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SINGAPURI TURISMITURU ÜLEVAADE 
 
SINGAPURI ELANIKE VÄLISREISID 
 
Singapuri statistikaamet näitab Singapuri elanike arvuna 5,61 miljonit, kuid see sisaldab ka ajutisi elanikke 
(kes töötavad Singapuris kuni 6 kuud). Alaliste elanike arv oli 2017. aastal 3,97 miljonit, kellest 3,44 
miljonit olid Singapuri kodanikud ja 0,53 miljonit olid alalised elanikud, kuid mitte Singapuri 
kodakondsusega. Rahvusgruppide järgi on 3,97 miljonist alalisest elanikust 2,95 miljonit (74%) hiinlased,   
531 000 malaid, 359 000 Indiast pärit inimesed ja 128 000 muud rahvused. 
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2017.a. tegid Singapuri alalised elanikud 9,9 miljonit välisreisi. Nii 2017. kui ka 2016. aastal kasvas 
välisreiside arv eelneva aastaga võrreldes 4%. Kahel eelneval aastal (2014 ja 2015) kasvas reiside arv 3% 
aastas. NB! Singapuri statistikas näidatakse välisreisidena ainult lennuki ja laevaga tehtud reise; andmed ei 
sisalda kahe Singapuri ja Malaisiat ühendava tammi (Johor–Singapore Causeway ja Tuas Second Link) kaudu 
maismaatranspordiga Malaisiasse tehtud reise. 
 
Singapuri elanikud teevad kõige rohkem välisreise detsembris (12,5% kogu aasta reisidest), järgnevad 
november (10% kogu aasta reisidest) ja juuni (9%). Suhteliselt populaarsed on ka märts ja mai. Kõige vähem 
reisivad nad jaanuaris, veebruaris, juulis ja augustis.  
 
Singapuri statistikaamet avaldab ainult välisreiside üldarvu kuude kaupa, kuid mitte mingeid andmeid 
sihtriikide kohta. UNWTO andmetel olid nende 10 peamist sihtkohta Malaisia, Indoneesia, Hiina, Tai, 
Hongkong, Taiwan, Austraalia, Vietnam, Macao ja USA (2013.a. andmed).    
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Maailma Turismiorganisatsiooni UNWTO andmetel kulutasid Singapuri elanikud 2016.a. välisreisidele 
kokku 20 miljardit eurot (andmed ei sisalda kulutusi transpordile Singapurist sihtkohta). Kohalikus valuutas 
arvestatult oli seda 0,6% rohkem kui 2015.aastal. 2017.a. esimese 9 kuuga vähenesid nende kulutused 
(2016.a. sama perioodiga võrreldes) 1,5%.  
 
Singapuri elanike välisreiside arv ja reisikulutused elaniku kohta on tunduvalt kõrgemad kui teistes 
Aasia riikides. Seda seletab ühelt poolt riigi kõrge elatustase ja teiselt poolt riigi väga väike territoorium 
(suurema pindalaga riikides tehakse tavapäraselt rohkem sisereise – näiteks samuti kõrge elatustasemega 
Jaapani elanikud teevad koguni 90-95% oma reisidest kodumaal). Maailma riikide seas olid Singapuri 
elanikud 2016. aastal oma reisikulutuste (välisreisidele kulutatud kogusumma) poolest 12. kohal. 
Joonistel on näha nende reisikulutused võrreldes mõnede teiste Aasia riikide elanike kulutustega. Nagu näha, 
kulutavad nad välisreisidele (kokku) mõnevõrra vähem kui Hongkongi või Lõuna-Korea elanikud, kuid rohkem 
kui näiteks 127 miljonit Jaapani elanikku või 1,3 miljardit India elanikku.  
 
 
SINGAPURI ELANIKE REISID SOOME 
 
Euroopa riikide ühtsetes andmebaasides ei avaldata eraldi statistikat Singapuri turistide kohta, seega pole 
teada, millised Euroopa riigid seda infot üldse koguvad. Eestile lähematest riikidest kogub andmeid ainult 
Soome; andmeid ei kogu näiteks Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Saksamaa, Rootsi, Taani ega Norra. 
 
Soome statistikaameti andmetel ööbis Soome majutusettevõtetes 2017. aastal 32 573 Singapuri turisti, kes 
veetsid seal ligi 55 000 ööd (majutatud turistide arv võib kajastada sama inimest mitu korda – näiteks kui sama 
inimene ööbib reisi jooksul nii Helsingis kui ka Lapimaal, loetakse ta mõlemas sihtkohas erinevaks turistiks).  
 
Viimase viie aastaga on nende ööbimiste arv Soomes kasvanud üle 4 korra. 2015.a. kasvas nende 
ööbimiste arv 20%, 2016. aastal 75% ja 2017. aastal 24% (eelneva aastaga võrreldes). 
 
Nagu näitab joonis, on viimastel aastatel eriti kiiresti kasvanud Lapimaa populaarsus: 2017. aastaks oli 
nende ööbimiste arv seal kasvanud 2011. aastaga võrreldes üle 10 korra (2500-lt ööbimiselt 29 000-ni). 
Lapimaa ongi praeguseks Singapuri turistide populaarseim sihtkoht Soomes: seal veetsid nad 2017.a. 
57% kõigist Soomes veedetud öödest. 39% ööbimistest veetsid nad Suur-Helsingi piirkonnas 
(pääkaupunkiseutu) – seejuures 35% Helsingis ja 4% Helsingi lähistel (Espoo, Vantaa, Kauniainen). Muudes 
Soome piirkondades veetsid nad vaid 3,6% kõigist Soomes veedetud öödest.  
 
Valdavalt reisivad Singapuri turistid Soome talvekuudel, eelkõige detsembris (mille arvele langes 46% nende 
kogu aasta ööbimistest Soomes). Talvehooaja (nov.-märts) arvele langes koguni 80% nende ööbimistest 
Soomes.  
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Finnair pakub otselende Helsingist Singapuri alates 2011.a. kevadest (7 korda nädalas).  
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SINGAPURI ELANIKE REISID EESTISSE 
 
Eesti majutusstatistika ei näita andmeid Singapuri turistide kohta.  
 
OÜ Positium LBS mobiilpositsioneerimise andmetel käis Eestis 2016. aastal 900 Singapuri SIM-kaarti 
kasutanud külastajat, kellest 600 viibisid Eestis ühe päeva ja 300 viibisid Eestis mitu päeva 
(mobiilpositsioneerimise andmed on kõnetoimingutel põhinevad hinnangud, mitte täpne piiristatistika). Kuude 
võrdluses käis neid kõige rohkem detsembris (nagu Soomeski), seejärel juunis ja augustis; kõige vähem aga 
oktoobris (mil nende arv jäi alla 30, mistõttu pole võimalik oktoobri kohta täpseid andmeid avaldada). 
 

 
 


