad ja seepärast raskesti vaidlustatavad, uuritavad ja muudetavad.  

 

Linnaruumis avaldub selliste ühiskondlikult mittevaidlustatavate teadmiste ja sotsiaalsete 

kategooriate olemasolu inimeste ettekujutlustes linnaruumi osadest. Teadmine, kus 

asuvad „head“ linnaosad, millised nad välja näevad ning kes seal elavad, on enamasti 

mitte kogemuslik, vaid omaks võetud. Ettekujutlused mingit sorti linnaruumi omadustest 

kanduvad sotsiaalses keskkonnas edasi ja saavad harjumuspärase tõelisusekäsitluse 

osaks. Ilmonen (1997, 21) toob näite, kuidas elukohatüüpi tähistav sõna lähiö (magala-

eeslinn) on saanud sümboolseks kategooriaks, millega inimestel seostuvad kindlat sorti 

ettekujutlused. Kui inimesed loovad oma ettekujutlustega ruumi, mainib Kõivik (2003, 

19), et ruum mõjutab ka inimeste identiteeti, sest arusaam sellest, kes on meie ja kes on 

teised, kujuneb ruumilistes suhetes. 

 

Ilmonen (1997) on arvamusel, et ruumiosade kategoriseerumine säilitab ja tugevdab 

sotsiaaliseid hierarhiaid. Sotsiaalsete representatsioonide kaudu segregatsioonile 
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lähenejad uurivadki, miks tõelisus paistab meile selliselt kui ta paistab ning kuidas meie 

teadmine oma elukeskkonnast ja seda rühmitavatest kategooriatest tekib. Nagu Allas 

(1993, cit. Vaattovaara 1998) ütleb: „Keskkond iseenesest pole tähtis, vaid tähtis on see, 

mida inimesed oma keskkonnast mõtlevad.“ 

 

2.6 Eluviisi ja argikäitumise mõju rõhutav lähenemine  

Selle lähenemise järgi on segregatsioon tarbijate sotsiaalkultuuriliste valikute tagajärg 

(Ilmonen 1997, 21). Selgepiiriline ja järsult hierarhiline ettekujutlus ühiskonnaklassidest 

on Ilmose (1997) järgi oma tähtsuse kaotanud. Üheks klassipiiride hägustajaks on olnud 

üldine elatustaseme tõus (lääne heaoluühiskondade keskklassistumine) ning 

kindlapiirilise tööjaotuse muutumine keerukaks ja üheti järjestamatuks. Kui pole olemas 

kindlaid ühiskonnaklasse, ei saa rääkida ka klassiti mosaiiksest ruumilisest 

segregatsioonist. 

 

Lisaks sellele on sotsiaalse segregatsiooni teooriates erinevust põhjustava tegurina 

hakatud vaatlema palju enamaid näitajaid kui rahalist ressurssi. Näiteks võib tuua Pierre 

Bourdieu sisse toodud kultuurilise kapitali ja arvamuse, et sotsiaalne taastootmine toimub 

läbi kultuuri ja võrgustike sama palju kui läbi sissetuleku ja jõukuse (Schulz 2007). 

Sotsiaalse stratifikatsiooni uurimustes esile tõstetud individualiseerumise argument viitab 

samale tendentsile – tänapäeva majanduslikult arenenud riikides nõrgeneb side klassi ja 

kultuurilise tarbimise vahel; vanus, sugu ja rahvus on elustiili määrajatena vähemalt sama 

tähtsad kui ühiskondlik klass ning laienenud on võimalus luua ise oma elustiil täiesti 

sõltumatult sotsiaalsest asukohast (Schulz 2007). Helsingi ülikooli linnageograafia 

professor Mari Vaattovaara on näiteks toonud jõukad spetsialistid, kes tehnika- või muu 

palju ruumi nõudva harrastuse tõttu valivad ahta Helsingi asemel elukohaks avaramate 

kruntidega Espoo. Sellisel puhul määratleb inimene end harrastuse, mitte sissetuleku, 

eluala vms järgi (Vaattovaara 2008, Vaattovaara 1998). 

 

2.7 Etnilise segregatsiooni positiivsed ja negatiivsed aspektid 

Etnilise segregatsiooniga seondub hulgaliselt nii positiivseks kui negatiivseks peetud 

nähtusi ja mõjusid. Valdav osa etnilise segregatsiooniga seotud töödest, aga ka seadustest 

ja riikide poliitikatest käsitleb etnilist koondumist kui ebasoovitavat nähtust, millega 
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kaasnevad negatiivsed mõjud ja mille vastu tuleb võidelda (nt Bolt jt 2008, 1360; van 

Kempen ja Özüekren 1998, 1633;Vilkama 2005). 

 

2.7.1 Positiivsed 

Positiivsena on välja toodud näiteks rühmasisesed tugevad sidemed, kultuuripärandi 

säilimine ja etnilised võrgustikud (Bolt jt 2008, van Kempen ja Özüekren 1998). Etnilise 

segregatsiooni positiivsetest efektidest arvatavasti kõige enam käsitletud on etniliste ja 

sotsiaalsete võrgustike teema (nt van Kempen ja Özüekren 1998). 

 

Van der Laan Bouma-Doff (2007) toob etnilise koondumise positiivsete tahkudena välja 

majandusliku ja poliitilise toe ja etnilise ettevõtluse, aga nimetab sarnaselt teistele 

autoritele lisaks majanduslikule kapitalile ka sotsiaalse kapitali rolli suhtlus- ja 

abivõrgustike vormis. 

 

2.7.2 Negatiivsed 

Negatiivsetest aspektidest on autorid nimetanud näiteks ühiskonnaelus osalemise 

vähenemist, mis tuleneb vähesest kontaktist põhirahvastikuga. (Kasulike) sotsiaalsete 

kontaktide nappus mõjutab ka informeeritust ja seda kaudu näiteks töö leidmise 

võimalusi (van Kempen ja Özüekren 1998, Bolt jt 2008). Samad autorid esitavad 

negatiivsena veel koolisüsteemi segregreerumist ja segregreerunud piirkondades elavate 

laste halvemat riigikeele oskust, mis tähendab segregatsiooni negatiivsete mõjude 

pärandumist järgmistele põlvkondadele; vaesuse kontsentreerumist, mis põhjustab 

kehvema kaubandus-ja avalike teenuste kättesaadavuse segregreerunud piirkondades ning 

piirkondade halvemat mainet.  

 

Etniliselt segregreerunud piirkonna staatuse ja meeldivuse langus võib kaasa tuua 

põhirahvastiku väljavoolu piirkonnast. Hollandi näitel on etniliselt üleesindatud 

piirkondadest välja suunduvat rännet uurinud Bolt jt (2008), kes leidsid, et taolistest 

paikadest lahkuvad rohkem põlised hollandlased kui nn etniline elanikkond, kusjuures 

põlised hollandlased suunduvad lahkudes tihedamini „valgetesse“ naabruskondadesse. 

Bolt jt (2008) arutlevad, kas etnilise segregatsiooni küsimuse „lahendamine“ on võimalik 
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eluasemefondi mitmekesistamise ja hajutava linnapoliitikaga, kui märkimisväärne osa 

hollandlastest väldib etnilise koondumise alasid. 

 

Etnilise segregatsiooniga kaasneda võivate probleemidena on veel välja toodud töötuse ja 

kuritegevuse kasv, hoonete ja avaliku ruumi kvaliteedi langus ning  elukvaliteedi 

halvenemine (Andersen ja Kempen 2003). Viimati nimetatud autorid on seisukohal, et 

kuigi probleemide tekkel on osa globaalsetel majanduslikel ja poltiitilistel jõududel, saab 

ja peab linnaelu probleeme üritada parandada kohaliku kaasava linnapoliitikaga. 

 

Töötuse ja etnilise segregatsiooni seotusele on viidanud näiteks Dujardin jt (2008), kes 

leidsid Brüsseli näitel, et elupiirkonnal on märgatav mõju (vanematega koos elavate) 

noorte töötusele. Uurimuses selgus, et naabruskonna sotsiaalne koostis ja sotsiaalne, 

majanduslik ja etniline segregatsioon suurendavad noorte töötuse tõenäosust. 

 

Isolatsioonitees (isolation thesis) seondub ühiskonna elus osalemisega ja tähendab, et 

põhirahvusest eraldi elades ei suhtle immigrantrahvastik põhirahvuse liikmetega, mistõttu 

ei omanda nad keelt, mis omakorda takistab neil ühiskonnas edu saavutamist ning 

elukohamaa väärtuste ning normidega kohanemist (Van der Laan Bouma-Doff 2007). 

Kuigi isolatsiooniteesi on kritiseeritud, jõuab Van der Laan Bouma-Doff (2007) Hollandi 

näitel tulemustele, et etniline segregatsioon tõepoolest mõjutab kontakti tihedust 

põhirahvastikuga ning autor soosib seetõttu segatud naabruskondi. 

 

2.8 Segregatsiooniteooriad Helsingi eestikeelse elanikkonna uurimise 

kontekstis  

Kuna Helsingis elavate eestlaste sotsiaalne struktuur ei vasta kõige tavalisemale 

ettekujutlusele immigrandist ega ka Helsingi linn sobitu kõikide segregatsiooni 

põhiteooriatega, on alust arutleda, millised teoreetilised lähenemised etnilisele 

segregatsioonile oleksid käesoleva töö kontekstis asjakohased. 

 

Eestlased Soomes ning Helsingis erinevad teooriate immigrandikuvandist mitmel moel. 

Esiteks on eestlased soomlastega etnilis-kultuuriliselt üsna sarnased, mis vähendab usu-, 

kultuurilise või väärtuskonflikti tekkimise tõenäosust. Soome keelt peetakse eestlase 
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jaoks lihtsaimini õpitavaks keeleks ning see asjaolu koos võrdlemisi sarnase 

ühiskonnakorraldusega viitab ümberasumise suhtelisele hõlpsusele.  

 

Lisaks on Helsingi Eestile geograafiliselt väga lähedal – sinna on üsna kerge elama asuda 

ning soovi korral ka tagasi pöörduda. Soome ja Eesti vaheline rändestatistika viitab 

sellele, et kuigi ränne Soome on olnud suur, on palju olnud ka tagasirändajaid. Analüüsil 

tuleks seega võtta arvesse, et paljud Helsingis elavad eestlased ei pruugi kavatseda sinna 

lõplikult jääda, mis tähendab, et nende suhtumine oma sealviibimisse ja käitumine 

näiteks eluasemeturul võib erineda kaugemalt pärit immigrantide omast. 

 

Arvestada tuleb ka eestlaskonna kujunemise iseärasustega. Helsingi eestlaste soolis-

vanuseline koostis viitab sellele, et rände põhjuseks on paljudel juhtudel töö (Pohjanpää jt 

2003). Tavaarusaama järgi lähevad eestlased Soome raha teenima – kui see on nii, 

mõjutab see eestlaste eelistusi ja vajadusi elamispinna asukoha ja tingimuste suhtes. 

Helsingi eestlaskonda iseloomustab veel kiire kasv üsna lühikese perioodi jooksul: paljud 

eestlased on Helsingi eluasemeturul olnud alles üsna lühikest aega ja võib arvata, et 

põhirahvastikuga võrdselt informeerituid ning kõigist oma võimalustest teadlikke on 

vähe. Elustiiliteooriate seisukohalt tähendab see, et Helsingis on palju eestlasi, kes 

vajavad just oma elufaasile vastavat eluaset, samuti on tõenäoline, et paljud neist pole 

oma elu-ja elamiskarjääris veel tippu jõudnud („tipuks“ peetakse Soome kultuuriruumis 

enamasti eramu omamist). 

 

Eestlasi on Helsingis üsna palju ning võib väita, et osad neist moodustavad ka aktiivselt 

suhtleva kogukonna. Sellele viitab näiteks intrnetis aadressil www.pereklubi.com toimiv 

Soomes elavate eestlaste foorum, kus lepitakse kokku ühiseid trenne, jalutuskäike ja 

aiapidusid, küsitakse ja antakse abi Soome bürokraatiaga hakkama saamiseks, otsitakse 

tööd ja arutletakse Eesti-Soome teemadel. Helsingisse elama asuval eestlasel on üsna 

kergesti võimalik saada infot ja abi seal juba elavatelt rahvuskaaslastelt, mis lisaks 

kultuurilisele sarnasusele kergendab kohanemist võrreldes teiste immigrantrühmadega 

veelgi. 

 

Helsingi uurimispiirkonnana esindab põhjamaiselt tugevalt reguleeritud keskkonda, kus 

hajutaval linnapoliitikal on pikk traditsioon. Linna roll maaomaniku ning planeerijana on 

tohutu võrreldes USA-ga, mille näitel loodud linnaökoloogiline lähenemine ei sobi 
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seepärast kirjeldama lääne heaoluühiskonna linnu. Eriti oluline roll on Helsingis olnud 

elamuehituse, planeerimise ja üürikorterite süsteemi reguleerimisel, mistõttu võiks sealset 

olukorda paremini seletada pigem institutsioonide mõju rõhutavad lähenemised kui linna 

loomuliku arengu teooriad. 

 

Vilkama (2005) peab Helsingi etnilise segregatsiooni uurimisel sobivaimaks Anderssoni 

ja Molina teooriat, milles individuaalsed ja kultuurilised tegurid ühenduvad ideoloogiliste 

ja poliitiiliste mõjudega, kusjuures struktuurseid-institutsionaalseid tegureid peetakse 

olulisemateks. Nende lähenemise aluseks on väide, et immigrantrahvastiku liikumisruum 

ning võimalus vabalt valida oma elukohta on oluliselt väiksem põlisrahvastiku omast. 

Individuaalsed ja kultuurilised tegurid (võrgustikel põhinev ümberasumine) on 

Anderssoni ja Molina meelest peavoolu autorite poolt üle tähtsustatud. Nad taunivad 

asjaolu, et inimeste vaba valiku ja kultuurisidemete rõhutamise sildi all on võimalik 

legitimiseerida etnilise segregatsiooni olemasolu ja ulatuslikkus ning unustada 

institutsionaalsete struktuuride osa selle kujundamisel/kujunemisel. Võrgustikest tuleneva 

ümberasumise tähtsust ei tohi nende meelest eitada, aga see on nende tõlgenduses etnilise 

segregatsiooni tekkel kõige väiksema mõjuga tegur (Andersson ja Molina 2003). 

 

Ka käesoleva töö autor on arvamusel, et Helsingi puhul tuleb kindlasti tähelepanu pöörata 

struktuursetele ja institutsionaalsetele teguritele. Aga kuna segregatsioon uuritava 

nähtusena on mitmeplaaniline ja on võimalik välja tuua rohkesti segregatsiooni erinevaid 

põhjuseid, avaldumisvorme ja mõjusid, tuleb teemat käsitledes kasuks lähenemise 

paindlikkus ja mitmekülgsus. Selles töös analüüsitaksegi eestlaste paiknemist Helsingis 

mitut teoreetilist lähenemist arvestades ning pidevalt meeles pidades tausta, sest just see 

moodustab praegu jälgitavate arengute põhja. 
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3. UURIMISPIIRKOND 
Selles peatükis käsitletakse kõigepealt Helsingi ja pealinnaregiooni paiknemist ja 

struktuuri. Peatüki teine osa tegeleb immigrantrahvastiku kujunemisega Soomes ja 

Helsingis ning kolmas osa on pühendatud sotsiaal-ruumilise ning etnilise segregatsiooni 

kujunemisele Helsingis. Samas osas käsitletakse sissejuhatavalt ka Helsingi 

immigrantrahvastiku paiknemist ja selle seoseid linna eluasemefondi struktuuri ja 

institutsionaalsete raamidega. Uurimispiirkonna kirjeldamine on oluline, et  luua taust 

töös edaspidi käsitletavatele küsimustele. 

3.1 Helsingi, pealinnaregioon ja Helsingi regioon  

Helsingi linn on Soome Vabariigi pealinn ning 1,3 miljoni elaniku ning 670 600 

töökohaga Helsingi majanduspiirkonna keskus (Helsinki 2008. Tilastotietoja 

Helsingistä). Helsingi paikneb Läänemere kaldal Uusimaa maakonnas. Koos Espoo, 

Vantaa ja Kauniaisega moodustab Helsingi neljast omavalitsusest koosneva 

pealinnaregiooni (pääkaupunkiseutu) (joonis 1). Pealinnaregiooni omavalitsusi 

ümbritsevaid valdu kutsutakse piirivaldadeks (kehyskunnat), sinna kuuluvaks loetakse 

enamasti Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja 

Vihti (joonis 1). Piirivallad koos pealinnaregiooniga moodustavad Helsingi regiooni 

(Helsingin seutu). Käesolevas töö seisukohalt on olulisim mõista, et Helsingi linn 

moodustab koos pealinnaregiooni ja Helsingi regiooniga ühtse elamu- ja tööturu.  

 
Joonis 1. Helsingi linn ja naaberomavalitsusüksused. Allikas: Helsingin kaupungin 
tietokeskus 
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Helsingi haldusjaotuses kasutatakse kaht paralleelset süsteemi. Üks jagab linna 

linnaosadeks (kaupunginosajako) ning teine piiri΄deks (piirijako). Selles töös kasutatakse 

piiri΄de puhul sõna ”piirkond”. Ka analüüsitavad andmed eestikeelse elanikkonna 

paiknemise kohta on kogutud piirkondliku jaotuse järgi 

 

Linnaosadest lähtuv haldusjaotus on Helsingi linna ametlik süsteem, mis jagab linna 

linnaosadeks (kaupunginosa), osa-aladeks (osa-alue) ja väikealadeks (pienalue). Jaotuse 

kinnitab linnavalitsus ning selle süsteemi alusel käsitletakse kõiki kinnisvara ning 

detailplaneerimisega seotud teemasid. Kuna linnaosapõhisele jaotusele tugineb näiteks 

katastritunnuste süsteem, püütakse seda muuta võimalikult vähe ja harva. Helsingis on 59 

linnaosa, mis on nummerdatud kahekohaliste arvudega vahemikus 01-59. 

