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 Sissejuhatus 
 

Inimesed ei rända alati ühes suunas ega käitu valitsevate trendide kohaselt. Rändekäitumist 

mõjutavad sissetulek, elutingimused, riigi poliitiline ning majanduslik olukord, rahvastiku 

koosseis ning selle muutused. Teatavasti ei käitu kõik rahvastikurühmad alati sarnaselt ning 

seetõttu on oluline analüüsida elukohamuutusi rahvastiku põhitunnuste järgi. Üks nendest 

põhitunnustest on rahvus (Tammur 2003). Rahvusvähemuste rändesuunad, nagu ka nende 

paiknemine Eestis, on erinevad.  

Rahvusest veelgi olulisem rännet mõjutav rahvastikutunnus on vanus. Rändele on iseloomulik 

sündmuste tugev koondumine noorusikka, ent rändekarjäär ei lõppe sugugi teise ega 

kolmanda elukümnendiga, vaid jätkub kuni kõrge eani, ehkki teisenava laadi ja 

intensiivsusega. Hilisemas eas rände intensiivistumine on seletatav ühelt poolt tööjätu, teisalt  

aga lesestumise ning iseseisva toimetulekuvõime langusega (Katus, Puur 2005). Rände ja 

vanuse vahel on tugev seos, seega vaadeldaksegi rännet vanusrühmiti (Kupiszewski jt. 2001). 

Rände vanuserinevuste uurimine on oluline, sest rändesuunad on igas elutsüklis suhteliselt 

stabiilsed, seetõttu mõjutab rahvastiku vanuskoosseis otseselt riigis valitsevaid rändesuundi. 

Muutus rahvastiku vanuskoosseisus – näiteks rahvastiku vananemine – muudab valitsevaid 

suundi (Jõeveer 2003).  

Senised uurimuste suurim probleem on rändeandmete kvaliteet – 1992. aastal tühistati 

elukoha registreerimise kohustus ning suurem osa rändestatistikast põhineb endiselt elukoha 

registreerimisel. Vanematel inimestel on säilinud harjumus elukohamuutusi registreerida ning 

sellest tulenevalt on rändeandmed nende kohta kõige usaldusväärsemad. 2000nda aasta rahva 

ning eluruumide loenduse andmed annavad võimaluse analüüsida ka vanuse mõju 

rändesuundadele.  

Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse vanemas tööeas ning pensioniealiste eestlaste ning 

venelaste siserände suundi vahemikus 2000 – 2008. Uurimise all on rahvastik vanuses 50 ja 

vanemad. Töö eesmärgiks on kindlaks teha, kuidas ja kas  eestlaste ning venekeelse 

rändekäitumine Eestis erineb.   

Mõistmaks täpsemalt vanemas tööeas ja pensioniealiste inimeste ning etniliste vähemuste 

rändekäitumist, annab uurimitöö teoreetiline taust ülevaate rände rahvuserinevustest. Etniliste 

vähemuste rändekäitumine erineb oluliselt põlisrahvastiku omast ning seetõttu kirjeldatakse 
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vähemusgruppide erinevaid käitumismudeleid uues asukohariigis.  Teoreetilises osas on ka 

eraldi peatükk vene vähemuse kujunemisest Eestis.  

Metoodika osas antakse ülevaade erinevatest linnastumise etappidest ning vanemaealiste 

rände iseärasustest. Seejärel analüüsitakse 2000. aasta loendusandmete ning rahvastikuregistri 

andmete põhjal siserände rahvuserinevusi kohaliku omavalitsuse üksuste, maakondade ning 

asustuse hierarhiatasemete vahel. Analüüsi osale järgneb tulemuste arutelu ning töö lõppeb 

kokkuvõttega.  
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1. Teoreetiline taust 

1.1 Rände rahvuserinevused  
 

Välispärituolu rahvastiku paiknemist ja rändekäitumist nende uuel sihtkohamaal mõjutavad 

mitmed tegurid, näiteks asukohamaa asustuspoliitika sisserännanute suhtes, ühest lähtekohast 

pärinevate sisserändajate hulk, sisserände aeg ning põhjus, uues asukohariigis elatud aeg ja 

sisserännanute võimalused integreeruda uue kodumaa ühiskonnaellu (Tammur 2003). 

Välispärituolu rahvastiku rändekäitumist mõjutavad asukohamaa asustuspoliitika 

sisserännanute suhtes, sisserändajate arv, sisserände aeg ning põhjus, uues asukohariigis 

elatud aeg ja sisserännanute integreeritus uue kodumaa ühiskonnaellu (Tammur 2003).  

Etniliste vähemuste käitumine lääne kontekstis on hästi vaadeldav ruumilise segregatsiooni 

(ning kontsentratsiooni) läbi. Definitsiooni kohaselt nimetatakse segregatsiooniks ühe või 

mitme inimrühma eraldumist teistest sama ühiskonna inimrühmadest rassilise, rahvusliku, 

usulise või muu erinevuse põhjal, et tagada domineeriva rühma eesõigusi liikmetele (van 

Kempen, Özüekren 1998).  

Ruumilist segregatsiooni võib näha kui vähemusgruppide eraldi elamist laiema populatsiooni 

sees. Mida suurem on kõrvalekalle ühtlasest hajumisest, seda suurem on ka segregatsiooni 

määr. Ruumiline segregatsioon eksisteerib kui mõned piirkonnad näitavad vähemusgrupi 

liikmete üleesindatust ning teised alaesindatust (van Kempen, Özüekren 1998). Ruumiline 

segregatsioon eeldab alati ruumilist kontsentratsiooni. Kui mingis piirkonnas on kindla 

vähemusgrupi ülekaal, siis me räägime selle grupi kontsentratsioonialast. Samas võib 

kontsentratsiooniala olla elukohaks erinevate etniliste gruppide liikmetele (van Kempen, 

Özüekren 1998).  

Ruumilise segregatsiooni puhul on võimalik eristada kolme mudelit: ruumilise assimilatsiooni 

mudel, elukoha kihistumise mudel ning etnilise enklaavi mudel (Bolt, van Kempen 2010).  

Assimilatsiooniks nimetatakse üldjuhul vähemusgrupi eripära mahasurumist ning enamuse 

keele ja kommete ülevõtmist, millega kaasneb ühtlasi ka identiteedi muutus. Ruumilise 

assimilatsiooni mudel keskendub üksikisiku tasandile ja seostab vähemusgrupi liikmete 

liikumised nende eelistuste, samuti vahendite ja piirangutega. Immigrandid saabuvad 

enamasti lainetena ning valivad elukohaks etnilise enklaavi, kus neile kindlustatakse abi ning 

nad saavad säilitada kodumaa elustiili. Harilikult on enklaavi sotsiaal-majanduslik staatus ja 

naabruskonna kvaliteet madal, ent see ei kaalu üles eeliseid, mida pakub elamine etnilise 
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kogukonna keskel. Siiski, akulturatsiooni taseme tõustes kalduvad vähemusgrupi liikmete 

eelistused muutuma. Sarnaselt enamuspopulatsiooni liikmetele otsustavad nemadki kõrgeima 

saavutatava majandusliku staatusega naabruskonna kasuks. See toob kaasa 

enamuspopulatsiooni naabruskonna eelistamise. Immigrandid „ronivad“ aja jooksul 

sotsiaalsel redelil ülespoole ning on paremini võimelised oma sotsiaal-majanduslikke 

ressursse suunama  enamusrahvastiku lähedusse soovitud elukoha hankimiseks. Immigrantide 

jaoks annab akulturatsioon soovi ja sotsiaalne mobiilsus viisi, kuidas ruumilist assimilatsiooni 

saavutada (Bolt, van Kempen 2010). 

Koha kihistumise mudel keskendub makrotasandile, rõhutades piiranguid, millega 

vähemusrühmad on eluasemeturul silmitsi. Vähemusgruppe takistab elukoha valikul 

diskrimineerimine kinnisvaraturul. Enim diskrimineeritud grupid ei ole võimelised oma 

sotsiaal-majanduslikku staatust oma naabruskonna omaga sobitama. Jätkuva 

diskrimineerimise tulemusena on nad vähem võimelised soovitud naabruskonda kolima. 

Diskrimineerijate rollis võivad siinkohal olla näiteks laenuandjad, kinnisvaraagendid, 

maaomanikud, kohalikud ja riiklikud autoriteedid (Bolt, van Kempen 2010).  

Etnilise enklaavi mudel keskendub vähemusrühmade majapidamiste individuaalsetele 

eelistustele. Erinevalt assimilatsiooni mudelist etnilise enklaavi mudel kahtleb selles, et mida 

kauem vähemus võõrustaja ühiskonnas viibib, seda enam hakkavad etniliste vähemuste 

naabruskondade eelistused sarnanema  enamusrahvuse eelistustega. Suhteliselt kõrge sotsiaal-

majandusliku staatusega vähemusgrupi liikmed ei soovi alati vaesematest piirkondadest 

lahkuda. Nad otsustavad elada oma kaasmaalaste läheduses, kus nad end koduselt tunnevad 

ning aitavad kaasa kogukonna käekäigule. Ruumilise klasterdumise põhjuseks võib olla ka 

hirm rassilise kiusamise ees väljaspool etnilist kogukonda, samuti säilivad koos elades 

kultuurilised sidemed (Bolt, van Kempen 2010). Ruumilise klasterdumise puhul arendab 

enamus vähemusgruppe mitteametlikke võrgustikke, et kindlustada endile nii majanduslikku 

kui ka sotsiaalset abi (Knox ja Pinch 2010).  

Kontsentratsiooni mõiste võib antud kontekstis võrdsustada kongegratsiooni mõistega, mis 

tähendab samuti etniliste vähemuste valikut ruumis koonduda. Tegu pole ilmtingimata 

vabatahtliku soovitud segregatsiooniga. Knox ja Pinch (2010) jagavad kongegratsiooni 

neljaks: klasterdumine kaitse, vastastikuse abi, kultuuri säilitamise ja vastupanu eesmärgil. 

Koondumine kaitse eesmärgil on levinud, kui vähemust põhirahvuse poolt laialdaselt ja 

intensiivselt diskrimineeritakse. Vähemusgrupp loob oma kaitstava territooriumi, et tõmbuda 

enamuse vaenulikkusest eemale. Sellise klasterdumise peamiseks näiteks on getod. 
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Vastastikuse abi tarbeks koondumine on tihedalt seotud kaitse eesmärgil koondumisega. Abi 

tagatakse grupi liikmetele mitmel viisil: see varieerub ametlikest vähemustele orienteeritud 

institutsioonidest ja ettevõtetest kuni mitteametlike sõprus- ja sugulussidemeteni. 

Klasterdumine võimaldab vähemustel vältida enamuse vaenulikku suhtumist ja tõrjumist ning 

endi ebakindlust. Näiteks võivad etnilised võrgustikud pakkuda alternatiivi enamusrahvuse 

poolt domineeritud tööturule või sotsiaalset kaitset riigi saabunud elanikkonnale, kes pole veel 

riigi ametliku sotsiaalpoliitika sihtgrupiks. Etniliste institutsioonide olemasolu klastri 

territooriumil on üks olulisemaid faktoreid, mis kaitseb vähemust soovimatu kontakti eest 

põlisrahvusega. Antud juhul loovad vähemusgrupid enamasti mitteametlike abivõrgustikke ja 

hoolekande organisatsioone.  

