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Uuringu eesmärk

 Esitada inimeste igapäevase ruumilise 
mobiilsuse alusel kaardistatud tõmbekeskused 
2013. aasta seisuga. 

 Luua võimalused regionaalse arengu 
planeerimisel ja poliitika kujundamisel 
linnaregioonide ja kohalike tõmbekeskuste 
eristamiseks.

 2010. aasta pendelrändeuuringust täpsem 
geograafiline jaotus.
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Partnerid

 EMT: andmed ja metoodika arendamine alates 2003. 
aastast.

 Positium LBS: positsioneerimisandmete töötlemine; 
ankurpunktide mudel.

 Regionaalministri valitsemisala: sisulise ülesande ja 
metoodika arendamine.

 Anto Aasa – konsultatsioonid

 EL Regionaalarengu Fondi KESTA programmi projekt 
TERIKVANT: andmemudeli geograafiline rakendus

2010. aasta pendelrändeuuringu 
tulemused

 Asustussüsteem muutub ajas vähe.

 Eesti elanikkond on igapäevaselt väga mobiilne ja 
omavalitsuste piire ületavad liikumised ehk pendelränne 
on elu lahutamatuks osaks.

 Enamus pendelrändest toimub keskus-tagamaa 
süsteemis ehk maakonnakesksetes linnaregioonides.

 Asustussüsteemi suhted Eestis on hierarhilised.
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Tegevusruumid: Von Dürckheim
(1932); Axhausen (2002); Dijst (1999)

Inimese 
igapäevaste 
tegevustega 
kaetud ala, rutiin

Keskuskohtade teooria 
W. Christaller (1933)

Inimasustusel on 
oma ruumiline 
struktuur ja 
hierarhia
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Mobiilsusparadigma (Sheller & 
Urry 2006)

 Ruumiline mobiilsus on elustiili osa.

 Turism on kujunenud elustiiliks.

 Infotehnoloogia levik suurendab liikuvust: 
kontaktide hulk, info hulk.

Mobiilpositsioneerimine

 Mobiilpositsioneerimine on kiiresti arenev meetod 
ühiskonna uurimisel.

 Andmekogumine lihtne: 
telefonid on laialt levinud 
ja inimestel alati kaasas.

 Senisest täpsemad andmed 
liikumise ja suhtlemise kohta.
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Privaatsus ja isikuandmete 
kaitse:

 Privaatsus ja andmekaitse tagatud -
isikustatud andmeid ei saa kasutada.

 Töötatakse agregeeritud andmetega.

 Konsultatsioonid Andmekaitse Inspektsiooniga. 

Andmed

 EMT telefonide liikumine Eestis, üldistatud elanike arvule 
(EMORi küsitluse ja rahvaloenduse põhjal koefitsiendid).

 Periood: 1.03.2012-28.02.2013

 Tööperiood – septembrist maikuuni (SONDJVMAM)
 Suve periood – juunist augustini (JJA)

 Ankurpunktid:
◦ Elukoha ankurpunkt 
◦ Tööaja ankurpunkt - tööajal regulaarse viibimise koht, sh kool jms
◦ Sekundaarsed ankurpunktid – elukoha ja tööaja koha järel olulised 

viibimiskohad 1.,2.,3.
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Tulemused
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Elukoha ja tööaja ankurpunkti
vahel liikujate arv tööperioodil
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Piirkonda sisse ja välja liikuvate
inimeste arvu erinevus tööperioodil
(elukoht-töö) 

Eesti keskused ja nende tagamaa. 
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Tagamaa suurus sõltub asula 
suurusest

Korrelatsioonikoefitsient koos Tallinna linnaga 
on 0,97 ja ilma Tallinnata 0,80. 

Järeldused ja 
poliitikasoovitused
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Järeldused I: Funktsionaalsed linnaregioonid 
on Eesti asustussüsteemi aluseks

Elukoha ja tööaja ankurpunkti vahel liikujate 
osatähtsus piirkonna elukohtade arvust tööperioodil

Poliitikasoovitused:

 Funktsionaalset linnaregiooni tuleb 
käsitleda tervikuna.

 Regionaalse arengu meetmed peavad 
toetama ka keskuslinnasid.

 Kohalikud (väiksemad) keskused on 
olulised!
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Kohalikud keskused on tähtsad 
igal tasemel

Järeldused II: Eesti 
asustussüsteem on hierarhiline

Pealinn (primaarlinn) Tallinn

Tagamaa 30 “Kuldringi” vallad

Tagamaa 15 Vallad

Regioonikeskus Tartu, Pärnu, Jõhvi-
K.Järve 

Tagamaa 30 Lähivallad

Tagamaa 15 Vallad

Maakonnakeskus Rakvere, Jõgeva... 

Tagamaa 30 Vallad

Tagamaa 15 Vallad

Väikelinn Keila, Räpina ...

Maavald Mõniste, Muhu ...
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Eesti omavalitsuste haridustase 
(kõrgharidusega inimeste osatähtsus)

Saunaga eluruumide osatähtsus 
omavalitsuse eluruumide arvust
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Poliitikasoovitused: 

 Planeerimisel ja juhtimisel on vajalik järgida 
asustussüsteemi hierarhiad.

 Keskus-tagamaa suhted on süsteemis olulised.

Pendelränne väljaspool maakonnakeskusi
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Järeldused III Eesti asustussüsteem pole 
ajalooliselt palju muutunud

E. Kant 1934 tagamaad ja tööjõuareaalid 2009

Poliitikasoovitused

 Arendada välja meetmed, mis planeerimisel ja rahastamisel 
eelistaksid olemasoleva asustussüsteemi ja infrastruktuuri 
kasutamist 

 ning juba kasutusel oleva maa taaskasutamist. 

 Uued asumid olemasolevate asulate laiendusena;

 Raudtee, koolide jms infrastruktuuri lähedusse

 Põllu-, rohu- ja metsamaad ei “rikuta”

 Linna ja maa piiri fikseerimine

 Kahanevate piirkondade planeerimismeetmete välja töötamine.
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Järeldused IV Eesti ühiskond on 
sesoonne

Tööperiood Suveperiood

Suvise pendelrände mahtude 
erinevused
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Poliitikasoovitused:

 Planeerimisel ja rahastamisel arvestada 
elanikkonna sesoonse varieeruvusega

 „teise kodu“ poliitika väljatöötamine

Kokkuvõte

 Pendelränne on asustussüsteemi oluliseks 
osaks, sellega peab planeerimisel arvestama.

 Asustussüsteem on üsna stabiilne.

 Mobiiliandmed ei näita „kogu tõde“ 
tõmbekeskustest.

 Mobiilpositsioneerimisega saab seirata 
asustussüsteemi dünaamikat ja seoseid.
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Täname kuulamast!
Rein Ahas ja Siiri Silm
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Kohalikud 
tõmbekeskused
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Tallinna tagamaa

Harjumaa tõmbekeskused
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Tartu tagamaa

Ida-Virumaa
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Jõgevamaa

Läänemaa
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Lääne-Virumaa

Põlvamaa
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Pärnumaa

Raplamaa