 

Piirkonnapõhine jaotus sarnaneb osalt linnaosajaotusega, ent sisaldab ka linnaosadest 

jämedama tasemega jaotust. Piirkonnajaotust kasutatavad erinevad institutsioonid 

teenuste planeerimiseks ning statistika kogumiseks. Piirkonnapõhine jaotus on 

neljatasandiline, alustades suurimast on tasemed suurpiirkond (suurpiiri), põhipiirkond 

(peruspiiri), osa-ala (osa-alue) ja väikeala (pienalue). Suurpiirkondi oli selle aasta 

alguseni seitse, ent seoses Helsingi suurenemisega ida suunas loodi 2009. aasta alguses 

kaheksas, Östersundomi suurpiirkond. 

 

Kaheksa suurpiirkonda on enamuses nimetatud ilmakaarte järgi ning kannavad numbreid 

1-8. Suurpiirkonnad jagunevad põhipiirkondadeks, mida kuni 2009. aasta alguseni oli 33 

(joonis 3). Osad põhipiirkonnad kattuvad linnaosadega, ent mitmed põhipiirkonnad 

hõlmavad mitu linnaosa. Põhipiirkonnad jagunevad omakorda osa-aladeks ning osa-alad 

väikealadeks, millel nimesid ei ole. Osa-alade ning väikealade puhul linnaosajaotus ning 

piirkonnajaotus kattuvad, ka piirkondade numbrid on samad. Osa-alade paiknemist 

suurpiirkondades kujutab joonis 2. 
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Joonis 2. Helsingi suurpiirkonnad ja osa-alad 2008. aasta seisuga. Allikas: Seutukartta 08 
ja Helsingin kaupungin tietokeskus  
 
1 LÕUNA (ETELÄINEN)  
010 Kruununhaka 
020 Kluuvi 
080 Katajanokka 
030 Kaartinkaupunki 
050 Punavuori 
060 Eira 
070 Ullanlinna 
090 Kaivopuisto 
204 Munkkisaari 
520 Suomenlinna 
531 Länsisaaret 
040 Kamppi 
130 Etu-Töölö  
201 Ruoholahti  
202 Lapinlahti 
203 Jätkäsaari 
140 Taka-Töölö 
310 Lauttasaari  
 
2 LÄÄNE (LÄNTINEN) 
150 Meilahti 
160 Ruskeasuo 

 
180 Laakso 
301 Vanha Munkkiniemi 
302 Kuusisaari 
303 Lehtisaari 
304 Munkkivuori 
305 Niemenmäki 
306 Talinranta 
291 Etelä-Haaga 
292 Kivihaka 
293 Pohjois-Haaga 
294 Lassila 
320 Konala 
461 Pajamäki 
462 Tali 
463 Reimarla 
464 Marttila 
465 Pitäjänmäen 
teollisuusalue 
331 Kannelmäki 
332 Maununneva 
333 Malminkartano 
334 Hakuninmaa 
335 Kuninkaantammi 

 
3 KESK (KESKINEN) 
100 Sörnäinen 
111 Siltasaari 
112 Linjat 
113 Torkkelinmäki 
121 Harju 
122 Alppila 
210 Hermanni 
220 Vallila 
171 Länsi-Pasila 
172 Pohjois-Pasila 
173 Itä-Pasila 
174 Keski-Pasila 
231 Toukola 
232 Arabianranta 
240 Kumpula 
250 Käpylä 
260 Koskela 
270Vanhakaupunki 
 
4 PÕHJA (POHJOINEN) 
281 Pirkkola 
282 Maunula 
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283 Metsälä 
286 Maunulanpuisto 
341 Länsi-Pakila 
351 Paloheinä 
352 Torpparinmäki 
354 Haltiala 
284 Patola 
285 Veräjämäki 
287 Veräjälaakso 
342 Itä-Pakila 
353 Tuomarinkartano 
 
5 KIRDE (KOILLINEN) 
361 Viikinranta 
362 Latokartano 
363 Viikin tiedepuisto 
364 Viikinmäki 
383 Pihlajamäki 
386 Pihlajisto 
370 Pukinmäki 
381 Ylä-Malmi 
382 Ala-Malmi 
384 Tattariharju 
385 Malmin lentokenttä 
391 Tapaninvainio 
392 Tapanila 

401 Siltamäki 
403 Töyrynummi 
402 Tapulikaupunki 
411 Puistola 
412 Heikinlaakso 
413 Tattarisuo 
414 Jakomäki 
 
6 KAGU (KAAKKOINEN) 
190 Mustikkamaa -
Korkeasaari 
420 Kulosaari 
431 Länsi-Herttoniemi 
432 Roihuvuori 
433 Herttoniemen 
teollisuusalue 
434 Herttoniemenranta 
440 Tammisalo 
480 Vartiosaari 
491 Yliskylä 
492 Jollas 
493 Tullisaari 
494 Tahvonlahti  
495 Hevossalmi  
500 Villinki 
510 Santahamina  

532 Itäsaaret  
533 Aluemeri  
 
7  IDA (ITÄINEN) 
451 Vartioharju  
452 Puotila  
453 Puotinharju  
455 Marjaniemi  
456 Roihupelto  
457 Itäkeskus  
454 Myllypuro 
471 Kontula  
472 Vesala 
473 Mellunmäki 
474 Kivikko 
475 Kurkimäki 
541 Keski-Vuosaari  
542 Nordsjön kartano 
543 Uutela 
544 Meri-Rastila 
545 Kallahti 
546 Aurinkolahti 
547 Rastila 
548 Niinisaari 
549 Mustavuori

Alppiharju

Taka-Töölö

Vallila

Kallio

Kampinmalmi
Vironniemi

UllanlinnaLauttasaari

Reijola

Kulosaari

Herttoniemi

Vartiokylä

PasilaHaaga

Munkkiniemi

Kaarela
Länsi-Pakila

Pukinmäki
Malmi

Puistola

Vuosaari

Myllypuro

Mellunkylä

Jakomäki

Laajasalo

Pitäjänmäki Maunula

Vanhakaupunki

Latokartano

Oulunkylä

Tuomarinkylä

Itä-Pakila

Suutarila

 
Joonis 3. Helsingi põhipiirkonnad 2008. aasta seisuga. Mustaga on tähistatud metrooliin 
ning pruuniga raudtee. Allikas: Seutukartta 08 
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3.1.1 Helsingi osana regioonist 

Helsingi regiooni sees  toimib ühine töö-ja eluasemeturg, kus omavalitsusüksustel on 

konkurentsis maksumaksjate pärast erinevad eelised ja puudused. Järgnevalt näidatakse, 

kuidas mõjutab ühine eluasemeturg ja eluasemefondi koostis Helsingi rahvastiku 

struktuuri ning rändemustreid. 

 

Helsingi linnas moodustavad eluasemefondist suurima osa kortermajad. 2006. aasta 

seisuga oli kõikidest Helsingi korteritest (=elamispindadest) eramajades 13,0%, Helsingi 

regioonis oli see näitaja 31,6% ning kogu Soomes 53,7% (Helsinki 2008. Tilastotietoja 

Helsingistä). Kui kogu Soomes oli 2006. aastal korteritest üüripindu 30,4% ning Helsingi 

regioonis 37,4%, siis Helsingis oli vastav osakaal 45%. 

 

Ka on Helsingis korterid väiksemad kui mujal. Kõige enam oli Helsingis 2006. aastal 

kahetoalisi kortereid ja ühetoalisi oli rohkem kui kolmetoalisi. Helsingi linna ja Helsingi 

regiooni tähtsaim erinevus on suurte elamispindade vähesus Helsingis: 2006. aastal oli 

Helsingis võrreldes Helsingi regiooniga veerandi võrra vähem neljatoalisi ning peaaegu 

poole võrra vähem veel suuremaid kortereid (Helsinki 2008. Tilastotietoja Helsingistä). 

 

Kuna eluasemele seatavad nõudmised sõltuvad vanusest ja eluetapist, kattub Helsingi 

olemasolev korteribaas (väikesed korterid suurtes kortermajades) kõige paremini noorte 

ja lastetute nõudmistega. Helsingis leidub ka era- ja ridamaju, aga neid on vähem ning 

hind enamasti kõrge. Osalt neil põhjustel on Helsingi ränne easpetsiifiline. Helsingisse 

saabujaid on enim noorte täiskasvanute seas, kelle ränne seondub õppimise ning 

töötamisega. Üle 30 aastaste seas ületab aga Helsingist lahkujate hulk saabujate hulga – 

pere loomise elufaasis asuvatakse elama mõnda muusse valda, kus elamispinnad on 

avaramad ning soodsamad (Vaattovaara 2008). 

 

Eespool kirjeldatud tendents regiooni ühisel elamuturul toob kaasa selle, et Helsingi 

regiooni omavalitsuste rahvastik ning eriti omavalitsuste vahel elukohta vahetav 

rahvastik erineb oma demograafiliste ning sotsiaalmajanduslike näitajate poolest. 

Helsingi kaotab rahvastikku väikeste laste ja nooremas täiskasvanueas inimeste 

rühmades. Parimas tööeas elanike lahkumine tähendab linnale maksutulude vähenemist. 

Helsingisse saabuvad noored on tihti õpilased ning teenivad kas vähe või üldse mitte. 
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Samuti on Helsingi rahvastikus võrreldes regiooni teiste omavalitsustega rohkem 

sotsiaalabi vajavaid, rohkem tööturul mitteaktiivseid ja rohkem immigrante (Lankinen 

2005). 

 

3.2 Immigrantrahvastik Soomes ja Helsingis 

3.2.1 Immigrantrahvastik Soomes 

Pohjanpää jt (2003, 10-11) järgi kirjeldab Soome rände põhiolemuses toimunud muutust 

fraas ”tööjõu loovutajast põgenike vastuvõtjaks”. Soome on olnud pigem rände lähte- kui 

sihtmaa, sest pikka aega oli maal tööjõudu piisavalt või isegi ülearu. 19. sajandil ning 20. 

sajandi algul lahkus maapiirkondade ”ülearust” tööjõudu Põhja-Ameerikasse, hiljem ka 

Lõuna-Ameerikasse, Uus-Meremaale ning Austraaliasse (Pohjanpää jt 2003). Samas 

esines ka tööst johtuvat sisserännet. Risto Penttilä (2009) vahendab Antero Leitzingeri 

doktoritöö sisu, mille järgi tuli 19. sajandil praeguse Soome alale mitmelt poolt Euroopast  

tööle rohkesti erinevate alade professionaale: õpetajaid, ja poodnikke, õlle- ja 

juustumeistrid, tööstureid ja arhitekte ning paljude muude toonases Soomes eriliste 

ametite esindajaid. 

 

Pärast Teist maailmasõda, kui mitmed Euroopa ja eriti Lääne-Euroopa riigid värbasid 

ülesehitustöödele ning tööstuslikule liinitööle välismaist tööjõudu, polnud Soome rände 

vastuvõtjamaade hulgas. Soomest mindi tööle hoopis Rootsi tehastesse ja 1960. aastatel 

oli Rootsi-suunaline ränne nii ulatuslik, et aastatel 1969-70 vähenes Soome rahuaaegne 

rahvaarv esimest korda pärast 19. sajandi näljahädasid (Pohjanpää jt 2003, 10). 

 

Seppo Paananen kirjutab (Pohjanpää jt 2003, 91), et Soomes puudus vajadus välismaise 

tööjõu järele, kuna naised olid harjunud käima palgatööl ning majanduse 

ümberstruktureerumine vabastas põllumajandussektorist hulganisti tööjõudu, mis kattis 

näiteks ehituse ja tööstuse vajadused. Lisaks sellele ei olnud Soomes kuigi palju suure 

tööjõuvajadusega tööstusettevõtteid ning ka teenindussektorisse ei vajatud enne 1990-

ndaid lisatöötajaid, sest valdkond ei arenenud Lääne tööstusriikidega samas tempos. 

Nimetatud põhjustel ”sarnanes Soome tööturg välismaalaste vähese hulga ja naiste suure 

hõivatuse tõttu pigem Ida- kui Lääne-Euroopa tööturuga” (Pohjanpää jt 2003, 91). 
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Välismaist tööjõudu hakkas Paanase järgi (Pohjanpää jt 2003) mainimisväärsel hulgal 

Soome saabuma alles 1980-ndate lõpus. Näitena toona värvatud töölistest nimetab 

Paananen (Pohjanpää jt 2003, 91) Eestist pärit hooajaliste ehitustööde tegijad. 1990. 

aastatel muutus märgatavaks välismaalaste osa koristusfirmade, hotellide ja muude 

teenindussektori ettevõtete personalis. Lisaks lihtsamate (hooaja)tööde tegijatele oli ja on 

senini oluline roll spetsialistide töörändel. 

 

Tööst tuleneva sisserände kõrval võttis Soome vastu ka põgenikke. Penttilä (2009) 

vahendab Antero Leitzingeri väidet, et Soome saabus väga suurel hulgal põgenikke juba 

iseseisvuse alguses, Esimese maailmasõja järgsel ajal ning eriti naabermaadest. 1930-

ndatel Soome põgenenutest toob ta välja Eesti vapsid ning Kesk-Euroopa juudid. Pärast 

Teist maailmasõda toimus ametliku statistika järgi põgenike arvu langus, sest Nõukogude 

Liidust saabujad jäid tihti registreerimata. Penttilä (2009) kirjutab, et idasuunast 

turvapaika palunud inimesi siiski saabus ja neile anti ”täielikus vaikuses” Soome 

kodakondsuseta isiku pass (muukalaispassi). Rändesaldo muutus positiivseks 1980. 

aastate algul. Siis alanud sisserände suurenemise algseks põhjuseks ei ole peetud Soome 

tõmbetegurite suurenemist, vaid mitmetes maailma riikides 1990-ndatel esinenud sõdu ja 

kriise, mis tõukasid inimesi teiste vastuvõtvate riikide lisaks ka Soome. 

 

1990-ndate suurimad põgenikerühmad olid pärit Somaaliast, endise Jugoslaavia 

piirkonnast, Iraanist ning Iraagist. Lisaks neile suurenes sisseränne ka ingerisoomlaste ja 

nede järglaste arvelt, kes said aastal 1990 loa Soome elama asuda (Pohjanpää jt 2003, 

11). 

 

2008. aasta lõpu seisuga elas kohaliku immigratsiooniameti (Maahanmuuttovirasto) 

andmeil Soomes püsivalt 143 197 välismaa kodanikku, neist 22 509 Eesti kodanikku. 

Kõige rohkem oli Venemaa kodanikke, 26 887 inimest. 

 

3.2.2 Soome immigratsioonipoliitika 

Soome immigratsioonipoliitika kehtivaid suundi väljendab võimul oleva valitsuse 

programm ning immigratsioonipoliitika teemaprogramm. Peaminister Matti Vanhase II 

valitsuse programm (Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma) seab 
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eesmärgiks vastustustundliku, hooliva ja inustava Soome riigi. Immigratsiooni osa selle 

eesmärgi saavutamises käsitleb alapeatükk 4.1, kus sõnastatakse Soome 

immigratsioonipoliitika eesmärk: „Arendada aktiivset, terviklikku ja järjekindlat 

poliitikat, mis võtab maksimaalselt arvesse nii tööjõuvajadused, immigrantide 

mitmesugused seisukohad kui rahvusvahelised kohustused“.  Valitsuse programm 

sedastab, et tööst johtuvat immigratsiooni soodustatakse, arvestades Soome ja Euroopa 

Liidu rahvastikuarenguga ning sellest tuleneva tööjõuvajadusega. Sama dokument 

nimetab oluliste ülesannetena veel näiteks asjaajamise lihtsustamist, elamisloasüsteemi 

ühtlustamist, kodakondsuse saamise tingimuste üle vaatamist, põgenike küsimusega 

arvestamist ning integratsiooni tõhustamist. 

 

Valitsuse immigratsioonipoliitika teemaprogrammi (Hallituksen maahanmuuttopoliittinen 

ohjelma) olulisim rõhuasetus on tööst johtuval immigratsioonil. Keskse tähtsusega on 

veel näiteks immigrantide ühiskonda integreerimise süsteemi tõhustamine, töö tõttu 

Soome asuvate immigrantide nõustamissüsteemi loomine, etniliste suhete parandamine 

ühiskonnas ning kindlustamine, et Soome ka tulevikus suudab täita kanda võetud 

humanitaarseid ja muid rahvusvahelisi kohustusi. Siiski rõhutatakse programmi 

sissejuhatuses, et peamise tähtsusega on siiski tööst johtuva immigratsiooni küsimus. 

Võib niisiis öelda, et Soome jaoks on strateegilise tähtsusega tööränne, sest see on esile 

tõstetud kehtivas valitsuse immigratsioonipoliitilises programmis. 