Kultuuri säilitamiseks klasterdumine on kolmas peamine põhjus, miks vähemused üldse 

koonduvad. See kätkeb endas iseloomuliku kultuuri säilitamist. Paljudel vähemusgruppidel on 

pigem soov edendada põhirahvusest erinevat kultuurilist identiteeti ning mitte assimileeruda. 

Ruumiline klasterdumine aitab seda saavutada läbi etniliste institutsioonide, kuid näiteks ka 

abielukäitumise kaudu. 

Klasterdumine vastupanu eesmärgil tähendab vähemusgrupi liikmete ruumilist 

kontsentratsiooni, mis võib esindada näiteks arvestavat jõudu valimistel. Koondumine 

võimaldab etnilisel vähemusel saada ametlikult esindatud näiteks linna poliitilisel areenil ning 

võimaldab seeläbi kaasa rääkida poliitiliste otsuste tegemisel (Knox ja Pinch 2010). Sageli 

need koondumise põhjused ka kombineeruvad. Etniliste kogukondade liikmed kalduvad 

koonduma konkreetsetesse elamurajoonidesse, kus nad ühelt poolt säilitavad oma keele ja 

kultuuri, teisalt omandavad nad aga ajapikku sihtkohariigi kondakondsuse, valimisõiguse, 

võimaluse võtta osa poliitilistest otsustest ning ka võimalused majanduslikuks ja sotsiaalseks 

mobiilsuseks. Kogukond võib olla kujunenud küll tänu diskrimineerimisele ja kaitsele, ent ka 

psühholoogilised ja kultuurilised põhjused jäävad endiselt oluliseks segregatsiooni säilimisel 

(Castels, Miller 2009). 

Segregatsiooni ja kontsentratsiooni peetakse parimal juhul ajutisteks probleemideks. Seda 

mitmel põhjusel. Esiteks, need, kes koos elavad, teevad seda seetõttu, et neil pole muud 

võimalust, teiseks, segregatsioon ning kontsentratsioon hoiavad neid täielikult osalemast 

võõrustaja ühiskonnas ning kolmandaks, segregatsioon võib viia vähemuse poliitilise ja 

majandusliku isoleerituseni. Näiteks pikaajaliste töötute ruumiline kontsentratsioon ja 

kattumine etniliste vähemuste koondumispiirkondadega võib omada hävitavat mõju selle 

rahvastikurühma sotsiaalsetele kontaktidele. Kontsentratsiooniala elanikel võib olla linna 
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elanike seas negatiivne imago, mis võib subjektiivselt mõjutada sealse elanikkonna 

töövõimalusi. Kõrge immigrantide kontsentratsiooniga aladel elavatel lastel on raske 

enamusrahvuse keelt selgeks saada, head haridust omandada ning see omakorda mõjutab 

nende hilisemaid võimalusi tööturul (van Kempen, Özüekren 1998). 

Segregatsioonil ning kontsentratsioonil on ka mõningaid vajalikke aspekte. Sarnase 

mõttelaadiga inimeste kõrvutielamine võimaldab jätkata sotsiaalseid kontakte ning säilitada 

oma kultuuri, mis ei baseeru peavoolu ühiskonna väärtustel ning normidel. Segregeerunud 

ning tihedalt klasterdunud etnilised naabruskonnad edendavad lähedasi sotsiaalseid kontakte 

vähemusrgupi liikmete vahel ning  käituvad kaitsvate ruumidena (van Kempen, Özüekren 

1998). 

Lääne kontekstis tuleks eraldi välja tuua ka nn „valgete äralend“ („white flight“) (Frey ja 

Liaw 1998). Vastavalt „valgete äralennu“ hüpoteesile põgenevad valged (enamusrahvusest) 

elanikud naabruskonnast, kui nende piirkonnas mustanahaliste naabrite osakaal ületab teatud 

kriitilise osatähtsuse rahvastikust. Enamasti mõistetakse selle all valgenahaliste ameeriklaste 

väljakolimist, mida ajendab suuremal või vähemal määral sallimatus mustanahaliste naabrite 

suhtes, ent seda arusaama võib rakendada ka teiste vähemuste ning ka erinevate 

vähemusrühmade omavaheliste hoiakute puhul. Oluline on, et mitte etnilised vähemused ei 

taha elada põlisrahvusest eraldi, vaid pigem just põlisrahvus ise (Bråmå 2006). 

Enamusrahvuse segregatsiooni soodustava käitumise mõju seletab Schelling (1969) 

järgnevalt: isegi kui vähemusrahvuse sotsiaalmajanduslik staatus ja kultuuriline lähenemine 

põhirahvusele lubab lahkuda esialgsetest kontsentratsioonialadest, siis põhirahvus omakorda 

lahkub neist piirkondadest, kuhu vähemused hakkavad kolima – nii ei olegi võimalik 

segregatsiooni kadumine.   

Metropolid ei ahvatle enam paljusid kodumaiseid migrante, kuna sinna koonduvad uued 

immigrantide lained. Põlisrahvastik hakkab eelistama väikelinnadesse kolimist, eriti kuna see 

on heaks alternatiiviks eeslinnastumisele. Põhjused võivad peituda kasvavates töövõimalustes 

odavamas keskkonnas (Frey, Liaw 1998). 
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1.2 Vene vähemuse kujunemine Eestis  
 

Eesti puhul on tegu etniliselt heterogeense ühiskonnaga, kuna napilt kaks kolmandikku Eesti 

rahvastikust on etnilised eestlased (Aasland ja Fløtten 2001). Lisaks põhirahvusele eestlastele 

on Eestis esindatud enam kui saja rahvusgrupi esindajad. 2009. aasta 1. jaanuari seisuga elas 

Statistikaameti andmetel Eestis 1 340 415 inimest, neist 921 484 (68,7%) olid eestlased. 

Teistest rahvustest oli seega 418 931 inimest  (31,3%), kelle suuremas osa (342 966 inimest) 

moodustasid vene rahvusest elanikud. 

 

Eestis kujunes märkimisväärne välispäritolu rahvastik 20. sajandi teisel poolel. Kui vahetult 

pärast Teist maailmasõda oli Eesti veel etniliselt homogeenne piirkond (varasemad 

vähemused lahkusid sõja eel või sõja ajal), siis vahetult peale sõja lõppu algas intensiivne 

vene keelt kõneleva elanikkonna sisseränne Eestisse. Kuni 1960. keskpaigani tuldi peamiselt 

poliitilistel ja ideoloogilistel põhjustel, samuti saabus esimestel nõukogude perioodi 

kümnenditel siia suur hulk sõjaväepersonali. 1960. aastate keskpaigast kuni 1970. aastate 

keskpaigani oli sisserände põhjuseks eelkõige industrialiseerimise tõttu suurenenud nõudlus 

lisatööjõu järele. Kuuekümnendate teisest poolest hakkasid toimuma kvalitatiivsed muutused 

Eestisse rändajate koosseisus. Kuni selle ajani olid tulijad peamiselt Eestile lähematest 

Nõukogude Liidu piirkondadest pärit inimesed, ent 1960. aastate teisel poolel oli saabujaid 

juba ka palju kaugematest NL piirkondadest, kellel puudusid varasemad kontaktid Eestiga. 

Oluliseks hakkas muutuma ka abiellumisega seotud ränne. 1970.  aastate lõpust kuni 1980. 

aastate lõpuni muutus abiellumisega seotud ränne üheks olulisemaks sisserände põhjuseks. 

Abielluti peamiselt Eestisse varem tulnutega, mitte põliselanikega (Tammaru 1997). See on 

olnud tavaline ka Lääne immigrantühiskondades, sest varem saabunud immigrantrahvastik 

säilitab kontaktid oma päritolupiirkonnaga. 

Intensiivse sisserände tulemusena tulemusena vähenes eestlaste osatähtsus 97% -lt 1945. 

aastal 61,5%-ni 1989. aastal. Välissündinute osakaal oli 1989. aastaks tõusnud 26%-ni. Valdav 

osa Eestisse sisserändajaid Teise Maailmasõja järel tuli Nõukogude Liidu vabariikidest (98%) 

(Tammaru 1997). 

Vene vähemuse peamisteks sihtkohtadeks Eestis olid suuremad linnad, kus asusid suuremad 

tööstusettevõtted, militaarrajatised ja millel oli oluline administratiivne funktsioon. Tammaru 

(2003) näitab, et linnarahvastiku osatähtsus eestlaste hulgas ulatus nõukogude perioodi lõpul 

vaid 60%-ni, samal ajal kui venekeelse elanikkonna seas ulatus linnades elava rahvastiku 

osatähtsus koguni 90%-ni. Marksoo (2005) seletas, et immigrantrahvastik pigem eelistas 

elada suuremates linnades, kus paiknes nn etniline infrastruktuur ning algselt väiksematesse 
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linnadesse saabunud mitte-eestlased püüdsid aja jooksul kolida suurematesse linnadesse. 

Viimastes omakorda koondusid nad nõukogude ajal rajatud elamispiirkondadesse (ehkki 

sageli ei saavutanud seal enamust), kuhu paigutati ka immigrantrahvastikule suunatud koolid, 

lasteaiad, kultuuriasutused ja muud venekeelset keskkonda soosivad asutused. 

 

Taasiseseisvumisega seotud poliitilised ja majanduslikud muutused tõid kaasa ka muutuse 

rändesuundades — kohe üleminekuaja alguses asendus sisseränne väljarändega. Peamiselt 

lahkuti piirkondadest, kus elas kõige rohkem rahvusvähemusi ning kus paiknesid suurimad 

tööstusettevõtted ning sõjaväeüksused. Vahemikus 1989–1994 lahkus Eestist üle 80000 

inimese ning väljarände tulemusena kasvas 2000. aastaks eestlaste osatähtsus rahvastikus 68 

protsendini (Tammur 2003). 2000. aasta rahvaloenduse andmete kohaselt on 10% võrra 

suurenenud ka etniliste eestlaste osakaal, seda eeskätt tänu teistele etniliste gruppide 

(sealhulgas venelaste) arvu vähenemisele (Hallik 2002). 

 

Vene kogukond on koondunud peamiselt Tallinna ning riigi kirdeosasse, kus elab pool kogu 

vene keelt kõnelevast rahvastikust. 1989. aastal iseloomustas rahvusvähemusi väga suur 

linnarahvastiku osatähtsus – 93% mitte-eestlastest elas linnades, peamiselt Harju- ja Ida-

Virumaa tööstuslinnades (Tammur 2003). Eestlaste seas oli linnarahvastiku osatähtsus olulisel 

madalam – 60% (Tammaru 2000). 2000. aastal moodustasid kaks kolmandikku 

linnarahvastikust Eesti kodakondsed, Eesti kodakondsusega rahvastiku osatähtsus oli 70% 

Tallinnas, 36% Narvas, 21% Sillamäel ning 42% Kohtla-Järvel. Enamus Ida-Virumaa 

elanikke on kas kodakondsuseta või Venemaa kodanikud (Hallik 2002). Märkimisväärne hulk 

immigrante on ka Tallinna tagamaal, peamiselt Tallinna lähedastes satelliitlinnades, kuhu 

samuti paigutati nõukogude ajal mitmed tööstusettevõtted. 

