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Linnaregioonide areng ja inimeste 
igapäevane ruumiline mobiilsus

Rein Ahas

Tartu Ülikooli 

inimgeograafia professor

Ettekande eesmärgid

 Kuidas arenevad linnaregioonid ?

 Kuidas seda mõjutab inimeste 
ruumiline mobiilsus ?

 Mis võiks olla Interregi projekti 
teemaks 2010 a taotlusvoorus ?

Metoodika: Tööjõuareaalid, 
rahvaloendus, mobiilpositsioneerimine

Kodu1

Kodu2

Töö

Töökoha korjeala 
e tagamaa

Linnaregiooni mõiste

 Keskuslinna ja tagamaad ei saa 
vaadata eraldi

 Funktsionaalne linnaregioon:
 Töökohad
 Elukohad
 Teeninduskohad
 Vaba aja veetmise kohad
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Postindustriaalne linn on tegelikult linnaregioon

Allikas: Jauhiaien 2003

Igapäevane ränne Eestis

Pendelränne Tallinna 
linnaregioonis

Keskuskohtade teooria 
(W. Christaller, 1933)

 Homogeenses ruumis organiseeruvad 
funktsioonid optimaalseteks 
teenidusaladeks ümber keskuskohtade
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Tallinna tagamaa ehk teenidusala 
(mobiilpositsioneerimine, Positium LBS)

R. Murphy & J. Vance, 1954: Delimiting the Central Businees

District, Economic Geography, 30(3):189-222

 Keskused kujunevad “kasumlikkuse 
motiivi” järgi: teatud tegevustel on kasulik 
olla koos, keskses kohas

 Juhtimine, haridus, jaekaubandus, 
luksuskaubad...

 Logistika

Igapäevasest pendelrändest 
lähtuvad mõjualad

Teatud funktsioonid ei pea 
olema keskuses:

 Elukoht, aedlinn, eeslinnastumine

 Maa hinnast lähtuvad valikud: odavam on 
mahukaid asju teha maal

 Mobiilsusest lähtuvad valikud: inimesed 
tulevad ise teenuseid otsima

 Mugavus, kättesaadavus
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55–64 aastaste igapäevane pendelränne

Vanusespetsiifilisus: 20–29 aastaste 
pendelränne

Linnaregiooni areng on 
sotsiaalne protsess

 Eeslinnastub keskklass:

Kõrgharidus

Lastega pered

Kõrge palk

 Taaslinnastuvad kooliealised

Tallinna linnaregiooni uusasumite 
elanike haridus (Ahas R. jt 2006)
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Soospetsiifilisus: naiste 
osatähtsus pendelrändes

Meeleheitel koduperenaised: kõrgharidusega 
naisel on kõige keerulisem erialast tööd leida

Uue mobiilsuse paradigma 
(Sheller & Urry 2006):

 Igapäevane ruumiline mobiilsus kasvab

 Liikumine on eesmärk omaette

 Liikumine on tootmisviis

 Turism on elustiil, vaba aeg järjest tähtsam

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia mõju 
ühiskonnale, M. Castells (1992)

 Aktiivne saab olla sõltumata elu ja 
töökohast, sest mobiiltelefon ja e-mail
võimaldavad sama suhtlus asukohast 
sõltumata

 Mida rohkem kontakte mobiiltelefonis & e-
mailis, seda rohkem inimene reisib

 Maa ja linna erinevus ei kao IKT tõttu

Mobiilitelefonidelt välja 
helistatud kõned ja sms
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Elukoha omavalitsuse asustussüsteemi hierarhia tase
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Elukoha omavalitsuse asukoha
asustushierarhia tasemel keskmiselt
päevas sooritatud kõnetoimingute hulk

Kõnede arv telefoni kohta päevas 

(EMT, EMOR)



6

Lääneriikide linn

Rajasõltuvus: postkommunistlik linn 
(Tammaru T. 2009)

Postkommunistlik 
linn

Kuidas mõjutab suurenenud 
mobiilsus linnaregiooni?

 Funktsioonid ja inimesed kolivad sinna kus 
on soodsam?

 Mobiilsus: Pole vahet kus tegutsetakse, sest 
alati saab vajalikku teenust tarbima minna. 

 Tegevuste asukohti valitakse veelgi 
hoolikamalt?

 Planeerimise ja suunamise osatähtsus 
kasvab !

 Vajadus seiresüsteemi järele: 
 Kus paiknevad kodud, töökohad

 Igapäevased tegevused, vaba aeg

 Üritused, eriolukorrad

Euroopa linnaregioonide arengu 
mudel
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Elukoha ja tööaja ankurpunkti vahel 
liikujate osatähtsus (mobiilpositsioneerimine) 20–29 aastaste pendelränne

Euroopa linnaregioonide arengu 
mudel

<19 aastaste osatähtsus elukoha ja vabaaja 

ankurpunktide vahelistes liikumistes
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Eestis asutussüsteem pole 
oluliselt muutunud 

Tööaja ankurpunktidega seotud tagamaade võrdlus E. Kanti (1935) 
tagamaadega (halli joonega).

Interregi projekti võimalikud 
eesmärgid:

 Analüüs:
 Linnaregioon ja Eesti on tervik

 Plaan, planeering:
 Uue kasvu mõistlik juhtimine
 Kvaliteetse elukeskkonna loomine
 Konkurentsivõimelise majanduse loomine 

 Seiresüsteem:
 Muutuste pidev seire
 Kiirendada otsustusprotsessi 

Tänan kuulamast!

Rein Ahas

rein.ahas@ut.ee