 

3.2.3 Immigrantrahvastik Helsingis 

Nagu mitmetes teistes riikides, on ka Soomes immigrantrahvastik koondunud 

suurematesse linnadesse ning eriti pealinna. Soome rahvastikuregistri andmetel 

(Väestörekisterikeskus) elas 2008. aasta viimase päeva seisuga Helsingis püsivalt 38 654 

välismaa kodanikku. Sama allika järgi oli Helsingis kokku 576 632 elanikku, mis teeb 

välismaa kodanike osakaaluks 6,7% rahvastikust. Rahvastikuregistri kodulehel ära 

toodud andmete järgi oli 2008. aasta lõpus kogu Soome arvestuses välismaa kodanike 

osakaal 2,67%. Umbes 27% ehk rohkem kui iga neljas Soome elav välismaa kodanik elas 

eelmise aasta lõpu seisuga Helsingis. Võõrkeelsust aluseks võttes on immigrantrahvastiku 

osakaal Helsingis veelgi suurem, umbes 9%. 
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Immigrantrahvastiku osakaal kogu Helsingi elanikkonnast on pidevalt suurenenud. 

Perioodi 1990-2007 jooksul kasvas osakaal kõige kiiremini 90. aastate alguses. Põhjuseks 

oli ingerisoomlaste ja Somaalia põgenike saabumine ning suur sisseränne Jugoslaaviast 

aastatel 1993 ja 1994 (Tikkanen 2008). Sama allika järgi võis sisserännet 90-ndatel 

hoogustuda Soome rahvusvahelistumine ning Euroopa Liiduga ühinemine 1995. aastal. 

Viimaste aastate jooksul on Helsingisse saabuvate immigrantide hulk igal aastal 

kasvanud, kuid võrreldes 1990. aastatega on toimunud muutused lähtemaades ning seega 

ka saabujate sotsiaal-majanduslikus struktuuris. 

 

Suurima osa Helsingi elanikest moodustavad Soome kodanikud. Muude maade 

kodanikke oli rahvasikuregistri andmetel 2008. aasta lõpu seisuga 6,7%. Helsingi linna 

teabekeskuse (Tikkanen 2008) järgi oli aasta varem ehk aastavahetusel 2007/2008 muu 

maa kui Soome kodakondsetest suurim rühm Eesti kodakondsusega isikud, keda oli 

5962. Vene kodakondsusega elanikke oli umbes 330 võrra vähem ning suuruselt kolmas 

rühm oli Somaalia kodakondsusega isikud. Välismaa kodakondsetest oli 35,7%-l 2007. 

aasta lõpus mõne Euroopa Liidu riigi kodakondsus, 20,6% oli pärit mujalt Euroopast, 

14,3% Aafrikast, 22,4% Aasiast ja 5,2% Ameerikast (Tikkanen 2008) Kokku elas 2007. 

aasta lõpus Helsingis umbes 150 eri rahvusest inimesi. 

 

Levinuim keel välismaa kodanike seas on vene keel, kõikidest välismaa kodanikest on 

venekeelseid peaaegu viiendik. Suuruselt teine keelerühm välismaa kodanike seas on 

eestikeelsed ning kolmas inglisekeelsed. Soome keel on emakeeleks vähem kui viiele 

protsendile neist Helsingi elanikest, kellel on muu maa kui Soome kodakondsus 

(Tikkanen 2008). 

 

Kõigist Helsingi elanikest on võõrkeelseid umbes 9%, 2007. aasta lõpus oli neid 51 038 

inimest. Vene keel oli emakeel 11 810 inimesele, eesti keel 5606 ning somaali keel 5394 

inimesele Võõrkeelsete elanike hulk Helsingis on kasvanud kiiremini kui välismaa 

kodanike hulk. See tuleneb sellest, et aastas saab 1000-2000 välismaalast Soome 

kodakondsuse (Tikkanen 2008) . 

 

Rändepõhjuse alusel vaadates saabub kõige enam inimesi Helsingisse perekondlikel 

põhjustel, aga rohkesti on ka tööle ja õppima tulijaid. Täiesti eraldi rühma moodustavad 

põgenikud. Helsingi oli aastatel 1991-2007 esimeseks „paigutusomavalitsuseks“ 
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(sijoituskunta) kokku 3700 põgenikule (Tikkanen 2008). Kuna põgenike paiknemist (ja 

eriti seda, millisest omavalitsusest saab nende esimene koduvald) reguleeritakse rohkem 

kui teistel põhjustel saabunud immigrantide jaotumist, moodustasid Helsingis vastu 

võetud põgenikud 2007.aastal vaid 13,8% kõigist Soomes turvapaiga saanutest. Näiteks 

iga-aastase normi alusel Soome saabuvatest põgenikest ei paigutatud 2007. aastal ühtegi 

Helsingisse (Tikkanen 2008). Paljud põgenikud vahetavad uuel maal elukohta, tihti 

rännatakse suurematesse linnadesse. Sellel põhjusel arvatakse, et Helsingis on 

põgenikutaustaga inimesi rohkem kui ametlikult linna elama asutatud põgenikke. 

 

3.3 Sotsiaal-ruumiline ja etniline segregatsioon Helsingis 

3.3.1 Segregatsiooni kujunemine Helsingis 

Nagu Maury (1997) rõhutab, on linnade aja-ja arengulood on erinevad ning seetõttu on 

iga linna struktuur omalaadne. Kuna see struktuur mõjutab ka inimeste paiknemist 

linnaruumis ja seega sotsiaal-ruumilise segregatsiooni esinemist, vaadeldakse järgnevalt 

põgusalt segregastiooni kujunemist Helsingis. 

 

Varaseimat aega puudutav uurimus segregatsiooni esinemisest Helsingis on S-E. Åströmi 

kirjutis, mis käsitleb aastaid 1810-1910. Uurimuse järgi segregeerus tolleaegne Helsingi 

rikkuse alusel, kusjuures segregatsioon oli ülevaltpoolt teadlikult tekitatud (Maury 1997, 

85). Ilmonen (1997, 16) selgitab, et pärast 1808. aasta suurt tulekahju ülesehituskomiteed 

juhtinud arhitekt Ehrenströmi eesmärgiks oli teha Helsingist muljetavaldav ning 

esinduslik linn, mis tähendas tollase kesklinna alal ehitusettekirjutustest rangelt kinni 

pidamist. Vaesem rahvas ehitas oma elamud seepärast linna piiri taha, näiteks praegustele 

Ruoholahti, Hietalahti, Punavuori ja Katajanokka aladele (vt joonis 2). Kui 1875. aastal 

ehitusnormid ka nimetatud maadele laienesid, tekkis uus vaesemate tööliste elupiirkond 

Pika silla (Pitkänsillan) põhjakaldale. On näha, et juba väga pika aja vältel on Helsingi 

ruumiline areng olnud reguleeritud ja isegi kui on märgata kontsentriliste ringide (vrd ptk 

2.1) esinemist hoonestuse struktuuris, ei tulene see loomulikest protsessidest, vaid linna 

piiri nihutamisest ja linnavõimu poliitilistest määrustest. 
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1960ndatel toimus ulatuslik uute töölislinnade teke vanadest linnakeskustest väljaspoole 

(Ilmola 1997, 17). Maury (1997) järgi iseloomustab sama aega Helsingi ida- ja 

lääneosade vahelise erinevuse suurenemine. Seletuseks võib pakkuda asjaolu, et Helsingi 

puhul langes uute majade ehituskoormus rohkem Helsingi ida- kui läänepoolele. Helsingi 

ümbrus linnastus peamiselt uute magalaeeslinnade ehitamise teel. Algul ehitati Helsingi 

südalinna lähedusse, 1960ndatel järjest kaugemale ja järjest rohkem. Efektiivne betoonist 

kortermajade ehitamine võimaldas aastatel 1950-1990 pealinnaregiooni rahvaarvu 

kahekordistada (Maury 1997, 56). 

 

 Paljud autorid (nt Maury 1997, Vilkama 2005) jagavad arvamust, et Helsingi ja Helsingi 

regiooni segregatsiooniuurimustes on erilise tähtsusega planeerimise ja ühiskondlik-

sotsiaalsete tegurite vaheline seos. Ühiskonnal ja avalikul võimul on Soomes 

traditsiooniliselt tugev reguleeriv roll, üritatakse suunata ning vajadusel takistada linna 

„loomulikku“ diferentseerumist (vt ptk 2.1) ja sotsiaalselt eristuvate vööndite teket. 

 

3.3.2 Helsingi elamufond ja selle seos segregatsiooniga 

Kuna Helsingis esineva segregatsiooni käsitlemisel võib tähtsaks pidada avaliku 

elamispinna rolli, puudutatakse järgnevalt Helsingi eluasemefondi teemat omandisuhetele 

keskendudes. Soome ajaloost ja elamupoliitikast johtuvalt esineb Soome ning ka Helsingi 

eluasemefondis sellist tüüpi elamispindu, millele Eestist täpset vastet ei leidu ning 

seetõttu on konteksti avamine vajalik. 

 

Omandisuhte järgi esineb Helsingis enim „tavalisi“ eraomanduses olevaid elamispindu, 

mis mitme korteriga elamu puhul tähendab, et omatakse korteriühistu osakuid. 

Üürikortereid on mitmesuguseid, sest pinna omanike seas on nii eraisikuid, ettevõtteid, 

omavalitsusi kui riigifirmasid, tihti on korterite omanikuks mingi fond. Esineb ka 

omamise ja üürimise vahepealseid omandisuhteid: selline on näiteks elamisõigusega 

elamispind (asumisoikeusasunto), mille puhul elanik maksab mingi teatud protsendi 

elamispinna hinnast ning lunastab sellega endale õiguse pinnal elada. Igakuiselt maksab 

elanik pinna kasutamise tasu (käyttövastike), mille eest makstakse näiteks laenud, 

intressid, haldus-ja hoolduskulud. Sellist tüüpi elamispindu ehitatakse nii erarahadega kui 

riigi toel. Eestist erinev omandisuhe on ka osaomandis elamispind (osaomistusasunto), 
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mille puhul elanik maksab algul mingi osa elamispinna hinnast (enamasti 20-30%), saab 

vastava suurusega osa omanikuks ning asub pinnale elama üürnikuna. Teatud aja 

möödudes on elanikul võimalus elamispind päriseks osta. Pärast seda vastab omandisuhe 

tavalisele korteriühistule (Kuluttajavirasto). Ka seda tüüpi elamispinnad võivad olla nii 

erarahastatud kui riikliku intressitoetuse alla kuuluvad. Viimasest oleneb, kas elanikuks 

pääsemine on seotud mingite kriteeriumide täitmisega: riigi intressitoetusega korteritesse 

valitakse elanikud sotsiaalsete näitajate, st sissetulekute ja jõukuse alusel 

(Kuluttajavirasto). 

 

See, et Soomes on avaliku sektori üksused kinnisvaraturul aktiivsed osalised, paistab eriti 

silma üüriturgu vaadeldes. Soome üürikorteritest umbes pooled on rahastatud riigi arava-

või intressitoetuslaenuga, ülejäänud on erarahastatud. Arava-ja intressitoetuskortereid 

ehitavad ja omavad peamiselt kohalikud omavalitsused ja üldkasulikud ühendused. 

(Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu) Nende pindade üürnikud valitakse enamasti 

sotsiaalsete näitajate alusel. Arava-korterite üür ei teeni omanikele tulu, tegu on kulude 

(nt maja ehitamise ja korrashoiu kulud) tagasi teenimisega (Valtion ympäristöhallinnon 

verkkopalvelu).  

 

Riigi suuremahuline osalemine elamuehituses sai alguse pärast Teist maailmasõda, kui 

Karjala kaotamise järel tekkis vajandus leida uus kodu 400 000 ümberasujale. Massilise 

eluasemenõudluse rahuldamiseks loodi 1940. aastate lõpul Arava-süsteem, mille raames 

riik aitas oma kapitaliga ehitada nn aravamaju. Algul ehitati peamiselt eramaju ning üle 

kogu Soome. (ARA) 

 

1950-60. aastatel, kui tuhanded inimesed maalt töö pärast linna asusid, tekkis suur 

vajadus ehitada juurde linnaeluruume. 1960-70. aastatel ehitati Soomes 10 aastaga juurde 

umbes 600 000 korterit. See hulk moodustab umbes 25% kogu praegusest elamufondist. 

Suur osa tol ajal valminud korteritest ehitati riigi kaasabil Arava-süsteemi raames. Riik 

jätkas ehitamist ka 1980. aastatel. Pärast 1980. aastate lõpu kinnisvara hinnatõusu ning 

lama algust, kui eraettevõtjatel oli madalseis, muutus riigi osa ehitamises veelgi 

suuremaks. Kõige hullematel lama-aastatel moodustas Arava järeltulija ARA ehitamine 

kolmveerandi kogu ehitusmahust. Pärast lama ARA osa ehitamises vähenes algul 30% 

ning siis 10 %-ni (ARA). 
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Kogu kirjeldatud protsess kehtis ka Helsingis ning nimetatud arengute tulemusel omab 

Helsingi linn suurt osa kogu olemasolevast eluasemefondist. 2007. aastal oli kõikidest 

korteritest (=elamispindadest) arava-tüüpi 18,2%, muid üürikortereid oli 24,4% 

(Helsingin seudun aluesarjat). Arava-ehitamise ajal arenes linn ida suunas ja kuna toona 

ehitatud eluasemete hulk oli tohutu, määrab see suuresti ära praeguse linna omanduses 

oleva kinnisvara koostise ja paiknemise. Nagu järgnevatest peatükkidest välja tuleb, on 

see asjaolu otseselt seotud immigrantrahvastiku paiknemisega. 

 

Linna korterites elamise maine Helsingis pole võrreldav Eesti sotsiaalkorterite 

süsteemiga, mis teenindab vaid kõige hädalisemaid. Mervi Ilmonen kirjeldab, kuidas ta 

Mark Gottdieneri Soome-visiidil Ida-Helsingi üürimaju vaatama viis ja rääkis, kui 

vähesed taotlejatest sinnakanti elama asuda tahavad. Vuosaari linnaosa merevaatega 

üürimaju silmitsedes arvas Gottdiener, et tahaks ise sinna üürnikuks pääseda. ”Couldn`t 

be much better”, oli tema arvamus kõnealusest paigast (Ilmonen 1997b, 89). 

 

Helsingis on elamispinna üürimine olgu siis era- või avalikult sektorilt väga levinud. 

Ilmose (1997b, 90) järgi sai Soomes alates 1960ndatest aastatest reegliks eluaseme 

omamine ja üürturg on sellest saati olnud inimeste meeles seotud suutmatusega 

müügiturul osaleda. Ka Helsingis vähenes nimetatud ajal üürikorterite osakaal oluliselt, 

ent 1990. aastatest on üüritavate elamispindade osakaal kõigist elamispindadest hoogsalt 

kasvanud (joonis 4). Üürituru elavnemise ühe põhjusena on välja toodud reguleerimise 

vähenemist (nt Ilmonen 1997b) 1990ndatel aastatel. Esimene reeglite lõdvendamine tehti 

1991. aasta alguses ning 1996. aasta kevadel lasti vabaks kogu riigi eraomanduses olevate 

üürikorterite hinnad ja lepingutingimused. Üürileandjate õigused suurenesid ja räägiti 

üürnike postitisooni halvenemisest, ent üürijaid tuli juurde (joonis 4). 
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Joonis 4. Erakorterite ja üürikorterite osakaal Helsingi eluasemefondist aastatel 1970-
2000. Allikas: Helsingin seudun aluesarjat 

 

3.3.3 Linna eluasemepoliitika 

Vilkama (2006) järgi on Helsingi eluasemepoliitikat üle 30 aasta iseloomustanud 

sotsiaalse segamise ja hajutamise põhimõte. Eesmärgiks on olnud elamupiirkondade 

elamufondi ja elanike koostise võimalikult suur mitmekesisus. Näiteks prooviti 1990. 

aastatel paigutada linna üürikortereid samadesse majadesse eraomanduses olevate 

korteritega. Peamiselt on tasandamine ja hajutamine toimunud siiski kvartali- ja krundi 

tasemel ning uute elamupiirkondade arendamisel on püütud järgida nn 50-50 põhimõtet, 

mille järgi pooled elamupiirkonna eluasemefondist moodustaksid eraomanduses olevad ja 

poole üüripinnad (Vilkama 2006). Seoses linna osakaalu vähenemisega uutest 

elamuarendustest viimasel kümnendil on 50-50 põhimõttest loobutud, ent üldine eesmärk 

on püsinud samana: vältida probleemide (st ka probleemsete inimeste) koondumist. Samu 

põhimõtteid üritatakse järgida ka üürikorterite jaotamisel. 

 

Nagu öeldud, on tähtsaimaks põhimõtteks vältida nn. erirühmadesse kuuluvate ning 

potentsiaalselt probleemsete elanike koondumist. Erirühmaks nimetatakse ka immigrante, 

kes tuleks seega paigutada võimalikult ühtlaselt nii hoone, kvartali kui piirkonna tasemel. 

Tegelikkuses raskendab ühtlustamist näiteks see, et sisserändajad, kellel on tihti 

põhirahvastikust suuremad pered, vajavad ka suuremaid kortereid – neid aga igas 

piirkonnas, kvartalis ja hoones ei leidu. 
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Vilkama (2006) järgi tugineb linna üürikorterite elanikevalik arava-laenu andmise 

kriteeriumitele ning linnavalitsuse kinnitatud põhimõtetele. Korteri taotleja teeb avalduse, 

kus selgitab oma soove ja vajadusi elamispinna omaduste ning paiknemise suhtes ning 

elukohavahetuse põhjuseid. Korterijärjekorras olijad järjestatakse seejärel korterivajaduse 

akuutsuse järgi arvestatades ka taotleja majandusliku olukorra, sissetuleku, pere suuruse 

ning sotsiaalsete erivajadustega. Lisaks võetakse arvesse, kui kaua taotleja on olnud 

Helsingi elanik, kuigi nimetatud kriteeriumi tähtsust on aastate jooksul vähendatud. 