 

Esimese Eesti Vabariigi aastatel (1918-1940) suhtusid eestlased etnilistesse vähemustesse 

tolerantselt, hoolimata faktist, et vähemuste puhul oli tegu eelnevate valitsejatega. Samal 

ajavahemikul nautisid vähemused Eestis suurimat kultuurilist autonoomiat sõjaeelses 

Euroopas. Teine maailmasõda ning järgnenud Nõukogude okupatsioon muutsid eestlased 

represseeritavaks rahvuseks omaenda riigis. Nõukogude Liidu massiivne 

kolonisatsiooniprogramm tõi Eestisse massiliselt immigrante ning võrreldes nende arvu ühe 

miljoni eestlasega, oli demograafiline muutus olnud selgelt üks drastilisemaid näiteid 

maailmas (Lauristin ja Heidmets 2002). Venelased olid suurim ja mobiilseim rahvusrühm 

endises Nõukogude Liidus, nad on ennast kõikjal tundnud nagu kodumaal. Omal moel võib 

venekeelse elanikkonna rännet endistes Nõukogude Liidu liiduvabariikides vaadelda kui 
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globaliseerumist ja sellega seotud tööjõu rännet. Teiste liiduvabariikidega seotud ränne ei 

seisnenud üksnes ühesuunalistes sisserändevoogudes (Leetmaa 2004) – väga sageli elati 

Eestis teatud perioodi ning rännati siis tagasi või mujale Nõukogude Liitu. Linnadesse rajatud 

etniline infrastruktuur soosis mobiilsust endises Nõukogude Liidus – nii nagu paljudes Lääne-

Euroopa linnades on täna olemas rahvusvahelised koolid, ootas ka venekeelset elanikkonda 

erinevates liiduvabariikides ees nende omakeelne keskkond. 

Seetõttu on venekeelse elanikkonna rollimuutus ühiskonnas olnud pärast NL lagunemist 

endiste liiduvabariikide asemele tekkinud riikides olnud drastiline. Kokku elas endistes 

Nõukogude Liidu liiduvabariikides üleminekuaja alguseks 25 miljonit vene rahvusest inimest 

(Poppe ja Hagendoorn 2001). Ühiskonnamuutuste tõttu sai venekeelsest rahvastikust, kes 

varem moodustasid Nõukogude Liidu enamusrahvuse, üle öö vähemusrahvusrühm uutes 

tekkinud riikides. 

Vastavalt John Berry akulturatsiooniteooriale  (Tammaru 1999) on akulturatsioonil neli vormi: 

assimilatsioon, integratsioon, separatsioon ja marginalisatsioon.  Eestis sündinud venelastest 

on valdav enamus hästi kohanud, väljaspool sündinuist on osa marginaliseerunud – ei ole 

omaks võtnud eesti keelt ega kultuuri, ent ei peeta oluliseks ka vene kultuuri tundmist, 

identideedi baasiks on endine Nõukogude Liit. Osa vene keelt kõnelevast elanikkonnast on ka 

separeerunud – kodumaaks peetakse Venemaad. Praeguseks on sisseränne Eestisse oluliselt 

vähenenud ning selle arvelt suureneb pidevalt Eestis sündinute osakaal, mis peaks hakkama 

suurendama ka integreerunute osatähtsust rahvastikus (Tammaru 1997). Mis aga puudutab 

ametlikku integreerumist, siis paljud venelased ei oma Eesti kodakondsust. Õiguslike 

reformide tõttu varastel 90. aastatel leidis valdav enamus vene kogukonnast end tulnuka 

rollist, kes pidi taotlema elamisluba ning alustama kodakondsuse saamise protsessi (Lauristin 

ja Heidmets 2002). Mitmetel põhjustel pole venelased huvitatud Eesti ühiskonda 

integreerumast ning kõik vene päritolu mitte-kodanikud ei pinguta kodakondsuse saamiseks. 

Kodakondsuse küsimus on vaidlusi tekitav ning tõenäoliselt suurendanud pinget kahe etnilise 

grupi vahel ning rahvuskuuluvus Eestis on muutunud tugevalt politiseerunuks (Aasland ja 

Fløtten 2001). 

 

Vastavalt definitsioonile on moodustavad immigrantrahvastiku Eestis elavad inimesed, kelle 

vanemad on sündinud välisriigis (Krusell 2009). Kui üks vanematest on sündinud Eestis, pole 

isiku puhul tegu immigrandiga. Immigrantrahvastikku Eestis on võimalik jagada seega 

kaheks: esimese ja teise põlvkonna immigrandid. Esimese põlvkonna immigrandid on need, 

kes ise ja kelle mõlemad vanemad on sündinud välismaal. Teise põlvkonna immigrandid on 

need, kes on sündinud Eestis, aga kelle vanemad on välissündinud (Krusell 2009). Tänapäeval 
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elavad Eestis enamasti sõjajärgsete immigrantide lapsed ja lapselapsed. Seetõttu võiks 

eeldada, et tegemist on tänaseks hästi kohanenud immigrantrahvastikuga, kelle 

elukohaeelistused sarnanevad samuti järjest enam põhirahvastiku elukohaeelistustele. Tugev 

vene keelt kõnelev kogukond on aga venekeelse sotsiaalse võrgustiku, meediakanalite, 

koolide, kultuuri ja mentaliteedi kaudu pigem tänaseks kujunenud nii kultuuriliselt kui ka 

sotsiaalselt üsna suletud kogukonnaks (Lauristin, Heidmets 2002). 
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2. Andmed ja metoodika 
 

Käesoleva uurimistöö põhiandmestik on Eesti Statistikaametilt TÜ geograafia osakonnale 

kasutamiseks antud Rahvastikuregistril põhinevad rändeandmed. Lisaks kasutatakse 2000. 

aasta rahva ja eluruumine loenduse andmeid, mis on saadaval statistikaameti avalikust 

internetiandmebaasist. Analüüsiks kasutati andmebaasi, milles oli risttabelitena esitatud 

rändejuhtumite arv kõigi Eesti omavalitsusüksuste vahel perioodil 2000 – 2008 eestlaste ja 

venekeelse elanikkonna kohta. Väike osa inimestest, kellel rahvastikuregistris oli rahvus 

märkimata, jäi analüüsist välja. Venekeelse elanikkonna risttabel sisaldas peamise rühmana 

venelasi, kuid sinna olid kaasatud ka teiste endiste liiduvabariikide rahvused (ukrainlased, 

valgevenelased jt.). 

Antud uurimistöö keskendub vanemas tööeas ning pensionieas eestlaste ning venekeelse 

elanikkonnae rändesuundade võrdlemisele. Rahvastikuregistri andmed on ainsad 

jooksevstatistika andmed, mis võimaldavad hinnata rändesuundasid pärast 2000. aasta 

rahvaloendust. Samas on teada, et Rahvastikuregistris ei registreerita sugugi kõiki 

elukohamuutusi ning seetõttu pole jooksva rändestatistika kvaliteet Eestis hea. Seetõttu 

otsustasin uurimisaluseks rahvastikuks valida vanemas eas rahvastiku. Erinevad hinnangud 

rändestatistika kvaliteedi kohta (Tammur 2009)  on näidanud, et suurimad puudujäägid 

rändestatistikas on nooremates vanusrühmades. Näiteks kasutavad mitmed suuremates 

linnades õppivad noored võimalust jääda sissekirjutatuks oma päritolukohta, et kasutada 

transpordisoodustusi. Eeldatavalt on vanematel inimestel rohkem säilinud harjumus oma 

elukohta registreerida ning nad on ka harvem  motiveeritud näitama elukohana tegelikust 

elukohast erinevat kohta. Samuti on üldises rändekirjanduses (Boyle jt 1998) rõhutatud, et 

vanemaid eagruppe rahvastikust iseloomustab madalam rändeintensiivsus, mistõttu 

rahvastikustatistika kvaliteet tervikuna on nende vanusrühmade puhul parem. Uurimisalune 

rahvastik antud töös on kokkuvõttes inimesed vanuses 50-84 ning aastat. Olgu öeldud, et 

Eesti puhul on 50+ vanuses immigrantrahvastiku näol tegemist peamiselt esimese põlvkonna 

immigrantidega, kes on ise sündinud välisriigis. Seega peab tõsiselt läbi kaaluma, kuivõrd 

saab selle vanusrühma rändeiseärasusi laiendada kogu immigrantrahvastikule. 

Vanemas tööeas ja pensioniealiste rändel on mõningaid iseärasusi, mida käesolevas uurimuses 

järelduste tegemisel peab arvestama. Allpool ongi antud lühike ülevaade vanemaealise 

rahvastiku rände spetsiifikast.  
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Erinevatest demograafilistest tunnustest mõjutab rännet enim vanus — vastavalt inimese 

elutsüklile mõjutab see nii rändeintensiivsust kui ka rändesuunda. Pensioniealiste 

rändeintensiivus on üldiselt madalam kui teistel vanusgruppidel ning ränne selles eas on 

seotud enamasti elukeskkonna eelistustega ja inimeste toimetulekuga (Tammur 2007). 

Vanemad inimesed, eriti sageli naised meeste madalama oodatava eluea tõttu, elavad üksi 

ning on üldiselt vähem mobiilsemad kui nooremad põlvkonnad (Aasland, Fløtten 2001). 

Samas on rändeintensiivsuse mõningane suurenemine pensionieas üks rände seaduspärasusi. 

Üleminek palgaliselt töölt pensionile vähendab vajadust elada töökoha lähedal, samas võib 

see kaasa tuua ka sissetulekute vähenemise (eriti Eestis ja teistes Ida-Euroopa riikides) ning 

suurendab elukalliduse olulisust elukoha valikul (Klinthäll 2006).  Üldine seisukoht on, et 

varasemad sidemed – sugulased, sõbrad, lapsed ning lapsepõlvekodu või omandi paiknemine 

– on olulised rändesuundade mõjutajad (Tammaru 2001). Toimub niiöelda tagasiränne või 

ränne neisse kohtadesse, millega ollakse olnud seotud juba varem. Eesti tingimustes on aga 

kindlasti olulisemad elukallidusega seotud ränne – töökohtadega ei olda enam seotud ning nii 

on võimalik kolida madalamate eluasemekuludega aladele (Klinthäll 2006; Golant jt 1978).  

