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Linnastumine! Aga missugune?
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Väga erinevad „linnamaastikud“

UrbinoKošice, Lunik 9 



Kahanevad 100,000+ linnad maailmas 1950-2000

Allikas: Zeyfag 2004



Rahvastikumuutus Euroopas 2001-2011

• Euroopa rahvastikuprotsessid on väga erinevad
• Heas asukohas Lääne-Euroopa väikelinnad kasvavad
• Järgmisel 20 aasta vananemine süvendab seda veelgi
• Suurlinnad saavad pikemas ajahorisondis olema üha 

kallimad ja kehvemad elukeskkonnad
• Esialgu jätkub Ida-Euroopa ääremaade ajaloos    

pretsedenditu kahanemine

Allikas: DailyInfographics.euAllikas: RegioData Research 



Briti linnade välis- ja siseränne 2007-2012 

Allikas: Centre for Cities, 2014

+450,000 -200,000



USA linnade välis- ja siseränne

Allikas: Florida 2014 
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Euroopas kiireimini suurlinnastunud   
Eestis toimub 2015st rändepööre
▪ Elanikkond kasvab ennekõike eeslinnades ja hea 

juurdepääsuga väikelinnades
▪ Ääremaal jätkub kahanemine
▪ Edasine sõltub väga palju poliitikatest, nii töökohade 

loomisest keskuslinnades regioonides kui ka 
elukeskkonnast ja teenustest

▪ Kalevipojad ei lähe tagasi kohtadesse, mis elamiseks 
kehvad

Allikas: Eesti statistika

Allikas: OECD Regions at a Glance 2018, eestindas Uku Varblane 

Elanikkonna 
muutus (%)
2018-2019

Eesti ränne ja loomulik iive
2012-2018



Ränne Eestis 2000-2011: noored ja tööjätjad

Allikas: Eesti statistika, REL 2011, koostas Kadri Leetmaa



Rahvaarvu muutus Eesti linnades

Allikas: Statistikaameti järgi koostas Jiri Tintera



Elanikkonna kahanemise tagajärjed

▪ tühjad hooned / alarahastatud linnataristu

▪ majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed

▪ ebaatraktiivne elukeskkond

elukeskkonna roll linna arengus:

▪ psühholoogiline side indiviidi ja (elu)koha vahel 
mõjutab oluliselt tema aktiivsust kogukonnas

▪ ebaatraktiivne keskkond kahjustab seda sidet:

▪ inimestel on raske olla uhke oma linna üle 

▪ inimestel usk koha tulevikku suhtes väheneb

▪ inimesed on vähem valmis panustama 
keskkonna kaitsmisele, säilitamisele, 
parandamisele jne.

➢ keskkonna allakäik kiireneb
Pildid: Valga VV



KOHAIDENTITEET 
KUI ARENGUTEGUR



Koha loomine

• Inimene teeb koha

• Ja koht teeb inimese – me ei saa valida, kuhu me sünnime

• Sotsialiseerumine

• Ruumi tajumine ja –praktikad

• Ruumiloome

• Koha arengut mõjutab ennekõike  majanduslik edukus:

• Olemasolevad (ajas muutuva olulisusega) ressursid, sh asend,  

• välised protsessid (nt tehnoloogia, riigi poliitika), 

• institutsioonid, mis korraldavad elu-olu, ja 

• liidrid, kes mõjutavad siseprotsesse, muudavad institutsioone-rutiine ja esindavad 
kohta.