Vilkama (2006, 45) järgi annab Helsingi elanik olemine edumaa siis, kui taotlejad on 

muidu võrdväärses olukorras. 

 

Linna elamispinnaosakond (asuntoasiainosasto) otsustab, kes taotlejatest saab asuda 

vabanevatele või juurde ehitatavatele üüripindadele, kusjuures taotlejale pakutakse vaid 

selliseid kortereid, mis vastavad tema poolt taotlusankeedis seatud tingimustele. See 

asjaolu võib samuti mängida rolli immigrantrahvastiku paiknemises – linna mitte tundes 

on lihtsaim taodelda ükskõik millist korterit ükskõik kus. Nõnda võivad kõige 

vähenõudlikumad (või kõige teadmatumad) sattuda elama teiste poolt ära põlatud 

piirkondadesse. Saadud korterisse võib elama jääda niia kauaks kui soovitakse, juhul kui 

üür on makstud korralikult ning pole kaebusi üürniku käitumisele (Vilkama 2006). 

 

Üldiselt on Soomes ja Helsingis avalik üüripind erinevalt paljudest teistest maadest 

immigrantrahvastikule hästi kättesaadav, sest kortereid jagatakse elukohavajaduse alusel 

ning eluaseme puudumine on arvestatavaim põhjus korteri saamiseks. See asetab 

immigrandid, kellel tihti puudub kindel elamispind, soomlastest järjekorras ette.  

 

3.3.4 Immigrantrahvastiku paiknemine Helsingis 

Immigrantrahvastikku elab igal pool Helsingis, kuid kõige rohkem Helsingi ida-ning 

kirdeosas. Kuna Helsingisse sisse rännanud pole sisemiselt homogeenne rühm, põhjustab 

statistilist ittakallutatust suuremate immigrantrahvastiku rühmade koondumine sinna 

(Tikkanen 2008). Need suurimad rühmad on eestlased ja venelased, kelledest enam kui 

kolmandik elab Ida- ja enam kui viiendik Kirde-Helsingi suurpiirkonnas. See tähendab, et 

kuigi mitme Euroopa riigi puhul paikneb enamus sealt pärit inimestest Lõuna-Helsingis, 
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näitab üldine välismaalaste statistika suuremate rühmade järgi koondumist itta. 

Immigrantrahvastiku paiknemise teemat puudutatakse töös ka edaspidi. 

 

Võrreldes immigrantrahvastiku eluasemestatistikat põhirahvastiku omaga, ilmnevad 

erinevused lisaks paiknemisele ka eluaseme tüübis ja omandisuhtes. Nagu eespool 

vihjatud, on need kõik omavahel mingil määral seotud. Välismaalasleibkondadest (st 

leibkondadest, mille liikmetest on vähemalt üks välismaa kodanik või on leibkonna pea 

välismaalane) elas 2006. aasta lõpus üürikorterites 78,5%. Kõikidest Helsingi 

leibkondadest elas üüripinnal 47,3%. Pooled elamispinda üürivatest 

välismaalasleibkondadest elasid arava-üürikorterites, kui kogu rahvastiku puhul oli 

vastav osakaal 39,7% (Tilastokeskus, cit. Tikkanen 2008). 

 

Erinevates suurpiirkondades paiknevaid välismaalasleibkonnad elavad erineva 

omandisuhtega elamispinnal (joonis 5). Arava-korterite üürnikke oli 2006. aastal enim 

Kirde- ja Ida-Helsingi suurpiirkonnas, kus arava-pinnal elas peaaegu kolm neljandikku 

üürnikest välismaalasleibkondadest. Lõuna-Helsingi suurpiirkonnas korterit üürivatest 

välismaalasleibkondadest üürisid peaaegu kõik elamispinna eraturult (Tilastokeskus, cit. 

Tikkanen 2008). Selle põhjuseks on loomulikult asjaolu, et Lõuna-Helsingis arava-

kortereid praktiliselt ei ole, Ida- ja Kirde-Helsingis leidub neid aga kõige enam. Järelikult 

elavad Ida- ja Kirde-Helsingis need välismaalasleibkonnad, kelle vajadustele ja 

võimalustele vastab arava-üürikorter, Lõuna-Helsingis aga need leibkonnad, kes võivad 

endale lubada eraturult üürimist. 
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Joonis 5. Välismaalasleibkonnad elamispinna omandisuhte järgi suurpiirkondade kaupa 
31.12.2006 seisuga. Allikas: Tikkanen 2008 

 
Uurimispiirkonna kirjeldusest tuli välja mitu asjaolu, mida on edasise analüüsi 

tõlgendamisel vajalik arvestada: 

 Helsingi ei ole suletud süsteem, vaid ühise eluaseme- ja tööturu kaudu tihedalt 

seotud teda ümbritsevate omavalitsusüksustega, mis nii elanike kui eluasemefondi 

struktuurilt Helsingist erinevad.  

 Helsingis on Soome suurim immigrantrahvastiku kogukond, samas on Soome 

suuremahulise välisrände sihtmaaks saanud alles hiljuti. 

 Helsingi ruumiline areng on olnud väga reguleeritud ning on seda siiamaani. 

Eluasemepoliitika peamiseks eesmärgiks on võrdse ja hajutatud struktuuri 

loomine ning osa sellest hajutamispoliitikast hõlmab immigrantrahvastiku 

paiknemise suunamist. 

 Linna üürikorterid on hästi kättesaadavad ka immigrantrahvastikule. 
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4. UURIMISKÜSIMUSED 
 

Esmase tõuke Helsingi eestlaskonna uurimiseks andis isiklik kogemus eestlasena 

Helsingis elamisest, ent teemasse süvenedes muutus üha tähtsamaks eestlaste kui 

tavapärasele immigrandikuvandile mittevastava rahvastikurühma vaatlemine Helsingis 

kui tavapärasele segregreerunud linna kuvandile mittevastavas linnas. 

 

Kui argikuvand immigrandist tähendab kaugelt, kultuuriliselt ja etniliselt võõrast 

keskkonnast pärit inimest, kes asub püsivalt elama uude riiki plaaniga sinna jääda, siis 

eestlasest immigrant saabub Helsingisse lähedalt, on etniliselt ja kultuuriliselt soomlastele 

üsna lähedane ja võib soovi korral teistest immigrantrühmadest hõlpsamini kodumaale 

tagasi pöörduda. 

 

Ettekujutlus linnast, kus esineb segregatsiooni, toob silme ette getode ja enklaavidega 

suurlinna, kus avalik võim toimuvasse eriti ei sekku. Helsingis aga on linnavõim 

mitmekümne aasta jooksul aktiivselt oma territooriumi struktuuri ja elanikkonna 

paiknemist mõjutanud. 

 

Põhiline püstitatud eesmärk on seninimetatud asjaolusid meeles pidades uurida, kuidas 

eestikeelne rahvastik Helsingis paigutunud on ning kuidas see erineb põhirahvastiku ja 

muu võõrkeelse rahvastiku paiknemisest. Taustal on teadmine sellest, et Helsingi eesti 

keelt emakeelena kõnelevate elanike arv suurenes aastate 1995-2008 jooksul peaaegu 

kaks korda. Sellega seotult on eesmärk näidata, kas suurenenud eestlaste arv tõi kaasa 

muutuseid eestlaskonna paiknemise mustris ja kui, siis milliseid. Lisaks seatakse 

ülesandeks vaadelda eestlaste paiknemise põhjuseid. 
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5. KASUTATAVAD ANDMED JA MÕISTED 

5.1 Andmed 
Uurimistöös on peamiselt kasutatud andmeid Helsingi eestikeelse elanikkonna 

paiknemise kohta erinevate piirkondlike jaotuste lõikes aastatel 1995-2008. Andmed on 

saadud Helsingi linna kaudu, ent pärinevad kogu maad hõlmavast elukoharegistrist. 

 

Soomes kehtiva süsteemi järgi peavad kõik elanikud oma elukoha registreerima ning 

elukohta vahetades sellest koheselt registrisse teatama. See käib kolimisteate täitmise 

teel. Elanike nimekirju korrastatakse seoses valmistega ning tihti vajavad uuendamist just 

välispäritolu rahvastiku andmed, kelle puhul esineb elukohavahetusest mitte teatamist 

rohkem kui põhirahvastiku puhul (Vilkama 2006). Ka käesolevas töös kasutatud andmed 

on kogutud samal meetodil – elukoha registreerimise ja kolimisteadete alusel. Kuigi 

süsteem on ühtne, valdavad ja haldavad oma territooriumil elavate inimeste andmeid ka 

kõik omavalitsusüksused, Helsingi puhul on andmete hoidjaks ja vajadusel väljastajaks 

Helsingi linn. 

 

Andmete hankimist alustati Helsingi ülikooli geograafia osakonnaga suhtlemisest, sest 

olemas oli kontakt sealsete immigrantrahvastiku paiknemist uuriva teaduriga. 2008. aasta 

lõpus ja 2009. aasta alguses peetud kirjavahetusest selgus, et Helsingi ülikoolis kasutada 

olevad andmebaasid on kaitstud lepingutega, mis välistasid andmete jagamise 

kolmandatele isikutele. 2009. aasta veebruari alguses algas suhtlus Helsingi linna 

teabekeskusega, mille ülesannete hulka kuulub uurimistööde tegijate teenindamine. 

Veebruari jooksul anti nõusolek andmete loovutamiseks ja saadeti palutud andmed. 

 

Kuna uurimuse teemast tingitult oli olemas vajadus kaardianalüüsi järele, järgnes 

kaardipõhjade hankimine. Erinevalt Eestist, kus maa-ameti kontuurkaardid on kõikidele 

vabalt kättesaadavad, tuleb Soomes kontuurkaartide kasutada saamiseks sõlmida kaartide 

omanikuga vastav leping. Selgus, et käesoleva töö vajadusi rahuldab YTV 

(Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta) Seutukartta ehk Regioonikaart. Kirjavahetus 

YTV-ga kaardipõhjade saamiseks algas märtsis ja oli YTV jaoks esimene kord, kui 

Helsingi kaardipõhjasid välismaisesse kasutusse paluti. Seepärast pidid nad kaartide 

andmise esmalt kooskõlastama Helsingi kinnisvaraameti (kiinteistövirasto) 
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linnamõõdistusosakonnaga (kaupunkimittausosasto). Kaardipõhjadel tuli märtsi lõpus 

Helsingis järel käia, üleandmisel sõlmiti aastane personaalne kasutusleping. 

 

Uurimuse peamine allikas, Helsingi linna teabekeskusest saadud PC-Axis formaadis 

andmebaas sisaldab andmeid Helsingi elanikkonnast emakeele järgi suur- ja 

põhipiirkondade ning osa-alade (vt ptk 3.1) tasemel. Kuna elanike emakeele kohta enne 

1995. aastat andmeid ei kogutud, olid ka käesolevas töös kasutada andmed aastatest 

1995-2008. Andmebaasis sisalduvad andmed eestikeelsete, muude võõrkeelsete ning  

soome- ja rootsikeelsete elanike paiknemisest Helsingi linnas. Lisaks sellele on 

andmebaasis olemas info vastavate keelerühmade soo, vanusrühma ja haridustaseme 

kohta (haridustaseme andmed aastatest 2000-2008). Andmebaasist on eemaldatud nende 

kahe osa-ala rahvastikuandmed, mille elanike arv on alla saja. Andmetega käis samuti 

kaasas nõue vältida inimeste ära tundmist ja mitte esitada tabelites ega loendites nende 

piirkondlike üksuste andmeid, kus elab alla viie vaadeldavasse rühma kuuluva isiku. 

Andmetes on hulgaliselt lünke, andmete puudumise põhjuseks on enimatel kordadel 

märgitud „andmeid ei ole saadud või on need esitamiseks liiga ebatäpsed“. Peaaegu 

eranditult esinevad andmeaugud ridade kaupa nii, et teatud osa-alade puhul puuduvad 

andmed terve uurimisperioodi jooksul. Võib öelda, et suur osa nendest aladest, kus 

andmed puuduvad, on hoonestamata või väga hõreldalt hoonestatud. 

 

Analüüsil kasutati olemas olevatest andmetest eestikeelse, muu võõrkeelse ning soome-ja 

rootsikeelse rahvastiku paiknemise andmeid. Andmed näiteks hariduse kohta jäid 

kasutamata, sest esiteks oli andmete kogumise aeg ja viis teistest andmetest erinev. 

Tähtsam põhjus oli, et võõrkeelsete haridustase kajastub andmetes vaid siis, kui inimene 

on saanud hariduse Soomes või on tema eelmisel kodumaal saadud haridus viidud 

vastavusse Soome süsteemiga. (Pohjanpää jt 2003). Seepärast puuduvad välismaalaste 

puhul tihti andmed nende haridustaseme kohta, mis statistikas tähendab väga suure hulga 

inimeste paigutumist rühma „maksimaalselt põhiharidus või haridustase teadmata“. 

 

Andmete kõige tähtsam ja välispäritolu ära määrav tunnus on käesoleva töö puhul 

emakeel. Teised võimalikud võtmetunnused välispäritolu tunnusena on näiteks sünnimaa, 

lähtemaa, emakeel, kodakondsus ning rahvus (etniline identiteet). Kõiki nimetatud 

tunnuseid aluseks võttes tuleb arvestada teatud puudustega: kodakondsust aluseks võttes 

jäävad vaatluse alt välja need välispäritoluga inimesed, kes on jõudnud võtta uue 
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asukohamaa kodakondsuse; etniline identiteet jällegi on ajast ja kohast sõltuv, muutuv 

näitaja, kusjuures võimalik on ka see, et inimene tunneb end samaaegselt kuuluvat 

mitmesse etnilisesse rühma. Rahvuse alusel uurimiste teostamine oleks lisaks keerukusele 

Soome puhul ka võimatu, sest rahvuse järgi registreid pidada ei tohi (Pohjanpää jt 2003, 

41). Välismaalaste (st Soome kodakondsust mitte omavate isikute) kohta peetakse 

andmekogusid nii kodakondsuse kui sünnimaa alusel (Pohjanpää jt 2003, 7).  

 

Käesoleva töö raames olid kättesaadavad andmed Helsingi elanikkonna koha emakeele 

alusel. Tuleb arvestada, et vaatluse alt jääb seetõttu välja Helsingis elav eestivenelaste 

rahvastikurühm. Lisaks nimetatud andmetele kasutati suurema eestlaste osakaaluga osa-

alade iseloomustamisel (ptk 6.3) ka Helsingi regiooni avalikku piirkonnasarjade-nimelist 

andmebaasi (Helsingin seudun aluesarjat). 

 

5.2 Mõisted 

Rände ja segregatsiooniga on seotud rohkesti mõisteid, mida eri autorid ning eri tüüpi 

allikad kasutavad erinevalt ning vahel isegi vastukäivalt. Tihti erineb sõna argikeelne 

tähendus teaduslikus tekstis ning statistikas kasutavast. Kuna käesoleva töö raames 

kasutatud allikatest on suur osa soomekeelsed, püütakse neis materjalides esitatud info 

edasi andmise hõlbustamiseks leida sobivad vasted, mis samas oleksid tuntud ja 

tunnustatud ka eestikeelses kirjanduses.  

 

Sisse-ja väljarännet puudutav statistika hõlmab kõik elukohamuutused, mis toimuvad üle 

Soome riigi piiri. Enamuse Soome siseneva ja väljuva rände taga on Soome kodanikud, 

kes argikeeles ei mahu mõiste alla „immigrant“, kuna viimane tähistab pigem Soome 

asuvaid võõrpäritolu inimesi. Immigrandid asuvad Soome elama paljudel eri põhjustel, 

levinuimad on abielu või muu peresuhe, põgenemine kodumaalt, töö või õpingud 

(Vilkama 2006). Turvapaigataotlejaid ei loeta Soomes immigrantideks, sest immigrandi 

mõiste sisaldab püsivalt elukoha vahetamist, samas kui põgenike asumine Soomes saab 

seaduse silmis püsivaks alles pärast elamisloa saamist (Vilkama 2006). Vilkama (2006) 

mainib, et ka diplomaadid ja nende pered ei ole sisserändajad, vaid ajutiselt riigis 

viibivad isikud, kelle ametlik kodu on teises riigis. Nende andmed niisiis rändestatistikas 

ei kajastu.  
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Immigrant on rahvusvaheline sisserändaja. Immigrandi all peetakse silmas kõiki välismaa 

päritoluga isikuid, kes rändavad maale sisse ehk käesoleva töö puhul asuvad elama 

Soome kavatsusega jääda sinna püsivalt. „Püsivuse“ piiriks on nii kirjanduses kui ka 

kasutada olevas andmebaasis üks aasta (nt Pohjanpää jt 2003, 8), st et välismaa kodanikul 

on Soome asudes kavatsus seal elada vähemalt aasta või on ta juba nii kaua Soomes 

elanud. Sisserändaja on esimese põlve immigrant ja välissündinu. 

 

Immigratsioon tähendab sisserännet. Immigratsiooni vastand on emigratsioon ehk 

väljaränne. Suurima osa rändest moodustab põlisrahvastik, kolides välismaale ja/või 

tagasi Soome. Käesolevas töös tähendab immigratsioon siiski vaid välispäritolu inimeste 

sisserännet. 

 

Välispäritolu rahvastik  on rahvastik, kes elab väljaspool oma etnokultuurilist asuala. 