Raymer, Abel ja Smith (2007) eristavad lisaks veel kahte vanemate inimeste rändevoogu: 

suhteliselt hea tervisega pensionilejääjate ränne linnast välja mugavamasse elukeskkonda ning 

vanemate, kehvema tervisega pensionäride ränne kohtadesse, kus nad varem elasid või 

lähemale lastele või ka hooldusasutuste suunas. Vanemas tööeas inimeste puhul mängib 

elukoha vahetamises tõenäoliselt oma rolli ka elamispinna suurus. Pärast laste kodust 

lahkumist suureneb üha enam ka tõenäosus, et inimesed lahkuvad suurematest linnadest. 

(Jõeveer 2003). Vanemas tööeas rahvastik hakkab mõtlema pensionikodu peale. Erinevalt 

pensioniealisest elanikkonnast, on Eesti oludes vanemas tööeas elanikkond seotud veel 

töökohaga ning pole niivõrd vabad liikumaks, kuhu soovivad. Nende rändesuunad on 

suurema tõenäosusega keskustest välja äärelinnadele. Oluline on arvestada ka kulusid 

transpordile ja eluasemele.   

Üldiselt on mitmeid analüüse, mis näitavad, et vanemates vanusrühmades inimesed pigem 

vastulinnastuvad. Samas on nende seas tavaliselt olemas ka alarühm, kes liigub linnade 

suunas – näiteks varasemad eeslinnastujad, kes liiguvad tagasi linnalise sotsiaalse 

infrastruktuuri suunas ja kohanevad taas väiksema leibkonnaga. 

Andmeanalüüs toimub uurimistöös kolmel geograafilisel üldistustasemel: kohaliku 

omavalitsuse üksuste, maakondade ja asustuse hierahia tasemete järgi. Kasutatud on Eesti 

haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorit 2010. aasta lõpu seisuga. Maakonnad on 

andmeanalüüsis jagatud kolmeks: maakonnakeskus, maakonnakeskuse tagamaa ja maakonna 
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ääreala. Asustuse hierarhias eristatakse viit taset: pealinna, regioonikeskuste ja ülejäänud 

maakonnakeskuste linnaregioonid ning maakondade äärealadel asuvad väikelinnad ja 

maalised vallad. Linnaregioonide tagamaa koosneb sateliitlinnadest ja linnalistest valdadest, 

kust vähemalt 30% töötajatest käib keskuslinna tööle. Sarnast metoodikat on kasutatud 2003. 

aastal läbi viidud uurimisprojektis „Siserände üldsuunad“: Tammaru jt 2003.  

Uurimistöös eristatakse regioonidevahelist ja regioonidesisest rännet. See on tavapärane 

raamistik riikide siserände analüüsimisele. Linnasid käsitletakse tänapäeva linnageograafias 

enamasti linnaregioonidena, mis sisaldab nii keskuslinna(u) kui sellega funktsionaalselt 

seotud tagamaad. Ränne linna ja maa vahel võib toimuda linnaregiooni siseselt – linna 

ümbritsevatest piirkondadest linna või vastupidi. Rännet linnast selle tagamaale nimetatakse 

eeslinnastumiseks ning tavapäraselt on seda seostatud jõukamate perede rändega linna halva 

elukeskkonna tõttu linna ümbruse meeldivamasse elukeskkonda (Van den Berg jt 1982). 

Endiste sotsialismimaade üleminekuaja rändeanalüüsid on näidanud, et siin kolisid 

eeslinnaaladele elama ka vanemad inimesed, näiteks oma varasematesse suvilatesse või siis 

sooviga vältida linnade kõrgeid eluasemekulusid (Leetmaa ja Tammaru 2007). 

Regioonidevahelises rändes tähendab linnastumine aga rännet suuremate linnaregioonide 

suunas (Fielding 1989). Vastulinnastumine seevastu on protsess, kui lahkutakse suurematest 

linnadest. Vastulinnastumist on põhjendatud väge erinevate teguritega – majandusstruktuuri 

muutused, elukeskkonna tähtsustamine jm. Üks levinumaid vastulinnastumise seletusi on 

vanemate inimeste, sageli kattub see tagasirände kontseptsiooniga – olukorraga, kui minnakse 

elama piirkonda, millega on inimene olnud varem seotud (sünnikoht, kinnisvara omamine, 

suvekodu vms.). 

Siserände suundade analüüsimisel on olulisemad kasutatud näitajad järgmised: rändesaldo, 

rändesaldo üldkordaja, sisserände üldkordaja ning rändeintensiivsus. Rändesaldo on 

sisserände ja väljarände vahe ajavahemikul 2000-2008 uuritud ruumiüksuses. Rändesaldo 

üldkordaja (‰) on rändesaldo tuhande  piirkonnas elava inimese kohta, sisserändekordaja 

(‰) näitab sisserännet piirkonna tuhande elaniku kohta samal ajavahemikul. Suhtarvude ehk 

kordajate arvutamisel kasutati perioodikeskmist elanikkonda, mis arvutatakse perioodi alguse 

ja perioodi lõpu elanikkonna keskmisena. Positiivne rändesaldo tähendab, et piirkonda on 

alaliselt elama asunud rohkem inimesi kui piirkonnast lahkunud. Negatiivse rändesaldo puhul 

lahkub piirkonnast rohkem inimesi kui sinna juurde tuleb. Saldokordaja väärtused võivad olla 

nii positiivsed kui ka negatiivsed, mida väiksem on rändesaldo üldkordaja, seda suurem on 

rahvastiku suhteline rändekadu vastavas ruumiüksuses. Erinevad kordajad võimaldavad 

võrdlust kohalike omavalitsuste, maakondade ning asustushierarhia tasemete lõikes kogu 
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Eestis. Rändeintensiivsus on elukohavahetuste (nii sisserände kui ka väljarände) suhe 

piirkonna 1000 elaniku kohta.   

Teemakaardid on tehtud ArcMap 2010 programmiga ning kaartide koostamisel on kasutatud 

Maa-ameti haldus-ja asustusjaotuse faile, mida on kohandatud (mõnel juhul on 

omavalitsusüksuseid liidetud)  vastavalt sellelele, milliste üksuste lõikes oli esitatud perioodi 

2000-2008 rändestatistika (üldiselt järgis see perioodi keskele aset leidnud haldusmuutusteid), 

seejuures on tuginetud Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorile (EHAK). 
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3. Analüüs 

3.1 Rändeintensiivsus 
 

Eestis oli perioodi 2000-2008 rändeintensiivsus vanemate kui 50 aastaste seas kokku 97 ‰. 

Sellest võib järeldada, et vaatluse all olevate 9 aasta jooksul on administratiivüksuste vahel 

elukohta vahetanud kümme vanemat kui 50 aastast Eesti elanikku tuhandest. Ühe aasta 

arvestuslik keskmine rändeintensiivsus on 11 ‰ ehk keskeltläbi 5000 elukohavahetust aastas. 

Elukohavahetusi oli mõnevõrra vähem perioodi alguses ja lõpus (2000. ja 2008. aastal). Seega 

võib öelda, et uuritud periood iseloomustab ennekõike kiire majanduskasvuga perioodi, kui 

varasematest majanduse struktuurimuutustest oli üle saadud ning 2008. aasta majanduskriis 

veel rännet oluliselt ei mõjutanud.  

Võrdluseks tooksin välja ka kogurahvastiku (kõik rahvused ja kõik vanusrühmad) 

rändeintensiivsuse. Perioodil 2000-2007 oli Eesti rändeintensiivsus 208 ‰, mis teeb ühe aasta 

kohta 26‰ (Tammur 2009). Seega peab paika eelnev väide, et 50 + vanuses rahvastiku 

(vanemas tööeas inimesed ja pensioniealised) rändeintensiivsus on olnud keskmisest oluliselt 

madalam. Kui võrrelda antud näitajat lääneriikide keskmisega, siis selgub, et kui Eestis on 

kogu rändeintesiivsus aasta kohta keskmiselt 3%, siis näiteks Austraalias, Uus-Meremaal ja 

Põhja-Ameerikas kolib iga aasta 15-20 % linnamajapidamistest, Euroopas varieerub sama 

näitaja vahemikus 5-10%.  Arvesse tuleb võtta ka seda, et mõndades linnades on mobiilsus 

suurem kui teistes (Boyle jt 1998).   

Erinevate rahvastikurühmade rändeintensiivsus on erinev. Üle 50-aastaste eestlaste ja 

venelaste rändeintensiivsuse võrdlemisest selgub, et eestlased on tunduvalt mobiilsemad: 

eestlaste osatähtsus selles vanusgrupis on 67 %, ent elukohavahetajate seas 76% (tabel 1), 

venelaste osatähtus on 33% ning elukohavahetajate seas 24%. Eesti kodanike 

rändeintensiivsused on vene kodanike omast märgatavalt suurem, eestlastel on see näitaja 

111‰, ent venelastel 69‰.   

Tabel 1. Eestlaste ja venelaste rändeintensiivsus perioodil 2000-2008 (50+ rahvastiku seas) 

  Rahvastik*  Elukohavahetused 
  arv osatähtsus %  arv osatähtsus % 

Rändeintensiivsus 
‰ 

Eestlased 307847 67  34301 76 111
Venelased 154079 33  10704 24 69
Kokku 461926 100  45005 100 97
*Riskialune rahvastik ehk nii 2000. kui ka 2009. aastal Eestis elanud 50 aastased ja vanemad  inimesed  
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Lääneriikide uurimused näitavad, et üldiselt on immigrantrahvastik mobiilsem kui põlisrahvus 

(Castels ja Millers 2009), ent Eesti puhul see paika ei pea. Vähemuste madal mobiilsus näib 

peegeldavat ka nende tagasihoidlikku lõimumist ning Eestile omast ühiskonna polariseerumist 

rahvustunnuse lõikes (Aasland, Fløtten 2001). Rahvusvähemuste madal rändeintensiivsus 

võib tuleneda ka nende halvast keeleoskusest, vähesest integreeritusest ning nende 

mobiilsema osa lahkumisest Eestist 1990ndatel aastatel (Tammur 2003). Üldine reegel Eesti 

kontekstis on olnud ka see, et rahvusvähemused elavad suuresti samadel territooriumitel, 

kuhu nad end saabudes sisse seadsid (Kulu, Tammaru 2000). Üldiselt näitab aga 

rändeintensiivsuse analüüs, et ehkki eestlased ja venekeelne elanikkond oli geograafiliselt 

eraldunud kohe immigrantide saabumisel, siis 2000. aastate rändeprotsessidest mõjutab 

edasist eraldumist või ühtlustumist pigem eestlaste ränne. 

 

3.2 Ränne kohaliku omavalitsuse üksustes 
 

Eestlaste rändesaldo oli aastatel 2000 – 2008 positiivne 174 kohaliku omavalitsuse üksuses, 

sealhulgas 26 linnas (vt joonis 1). Rändesaldo oli negatiivne 63 kohaliku omavalitsuse 

üksuses. 0-saldoga omavalitsusi oli kokku kolm. Regioonikeskuste – Tallinna, Tartu, Pärnu, 

Narva ja Kohtla-Järve – rändesaldod olid negatiivsed, kuid nende tagamaade rändesaldod olid 

positiivsed.  

