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Teemad

◼ Ruumianalüüsid

◼ REGREL ettevalmistus – mudelite kvaliteet

◼ Ruutkaart



Ülle Valgma

Linn-maa tüpoloogia

◼ Linnaline asustuspiirkond:
◼ Rahvastiku tihedus ≥ 1000 inimese km2-l

◼ Rahvaarv ≥ 5000

◼ Väikelinnaline asustuspiirkond:
◼ Rahvastiku tihedus ≥ 200 inimese km2-l

◼ Rahvaarv ≥ 5000

◼ Maaline asustuspiirkond:
◼ Kõik ülejäänu



Vana jaotus Uus jaotus



Vana jaotus Uus jaotus
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Rohealade kättesaadavus 

tiheasustusega paikkondade elanikele

◼ Andmed Maa-ametist: ETAK ja kataster 

◼ Eramaid ei arvestatud

◼ Roheala pindala vähemalt 0,5 ha

◼ Väga hea kättesaadavus: 200 m kodust

◼ Hea kättesaadavus: 500 m kodust



Tulemused

◼ 2017. a andmetel on rohealad kuni 200 m kaugusel 

elukohast 90%-l tiheasustusega paikkondade elanikest

◼ Parim kättesaadavus Maardus, Narvas, Sillamäel, Kiviõlis, Kohtla-Järvel 

(100%)

◼ Halvim kättesaadavus Kuressaares (73%), Pärnus (82%), Tartus (82%)

◼ Erinevuse peamiseks põhjuseks eramaade erinev osakaal



Majapidamise peamise tegevuskoha 

määramine põllumajandusloendusel 

◼ Tulemused vaja esitada ruutkaardil majapidamise 

peamise tegevuskoha alusel

◼ Peamine tegevuskoht määrata administratiivandmete 

alusel
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Tegevuskoha määramine hajusa tootmise korral
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REGREL – mudelite kvaliteedi testimine

◼ Partnerlusindeks – aluseks abielu, lahutus, alaealine laps, 

ühine laen või tuludeklaratsioon, omand, elatusraha

◼ Paiknemisindeks – aluseks registreeritud elukohad, 

kinnisvara ja elamistingimused



Tallinna kesklinna kooli ümbruskonda registreeritud 

lapsed, kelle paiknemisindeksi järgne elukoht on mujal



Paiknemisindeksi järgne elukoht uuselamurajoonis, 

registreeritud elukoht mujal Harjumaal



Rahvastikutiheduse ruutkaart

◼ Elukoht – rahvastikuregistri elukoht

◼ Aga mitte kõik registris aktiivsed elanikud

◼ Residentsuse indeks – näitab tõenäosust, et inimene on 

Eesti alaline elanik. Põhineb erinevates registrites tehtud 

toimingutel. Erinevad registrid on erineva kaaluga 

◼ 40 000 inimese elukoht KOV/asustusüksuse täpsusega

◼ KOV/asustusüksuse keskusesse

◼ Enamus suurtes linnades



2017. 1. jaanuari rahvastikutiheduse ruutkaart

ArcGIS Online’is
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