Jänes-Kapp jt (2005, 77) järgi kuuluvad rahvusvahelise definitsiooni alusel välispäritolu 

rahvastiku hulka inimesed, kelle kumbki vanem ega ükski neljast vanavanemast pole 

sündinud asukohamaal. Välispäritolu rahvastiku esimest põlvkonda, kes on ise sündinud 

väljaspool asukohamaad, nimetatakse välissündinuteks. Vilkama (2006) järgi hõlmab 

välispäritolu rahvastik (maahanmuuttajataustainen väestö) isikuid, kes on kas ise esimese 

põlve immigrandid või on seda kas üks või mõlemad isiku vanematest. Käesolevas töös 

on tihti kasutatud sõna „immigrantrahvastik“, mis sarnaneb sisult välispäritolu 

rahvastikuga. 

 

Põlisrahvastikuks nimetatakse rahvastikku, kes elab oma etnokultuurilisel asualal (Jänes-

Kapp jt 2005). Käesolevas töös räägitakse põlisrahvastiku asemel põhirahvastikust, kelle 

all mõeldakse Helsingis elavaid soome-ja rootsikeelset rahvastikuosa. 

 

Turvapaigataotleja on Pohjanpää jt (2003, 8) järgi isik, kes on sattunud tagakiusamise alla 

ning taotleb rahvusvahelist kaitset ja elamisluba võõralt maalt.  

 

Põgenik on ÜRO põgenike ülemkomissari  ameti järgi (The United Nations Refugee 

Agency) 1951. aasta põgenike konventsiooni alusel isik, kes asub väljaspool oma 

kodumaad ning kellel on „põhjendatult hirm tagakiusamise ees kas rassi, usutunnistuse, 

rahvuse, poliitilisse rühmitusse kuulumise või poliitiliste seisukohtade tõttu“. 

Turvapaigataotlejad ja põgenikud kajastuvad Soome sisserändestatistikas 
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sisserändajatena pärast alaliseks elanikuks saamist, st pärast seda, kui nad on saanud 

elamisloa. 

 

Välismaalane tähistab püsivalt Soomes elavat isikut, kellel ei ole Soome kodakondsust 

(Vilkama 2006). Kui isikul on mitu kodakondsust, milledest üks on Soome oma, kuulub 

ta statistikas Soome kodakondsete alla. Kui isikul on mitu kodakondsust, milledest ükski 

ei ole Soome oma, registreeritakse ta selle maa kodanikuks, mille passiga ta Soome 

sisenes (Tikkanen 2008). 

 

Võõrkeelne rahvastik on käesoleva uurimustöö keskne mõiste. Soomes on põhiseaduse 

§17 järgi kaks rahvuskeelt (kansalliskielet), soome ja rootsi keel. Lisaks sätestab sama 

paragrahv saamide, romide ja teiste keelerühmade õiguse kasutada ja arendada oma keelt 

ning kultuuri. (Suomen perustuslaki). Uurimustes mõistetakse võõrkeelsete all kõiki neid, 

kes räägivad emakeelena muud keelt kui soome või rootsi (vahel ka saami) keelt. 

Käesolevas töös hõlmab võõrkeelse mõiste seda osa rahvastikust, kelle emakeel ei ole 

soome ega rootsi keel. Andmed Soomes sündinute emakeele kohta registreeritakse koos 

lapsele nime panemisega (Tikkanen 2008). 

 

Segregatsiooniga seotud mõistete tähendus erineb autoriti ja sõltub kirjutaja vaatekohast 

ning suhtumisest. Soomekeelses kirjanduses kasutatakse diferentseerumise eri juhtude 

kohta mitmeid sõnu (nt segregaatio, eriytyminen, erilaistuminen) ning eri töödes võivad 

sõnad omada erinevat tähendusvarjundit. Käesolevas töös tähistavad sõnad 

„segregegreerumine“ ning „segregatsioon“ hinnanguvabalt nii protsessi kui selle protsessi 

tulemust. 

 

Sotsiaal-ruumilise segregatsiooni all peetakse silmas rahvastikurühmade sotsiaalsete 

erinevuste esinemist ja/või suurenemist. Tihti viidatakse mõistega sellele, et üksteisest 

mingite näitajate alusel erinevad rahvastikurühmad paiknevad ka ruumiliselt eraldi. 

Käesolevas töös tähendabki segregatsioon ruumilist segregatsiooni, kui pole öeldud 

teisiti. Eri piirkondade vahelised erinevused sotsiaalmajanduslike, demograafiliste või 

etniliste näitajate alusel kuuluvad kõik ruumilise segregatsiooni alla (Vilkama 2005). 

 

Etniline segregatsioon on ruumilise segregatsiooni alaliik, mille puhul 

segregreerumisprotsessi vaadeldakse etnilise tunnuse alusel. 
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6. ANALÜÜS. EESTLASED HELSINGIS 

6.1 Eestlaste hulk 

Andmed eestikeelse elanikkonna kohta on andmebaasis kättesaadavad alates 1995. 

aastast. Sellest ajast tänaseni on eesti keelt emakeelena kõneleva rahvastiku hulk 

Helsingis pidevalt kasvanud. 1995. aastal elas Helsingis 2819 eestlast, 2008. aastal juba 

5606 (joonis 6). Uurimisperioodi lõpuaastatel (2005-2008) on kasv hoogustunud. Läbi 

aastate väikseim kasv on olnud 1996. ja 1997. aasta vahel, mil Helsingi eestlaskond 

kasvas 3 inimese võrra, kuid näiteks 2007. ja 2008. aasta erinevuseks registreeriti 576 

inimest. 
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Joonis 6. Eesti keelt emakeelena kõneleva rahvastiku hulk Helsingis, 1995-2008. 

 

Võrreldes muu võõrkeelse elanikkonnaga on eestikeelset elanikkonda lisandunud 

suhteliselt vähem (joonis 7). Eestlasti oli 2008. aastal peaaegu 1 protsent Helsingi 

rahvastikust, 1995. aastal oli nende osatähtsus linna elanikkonnast veidi üle 0,5 protsendi. 

Muude võõrkeelsete osakaal Helsingi rahvastikust on neil aastail suurenenud 3,2 

protsendilt 8 protsendini. 
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Joonis 7. Eestikeelsete ning teiste võõrkeelsete elanike arv ning osakaal Helsingis, 1995-

2008. 

 

6.2 Eestlaste paiknemine Helsingis 

6.2.1 Eestlaste paiknemine suurpiirkondade lõikes 

Kogu vaadeldava perioodi vältel on kõige rohkem eestlasi elanud Helsingi ida- ning 

kirdeosas (suurpiirkondade paiknemine joonisel 2), 2008. aastal elas Ida-Helsingis 1849 

eestlast ning Kirde-Helsingis 1045 eestlast. Kõige vähem eestlasi on läbi aastate elanud 

Põhja-Helsingis, kus 200 eestlase piir ületati 2007. aastal. Lõuna-Helsingi suurpiirkond 

oli 1995. aastal eestlaste arvukuselt neljas, 2008. aastal aga kuues ehk eelviimane. 

 

Kui vaadelda eestlaste arvu muutust suurpiirkondades, siis on kõige rohkem eestlasi 

lisandunud Kagu- ning Kesk-Helsingi suurpiirkondadesse. Esimeses suurenes eestlaste 

hulk aastail 1995-2008 kolm korda ning teises üle kahe korra (tabel 1). Kõige vähem 

suurenes protsentuaalselt Lõuna-Helsingi eestlaskond, kus 2008. aastal elas eestlasi 

poolteist korda enam kui 1995. aastal.  
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Joonis 8. Eesti keelt emakeelena kõnelevate elanike hulk Helsingi suurpiirkondades, 

1995-2008. 

 

Tabel 1. Eestikeelse ja muu võõrkeelse elanikkonna hulga muutus Helsingi 

suurpiirkondades aastatel 1995-2008, 1995=100%. 

Suurpiirkond Eestikeelsed, 2008 Muud võõrkeelsed, 2008 

Lõuna 148,4 170,6 

Lääne 185,6 237,3 

Kesk 223,3 245,0 

Põhja 171,8 234,5 

Kirde 175,3 301,7 

Kagu 292,3 328,4 

Ida 196,3 329,2 

 

Lõuna-Helsingis oli ka muu võõrkeelse elanikkonna kasv kõige väiksem. Kui muu 

võõrkeelse elanikkonna hulk kasvas seal aastatel 1995-2008 alla kahe korra, siis kõikides 

teistes suurpiirkondades oli nende juurdekasv märgatavalt suurem (tabel 1). Nii Ida-, 

Kagu- kui ka Kirde-Helsingis moodustas vaadeldava rahvastikurühma suurus 2008. aastal 

üle 300 protsendi 1995. aasta elanike arvust. Ida-Helsingi, kus muude võõrkeelsete hulga 
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kasv oli suurim, ei torka eestikeelse elanikkonna puhul nõnda silma, jäädes juurdekasvu 

kiiruselt Kagu- ja Kesk-Helsingi järel kolmandaks. 

 

Eestikeelse ning muu võõrkeelse elanikkonna jaotumist linna suurpiirkondade vahel 

kujutavad joonised 9 ja 10. Võrreldes muu võõrkeelse rahvastikuga on kogu eestlaskonna 

jaotumine suurpiirkondade vahel ajas stabiilsem, eriti puudutab see  eelmises lõigus 

mainitud Ida-Helsingit. Muu võõrkeelse rahvastiku seas on tähtsaim muutus Lõuna-

Helsingi osatähtsuse vähenemine ning Ida-Helsingi osatähtsuse suurenemine (joonis 10).  

Kui 1995. aastal elas muust võõrkeelsest elanikkonnast 20% Lõuna-Helsingis, siis 2008. 

aastal 12,4%. Nende koondumine Ida-Helsingisse on aga alates 1990. aastate lõpust 

suurenenud, ent pole protsentuaalselt tõusnud eestikeelse rahvastiku tasemele (vrd joonis 

9). 2008. aastal elas muust võõrkeelsest rahvastikust Ida-Helsingi suurpiirkonnas 28%, 

kogu eestikeelsest elanikkonnast elas seal veidi suurem osa. Eestlastest ongi kogu 

vaadeldava perioodi vältel suurim osa elanud Ida-Helsingis ning erinevus järgmise 

suurpiirkonnaga oli 2008. aastal peaaegu kahekordne (Ida-Helsingis 33%, Kirde-

Helsingis 18,6%). Sarnaselt muu võõrkeelse elanikkonnaga on ka eestikeelse elanikkonna 

seas mõnevõrra langenud Lõuna-Helsingi osatähtsus. 

 

Seega võib öelda, et kuigi eestlasi on vaadeldava perioodi jooksul Helsingisse oluliselt 

juurde tulnud, ei ole eestikeelse elanikkonna jaotumine suurpiirkondade vahel kuigi palju 

muutunud. Võib arvata, et eestlaskonna kasvust hoolimata on Helsingis elavate eestlaste 

sotsiaalsed ja majanduslikud näitajad ning rände iseloom vaadeldavate aastate jooksul 

suhteliselt vähe muutunud, samas kui muutus muu võõrkeelse elanikkonna 

elukohaeelistustes on olnud suurem, mis võib peegeldada suuremat muutust nende 

sotsiaalses ja majanduslikus koostises. 
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Joonis 9 Eesti keelt emakeelena kõneleva rahvastiku jaotumine Helsingi suurpiirkondade 
vahel, 1995-2008. 
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Joonis 10 Muu võõrkeelse elanikkonna jaotumine Helsingi suurpiirkondade vahel, 1995-
2008. 
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Võrreldes eestikeelse elanikkonna jaotumist suurpiirkonniti põhirahvastiku jaotumisega, 

on näha, et eestlaste aastate jooksul üsna muutumatuna püsinud jaotumine (vt joonis 9) ei 

kattu põhirahvastiku ehk soome-ja rootsikeelse elanikkonna omaga (joonis 11). On näha, 

et kuigi nii Ida- kui Kirde-Helsingi suurpiirkonnad kuuluvad rahvaarvult suurimate 

linnajagude hulka, on eestlased neis mõlemas üleesindatud. Ida-Helsingis elab 

põhirahvastikust 17%, eestikeelsest elanikkonnast aga 35%1. Kirde-Helsingi puhul pole 

eestlaste koondumine suurpiirkonna tasemel kuigi märgatav, sest selles linnajaos leidub 

nii eramuid, kus välispäritolu rahvastik on reeglina väiksem kui kortermajade piirkondi, 

kus immigrante elab suhteliselt rohkem. Eestlaste tegelik kontsentratsioon tuleb välja 

detailsemate ruumiüksuste analüüsil järgnevates alapeatükkides. Kõige suurem 

alaesindatus esineb Lõuna-Helsingis, kus elab 19% põhirahvastikust, ent vaid 8% 

eestlastest. 
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Joonis 11. Helsingi soome- ja rootsikeelse rahvastiku ning eestikeelse rahvastiku 
jagunemise erinevused Helsingi suurpiirkondade tasemel 2008. aasta seisuga. 
 

Kokkuvõttes võib öelda, et eestlaskonna protsentuaalne jaotumine Helsingi 

suurpiirkondade vahel on olnud ajas üsna stabiilne – kogu uurimisperioodi jooksul on 

                                                 
1 Siinkohal on osakaal arvutatud nendest elanikest, kelle elukoht on teada – 2008. aastal oli Helsingi 
517540 soome- või rootsikeelsest elanikust 13547 ning 5606 eestlasest 313 puhul elukoht teatamata, mis 
tähendab, et umbes 2,6 protsenti kõigist Helsingi elanikest ning 5,6 protsenti eestlastest ei olnud 
registreerinud oma elukohta. 

Eestikeelsed 

Soome- ja rootsikeelsed 
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kõige enam eestlasi elanud Ida-Helsingis. Kuna suurpiirkonnad pole sisemiselt 

homogeensed, vaid hõlmavad väga erineva rahvastiku ning hoonestusega alasid, oleks 

muutuste mõistmiseks vaja vaadelda eestlaste paiknemist väiksemate ruumiüksuste 

kaupa. Seda raskendab asjaolu, et Helsingis on aastate jooksul korduvalt muudetud osa-

alade ning väikealade piirkondlikku jaotust, mistõttu üksused pole kogu perioodi jooksul 

ajas võrreldavad. Kõige suuremad ning eestlaskonna analüüsi enim mõjutavad 

piirkonnajaotuse muutused toimusid aastail 1996 ning 1999 ning seepärast vaadledaksegi 

aastatel 1995-2008 toimunut üldisemal, põhipiirkonna tasemel, mis muutunud ei ole. 

Osa-alade lõikes on võimalik jälgida aastatel 2000-2008 toimunud arenguid. 2000. 

aastaks oli Lõuna-Helsingi suurpiirkonna osakaalu suurima languse aeg möödas ning 

tähelepanu saab seega keskendada Ida- ja Kirde-Helsingis toimunule, aga ka kaheksa 

aasta jooksul uute koondumiskohtadena esile kerkinud piirkondadele. Perioodi 2000-

2008 jääb ka Eesti ühinemine Euroopa Liiduga ning vähemalt osaliselt sellega seotud 

Eesti-Soome rände kasv. 

 

6.2.2 Eestlaste paiknemine põhipiirkondade lõikes 

Helsingi koosnes kuni 2009. aastani 33 põhipiirkonnast, millede lõikes käsitletakse 

järgnevalt eestlaste arvu ning osakaalu. Põhipiirkondade paiknemist kujutab joonis 3. 

 

Nii uurimisperioodi alguses kui ka lõpus elas kõige rohkem eestlasi Mellunkylä 

põhipiirkonnas (joonised 12 ja 13), mis paikneb Ida-Helsingis. Kümnest kõige suurema 

eestlaste arvuga põhipiirkonnast asus 1995. aastal Ida-Helsingi suurpiirkonnas kolm 

(Mellunkylä, Vuosaari, Myllypuro), Kirde-Helsingis kolm (Malmi, Latokartano, 

Puistola), Lääne-Helsingis kaks (Kaarela, Haaga), Lõuna-Helsingis üks (Kampinmalmi) 

ning Põhja-Helsingis üks (Maunula). Kuigi eestlaste arvult arvestatavaid põhipiirkondi 

leidus peaaegu kõikides suurpiirkondades, erinesid arvud suuresti: eestlaste hulgalt oli 

esimene põhipiirkond neljandast umbes kolm korda suurem. Kogu linna 2819 eestlasest 

moodustasid kümne suurema põhipiirkonna 1695 eestikeelset elanikku 1995. aastal 

60,1% 

 

Võrreldes 1995. aastaga suurenes 2008. aastaks eestlaste arv peaaegu kõikides 

põhipiirkondades (tabel 2). 2008. aasta kümnest suurima eestlaste arvuga põhipiirkonnast 

asus Ida-Helsingis neli (Mellunkylä, Vuosaari, Vartiokylä, Myllypuro), Kirde-Helsingis 



 49

kolm (Malmi, Latokartano, Jakomäki), Kagu-Helsingis üks (Herttoniemi), Lääne-

Helsingis üks (Kaarela) ning Kesk-Helsingis üks (Kallio). Kümne eestlaste arvult 

suurema põhipiirkonna eestikeelsed elanikud moodustasid 2008. aastal kogu Helsingi 

eestlaskonnast 60,1%, mis on täpselt sama 1995. aasta vastava näitajaga. 