Positiivse rändesaldoga linnadest olid 6 maakonnakeskused: Haapsalu, Jõgeva, Kärdla, Põlva, 

Rapla ja Sillamäe. Ülejäänud positiivse saldoga linnade puhul on tegemist peamiselt 

väikelinnade või suuremate linnade satelliitlinnadega. Teised maakonnakeskused olid 

negatiivse rändesaldoga. Ka maakonnakeskuste tagamaad olid positiivse saldoga. Erakordselt 

suured (üle 100 ‰) olid rändesaldo üldkoraja väärtused Harjumaal Kiili, Harku, Keila ja 

Viimsi vallas ning Maardu linnas. Eesti üldplaanis torkavad suurema saldokordaja väärtusega 

silma veel Lääne-Eestis Noarootsi, Kihnu, Ruhnu, Sauga ja Tahkuranna vallad. Kõige rohkem 

positiivse rändesaldoga omavalitsusüksusi paikes Harjumaal, Põlva-, Rapla- ja Võrumaal ning 

saartel. Ülejäänud maakondades oli positiivse ning negatiivse rändesaldoga 

omavalitsusüksuste suhe enam-vähem üks ühele. Erakordselt negatiivse rändesaldo 

üldkordaja väärtusega (alla 100 ‰) paistis silma Tapa vald.  

Üldistusi on üsna raske teha, kuna positiivse ja negatiivse rändesaldoga linnu ja valdu leidus 

kõikjal Eestis ning eestlaste rändesuunad- ja eelistused väga selgelt ei ilmne. Saadud 

tulemuste põhjal võib väita, et kõige rohkem rahvastikku võitsid Harjumaa vallad ja linnad, 
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eriti just pealinna tagamaa. Ka regioonikeskuste ja enamike maakondade tagamaale on ränne 

võrdlemisi ulatuslik olnud. Sellest võib järeldada, et vanemas tööeas inimeste ja pensionäride 

seas on levinud rändesuund eeslinnastumine. Suurimad rahvastikukaotajad on linnad ja 

suurimad võitjad suuremate linnade tagamaad. Siiski on ka osad perifeersed maavallad 

kaotanud suhteliselt palju rahvastikku. Võime aga siinkohal öelda, et tõenäoliselt on Eesti 

kontekstis vanamate vanusrühmade eeslinnastumise põhjused sarnased teistest riikidest tuntud 

vastulinnastumise põhjendustega, sest nende vanusrühmade puhul on tavaliselt tegemist 

erinevate rändepõhjustega tavapärasest eeslinnastumisest. Ühelt poolt on linnade tagamaadel 

võimalik elada rahulikus ja meeldivas keskkonnas, teisalt on erinevad asutused ja teenused 

piisavalt lähedal. 

Venelaste rändesaldo samal ajavahemikul oli negatiivne 63 ning positiivne 154 linnas ja 

vallas, 23 linnas  ning vallas oli rändesaldo null (joonis 2). Niisiis oli rändesaldo null-saldoga 

omavalitsusüksusi märgatavalt enam kui eestlastel, samuti oli vähem positiivse saldo 

omavalitsusi. Sarnaselt eestlastele olid ka venelaste puhul regioonikeskuste rändesaldod 

negatiivsed, ent nende tagamaade saldod positiivsed. Negatiivsed olid ka kõikide 

maakonnakeskuste rändesaldod, erandiks on siinkohal vaid Sillamäe ja Jõhvi, mis rahvastikku 

võitsid. Vene elanikkonna rändesaldod paistavad silma suurema kontrastsusega kui eestlaste 

omad. Väikelinnadest oli Narva-Jõesuul, Lihulal, Tamsalul, Tapal, Sauel, Vändral ja Paldiskil 

rändesaldo üldkordaja väärtus suurem kui 100‰. Ka paljude perifeersete maavaldade 

rändesaldo üldkordaja väärtus oli 100‰-st suurem. Negatiivse saldoga piirkondi on venelaste 

puhul üldiselt vähem kui eestlaste puhul. Ida-Virumaa linnades on eestlaste rändesaldo 

üldkordaja väärtused madalamad. Venelaste puhul paikneb enim negatiivse saldoga 

omavalitsusi Põlva- ja Võrumaal, samuti Kesk-Eestis. Põhja-Eesti omavalitsused on pigem 

positiivse saldoga. Selline pilt viitab venelaste lahkumisele mõnedelt niigi madala vene 

elanikkonna osatähtsusega aladelt, nad koonduvad piirkondadesse, kus vene keelt kõnelev 

kogukond on suurem. Rohkesti on rahvastikku juurde saanud Tallinna ning Kirde-Eesti 

linnade tagamaad, märgatav on ka ränne Hiiu- ja Saaremaale, ent see on pigem seletatav 

migrantide ning elanike vähesusega nendes piirkondades. Samas võib siiski öelda, et 

võrreldes varasema situatsiooniga on venekeelse elanikkonna asustusala Eestis laienenud, sest 

väga paljudes kohtades üle riigi, kus venekeelse elanikkonna osatähtsus oli enne äärmiselt 

madal, on selle osatähtsus nüüd tõusnud. Rändesuundadest on sarnaselt eestlastele märgatav 

eeslinnastumine ning mõningal määral ka vastulinnastumine. Olgugi et, etniliste vähemuste 

puhul peaks olema valdavaks rändesuunaks linnastumine, see Eestis elavate venelaste puhul 

paika ei pea 
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Joonis 1. Eestlaste rändesaldo üldkordaja valdades ja linnades (‰) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Venekeelse elanikkonna rändesaldo üldkordaja valdades ja linnades (‰) 
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Huvipakkuv on siinkohal võrrelda eestlaste ja venelaste sisserändekordajaid kohalike 

omavalitsuste lõikes. See võimaldab saada parema ülevaate, miks on näiteks venelaste 

saldokordajad saartel üsna suured. Väljerändekordajaid ei hakata eraldi välja tooma, kuna 

väljarände osas ei ilmnenud selgeid seaduspärasusi ega erinevusi rahvusrühmade lõikes.  

Eestlaste sisseränne on olnud suurim pealinna tagamaale (joonis 3), suurem sisseränne on 

märgatav ka regioonikeskute Pärnu ja Tartu tagamaadel ning Haapsalu tagamaal. Üle Eesti 

pole perifeersetesse maavaldadesse ulatuslikku sisserännet näha. Huvitav on ka suhteliselt 

madal sisserändekordaja väärtus Raplamaa puhul, kuigi antud maakonna näol on ka tegemist 

pealinna tagamaaga. Huvitav on ka suurem sisseränne Ida-Virumaale Alajõe valda. 

Linnadesse on ootuspäraselt sisseränne madalaim, ainsa erandina võib siinkohal välja tuua 

Maardu ja Paldiski. Nimetatud linnades on arvestatav vene keelt kogukond, seepärast tundub 

eestlaste suurenenud sisseränne sinna kummaline. Samas võib selle kirjutada eeslinnastumise 

arvele, kuna Maardu ja Paldiski puhul on tegemist Tallinna satelliitlinnadega. 

Venelaste puhul on märgatavad suuremad sisserändekordaja väärtused kui eestlastel (joonis 

4). Seda nii maakonnakeskuste tagamaadel kui ka maavaldades. Huvipakkuvad on 

sisserändekordaja keskmisest tunduvalt suuremad väärtused Hiiu- ja Saaremaal, samuti on 

venelaste sisserändekordaja väärtused eestlastest suuremad Lõuna-Eestis. Üldjoontes on 

sisseränne siiski suurem Põhja-Eestisse.  

Linnade saldokordajad osutavad vene keelt kõneleva elanikkonna suuremale sisserändele 

linnadesse, saldokordajad on väikelinnadel suuremad kui maakonna- või regioonikeskustel. 

Põnev aspekt on ka see, et venelaste sisseränne Kirde-Eesti linnadesse on tagasihoidlikum.  

Analüüsitavate suhtarvude loogika järgi on loomulikult see seotud varasema vastava 

rahvusrühma hulgaga haldusüksuses, ent siiski näitab see selgelt venekeelse elanikkonna 

hajumist Eestis. Huvitav on asjaolu, et hajumine toimub eestlaste suurema rändeintensiivsuse 

tingimustes. 

Kokkuvõttes võib öelda, et nii eestlaste kui ka venelaste arv kasvas suuremate linnade 

tagamaadel ning vähenes mitme maakonna perifeersetes maavaldades ning 

maakonnakeskustes ja väikelinnades. Venelaste suuremat sisserännet saartele võib 

põhjendada sellega, et saartel oli vene keelt kõnelev kogukond väike ning juba 2-3 

sisserändavat venelast tõstab saldokordaja väärtust oluliselt 
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Joonis 3. Eestlaste sisserändekordaja valdades ja linnades (‰)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Venekeelse elanikkonna sisserändekordaja valdades ja linnades (‰) 
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3.3 Ränne maakonnasiseses hierarhias 
 

Maakondade jagamisel maakonnakeskuseks, tagamaaks ning maakonna äärealaks selgub, et 

eestlaste rändesaldo oli positiivne kõikide maakonnakeskuste tagamaal ning saldokordaja 

väärtused olid suurimad Harju- ja Pärnumaal (joonis 5). Kõikides maakondades oli äärealade 

saldo positiivne, välja arvatud Ida-Virumaal. Rändesaldo üldkordaja väärtused olid suurimad 

Tallinna tagamaal, samuti Kärdla, Kuressaare, Haapsalu ja Pärnu linna tagamaal (Lääne-Eesti 

ja saared). Negatiivne rändesaldo oli vaid Rakvere linna tagamaal. Kõikide 

maakonnakeskuste tagamaade rändesaldo oli maakonnakeskuse suhtes positiivne, millest võib 

järeldada, et vanemad inimesed on suurematest linnadest kui ka teistest maakonnakeskustest 

lahkunud tagamaadele või äärealadele. Sellest omakorda võib järeldada, et valdavas enamuses 

maakondades olid levinud nii ees-  kui ka vastulinnastumine. Võimalik, et vanamate 

rahvastikurühmade puhul ei saagi neid kahte protsessi eristada. 

Sarnaselt eestlastega oli ka venelaste rändesaldo kõikide maakonnakeskuste tagamaadel 

positiivne (joonis 6), ka Ida-Virumaal. Rändesaldo on negatiivne kõikides 

maakonnakeskustes, erandiks on siinkohal ainult Sillamäe ja Jõhvi. Rändesaldo üldkordaja 

väärtus oli suurim regioonikeskuste Tallinna ja Pärnu tagamaal, samuti Kärdla, Kuressaare, 

Valga ja Põlva tagamaadel. Rändesaldo üldkordaja väärtus oli suur (rohkem kui 100‰) ka 

Ida-Virumaa linnade tagamaal. Selles seisnes ka peamine erinevus eestlastega, kellel oli nii 

suur kordaja väärtus vaid Tallinna tagamaal. Maakondade äärealade positiivne rändesaldo 

kinnitab venelaste puhul nende asuala laienemist ning lükkab ümber oletuse, et etnilised 

vähemused koonduvad linnadesse. Siiski on enamikes maakondades valdav ees-, mitte 

vastulinnastumine. Maakondade äärealade positiivsed rändesaldod venelaste puhul viitavad 

taaskord venelaste asuala laienemisele üle Eesti, kuigi rändevood ei ole suured.  