 

Ruumiteadused, propaganda, kontroll 
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KUJUTLETAV RUUM    RUUMI ESITAMINE  KIRJELDAMINE 

“Vox populi”, revolutsioon, metafilosoofia 

Bürokratiseerumine 

TAJURUUM 
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PRAKTIKA 

TAJURUUM 

RUUMI- 
PRAKTIKA 

Konkreetse ruumi koloniseerimine ja taastootmine

Lefebvre (1991), Gregory (1993) ja Soja (1996) järgi



Kohatud  kohad

Pildid: Internet



Regionaalse identiteedi mõistete süsteem



Kohaidentiteedi osised

• Koha identiteet jaguneb 3 vormiks: territoriaalne, institutsionaalne ja 
sümbolistlik

• Territoriaalset vormi mõjutab selle esteetiline kvaliteet

• Institutsiaalset vormi mõjutab selle kihi paksus, inim- ja sotsiaalkapital 

• Sümbolistlikku vormi mõjutab koha nähtavus ja selle maine

• Linna keskväljak on esindab kõiki neid vorme :

• Territooriumi kese

• Kohtumiskoht ja olulisemate institutsioonide füüsiline asukoht

• Koha ja laiema regiooni sümbol – enim silma torkav



Koha identiteet ja maine

• Koha identiteet jaguneb sise- ja välisvaateks

• Kuidas teatakse kohta väljapoolt? Positiivses või negatiivses valguses.

• Kas sisemine ideaal on vastavuses reaalsusega ja välispeegeldusega?

• Kui ei, siis elanikud häbenevad.

• Varemete lähedal ei taha keegi elada 

• Inetu linnaruum võimendab languse nõiaringi. 

• Maine halveneb ja väljaspoolsed peavad neid kohti depressiivseteks 
väikelinnadeks. 

• Elanikel on häbi ja kohalike noorte ainus idee on lahkumine.



Regionaliseerumisprotsess: regiooni teke, muutumine ja kadu

Paasi (1986), Lefebvre (1991), Soja (1996), Maskell & Malmberg (1996), Riikoneni (1997) järgi



Keskväljaku mõju linna ja regiooni arengule

• Esteetilise kvaliteedi tõus → kena-kena!

• Positiivse tuntuse tõus → Instagrammi ja Facebooki üleujutamine
piltidega 

• Inimesed tunnevad uhkust → on põhjust tulla ja sõbrad kaasa võtta

• Sotsiaalse kapitali kasv: enam üritusi, kohtumisi → sumiseb!

• Suurem voog tagab keskuse äride edukuse 

•→ paremad teenused

• → kumulatiivne kasv

• Linna tagamaa laieneb → tugevneb positsioon asustuse hierarhias



Võru keskväljak



Keskused ja nende hierarhia



Kriitilised punktid linnakeskuse arendamisel

• Õige koha valik linnas

• Läbirääkimised kohalike liidritega stiili ja funktsionaalsuse üle

• Ettevõtluskogukonna kaasatus 

• → keskuse rolli tugevdamine

• → sumina kasvatamine



Valga kaasus



Kahanev Valga

Valga kruntide tegelik kasutus 

kasutusel:

▪ 80% arendavatest maaüksustest

▪ 72% arendatavate maaüksuste pindalast

kortermajad

▪ kokku: 379

▪ rohkem kui pool korteritest tühjad: 34 

▪ mahajäetud: 45

tüüpiliselt 19. saj lõpul ja 20. saj alguses ehitatud, 
keskkütteta, vannitubadeta

Allikas: Valga VV



Elukeskkonna kvaliteedi tõstmine

neli põhi tegevussuunda:

I. uue üldplaneeringu koostamine

II. linnaruumi korrastamine

III. elupindade kohandamine praegustele vajadustele vastavalt

IV. hoonete rekonstrueerimine

Pildid: Valga VV



EV100 “Hea avalik ruum” 

▪ “Hea avalik ruum” on silmapaistev katse pidurdada maapiirkondade 
hääbumist. 

▪ Programmi eesmärk on uuendada 2020. aastaks 15 linna keskused, 
peaväljakud, peatänavad ja nendega piirnevad alad. 

▪ 2018. aastal valmisid Tõrva, Põlva, Valga ja Rapla.

▪ Võru ja Kuressaare on valmis. 

▪ Ehitustööd käivad Rakveres ja Elvas.
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