 

Vaadeldava perioodi vältel on eestlaste arvult esile tõusnud veel näiteks Kagu-Helsingi 

suurpiirkonda kuuluv Herttoniemi ning Ida-Helsingis asuv Vartiokylä (joonis 13), mis 

mõlemad piirnevad juba varem suurt eestlaste arvu näidanud aladega. Põhipiirkondade 

alusel on siiski raske tõestada, kas ka eestlaste puhul kehtib Vilkama (2005) nägemus 

sellest, et võõrkeelse rahvastiku keskused, mis kujunesid välja 1990. aastate keskpaigaks, 

on pärast seda laienenud, aga mitte oluliselt muutunud. Selle võimaluse juurde 

pöördutakse tagasi osa-alade analüüsil.  

 

Tabel 2. Suurima eestlaste arvuga Helsingi põhipiirkonnad, 1995 ja 2008. 

 1995, (eestlaste arv) 2008, (eestlaste arv) 

1. Mellunkylä 491 Mellunkylä 888 

2. Malmi 209 Vuosaari 544 

3. Vuosaari 206 Kaarela 315 

4. Myllypuro 159 Herttoniemi 315 

5. Kaarela 149 Malmi 299 

6. Latokartano 110 Latokartano 271 

7. Haaga 96 Vartiokylä 221 

8. Puistola 95 Myllypuro 196 

9. Kampinmalmi 93 Kallio 164 

10. Maunula 87 Jakomäki 156 

Kokku 1.-10.  1695  3369 

1.-10. osatähtsus  60,1%  60,1% 

Kokku eestikeelseid  2819  5606 
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Joonis 12. Eestlaste arv Helsingi põhipiirkondades, 1995. 
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Joonis 13. Eestlaste arv Helsingi põhipiirkondades, 2008. 
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Joonis 14. Eestlaste osakaal Helsingi põhipiirkondade elanikkonnast, 1995. 
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Joonis 15. Eestlaste osakaal Helsingi põhipiirkondade elanikkonnast, 2008. 

 



 52

Järgnevalt võrreldakse eestlaste osakaalu põhipiirkondades vastava aasta kogu linna 

keskmise eestlaste osakaaluga, mis 1995. aastal oli 0,55% ning 2008. aastal 0,99%. 

Eestlaste osakaalu kujutavad joonised 14 ja 15, kusjuures mõlemal joonisel tähendab 

skaala ülemine vahemik linna keskmise näitaja ületamist üle kolme korra ning alumine 

vahemik linna keskmisest üle kolme korra väiksemat eestlaste osakaalu. 

 

1995. aastal ületas Helsingi keskmist üle kolme korra ainult Ida-Helsingis asuv 

Myllypuro põhipiirkond, üle kahe korra oli eestlaste osakaal linna keskmisest suurem 

Mellunkyläs (Ida-Helsingi) ja Jakomäes (Kirde-Helsingi). 2008. aastal oli võrreldes linna 

keskmisega kõige suurem eestlaste osakaal Jakomäe, Mellunkylä ja Myllypuro 

põhipiirkondades, kõikides neis piirkondades ületas eestlaste osakaal linna keskmist 2-3 

korda. 

 

Üldiselt ei näita ka põhipiirkondade analüüs põhimõttelisi muutusi eestlaskonna 

paiknemise mustrites hoolimata eestikeelse elanikkonna kasvust perioodi 1995–2008 

jooksul. Võib arvata, et kõige suuremat eestlaste osakaalu näitavad need põhipiirkonnad, 

mida iseloomustab nii eestlaste suur hulk kui ka suur sisemine homogeensus. Sellise 

põhipiirkonna näiteks võib tuua Kirde-Helsingi suurpiirkonnas asuva üsna väikse ja 

peamiselt kortermajadest koosneva Jakomäe piirkonna. Eestlaste koondumine seevastu ei 

tule välja nende põhipiirkondade puhul, mis on suured ja/või sisemiselt heterogeensed. 

Selline põhipiirkond on näiteks Helsingi loodenurgas asuv raudteeäärne Pitäjänmäki, mis 

koosneb kuuest väga erinevast osa-alast. Järgnevalt käsitletakse eestlaste paiknemist veel 

detailsemate Helsingi osa-alade kaupa aastatel 2000-2008. 

 

6.2.3 Eestlaste paiknemine osa-alade lõikes 

Kuni 2009. aastani koosnes Helsingi 127 osa-alast. Taoline piirkondlik jaotus kujunes 

peaaegu täielikult välja 2000. aastaks, mistõttu andmestiku seisukohalt on aastad 2000 

ning 2008 võrreldavad. Lisaks vormile on nende aastate vaatlemine põhjendatud ka 

sisuliselt: välja tulevad viimaste aastate muutused ja eestlaste võimalikud uued 

koondumiskohad võimalikult täpse piirkondliku jaotuse alusel, mis peegeldab paremini 

elukohaks valitud piirkondade iseloomu. Nagu analüüsist selgus, ei muutunud 

eestlaskonna jagunemine suur- ja põhipiirkondade vahel aastatel 1995-2008 drastiliselt, 

osa-alade vaatlemine aga näitab, mis on toimunud eestlastkonna suure kasvu aastatel 
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nende ruumiüksuste siseselt. Nagu peatüki alguses mainitud, jääb aastate 2000-2008 sisse 

ka Eesti ühinemine Euroopa Liiduga, mida tuuakse tihti esile rännet hõlbustava tegurina. 

Lisaks võib eeldada, et kuigi linna asub pidevalt uusi eestlastest elanikke, suureneb aasta-

aastalt ka nende eestikeelsete elanike arv, kes on seal elanud kauem ning hakkavad aja 

jooksul ümber paiknema teistesse linna piirkondadesse. 

 

Kõige suurema eestlaste arvuga osa-alad oli nii 2000. kui 2008. aastal Ida-Helsingis 

asuvad Kontula ja Myllypuro (tabel 3). 2000. aasta kümnest suurema eestlaste arvuga 

osa-alast asus Ida-Helsingis seitse (Kontula, Myllypuro, Vesala, Meri-Rastila, Kallahti, 

Kivikko, Mellunmäki), Kirde-Helsingis kaks (Jakomäki, Pihlajamäki) ja Lääne-Helsingis 

üks (Malminkartano) (paiknemine vt joonis 2, vt ka lisa 1, lisa 3). Kokku moodustas 

nende kümne osa-ala eestikeelne elanikkond 37% kõikidest Helsingi eestlastest 

 

 

 

Tabel 3. Suurima eestlaste arvuga Helsingi osa-alad, 2000 ja 2008. 

 2000 (eestlaste arv) 2008 (eestlaste arv) 

1 Kontula  270 Kontula  412 

2 Myllypuro  178 Myllypuro  196 

3 Vesala  130 Keski-Vuosaari  169 

4 Jakomäki 111 Vesala  168 

5 Meri-Rastila 108 Kannelmäki  160 

6 Kallahti 103 Jakomäki  156 

7 Malminkartano 95 Pihlajamäki  155 

8 Kivikko 94 Roihuvuori  152 

9 Mellunmäki  93 Kallahti  152 

10 Pihlajamäki  90 Kivikko  141 

Kokku 1.-10.  1272  1861 

1.-10. osatähtsus  36,9%  32,9% 

Kokku eestikeelseid  3451  5606 
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2008. aasta kümnest eestlasterikkamast osa-alast asub kuus Ida-Helsingis (Kontula, 

Myllypuro, Keski-Vuosaari, Vesala, Kallahti, Kivikko), kaks Kirde-Helsingis (Jakomäki, 

Pihlajamäki) ning üks Kagu-Helsingi (Roihuvuori) ja Lääne-Helsingis (Kannelmäki) 

(joonis 15) Nimetatud kümnes piirkonnas elas 2008. aastal umbes 33% eestikeelsest 

rahvastikust (tabel 3). 

 

Seega, ehkki paljud eestlased on aastatel 2000-2008 elama asunud aladele, mis juba 

2000. aastal olid eestlaste arvult suurimate seas (nt Kontula), on väga paljud elama 

asunud ka piirkondadesse, kus 2000. aastal elas üsna vähe eestlasi. Kui näiteks suurima 

osa-ala Kontula eestlaste arv suurenes vaadeldava kaheksa aastaga 1,5 korda, siis 

Helsingi loodenurgas asuva Konala eestlaste arv kasvas üle üheksa korra (2000. aastal 6 

eestlast, 2008. aastal 57). Eestlasi on niisiis elama asunud peaegu igale poole Helsingisse. 

Ka joonised 16 ja 17 näitavad, et vähemaks on jäänud neid osa-alasid, kus ei ela ühtegi 

või elab ainult mõni eestlane. Väga väikese eestlaste arvuga osa-alasid leidus 2008. aastal 

enim Põhja- ja Lõuna-Helsingi suurpiirkondades. 

 

Eestlaste arvult suurimate osa-alade kohta võib joonise 17 alusel öelda, et kõige rohkem 

on suurenenud küll Ida-ja Kirde-Helsingi osa-alade eestlaskonnad, ent kasv pole 

koondunud üksikutesse osa-aladesse, vaid on vaadeldavate aastate jooksul „laiali 

valgunud“ ja kasv on ennekõike toimunud eestlaste arvult suurte osa-alade naaberaladel. 

See kattub Vilkama (2005) nägemusega, et võõrkeelse rahvastiku keskused, mis 

kujunesid välja 1990. aastate keskpaigaks, on pärast seda laienenud. Lisaks näitab joonis 

17, et lisaks Ida- ning Kirde-Helsingi eestlaste „koondumiskohtadele“ on tekkinud uued 

suhteliselt suure eestlaste arvuga piirkonnad Helsingi loodenurka, raudtee-äärsetele osa-

aladele (Kannelmäe, Malminkartano, Konala, Reimarla). 
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Joonis 16. Eestlaste arv Helsingi osa-aladel, 2000. 
*Valgega on tähistatud osa-alad, mille andmed puuduvad, on esitamiseks liiga ebatäpsed 
või kus elab alla 100 inimese. 
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Joonis 17. Eestlaste arv Helsingi osa-aladel, 2008. 
*Valgega on tähistatud osa-alad, mille andmed puuduvad, on esitamiseks liiga ebatäpsed 
või kus elab alla 100 inimese. 
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Järgnevalt vaadeldakse, kuidas muutus eestlaste osakaal Helsingi osa-alade elanikkonnast 

aastatel 2000-2008. Vaadeldava perioodi alguses oli kogu Helsingis eestlasi 0,6 protsenti 

elanikkonnast ning 2008. aastal peaaegu 1,0 protsent. Joonistel 18 ja 19 võrreldakse 

eestlaste protsenti osa-alades aastatel 2000 ning 2008 vastava aasta Helsingi keskmise 

eestlaste osakaaluga. Mõlemal joonisel tähistab skaala ülemine vahemik linna keskmise 

näitaja ületamist üle kolme korra, alumine klass aga linna keskmisest vähemalt kolm 

korda väiksemat eestlaste osakaalu vastaval osa-alal.  

 

2000. aastal ületas linna keskmist eestlaste osakaalu üle kolme korra 6 osa-ala. Need olid 

Kivikko, Meri-Rastila, Myllypuro ja Kontula Ida-Helsingis ning Jakomäki ja Viikki 

teaduspark (Viikin tiedepuisto) Kirde-Helsingis (joonis 18). Viikki teaduspark erineb 

teistest kortermajade poolest tuntud osa-aladest selle poolest, et vähesed seal elavad 

eestlased on tõenäoliselt seotud ülikooliga. Neid osa-alasid, kus eestlaste osakaal 

kogurahvastikust on linna keskmisest enam kui kolm korda väiksem, esines 2000. aastal 

kõikides suurpiirkondades (joonis 18), rohkem aga läänepoolses Helsingis. Ida-Helsingi 

silmatorkavalt madala eestlaste osakaaluga osa-alad on mere-äärne Marjaniemi, kus on 

palju eramaju ning Aurinkolahti, mida 2000. aastate algul alles arendama hakati. Suur 

erinevus naaberalade eestlaste osakaalus on näha ka Kirde-Helsingis kortermajapiirkonna 

Jakomäe ning pigem eramajadega hoonestatud Puistola ja Heikinlaakso vahel (joonis 18). 

See viitab eestlaste paiknemise seosele hoonestuse tüübiga.  

 

Joonis 19 kujutab analoogselt eestlaste jaotumist 2008. aastal. Ainuke osa-ala, mille 

eestlaste osakaal ületas 2008. aastal linna keskmist üle kolme korra, oli Ida-Helsingis 

asuv Kontula. Kaks kuni kolm korda oli eestlaste protsent linna keskmisest suurem 11 

osa-ala puhul. Neist Ida-Helsingis asuvad Kivikko, Meri-Rastila, Vesala, Kallahti ning 

Myllypuro; Kirde-Helsingis Jakomäki, Pihalajamäki, Ala-Malmi ja Viikin tiedepuisto; 

Kagu-Helsingis Roihuvuori ning Lääne-Helsingis Niemenmäki. Eestlaste osakaal 

rahvastikust oli 2008. aastal keskmisest üle kahe korra madalam mõnekümne osa-ala 

puhul ning seitsmel osa-alal oli eestlaste osakaal elanikest nullilähedane. Väikese 

eestlaste osakaaluga alasid esines igas suurpiirkonnas, kuid kõige enam Põhja- ja Lõuna-

Helsingis. 
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Joonis 18. Eestlaste osakaal Helsingi osa-alade elanikkonnast, 2000. 
*Valgega on tähistatud osa-alad, mille andmed puuduvad, on esitamiseks liiga ebatäpsed 
või kus elab alla 100 inimese. 
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Joonis 19. Eestlaste osakaal Helsingi osa-alade elanikkonnast, 2008. 
*Valgega on tähistatud osa-alad, mille andmed puuduvad, on esitamiseks liiga ebatäpsed 
või kus elab alla 100 inimese. 
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Kaardianalüüs näitab, et võrreldes 2000. aastaga on osa-alade jagunemine eestlaste 

osakaalu järgi 2008. aastal ühtlasem. Kui 2000. aastal ületas linna keskmist eestlaste 

osakaalu enam kui kaks korda 14 osa-ala, siis 2008. aastal oli taolisi osa-alasid vaid 11. 

Neid osa-alasid, mille eestlaste protsent jäi linna keskmisele alla rohkem kui kaks korda, 

oli 2000. aastal 52, 2008. aastal aga 33. Võib väita, et osa-ala tasemel on eestlased asunud 

elama endisest rohkematesse piirkondadesse. 

 

Joonised 20 ja 21 näitavad, millistes Helsingi osa-alades on eestikeelse elanikkonna 

osakaal kogurahvastikust kõige enam kasvanud ehk millised võiksid olla uued 

koondumiskeskused aastatel 2000-2008. Jättes kõrvale  need osa-alad, kus 2008. aastal 

elas alla 50 eestlase, toimus suurim eestlaste osakaalu kasv Roihuvuoris (Kagu-Helsingi) 

ja Kontulas (Ida-Helsingi) (joonis 21). Suuruselt järgmised osakaalu kasvud toimusid aga 

Aurinkolahtis, Konalas ja Itäkeskuses. Neist esimene on üsna uus elupiirkond Ida-

Helsingis, kus enne 2000. aastat ei elanud ei eestlasi ega kedagi teist. On huvitav, et  uude 

elupiirkonda asunute seas on märkimisväärne osa eestlasi. Konala aga viitab koos 

naaberpiirkondade Reimarla ja Kannelmäega Helsingi loodenurgas raudtee ääres 

arenevale eestlaste koondumisele. 
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Joonis 20. Eestlaste osakaalu muutus Helsingi osa-alade lõikes, 2000-2008. 
*Valgega on tähistatud piirkonnad, mille andmed puuduvad, on esitamiseks liiga 
ebatäpsed või kus elab alla 100 inimese. 
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Joonis 21. Helsingi osa-alad, kus eestlaste osakaal kogu piirkonna elanikkonnast kasvas 
aastatel 2000-2008 kõige enam. 
*Välja on jäetud osa-alad, kus aastal 2008 elas vähem kui 50 eestlast. 
 

6.3 Suurima eestlaste osakaaluga osa-alade iseloomustus 

Lisaks eelnenud peatükkides põgusalt tehtud viidetele Helsingi eri osade hoonestuse, 

hinnataseme ja üldise iseloomu kohta näidatakse järgnevalt kaardianalüüsi abil, millised 

piirkondi iseloomustavad näitajad võiksid seletada eestlaste paiknemises 2008. aastaks 

välja kujunenud mustrit. Eestlaste paiknemise põhjusi avab ka võrdlus muu võõrkeelse 

elanikkonnaga. 