Üllatav erisus eestlaste ja venelaste vahel on see, et venelastel oli rändesaldo negatiivne 

kõikides maakonnakeskustes, kui välja arvata Jõhvi ja Sillamäe, ent eestlaste puhul on 

negatiivse ja positiivse saldoga maakonnakeskusi enam-vähem võrdselt. Tallinna tagamaa 

rahvastikukasv mõlema rahvuse puhul võib tõenäoliselt olla tingitud ka üleeestiliselt rändest 

sinna.   
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Joonis 5. Eestlaste rändesaldo üldkordaja maakonnasiseses hierarhias (‰) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 6. Venekeelse elanikkonna rändesaldo üldkordaja maakonnasiseses hierarhias (‰)  



25 
 

3.4 Ränne maakondades 
 

Eestlaste rändesaldo oli aastatel 2000-2008 positiivne enamikes maakondades (tabel 2), 

negatiivne saldo oli Harju, Ida-Viru, Tartu, Valga ja Viljandi maakonnas. Suurimat 

väljarännet antud perioodil koges Harjumaa. Rändesaldo üldkordaja väärtus oli madalaim Ida-

Viru maakonnas, millele järgnes Harju maakond. Suurim positiivne saldokordaja väärtus oli 

Hiiu, Rapla ja Lääne maakonnas.  

Venelaste rändesaldo oli samuti enamikes maakondades positiivne (tabel 3), negatiivse 

saldoga maakondi oli kokku 6: Ida-Viru, Lääne, Pärnu, Tartu, Viljandi ja Võru maakond.  

Rändesaldo üldkordaja väärtus oli madalaim Tartu-, Viljandi- ja Võrumaal. Rändesaldo 

üldkordaja väärtus oli venelastel samuti suurim Hiiu-, Raplamaal, lisaks veel Saaremaal.  

 

Tabel 2. Eestlaste rändesaldo ja rändesaldo üldkordaja maakondades perioodil 2000-2008 

(50+ rahvastiku seas) 

  Rändesaldo  Rändesaldo üldkordaja, ‰ 
Harju maakond -1005 -10 
Hiiu maakond 121 35 
Ida-Viru maakond -307 -19 
Jõgeva maakond 84 7 
Järva maakond 49 4 
Lääne maakond 181 21 
Lääne-Viru maakond 209 11 
Põlva maakond 214 19 
Pärnu maakond 264 10 
Rapla maakond 293 25 
Saare maakond 140 12 
Tartu maakond -331 -9 
Valga maakond -1 0 
Viljandi maakond -46 -2 
Võru maakond 77 6 
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Tabel 3. Venekeelse elanikkonna rändesaldo ja rändesaldo üldkordaja maakondades perioodil 

2000-2008 (50+ rahvastiku seas) 

  Rändesaldo  Rändesaldo üldkordaja 
Harju maakond 148 2 
Hiiu maakond 16 162 
Ida-Viru maakond -211 -4 
Jõgeva maakond 43 28 
Järva maakond 14 13 
Lääne maakond -7 -5 
Lääne-Viru maakond 42 11 
Põlva maakond 30 38 
Pärnu maakond -29 -7 
Rapla maakond 80 68 
Saare maakond 15 47 
Tartu maakond -122 -13 
Valga maakond 17 8 
Viljandi maakond -34 -21 
Võru maakond -12 -11 
 

Maakondadevaheliste rändesuundade analüüsimine (tabel 4) näitab, et eestlased rändasid 

suuremalt osalt Harjumaale, Tartumaale, Pärnumaale ning Lääne-Virumaale (ehk teistesse 

suurematesse linnaregioonidesse peale Ida-Virumaa ning viimase naabermaakonda), samas 

rännati Harju- ja Tartumaalt ka enim välja. Harjumaale saabus eestlasi märkimisväärselt 

enamikest teistest maakondadest, Tartumaale tuldi peamiselt Harju-, Jõgeva- ja Põlvamaalt, 

veidi vähesemal määral ka naabermaakondadest Valga- ja Viljandimaalt. Suurima 

väljarändega Harjumaa kaotas enim rahvastikku Raplamaale, järgnesid Lääne-, Lääne-Viru- 

ja Pärnumaa. Tartumaalt väljarändajad suundusid põhiliselt Harju-, Jõgeva- ja Põlvamaale.  

Venelased rändasid suures osas Harjumaale ning Ida-Virumaale (tabel 5). Nimetatud kaks 

maakonda olid ka suurimad rahvastiku kaotajad. Harjumaale tuldi kõikidest maakondadest, 

enim aga Ida-Virumaalt. Ida-Virumaa sai rahvastikku juurde eeskätt Harjumaalt, tuldi ka 

Lääne-Viru- ja Tartumaalt. Harjumaalt lahkuti peamiselt Ida-Viru, Lääne-Viru ja Rapla 

maakonda. Ida-Virumaa kaotas venelasi põhiosas Harjumaale, vähesel määral ka Lääne-Viru, 

Tartu-, Jõgeva- ja Võrumaale. Väga vähe venelasi rändas vaatlusalusel perioodil Hiiu- ja 

Saaremaale.  

Kokkuvõtlikult võib öelda, et eestlaste maakondadevahelises rändes valitses koondumine 

regioonikeskustesse ja/või nende tagamaadele (ehk vastavatesse maakondadesse). Eestlaste 

seas on märgatav ka kolimine rahulikematesse piirkondadesse nagu Põlva- ja Jõgevamaa. 
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Selle alusel võib väita, et eestlaste rändesuundades võis valitseda ka klassikaline 

vastulinnastumine. Venelaste suurem väljaränne Harju- ning Ida-Virumaale näitab nende 

koondumist kontsentratsioonialadele, kuna nimetatud maakondades elab enamus vene keelt 

kõnelevast rahvastikust Eestis. Üldjoontes on märgatav venelaste väiksem mobiilsus, 

rahvastik on paiksem. Maakondadevahelise rände analüüsil pole arvestatud maakonnasiseseid 

elukohavahetusi. Tabelite 1 ja  ning 4 ja 5 võrdlus näitab ka, et maakondadevaheline ränne 

(lähendus regioonidevahelisele rändele) moodustab kõigist rändejuhtumitest vaid veidi enam 

kui kolmandiku. Järelikult on enamus nii eestlaste kui ka  venekeelse elanikkonna rändest 

seotud regioonide sisese elukohavahetusega ehk ruumiliselt eeslinnastumisega. Sealjuures 

selgub ka siin, et eestlaste puhul on regioonidevaheline ränne venelastega võrreldes suurema 

osatähtsusega. 
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Tabel 4. Eestlaste maakondadevaheline ränne perioodil 2000-2008 (50+ rahvastiku seas) 

 

 

 

 

 

  Harju-
maale 

Hiiu-
maale 

Ida-
Viru-

maale 

Jõgeva-
maale 

Järva-
maale 

Lääne-
maale

Lääne-
Viru-

maale 

Põlva-
maale

Pärnu-
maale 

Rapla-
maale

Saare-
maale

Tartu-
maale

Valga-
maale

Viljandi-
maale 

Võru-
maale KOKKU 

Harjumaalt 0 188 168 205 330 411 495 113 447 667 323 390 112 239 154 4242 
Hiiumaalt 75 0 6 5 9 15 8 4 10 6 3 10 2 5 1 159 
Ida-Virumaalt 257 5 0 80 25 14 170 16 30 13 9 86 19 33 19 776 
Jõgevamaalt 139 5 55 0 60 14 50 28 35 15 6 270 29 55 22 783 
Järvamaalt 258 14 14 46 0 21 66 20 74 38 18 56 14 67 16 722 
Läänemaalt 209 12 5 10 23 0 22 7 75 27 21 12 6 21 5 455 
Lääne-Virumaalt 377 2 91 52 74 15 0 18 52 21 10 75 24 36 14 861 
Põlvamaalt 78 2 2 39 14 2 14 0 26 3 11 206 30 10 84 521 
Pärnumaalt 334 13 19 22 49 59 39 18 0 51 46 92 35 136 23 936 
Raplamaalt 337 10 10 11 47 34 42 4 79 0 20 24 17 30 9 674 
Saaremaalt 201 8 8 5 13 14 14 9 40 20 0 20 4 17 6 379 
Tartumaalt 531 16 56 312 40 15 80 350 104 36 22 0 182 105 137 1986 
Valgamaalt 116 2 15 17 16 9 12 35 48 7 7 185 0 53 51 573 
Viljandimaalt 269 1 16 45 61 24 42 25 143 20 17 130 54 0 29 876 
Võrumaalt 112 2 6 18 11 4 16 107 28 18 6 99 44 22 0 493 
KOKKU 3293 280 471 867 772 651 1070 754 1191 942 519 1655 572 829 570 14436 
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Tabel 5. Venekeelse elanikkonna maakondadevaheline ränne perioodil 2000-2008 (50+ rahvastiku seas) 

 

  
Harju-
maale 

Hiiu-
maale 

Ida-
Viru-

maale 

Jõgeva-
maale 

Järva-
maale 

Lääne-
maale

Lääne-
Viru-

maale 

Põlva-
maale

Pärnu-
maale 

Rapla-
maale

Saare-
maale

Tartu-
maale

Valga-
maale

Viljandi-
maale 

Võru-
maale KOKKU 

Harjumaalt 0 14 325 52 48 51 140 22 66 177 18 94 30 22 18 1077 
Hiiumaalt 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Ida-Virumaalt 492 3 0 34 8 3 53 4 24 9 2 56 6 7 38 739 
Jõgevamaalt 38 1 18 0 4 0 5 1 4 0 0 24 2 1 0 98 
Järvamaalt 46 1 2 3 0 1 13 2 1 3 0 1 1 5 0 79 
Läänemaalt 48 0 5 4 0 0 4 0 6 2 2 1 0 1 0 73 
Lääne-
Virumaalt 

107 
0 50 4 17 6 0 5 7 3 1 4 3 3 0 210 

Põlvamaalt 17 0 22 1 4 2 7 0 1 0 0 15 4 0 2 75 
Pärnumaalt 102 0 22 0 3 6 10 2 0 4 5 14 5 5 2 180 
Raplamaalt 94 0 4 1 5 0 6 1 4 0 0 3 2 2 1 123 
Saaremaalt 7 0 2 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 16 
Tartumaalt 167 2 51 47 3 2 9 29 14 0 2 0 31 11 10 378 
Valgamaalt 30 0 4 0 0 2 1 1 9 1 0 22 0 4 3 77 
Viljandimaalt 49 0 5 3 2 1 4 1 12 4 0 13 4 0 2 100 
Võrumaalt 22 0 1 0 0 0 0 8 3 0 1 8 6 1 0 50 
KOKKU 1223 21 512 150 94 74 253 76 154 203 31 256 94 63 76 3280 
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3.5 Ränne asustuse hierarhias 
 