 

Eestlaste ja teiste võõrkeelsete elanike paiknemismuster üldjoontes kattub (joonised 19 ja 

22). Mõlema rahvastikurühma puhul ilmnes juba eelnevast analüüsist olulisena Ida-

Helsingi roll. Põhja-Helsingi osa-alades elab vähe nii eesti- kui teisi võõrkeelseid. Veel 

võib mainida, et arvatavasti põhjustab Kirde-Helsingis asuva Viikki teaduspargi ning 

Kesk-Helsingis esile kerkiva Itä-Pasila suurt võõrkeelsete osakaalu vähemalt osaliselt 

seal asuvad ülikooli ühiselamud. Seda, et üldiselt elavad eestlased muude võõrkeelsetega 

samades paikades, kinnitab ka joonis 23. See võiks tähendada, et nende elukohavalikute 

põhjused on samuti võrreldavad. 
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Joonis 22. Muu võõrkeelse elanikkonna osakaal Helsingi osa-aladel, 2008. 
*Valgega on tähistatud osa-alad, mille andmed puuduvad, on esitamiseks liiga ebatäpsed 
või kus elab alla 100 inimese. 
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Joonis 23. Helsingi osa-alad eestikeelsete ning muude võõrkeelsete osakaalu järgi vastava 
osa-ala rahvastikust, 2008. 
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Nii kirjanduse kui Helsingi kujunemisloo põhjal (ptk 3) on alust arvata, et 

immigrantrahvastiku paiknemine on seotud linna eluasemefondi struktuuriga. Helsingi 

linnas on eramuid väga vähe (vaid 7,5 protsenti püsivalt asustatud eluasemetest on 

väikemajades) ning need vähesed asuvad peamiselt Põhja- ja Kirde-Helsingis ning 

merega piirnevatel aladel (joonis 24). Samadel aladel on eestlaste ja ka muu võõrkeelse 

elanikkonna osakaal väike. Niisiis võib väita, et sisserändajate paiknemine on seotud 

eramajade puudumisega ja kortermajade esinemisega piirkonnas. 
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Joonis 24 Eramajade osakaal kõigist osa-ala eluasemetest Helsingis, 2007. 
*Eramajade all on mõeldud eraldiasuvaid eramuid ning osakaal on arvutatud neist 
eluasemetest, kus püsivalt elatakse. 
**Valgega on tähistatud osa-alad, kus andmed puuduvad. 
Allikas: Helsingin seudun aluesarjat. 
 

 

Nagu peatükis 3 kirjeldati, on Soome ning ka Helsingi eluasemete omandisuhete süsteem 

üsna keerukas. Erineva omanikuga elamispinnad paiknevad ka linnaruumis erinevalt ning 

erineva loogika alusel. 
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Joonis 25 Linna omanduses olevate üürikorterite osakaal kõikidest osa-ala korteritest 
Helsingis, 2007. 
*Osakaal on arvutatud eluasemetest, kus püsivalt elatakse. 
**Valgega on tähistatud osa-alad, kus andmed puuduvad.  
Allikas: Helsingin seudun aluesarjat 
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Joonis 26. Eraomanduses olevate üürikorterite osakaal osa-ala kõikidest püsivalt 
asustatud eluasemetest Helsingis, 2007.  
*Valgega on tähistatud alad, mille andmed puuduvad.  
Allikas: Helsingin seudun aluesarjat. 
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Üüripindade paiknemises eristub linna üürikorterite paiknemine (joonis 25), mida 

iseloomustab eesmärgipärane hajutatus (vt ka ptk 3.3.3) väga palju eraomanduses 

olevatest üürikorteritest (joonis 26), millede paiknemist on reguleerinud turg ning mis on 

koondunud Lõuna-Helsingisse. Eestlaste paiknemise mustriga sarnaneb oluliselt rohkem 

linna kui eraomanduses olevate üürikorterite paiknemine. Samas ei saa öelda, et eestlaste 

paiknemine arava-korterite jaotumisega kõikide osa-alade puhul seotud oleks (joonis 27). 

Seos ei seisne niivõrd selles, et eestlased elaksid seal, kus on linna üürikorterid, vaid 

pigem selles, et nendes piirkondades, kus on keskmisest vähem Arava-kortereid, elab ka 

vähem eestlasi. See on seotud peamiselt sellega, et nii eestlasi kui arava-kortereid leidub 

vähe eramupiirkondades ja Lõuna-Helsingis. 
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Joonis 27 Helsingi osa-alad eestlaste osakaalu ning arava-korterite osakaalu järgi, 2007. 
Allikas: Helsingin seudun aluesarjat. 
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7. ARUTLUS 

7.1 Analüüsi põhitulemused 

Andmeanalüüsil selgus, et Helsingi eestikeelne elanikkond suurenes aastatatel 1995-2008 

nii absoluutselt (1995. aastal 2819 eestlast, 2008. aastal 5606) kui suhteliselt (1995. aastal 

0,55% Helsingi elanikkonnast, 2008. aastal 0,99%). Kogu uurimisperioodi jooksul on 

eestlaste paigutumine olnud ajas üsna stabiilne vaatamata sellele, et eestlaste arv on 

peaaegu kahekordistunud. Kõikidest Helsingi eestlastest on suurim osa kogu 

uurimisperioodi vältel elanud Ida-Helsingis ning kõige väiksem osa Põhja-Helsingis. 

Osaliselt seletab seda vastavate suurpiirkondade suuruse erinevus, ent võrreldes 

põhirahvastikuga on eestlased siiski Ida-Helsingis selgelt üleesindatud (joonis 11). 

 

Seda, et eestlaste paiknemise muster uurimisperioodi jooksul vaatamata eestikeelse 

elanikkonna kasvule oluliselt ei muutunud, kinnitas ka analüüs põhipiirkondade tasemel. 

Analüüs veel täpsemate ja sisemiselt homogeensemate osa-alade lõikes näitas aga, et 

aastatel 2000-2008 on teatav ruumiline hajumine siiski toimunud: võrreldes 2000. aastaga 

oli 2008. aastal vähem osa-alasid, kus ei elanud ühtegi eestlast ning vähenes ka nende 

osa-alade hulk, kus eestlaste osakaal kogurahvastikust ületas Helsingi keskmist üle kolme 

korra (joonised 18 ja 19). Alasid, kus eestlaste osakaal aastatel 2000-2008 kõige enam 

suurenes, ei saa ühise nimetaja alla paigutada, sest märgatavat kasvu esines nii sellistes 

piirkondades, kus eestlaste osakaal juba 2000. aastal kõrge oli, kui esines ka uusi 

koondumiskeskusi mujal kui Ida-Helsingis (joonis 20). 

 

Suurima eestlaste osakaaluga osa-alade taustanäitajate vaatlusel selgus, et eestlaste 

paiknemist võib pidada seotuks Helsingi eluasemefondi struktuuriga ja et eestlaste 

paigutusmuster sarnaneb üldjoontes teiste võõrkeelsete paiknemisega. Järgnevalt 

käsitletakse nimetatud tulemusi Helsingi ja Helsingi regiooni kontekstis ning arutletakse 

eestlaste elukohavalikute põhjuste üle sotsiaal-ruumilise ja etnilise segregatsiooni 

teooriate valguses. 
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7.2 Arutelu 

7.2.1 Immigrantrahvastiku paiknemine Helsingis 

Soome on alles viimasel mõnel aastakümnel saanud rahvusvahelise rände oluliseks 

sihtmaaks. Ajal, kui Lääne-Euroopasse saabusid külalistöölised (kes tõsi küll, jäid sinna 

püsivalt), oli Soome ise töörände lähtemaa. Välisrändesaldo muutus Soomes postitiivseks 

1980. aastate algul ning sisseränne Soome hakkas sellest alates kasvama. Rändesaldo 

positiivseks muutumise põhjuseks ei ole peetud Soome tõmbetegurite suurenemist, vaid 

mitmetes maailma riikides 1990-ndatel esinenud sõdu ja kriise, mis tõukasid inimesi 

lisaks teistele vastuvõtvatele riikidele ka Soome (Pohjanpää jt 2003). Hiljem on Soome 

muutunud atraktiivseks rahvusvahelise rände sihtmaaks ning ka Soome enda poliitiline 

hoiak on tulenevalt demograafilistest ja majanduslikest teguritest muutunud töörännet 

soosivaks (vt ptk 3.2.2). 

 

Loomulikult pole Soome ega Helsingi immigrantrahvastik sisemiselt ühtne, vaid koosneb 

paljudest erinevatest rahvastikurühmadest, kelle lähtemaa, rändepõhjus ning 

sotsiaalmajanduslik ja kultuuriline taust võivad olla täiesti erinevad. Siiski ühendab 

immigrantrahvastiku hulka kuuluvaid rühmi paljudes riikides koondumine linnadesse ja 

eriti pealinna. Nõnda on see toimunud ka Soomes, kus Helsingis on maa suurim 

välispäritolu rahvastiku osakaal. Muu keel kui soome või rootsi keel on emakeeleks 

umbes 9 protsendil Helsingi elanikel.. 

 

Aastate jooksul on Helsingi välispäritolu rahvastiku lähtemaad ja sotsiaalne struktuur 

muutunud ning koos sellega ka ruumiline paiknemine. Aastate 1995 ja 2008 võrdluses on 

eriti märgatav kalli, prestiižse ja ilma linna üürikorteriteta Lõuna-Helsingi suurpiirkonna 

osatähtsuse vähenemine võõrkeelse rahvastiku paiknemises. Eestlaste puhul nõnda suurt 

muutust toimunud ei ole (joonis 9), sest saabujate sotsiaalne koostis on ilmselt muutunud 

vähem. Sellest annab tunnistust Lõuna-Helsingi osakaal kogu eestlaskonnast – juba 

uurimisperioodi alguses 1995. aastal paiknes teistest võõrkeelsetest seal umbes 20%, 

eestlastest aga vaid 10%. Arvatavasti on eestlaste Helsingisse asumise peamine põhjus 

kogu vaadeldud perioodi jooksul olnud tööränne. Samal arvamusel on ka Pohjanpää jt 

(2003), kelle järgi eestlaste vanuseline koostis viitab tööst põhjustatud ümberasumisele. 

Võib arvata, et muutused immigrantrahvastiku sotsiaalses struktuuris, mis käesolevas 

uurimuses jäid analüüsist välja, mõjutavad tema ruumilise paiknemise mustrit, sest 
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erineva sotsiaalmajandusliku taustaga sisserändajatel on erinevad vajadused ja 

võimalused. 

 

Analüüs näitas aga, et suure osa immigrantrahvastiku paiknemisest seletab piirkonna 

ruumiline struktuur. Helsingi regiooni puhul on oluline mõista, et mitmest omavalitsusest 

koosnev linnaregioon moodustab ühtse eluasemeturu, mille eri osade eluasemefondid on 

erinevad. Helsingi linna iseloomustab korrusmajades asuvate korterite suur osakaal ning 

suurte korterite vähesus. Teistes pealinnaregiooni omavalitsusüksustes, veel enam aga 

suurema Helsingi regiooni äärevaldades on jõukatele lastega peredele sobivaid avaraid ja 

looduslähedases keskkonnas paiknevaid elamispindu rohkem, mistõttu ränne regiooni 

omavalitsusüksuste vahel on seotud eaga ja elufaasiga. Viimase, elufaasi mõõtme mõju 

on pealinnaregiooni sotsiaalruumiliste erinevuste esinemises kõige tähtsamaks pidanud nt 

Vaattovaara (1998). Kuna Soome maksusüsteemi järgi sõltuvad omavalitsuse tulud tema 

elanike sissetulekutest, peavad vallad ”heade” maksumaksjate pärast konkureerima. 

Helsingi puhul, kuhu saabutakse noorelt õppima ning lahkutakse laste saamise vanuses 

ning mis võtab vastu palju immigrante, tähendab see seda, et saabujate keskmine 

sissetulek jääb oluliselt alla lahkujate omale (Lankinen 2005). 

 

Lisaks Helsingi eluasemete struktuurile tüübi järgi suurendab immigrantrahvastiku 

osakaalu Helsingis arvatavasti ka eluasemete omandisuhete struktuur. Helsingis on 

rohkesti üürikortereid ja oluline osa neist kuulub linnale. See sobib hästi immigrantide 

vajadustega, kellel puuduvad uuele maale tulles elamispinna päriseks ostmiseks vajalikud 

teadmised, motivatsioon ja enamasti ka rahalised vahendid. Lisaks struktuursetele 

põhjustele on immigrantide koondumist suurtesse linnadesse seletatud näiteks 

multikultuurse linnaliku õhkkonna eelistamisega, juba ees ootavate rahvuskaaslaste 

mõjuga ning teiste kultuuriliste ja etniliste teguritega. Kõik need ja palju enamad aspektid 

mängivad rolli selles, miks Soome immigrantrahvastik on koondunud Helsingisse.  Veel 

tuleb rõhutada, et kõige tähtsamad põhjused nii riigisisesel linnadesse koondumisel 

põhirahvastiku kui ka immigrantrahvastiku seas on üldjoontes samad – kolitakse sinna, 

kus on töökohti ja õppimisvõimalusi ning neid leidub palju just suuremates linnades. 
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7.2.2 Eestlaste paiknemine Helsingis 

Nagu seletus, miks välispäritolu rahvastik on Soomes koondunud pealinna, hõlmab ka 

eestlaste ja muu immigrantrahvastiku linnasisese paiknemise selgitus nii struktuurset, 

majanduslikku, institutsionaalset, käitumuslikku kui kultuurilist aspekti. Oluline mõju 

immigrantrahvastiku paiknemisele on struktuursel elemendil, eluasemefondi koostisel 

tüübi ja omandisuhte järgi. Nagu joonised 22-26 kujutavad, kattub eestlaste 

paiknemismuster pigem kortermajade kui eramutega ning rohkem linna üürikorterite kui 

vaba üürituruga (vähemalt selles osas, mis puudutab Helsingi kesklinna üüriturgu, joonis 

26). Seda, et eestlasi elab vähem Põhja- ning Kirde-Helsingi eramupiirkondades, võib 

seletada nii sealse kinnisvara kõrge hinnaga kui väheste vabade pindade ja elanike 

väikese vahetuvusega eraomanduses olevates eluruumides. Helsingi idaosas seevastu, kus 

asub suurem osa elamispindadest ning kus üürikorterite osakaalu tõttu on elanike 

vahetuvus kiirem, on eluasemeturule sisenejatel lihtsam elukohta leida. Samuti on sealne 

kinnisvara nii soodsamate ostu- kui üürihindadega. 

 

Immigrantide ning ka eestlaste paiknemise kujunemisel  on oma osa sellel, mis toimus 

erinevate rahvastikurühmade sisserände ajal linnapoolses elamuarenduses. Mari 

Vaattovaara on arvanud, et immigrantrahvastik on koondunud Ida-Helsingisse, sest linn 

on viimase paarikümne aasta vältel just selles suunas kasvanud. Linna üürikorterite 

puhul, mille jagamisel on peamine põhimõte kiirete vajaduste täitmine eelisjärjekorras, 

on see tähendanud, et idas valminud uutesse elamutesse on pinna saanud seda kõige 

kiiremini vajavad inimesed (Lehto 2005). Nende hulka kuuluvad tihti just sisserändajad 

(Vilkama 2005). Kirjeldatud efekt pole ainult institutsionaalne, vaid võib kehtida ka 

vabal üüriturul: eestlaste puhul võib näiteks tuua Ida-Helsingi üsna uue Aurinkolahti 

korterelamupiirkonna, mille arendamine langes kokku eestlaste hoogsa saabumisega 

Helsingisse 2000. aastatel. Aurinkolahtis pole ühtegi linna üürikorterit, ent sellele 

vaatamata asusid eestlased uude piirkonda kiiresti. Veel on kirjanduses (nt Lehto 2005) 

välja toodud korterite suuruse mõju immigrantide paiknemisele. Tihti on teistest 

kultuuridest pärit peredes palju lapsi ning nad vajavad suurt korterit. Neid aga on 

Helsingis kõige enam vanemates kortermajapiirkondades. Eestlaste paiknemist, kelle 

peremudel ja kultuuriline taust sarnaneb soomlaste omaga, ruumivajaduse aspekt ilmselt 

niivõrd oluliselt ei mõjuta. 
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On üsna raske hinnata, kui palju sarnanevad Helsingi eestlased oma eluasemevajaduste, -

eelistuste ja vastavate teadmiste poolest põhirahvastikuga ning kui suures osas määravad 

nende paiknemist muu immigrantrahvastikuga samad tegurid. Ühelt poolt on Eesti ja 

Soome kultuuriliselt ja ühiskondliku korralduse poolest üsna sarnased ning palju ei erine 

ka arvamus sellest, milline on ihaldusväärne kodu. Samas võib Soome ja Helsingi linna 

lähedus Eestile tähendada seda, et seal elavad eestlased näevad oma Soomes viibimist 

vaid ühe ajutise eluetapina. Sellisele tulemusele on kvalitatiivseid meetodeid kasutades 

jõudnud näiteks Pajur (2006). Kui puudub plaan linna püsivalt elama jääda, on ka pere 

eelistused elamispinna suhtes põhirahvastikust erinevad – eraomandi poole ei pürgitagi 

ning kui eesmärgiks on töötada, raha koguda ja Eestisse naasta, lepitakse odavaima 

võimaliku elamispinnaga (nn. ehitusmeeste korterid). Selles uurimuses kasutada olnud 

andmetest ei tule välja eestlaste elukohavahetused pärast esmakordset Soome elama 

asumist, mistõttu ei ole võimalik kindlalt teada, kas ja kui palju esineb Helsingi 

eestikeelse elanikkonna seas ruumilist assimilatsiooni (spatial assimilation) ehk 

immigrantrahvastiku paiknemise muutumist aja jooksul sarnasemaks põhirahvastiku 

paiknemisele. Võib siiski öelda, et kuna eestlasi oli 2008. aastaks elama asunud peaaegu 

kõikidesse Helsingi piirkondadesse ning aastate jooksul on vähenenud kõige suurema 

eestlaste osakaaluga osa-aladel elavate eestlaste protsent kogu eestlaskonnast, ei ole 

eestlaste ruumiline koondumine uurimisperioodi jooksul suurenenud, vaid on pigem 

hajunud. Eespooltoodu valguses võib teatavat hajumist tõlgendada sellega, et arvatavasti 

on Helsingis järjest enam eestlasi, kes on pikemat aega Soomes elanud ning käituvad ka 

eluasemeturul põhirahvastikuga järjest sarnasemalt, kuid seda küsimust on vaja 

täiendavalt uurida. 