Eestlaste ja venelaste rändesaldokordajad asustuse hierarhias olid üsna sarnased, erandiks 

vaid Tallinn linnaregioon, mis võitis eestlasi ja kaotas venelasi (joonis 7).  Eestlaste rändes 

valitses selgelt vastulinnastumine, kuna rändesaldo üldkordaja väärtused on suurimad 

väikelinnade ja maaliste valdade puhul. Vastulinnastumise tendentsi võib järeldada ka 

rändesaldo üldkordajate negatiivsetest väärtustest regiooni- ja maakonnakeskute 

linnaregioonide puhul. Mis puudutab Tallinna linnaregiooni, siis on esindatud 

eeslinnastumisele või linnastumisele viitavad arengud eestlaste puhul. Venelaste 

rändeeelistused ilmselgelt jäljendavad eestlaste omi: rahvastikku võidavad väikelinnad ja 

perifeersed maavallad, rahvastikku kaotavad regioonikeskused ja maakonnakeskused ning 

nende tagamaad. Üllatav on venelaste puhul Tallinn linnaregiooni rändesaldo üldkordaja 

negatiivne väärtus, kuna venelaste puhul võiks eeldada koondumist pealinna. Venelaste 

liikumiste puhul tuleb kindlasti arvesse võtta ka seda, et rändesaldo üldkordaja suuremad 

väärtused maavaldades ja väikelinnades võivad tuleneda sealsest vene elanikkonna 

vähesusest. Üldtendents on aga, et nõukogude perioodil koondus venekeelne elanikkond 

ennekõike suurematesse linnadesse, nüüd aga toimub ka asustussüsteemis hajumine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Rändesaldokordaja asustuse hierarhias 
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Eestlaste ja venelaste linnaregioonidesisene rändekäitumine oli ühesugune: regiooni- ja 

maakonnakeskustest lahkuti ning nende tagamaad ja ka kaugemale jäävad väikelinnad ja 

maavallad võitsid rahvastikku juurde (tabelid 6-8). Toimus asustushierarhia tasemete vaheline 

rahvastiku hajumine.  Huvitav on fakt, et nii eestlaste kui ka venekeelse elanikkonna puhul 

asustussüsteemi perifeersed osad (väikelinnad, maavallad) võidavad rahvastikku ning 

venelaste puhul on rahvastiku kasv seal proportsionaalselt suurem. Seda ilmselt seetõttu, et 

venelasi oli nendes piirkondades varem vähem. Venelased rändavad üldiselt harvem, ent 

nende saldokordajad äärealadel ja tagamaadel on suuremad kui eestlastel. Sellest võib 

järeldada, et toimub ka vähemuse hajumine asustussüsteemis.  

Linnaregioonidesiseses rändes valitses eeslinnastumine. Eeslinnastumise kalduvust võib 

täheldada kõigi regiooni- ja maakonnakeskuste tagamaadel. Eeslinnastumise intensiivsus 

sõltus linnaregiooni suurusest – Tallinna linnaregioonis oli eeslinnastumine kõige ulatuslikum 

ning maakonnakeskuste linnaregioonides kõige tagasihoidlikum. Samuti oli venelaste 

eeslinnastumine mõnevõrra intensiivsem kui eestlastel, mis on taas seotud sellega, et Tallinna 

tagamaal oli varasematel aastatel linnaga võrreldes eestlaste osakaal suhteliselt suurem. 

Kogurahvastiku puhul domineerisid samad rändesuunad nagu rahvusrühmadel eraldi: suurima 

rahvastikukasvuga oli pealinna tagamaa, ka regioonikeskuste tagamaadele koondus 

märkimisväärselt rahvastikku. Tähelepanuväärne on perifeersete valdade suur positiivne 

rändesaldo. 

Tabel 6. Eestlaste rändesaldo ja rändesaldo üldkordaja asustuse hierarhias 

  Keskus Tagamaa Kokku 
  Saldo Saldokordaja Saldo Saldokordaja Saldo Saldokordaja
Tallinna linnaregioon -4401 -62 2597 136 74 1 
Regioonikeskuste 
linnaregioonid -1593 -40 907 54 -686 -12 
Maakonnakeskuste 
linnaregioonid -724 -19 580 29 -144 -3 
Väikelinnad 588 27   588 27 
Maalised vallad 1513 17     1513 17 
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Tabel 7. Venekeelse elanikkonna rändesaldo ja rändesaldo üldkordaja asustuse hierarias 

  Keskus Tagamaa Kokku 
  Saldo Saldokordaja Saldo Saldokordaja Saldo Saldokordaja
Tallinna linnaregioon -1251 -21 1165 169 -86 -1 
Regioonikeskuste 
linnaregioonid -1149 -26 473 111 -676 -14 
Maakonnakeskuste 
linnaregioonid -115 -8 101 65 -14 -1 
Väikelinnad 351 47   351 47 
Maalised vallad 356 41     356 41 

 

Tabel 8. Kogurahvastiku rändesaldo ja rändesaldokordaja asustuse hierarhias  

  Keskus Tagamaa Kokku 
  Saldo Saldokordaja Saldo Saldokordaja Saldo Saldokordaja
Tallinna linnaregioon -5652 -43 3762 124 -1890 -12
Regioonikeskuste 
linnaregioonid -2742 -32 1380 65 -1362 -13
Maakonnakeskuste 
linnaregioonid -839 -16 681 32 -158 -2
Väikelinnad 939 32   939 32
Maalised vallad 1869 19     1869 19
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4. Tulemused ja arutelu 
 

Käesoleva bakalaureusetöö huvipakkuvaim uurimistulemus võiks olla see, et venekeelne 

elanikkond oli perioodil 2000-2008 vähemmobiilne. Venelaste kui etnilise vähemuse 

rändeintensiivsus oli oluliselt madalam kui põlisrahvusel, kuigi üldiselt on vähemused 

paljudes riikides mobiilsemad. Eestlaste seas on elukohavahetajate osatähtsus märgatavalt 

suurem. Seda võib osaliselt seletada sellega, et venelased on Eestisse sisse rännanud peamiselt 

peale Teist maailmasõda ning elanud siin juba pikk aega, rändeintensiivus on aga kõrge äsja 

sisserännanutel. Samuti lahkus mobiilsem osa venelastest siit 1990. aastatel, mil toimus 

majanduse ümberstruktureerimine. See on viinud vähemused, kes on traditsiooniliselt 

toetunud vähe oskusi nõudvatele ametikohtadele keerulisse olukorda. Nad ei oma enam 

piisavat ligipääsu tööturule, on jäänud töötuks või on madala sissetulekuga. Sellest tulenevalt 

on ka nende eluasemed madala üüri ja/või madala kvaliteediga (Bolt ja van Kempen 2010). 

Siinkohal võiks näitena välja tuua mitmed Ida-Virumaa linnad. Vaaldeldav periood, aastad 

2000-2008  olid Eestis aga majanduskasvu periood, ent olenemata sellest teostas vene keelt 

kõnelev elanikkond vähem oma elukohaeelistusi. Seega saab väita, et mitte-eestlaste 

geograafiline eraldumine või koondumine on siiski rohkem mõjutatud eestlaste rändest.  

Antud bakalaureusetöös oli uurimise all vanemas tööeas rahvastik ning pensioniealised, kelle 

puhul oli valdav linnadest lahkumine. Elukohavahetuste jagunemine näitas, et olulisem on 

ränne eeslinnaaladele, kuid regioonidevahelises rändes valitses vastulinnastumine. 

Põhjuslikult ilmselt need kaks rändesuunda käsitletavate vanusrühmade puhul üksteisest ei 

erine. Rahvuse seisukohalt oli aga huvitav, et mitte-eestlastele oli iseloomulik hajumine oma 

esialgsetelt asualadelt eeslinnaaladele ja teistesse regioonidesse, asustussüsteemis üldse eriti 

aga perifeersetesse väikelinnadesse ja maavaldadesse. See on absoluutselt vastupidine 

nõukogude perioodile, mil valitses linnastumine (Tammaru 2001). Üldine reegel välispäritolu 

rahvastiku puhul on olnud, et inimesed elavad samadel aladel, kuhu nad end saabudes sisse 

seadsid, samuti peaks etnilistel vähemustel olema märkimisväärselt väiksem tõenäosus 

lahkuda suurematest linnadest ning nad peaksid olema seda vähem mobiilsemad, mida 

pikemalt nad Eestis peatunud on (Kulu, Tammaru 2000). Käesoleva töö tulemused on aga 

tõestanud vastupidist.  

Võib-olla on venekeelse elanikkonna madalam rändeintensiivsus tingitud majanduslike ja 

sotsiaalsete vahendite nappust. Üleminekuaja vältel pole venelased läinud seda teed, mis 

ruumilise assimilatsiooni mudel eeldab: õppida ära põlisrahva keel ja kultuur ning kohaneda 



34 
 

tööturul. Varasemas kontekstis oli normaalne selline „kosmopoliitsus“ säilitada, kuna 

Nõukogude Liidu piires (sh. Eestis) ei olnud integreerumine ja ruumiline assimileerumine nii 

vajalik. Integreerumine teise riigi ühiskonda seab  inimestele suuri nõudmisi. Venelaste puhul 

peaksid paremini kohanenud olema just esimese põlvkonna immigrandid, kes saabusid 

Eestisse ajal, mil nende rahvuskaaslasi siin vähe oli. Hiljem saabunud venelaste puhul on aga 

oluline see, et nad saabusid täiesti venekeelsesse keskkonda, kus nende hilisem kohanemine 

eriti vajalik polnud. Nende keeleoskus on madal ning kõigil polegi soovi Eesti ühiskonda 

integreeruda. Saar-Polli 2006. aastal korraldatud uuringu „Mitte-eestlaste perspektiivid“ 

andmetel on mitte-eestlased kõige vähem rahul sellega, et Eesti kodakondsust on raske saada. 

Rahulolematust põhjustavad ka sotsiaalse- ja majandusliku turvatunde puudumine, keele 

küsimused, diskrimineerimine rahvuse põhjal, õigusliku staatuse küsimused, hariduse (sh 

venekeelse) ja tervishoiuteenuste kättesaadavus.  Samas eksisteerivad venekeelsed 

meediakanalid, koolid, ajakirjandus ning lisaks sellele oskab enamus kesk- ja vanemaealist 

eestlasi vene keelt. Nimetatud tegurid  võivad põhjustada venelaste elamise suurelt osalt 

kontsentratsioonialadel ehk siis Eesti kontekstis Harju- ja Ida-Virumaal. Vähemused kolivad 

sagedamini kontsentratsioonialadele (Bolt, van Kempen 2010). Kirjeldatu leiab aset ka Eestis, 

näiteks maakondadevaheliste rändesuundade analüüsimisel selgus, et Harju- ja Ida-Virumaa 

saavad rohkesti elanikke juurde muuhulgas ka Lääne-Viru-, Tartu- ja Pärnumaalt.  