 

Eesti ja Soome kultuuriline ja geograafiline lähedus tähendab ka seda, et eestlastest 

sisserändajatel on teiste immigrantide ees kognitiivse ressursi eelis. Keele ja 

informeerituse olulisust on rõhutanud mitmed etnilise segregatsiooni uurijad (nt van 

Kempen ja Özüekren 1998). Helsingi eestlaskond on uurimisperioodi jooksul pidevalt 

kasvanud ning uutel tulijatel on võrgustike abil võimalik osa saada teiste teadmistest ning 

saada nõuandeid ja abi. Võrgustikku võiks nõnda näha kui kognitiivse ressursi 

suurendamise ja jaotamise mehhanismi. Taolisi võrgustikke on nii virtuaalseid (näiteks 

välismaal elavate eestlaste jutunurk aadressil www.pereklubi.com või rate.ee keskkonnas 

tegutsev –FinEst– nimeline klubi) kui ka reaalseid: Helsingis tegutseb eestlaste koor, on 

oma kogudus; lisaks saavad foorumitegelased ka päriselus kokku, pealinnaregioonis on 
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peaaegu kümme Eesti poodi (vt lisa 2). Ei saa välistada, et taoline infovahetus ning 

vastastikune abi on olnud mingite piirkondade puhul tõmbeteguriks ja mingil määral 

mõjutanud eestlaste paiknemist Helsingis, ent ka selle aspekti puhul on millegi 

kindlamalt väitmiseks vaja põhjalikumaid uuringuid. 

 

Võrgustike ning kognitiivse ressursi mõju võib olla üheks seletuseks ka sellele, miks 

eestikeelne rahvastik on mitmetest teistest rahvastikurühmadest vähem sõltuv linna 

üüripindadest, kuigi suurem mõju on arvatavasti muudel sotsiaalsetel ning tööturuga 

seotud näitajatel. Kodakondsuse alusel on Helsingi erinevate rahvastikurühmade 

sõltuvust sotsiaalüürikorteritest uurinud näiteks Kauppinen (2002), kelle järgi eestlaste 

segregatsiooni määr aastatel 1995-1999 vähenes ning kuigi Eesti kodanike jaotuse puhul 

oli täheldatav seos linna üüripindade paiknemisega, ei olnud see seos tugev. Eriti ilmekalt 

tuli see välja võrdluses somaallastega, kes olid uurimuse läbi viimise ajal tugevalt 

sõltuvus linna üürikorteritest (Kauppinen 2002) ja tegelikult on seda senini (Lankinen 

2006).  

 

Lankinen (2006, 17) on linna üürikorterite rolli analüüsides leidnud, et Helsingis 

elavatest eestlastest asuvad üha enamad elama mujale kui linna üürikorterisse. 2003. 

aastal elasid linna üüripinnal umbes pooled Helsingi eestlastest, mis oli võrreldav 

venelaste sama osakaaluga. Suurimast põgenikerühmast somaallastest elas sotsiaalpinnal 

70% (Lankinen 2006). Nende andmete ja kaardipiltide järgi võib öelda, et eestlaste 

paiknemine Helsingis on seotud linna üüripindade paiknemisega, aga vähemalt sama 

palju on neid eestlasi, kes linna üürikorterites elada ei taha või sinna näiteks ”liigse 

jõukuse” või teistest taotlejatest vähem akuutse korterivajaduse tõttu ei pääse. Siinkohal 

on paslik korrata, et Soomes ei ole linna üüripinnal elamine midagi häbiväärset ja et 

süsteem ei sarnane Eesti sotsiaalkorteritele – vastupidi, linna korterisse pääsemiseks on 

ka soomlased aastaid järjekorras, sest need on võrreldes eraturuga soodsamad (nt Huhta 

2009). 

 

Kuna linna üürikorteris elamine on soodsaim ja paljudele ainuke kättesaadav elamispind, 

erineb linna korterite elanike sotsiaalmajanduslik koostis siiski näiteks eramuelanike 

omast. Helsingi linna üürikorterite elanike seas on võrreldes ülejäänud rahvastikuga 

rohkem töötuid, vähem kõrgharidusega inimesi, rohkem toimetulekutoetuse saajaid, 

rohkem üksikvanemaid, peredes on rohkem lapsi (kultuurilised erinevused), leibkondade 
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sissetulekud on väiksemad ning rohkem on välispäritolu elanikke (Lankinen 2006). On 

rohkesti uurimusi nimetatud näitajate omavahelistest suhetest ning ka Helsingi puhul võib 

näidata, et neil aladel, mille eestlaste osakaal on suur, kipub kõrge olema ka töötute 

osakaal (Helsingin seudun aluesarjat ja töös kasutatavad andmed). Samas ei ole eestlaste 

seas põhirahvastikust rohkem töötuid (nt Pohjanpää jt 2003). Eestlased ja töötud elavad 

linna üürikorterites ehk samal põhjusel (nt sissetulekute väiksus), aga kuna ei saa öelda, 

et eestlane olemine oleks seotud töötu olemisega, jäetakse käesolevas töös see teema 

puudutamata. Küsimus vajaks vastamiseks suuremahulist individuaalandmete analüüsi. 

 

Lankinen (1997, 187), aga ka mitmed teised autorid rõhutavad, et immigrandid ei ole 

homogeenne rühm. Kui Lääne-Euroopa ja  arenenud Põhja riikidest pärit sisserändajad 

käituvad tema sõnul eluasemeturul kui rikkad soomlased, siis lõunapoolsematest riikidest 

pärit tulijad koonduvad linna üürikorteritesse. Sama võib öelda eestlaste kohta, kellest 

enamust on küll seostatud töörände ja sissetulekulõhe ületamisega (Pohjanpää jt 2003, 

Pajur 2006), aga kellede seas leidub kindlasti ka teistsuguse sotsiaalmajandusliku 

taustaga inimesi ning kelle Helsingisse elama asumise motiivid ning tulevikuplaanid on 

erinevad. Lõppkokkuvõttes teeb iga perekond oma otsused ise ning nende otsuste aluseks 

on võimalused ja vajadused.  

 

Loomulikult saab valikuid teha etteantud või kättesaadavate võimaluste piires. Helsingi 

puhul on selle konteksti loomises väga oluline roll eespool korduvalt mainitud 

institutsionaalsel aspektil, mis seisneb hajutavas linna- ja ehituspoliitikas ning avaliku 

sektori suures osakaalus eluasemeturust. Otsustava tähtsusega immigrantrahvastiku ning 

eestlaste paiknemisel on ka linna eluasemefondi koostis. Nende raamide sees teevad 

inimesed oma otsuseid, mis sõltuvad majanduslikest, sotsiaalsetest ja kultuurilistest 

teguritest. Nõnda võibki öelda, et eestlaste paiknemist Helsingi linnas ei saa seletada ühe 

teoreetilise lähenemise või ühe teguri abil, vaid oma osa on mitmel mõjuteguril. 

 

7.3 Edasine uurimisperspektiiv 

Käsolev töö täitis oma eesmärgi näidata Helsingi eestikeelse elanikkonna üldiseid 

paigutumismustreid aastatel 1995-2008 ning eestlaste osakaaludes ja jaotumises 
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toimunud muutusi. Töö käigus tekkisid aga mitmed küsimused, mis annavad põhjust 

edasisele uurimisele. 

 

Kasutada olnud andmetest ei tule näiteks välja eestlaste pärast Helsingisse elama asumist 

tehtud elukohavahetused. Individuaalsete rändeandmete alusel oleks võimalik otsida 

vastust küsimusele, kas pikemat aega Helsingis elanud eestlaste eluasemevalikud 

muutuvad järjest sarnasemaks põhirahvastiku vastavate valikutega, st kas toimub 

ruumiline assimilatsioon. Osa-alade taseme vaatlemine aastatel 2000-2008 viitab selle 

protsessi toimumise võimalikkusele. Eestlastest elanike individuaalsete rändeandmete 

sidumine nende sotsiaal-majanduslike taustanäitajatega annaks uurimusele veelgi 

suurema seletusjõu. 

 

Arutelus erile kerkinud küsimustest oleks eestlaste paiknemise põhjuste seletamiseks 

vajalik uurida ka võrgustike mõju. See eeldaks nii Helsingisse kolimise kui 

helsingisisestele elukohavahetustele viivate otsuse kujunemise uurimist ning Helsingis 

elavate eestlaste omavahelise suhtlemise ja võrgustike vaatlemist. Kõik nimetatud ja 

palju rohkemad kognitiivsed ja sotsiaalsed tegurid võivad mõjutada eestikeelse 

elanikkonna paiknemist. 

 

Üks võimalik uurimuse edasi arendamise võimalus on ka vaatluse viimine veelgi 

täpsemale tasemele. Helsingis kogutakse andmeid elanike emakeele kohta ka ehitiste 

lõikes – selline analüüs tooks praegusest kindlama teadmise sellest, kas ja kui palju on 

eestikeelse elanikkonna paiknemine seotud eluasemefondi struktuuriga. 
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8. KOKKUVÕTE 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida eestikeelse elanikkonna paiknemist 

Helsingis aastatel 1995-2008 ning uurimisperioodi jooksul paiknemises toimunud 

muutusi. Teemakäsitluse taustal olid erinevad lähenemised sotsiaal-ruumilisele ja 

etnilisele segregatsioonile ning segregatsiooni mõisteti käesolevas töös kui sotsiaalsete ja 

etniliste erinevuste avaldumist ruumilistest suhetes. Uurimispiirkonnaks oli Helsingi linn, 

kus uurimisperioodi jooksul suurenes eestikeelse elanikkonna arv peaaegu kaks korda. 

2008. aastal elas Helsingis umbes 5600 inimest, kelle emakeeleks oli eesti keel. Kogu 

Helsingi elanikkonnast moodustasid eestlased 2008. aastal umbes 1 protsendi. 

 

Töö teoreetilises osas anti ülevaade levinumatest lähenemistest segregatsioonile, sh 

segregatsiooni olemusele ja tekkepõhjustele. Teoreetilise osa lõpetanud arutluses selgus, 

et oma tekkimise aja, koha ja taustsüsteemi kattumatuse tõttu Soome eripäradega ei sobi 

kõik teooriad, näiteks linnaökoloogiline lähenemine, Helsingi teema käsitlemiseks. 

Sealjuures oli olulisim aspekt Helsingi ruumilise arengu planeeritus ning avaliku võimu 

aktiivne osalemine eluasemeturul. Lisaks leiti, et Helsingis elavad eestlased erinevad 

mitmel moel teistest immigrantrühmadest, samas sarnanevad põhirahvastikuga ja et seda 

tuleb edasisel analüüsil arvestada. 

 

Teoreetilisele osale järgnenud uurimispiirkonna peatükis käsitleti Helsingi linna 

positsiooni Soome ja Helsingi regiooni ning pealinnaregiooni kontekstis, 

immigrantrahvastiku kujunemise lugu ning etnilise ja sotsiaal-ruumilise segregatsiooni 

esinemist. Edasiste analüüsitulemuste tõlgendamise seisukohalt tõsteti tähtsaimate 

asjaoludena esile Helsingi seotus naabervaldadega, mis on nii elanike kui eluasemefondi 

sturuktuuri poolest Helsingist erinevad: Helsingis on võrreldes ümbritsevate 

omavalitsusüksustega rohkem korrusmajades asuvaid kortereid, elamispinnad on 

keskmiselt väiksemad ja oluline osa elamispinnast on üürikorterid. Sellest tulenevalt on 

ka Helsingi ränne ea- ja elustiilispetsiifiline. Teise struktuurse-institutsionaalse aspektina 

toodi välja Helsingi ruumilise arengu reguleeritus ning järjekindel ehitus- ja 

eluasemepoliitika, mille eesmärgiks on sotsiaalselt võrdne ja hajutatud struktuur. Peatükis 

avati Helsingi sotsiaalse eluasemeturu toimimise põhimõtteid, milledest uuringu 

seisukohalt on tähtsaim hajutamispoliitka mõju immigrantrahvastiku paiknemisele ja 
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asjaolu, et erinevalt paljudest teistest riikidest on Soome ja Helsingi avalikud üüripinnad 

immigrantrahvastikule hästi kättesaadavad. 

 

Andmeanalüüsi osas uuriti Helsingi eestikeelse elanikkonna hulga ning paiknemise 

muutust Helsingi linna teabekeskusest saadud andmete põhjal kvantitatiivselt ning 

kaardianalüüsi meetoditega. Eestlaste paiknemist vaadeldi kolme piirkondliku jaotuse 

tasemel. Analüüsil selgus, et eestlaste paiknemine on vaatamata eestlaste arvu 

kahekordistumisele olnud üldjoontes ajas üsna stabiilne. Kõikidest Helsingi eestlastest 

elas suurim osa (umbes 1/3) kogu uurimisperioodi vältel Ida-Helsingi ning kõige väiksem 

osa Põhja-Helsingi suurpiirkonnas, kõige enam on muutunud Lõuna-Helsingis elavate 

eestlaste osatähtsus. Eestlaste üldine paiknemisstruktuur ei kattu põhirahvastiku omaga, 

suurim eestlaste üleesindatus esineb Ida-Helsingi suurpiirkonnas ja alaesindatus Lõuna-

Helsingi suurpiirkonnas. 

 

Seda, et eestlaste paiknemise muster uurimisperioodi jooksul vaatamata eestikeelse 

elanikkonna kasvule oluliselt ei muutunud, kinnitas ka analüüs põhipiirkondade tasemel. 

Analüüs veel täpsemate ja sisemiselt homogeensemate osa-alade lõikes näitas aga, et 

aastatel 2000-2008 on teatav ruumiline hajumine siiski toimunud: võrreldes 2000. aastaga 

oli 2008. aastal vähem osa-alasid, kus ei elanud ühtegi eestlast ning vähenes ka nende 

osa-alade hulk, kus eestlaste osakaal kogurahvastikust ületas Helsingi keskmist üle kolme 

korra. Eestlaste osakaalu kasvu esines aastate 2000 ja 2008 võrdluses nii aladel, kus juba 

varem palju eestlasi elas kui ka täiesti uutes piirkondades. 

 

Töös vaadeldi Soome pealinnaregiooni avaliku statistikaandmebaasi andmeid kasutades 

ka suurimate eestlaste osakaaluga osa-alade eluasemefondi struktuuri ning arutleti 

eestlaste paiknemist mõjutavate tegurite üle. Võib öelda, et eestlaste paiknemine on 

seotud Helsingi eluasemefondi struktuuriga ja et eestlaste paigutusmuster sarnaneb 

üldjoontes teiste võõrkeelsete paiknemisega: nii muude võõrkeelsete kui eestlaste 

paiknemine on seotud eramajade mitteesinemisega ning seos on näha ka linna 

üürikorterite esinemisega. 

 

Samas käis kõikide uurimistöö teemadega kaasas käsitlus eestlasestest kui ebatüüpilisest 

ja mingil määral erilisest immigrantrahvastiku rühmast. Eesti ja Soome geograafiline ja 

kultuuriline lähedus võib mõjutada eestlaste paiknemist näiteks institutsionaalsesse 
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keskkonda parema sobitumise, rände ajutise iseloomu ja tagasipööratavuse, eestlaskonna 

suurema kognitiivse ressursi ja võimalike suhtlus-ja tugivõrgustike plaanis. Arutlusel 

jõuti seisukohale, et eestlaste paiknemise seletamiseks on vaja arvestada mitmete 

erinevate tegurite ja teooriatega ning et teema vajaks avamiseks põhjalikumat käsitlust. 

 

Uurimisteema jätkamise põnevaimaks perspektiiviks võib pidada järjest suureneva 

Helsingi eestlaskonna elukohavahetuste vaatlemist põhjalike individuaalandmete alusel, 

mis võimaldaks uurida ruumilise assimilatsiooni protsessi. 
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Bachelor theses “Spatial Organisation of Estonian-speaking Population in Helsinki 

During the Period of 1995 – 2008” 

9. SUMMARY 
 

This bachelor’s thesis explores the spatial organisation of Estonian-speaking population 

in the city of Helsinki over the years 1995-2008. The number of Estonian-speaking 

people almost doubled during the mentioned period and the main purpose of the paper is 

to investigate whether the distribution of the Estonian-speaking population has stayed the 

same or changed during the mentioned period and what are the factors current spatial 

organisation is mostly affected by. The theoretical background for the paper lies in the 

theories of socio-spatial and ethnic segregation. 

 

The paper begins with an introduction, where general idea about the topic is given and 

main purposes of the paper are stated. The next section gives an overview of the different 

approaches to the subject of spatial and ethnic segregation and lists advantages and 

disadvantages that have been related to the segregation discussion.  

 

The theoretical discussion is followed by a section where the city and region of Helsinki 

are introduced. The main purpose of that section is to create a background for the paper 

that would help explain the spatial organisation of the city. In the case of Helsinki, both 

the structure of housing and the political-institutional aspect are of great importance. This 

statement is supported by the analysis that suggests a connection between housing 

structure and spatial organisation of the immigrant population. Analysis is based on data 

provided by City of Helsinki Urban Facts department and it is carried out on three 

different district levels.  

 

When studying the spatial organisation of Estonians on two larger district levels it seems 

that no outstanding changes have taken place – over the whole period majority of 

Estonians have lived in the eastern and north-eastern part of Helsinki. However, when 

observing Estonians’ spatial patterns on a smaller scale, it seems that in recent years there 

has occurred some spreading.  
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Reasons for the spatial organisation are considered in the discussion section where the 

spatial pattern of Estonians is compared to housing structure and population distribution 

of the city of Helsinki. The paper ends with a conclusion. 
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