Üldjoontes on mitte-eestlaste ruumiline assimileerumine ikkagi märgatav. Kui Kirde-Eesti 

piirkond välja arvata, siis valdavas osas Eestis leidis aset venekeelse elanikkonna hajumine 

ning seega ühtlasi ka ruumiline assimileerumine. See näitab, et vene keelt emakeelena 

kõnelevad inimesed on rohkem Eesti ühiskonda integreeruma hakanud, on omaks võtnud 

keele ja kultuuri, kuna venelaste sisseränne suure eestlaste enamusega piirkondadesse on 

tunduvalt suurenenud.   

Ajavahemikul 2000-2008 on seega aset leidnud venelaste asustusala laienemine Eestis. 

Rändemustrid on sarnased põlisrahvusele: liigutakse linnadest nende tagamaadele ning 

vähemal määral äärealadele. On selge rändemuster – kõrge sisserändega linnapiirkonnad 

kaotavad ja maapiirkonnad kasvavad siserände arvelt. Samal ajal eksisteerib ka kahesuunaline 

ränne – koonduti Tallinna linnaregiooni, ent teiselt poolt ka maakondade tagamaadele ja 

äärealadel. Kui 1990ndatel oli levinumaks rändevormiks kogunemine suurlinnadesse, siis 

2000ndatel on tegu pigem ees- ja vastulinnastumisega. Mida suurem on linn, seda suurem on 

ka tema tagamaa rahvastikukasv. Nii eestlaste kui ka venelaste rändesaldod olid 

regioonikeskustes ja teistes suuremates linnades negatiivsed, venelastel isegi rohkem kui 
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eestlastel. Suurim rahvastikukaotaja oli Tallinn, samas võitis ta ka enim rahvastikku. 

Täheldatav oli ka venelaste väljaränne Ida-Virumaalt, enamasti Harjumaale.  Mõlema rahvuse 

puhul võitsid rahvastikku maakonnakeskuste tagamaad ning äärealad. Üks peamisi põhjusi, 

mis on ilmselt aidanud kaasa rände kasvule maapiirkondadesse, on muutused 

telekommunikatsioonis ning maapiirkondade majandusliku olukorra paranemine, oma osa on 

siin kindlasti ka infrastruktuuri paranemisel (Frey, Liaw 1998).  

Võrdluses erinevate lääne uurimustega immigrantrahvastiku ja entiliste vähemuste 

rändekäitumise kohta (Bolt ja van Kempen 2010, Bråmå 2006) selgus, et meie 

immigrantrahvastik käitub sootuks teisiti.  Eestis elava vene keelt kõneleva elanikkonna taust 

on erinev. Nende sotsiaalmajanduslik staatus oli saabudes pigem kõrge ning raskustesse 

sattusid nad peale Eesti taasisiseisvumist, mil toimusid olulised ühiskondlikud ning 

majanduslikud muudatused. Kui võrrelda eestlaste ja venelaste rändevooge, siis tendentsid on 

sarnased. Venelased on küll vähem mobiilsemad, ent nende rändesuunad on samad. Ajaga on 

venelaste rändemustrid põlisrahvastiku omadele sarnasemaks muutunud. Antud uurimstööst 

ei selgunud suuri erinevusi eestlaste ja venelaste rändekäitumise vahel, ainus, mis silma 

torkas, oli nende erinev rändeintensiivsus. Tulevikus võiks oletada venekeelse elanikkonna 

jätkuvat ruumilist assimileerumist. Venelaste senine eraldumine võib jätkuda ka vanemas 

tööeas elanikkonna ja pensionäride puhul, ent suured 80- ja 90ndate Eestis sündinud 

põlvkonnad ilmselt järgivad seda suundumust rohkem. Täheldatav on välissündinute väiksem 

hajumine nõukogude ja üleminekuajal, ent praeguseks on nende ränne tugevasti mõjutada 

saanud eestlaste rändest. Ehk siis – need vene keelt kõnelevad inimesed, kes rändavad, suure 

tõenäosusega eralduvad endisest rohkem.  

Mida võiks endas kätkeda edasine uurimistöö antud valdkonnas? Tähtis on uurida vähemuste 

puhul ka nooremaid vanusrühmi, kuna nemad on suures osas juba Eestis sündinud ning nende 

rändemustrid võivad oluliselt erineda vanemaealise elanikkonna omast. Immigrantide 

(esimene ja osalt teine põlvkond) rändekäitumises mängivad rolli teistsugused tegurid, Eestis 

sündinutel pole enam pärituolumaaga seost. Praegune olukord näitab, et Eestisse sõjajärgselt 

sisserännanud ühelt poolt ei assimileeru ruumiliselt, kuna nende rändeintensiivsus on madal. 

Teisalt, kui nad rändavad, siis nad hajuvad. Paikseks, näiteks linna jäämine, eriti kui eestlases 

rändavad sel ajal rohkem, võib kokkuvõttes tähendada ikkagi seda, et suureneb venekeelse 

elanikkonna ruumiline eraldumine.  
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5. Kokkuvõte 
 

97% maailma rahvastikust elab ja sureb samas riigis, kus ta on sündinud. Ainult kolmel 

protsendil on tung või sund kodust lahkuda ja kohaneda eluga uue rahva seas. Eestis on alates 

1992. aastast  rändeandmed kannatada saanud, kuna koduse aadressi registreerimine ei ole 

kohustuslik. Vanemaealiste inimeste seas on elukohavahetuse registreerimine enamjaolt 

säilinud ning tänu sellele on võimalik nende rändekäitumise kohta paikapidavamaid üldistusi 

teha.  

Käeoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida vanemas tööeas  ja pensioniealiste inimeste 

(vanused 50+) eestlaste ja venelaste rännet perioodil 2000-2008. Temaatika võiks olla 

huvipakkuv, kuna üldjuhul on varem sisserännanud mobiilsemad kui põlisrahvastik, ent antud 

juhul oli venelaste kui vähemuse rändeintensiivsus üsna madal ning rändemustrid üllatavalt 

sarnased põlisrahvastiku omadele. Erinevused eestlaste ja venelaste vahel polegi nii suured, 

demograafilised näitajad on pigem sarnased, erinevused tulevad välja vaid elukutselise 

kihistumise, geograafilise leviku ning ühiskonda integreerumise puhul (Aasland & Fløtten 

2001).  

Ränne mõjutab rahvastiku piirkondlikku paiknemist ja selle muutumist teistest 

rahvastikuprotsessidest tugevamalt ja kiiremini. Näiteks intensiivne sisseränne piirkonda võib 

seletada sündimuse kasvu, samas aga väljaränne võib tähendada piirkonna rahvastiku 

vananemist. Sisserännanud rahvastiku koosseisu teadmine annab infot sisse- või väljarände 

mõjust konkreetsele piirkonnale. Positiivne sisseränne ei pruugi alati tähendada piirkonna 

rahvaarvu kasvu, sest keskmine sisserändaja võib olla vanemaealine (ja loomulik iive on 

negatiivne) (Tammur 2009).   

Eestis on rahvastiku intensiivne ja ühesuunaline linnadesse koondumine tänaseks kaugele 

selja taha jäänud etapp. Kui nõukogude aja lõpul liikusid pensionärid suurematesse 

linnadesse, siis üleminekuajal sai valitsevaks liikumine suurematest linnadest väikelinnadesse 

ja maapiirkondadesse, mis jätkub ka praegu. Eesti on järginud üldist asustusarengut Euroopas, 

mille taga on olnud laiemad muutused majandusstruktuuris, kasvav elatustase ning tehnilised 

uuendused (Kulu 2005).  

Tööst selgus, et mõnedki lääneriikidele omased rändesuundumused nagu assimilatsioon ning 

klasterdumine toimuvad ka Eestis. Asssimilatsioon oli eelkõige märgatav seetõttu, kuna 

vaatlusalusel perioodil on toimunud vene keelt kõneleva elanikkonna asustusala laienemine 
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Eestis ning sisseränne maapiirkondadesse, mis eeldab kohaliku keele oskamist ja kultuuri 

tundmist. Klasterdumine tuli ennekõike välja venelaste koondumises Harju- ja Ida-Virumaale, 

kus on tagatud etnosekaaslaste tugi ja abi. Eestlaste rändekäitumine antud töös seniteadmata 

tulemusi ei andnud: ootuspäraselt toimusid nii ees- kui ka vastulinnastumine  

Mis võiks juhtuda tulevikus? Eestlaste ja teiste rahvuste vahekorda rahvastikus hakkab 

oluliselt mõjutama ka välja- ning sisserände aktiviseerumise protsess, mis käivitus 2007. aasta 

lõpul toimunud Eesti ühinemisel Schengeni viisavaba ruumiga, sellega kaasnenud suurema 

liikumisvabadusega ja uute töövõimalustega Euroopa Liidus. Viimased laienevad ka Eesti 

mittekodanikele ja siin asuvatele Venemaa kodanikele (Eesti Inimarengu Aruanne 2007). 
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6. Summary 
 

National differences in internal migration in Estonia during the period 
2000-2008; an example of the population aged 50 + 

 

97% of the world’s population lives and dies in the same country where they have born. Only 

three percentage of population has urge or compulsion to leave their home and adapt to a new 

life among the new nation. Since 1992, the migration data has been damaged because the 

home address registration is not mandatory. The habit to register the habit to register the 

change of residence among elderly people is preserved. (Among the elderly people the habit 

to register the change of residence is preserved). 

The aim of this research is to investigate the older working age and retired (aged 50+) 

Estonians and Russians internal migration during the period 2000-2008. Generally the 

immigrants are more mobile than natives, but in this case the Russians had rather low 

intensity of migration and the migration patterns were strikingly similar to natives. The 

differences between Estonians and Russians are not so remarkable, demographic 

characteristics are rather similar. The discrepancy comes out within professional stratification, 

geographical spread and integration into society (Fløtten & Aasland 2001). 

Immigration is the strongest and fastest influencing factor on the location of the regional 

population and other demographic changes in the processes. For example, an intensive in-

migration into the area might explain the growth of the fertility, but out-migration can mean 

region populations are ageing. Knowledge of the composition of immigrant population 

provides the information about the effects of in- and out-migration in a particular 

region. Positive in-migration does not always mean the growth of regions population, because 

the average migrant may be older (and the natural increase is negative) (Tammur 2009). 

The one-way and the intense population concentration into cities in Estonia have been left far 

behind for today. While the retirees went into the larger cities at the end of the Soviet period, 

then at the transition time, the dominant movement was from larger cities into the small towns 

and rural areas and this trend continues today. Estonia has followed the global population 

development in Europe, what is caused by rising living standards and technical innovations 

(Kulu 2005). As it turned out, a few of Western countries specific migration trends as spatial 

assimilation and clustering are taking place in Estonia also. Assimilation was particularly 
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significant because in the period of 2000-2008 the Russian-speaking population in Estonia has 

expanded their settlement area and in-migration into rural areas implies to a good knowledge 

of local language and culture. Russians concentration into the Harju and Ida-Viru County can 

be seen as residential clustering. The migration-behavior of Estonians did not give any 

unknown results: as expected, the counterurbanization as well the suburbanization took place.  
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