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• Praegust ühiskonda iseloomustab suurenev liikuvus ehk mobiilsus.

• Liikuvuse hindamiseks vaja uusi lähenemisviise ja meetodeid.

• Inimeste kasutatavad digitaalsed lahendused loovad andmestikke.

• Andmete põhised otsused.

Liikuvuse hindamine ja juhtimine



Inimeste ruumilise mobiilsuse uuringutega 
mobiilpositsioneerimise andmetel on tegeletud alates 2004. 
aastast 



• Eesti infoühiskonna arengukava 2020

• Tallinna deklaratsioon (2017). 

• Statistikaameti arengukava aastateks 2018–2022

• Justiitsministeeriumi valitsemisala arengukava aastateks 2019-2022

Tänaseks on arengukavadesse ja strateegiatesse kirjutatud 
suurandmete kasutamise vajalikkus



• Mobiilsideoperaatorilt saadavad 
automaatselt salvestatud mobiiltelefonide 
asukohaandmed

• Kõnetoimingud
• Teadlastele mitte-isikustatud andmed
• Tulemused anonüümsed

• Valim: kõik mobiiltelefoni kasutavad 
inimesed

• Aeg: kõnetoimingu aeg
• Asukoht: mobiilsidemasti leviala piirkond
• (Sotsiaalsed tunnused: sugu, sünniaasta, 

keel)
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Passiivne mobiilpositsioneerimine



Mida saab mobiilpositsioneerimise andmete põhjal uurida?

• Inimeste arv igal päeval 
piirkonnas (kant, omavalitsus, 
maakond)

• Elanikud, töötajad, regulaarsed 
külastajad, pendelrändajad, 
turistid

• Mingil ajal piirkonnas viibinud 
inimeste elukohtade 
paiknemine

• Piirkonna külastamise sagedus

…
(Silm & Järv 2019)



Tartu Alajõe vald

5% rahvastikust vahetab 
sesoonselt oma elukohta

Silm, S., Ahas, R. (2010). The seasonal variability of population in Estonian municipalities. Environment and Planning A, 42(10), 2527-2546.

Rahvastiku paiknemise dünaamika



Commuters

Central 
place

Urban 
region

Ahas, R., Silm, S., Leetmaa, K., Tammaru, T., Saluveer, E., Järv, O., Aasa, A., Tiru, M. (2010) Regionaalne pendelrändeuuring. Raport. Vastutav 
täitja: Tartu Ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool. Tellija: Siseministeerium.

Pendelränne ja linnaregioonid



• Regionaalne pendelrändeuuring (2010)

• Omavalitsuste ja maakondade liikuvusuuringud

• Sisend haldusreformi

• Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020

• Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“

• Omavalitsuste ja maakondade planeeringud

• OECD raport: Eesti näide innovatiivsest lähenemisest

• ESPON programmi projekt “Potentials of big data for
integrated territorial policy development in the
European growth corridors”

Rahvastiku ja pendelrände statistikud, funktsionaalsete 
alade määramine



Andmepõhine Tartu bussivõrk



Eestlased Venekeelsed inimesed

Silm, S., & Ahas, R. (2014). Ethnic differences in activity spaces: A study of out-of-home nonemployment activities with mobile phone data. 
Annals of the Association of American Geographers, 104(3), 542-559.
Silm, S., Ahas, R. (2014). The temporal variation of ethnic segregation in a city: Evidence from a mobile phone use dataset. Social Science
Research, 47, 30–43.

Personaalse uurimistoetuse rühmagrant „Ruumilise
eraldatuse nõiaringi geograafiline analüüs“ (2019-2023)

Etnilised erinevused ja ebavõrdsus



Raun, J., Ahas, R., Tiru, M. (2016). Measuring tourism destinations using mobile tracking data. Tourism Management, 57, 202–212.

Turismiuuringud



Turismi ja ürituste ülevaade

www.puhkaeestis.ee

http://www.puhkaeestis.ee/


Length of stay



• Välisreiside statistika, mida kasutatakse riigi maksebilansi koostamisel

• Mobiilpositsioneerimisandmete põhine statistika alates 2012. aastast.

Turismistatistika

www.eestipank.ee

• Külastuste arv
• Ühepäevakülastuste arv
• Mitmepäevakülastuste arv
• Mitmepäevakülastuste

kestus öödes

http://www.puhkaeestis.ee/


54% Soome

Hargmaiseid
EST-FIN 20 043 inimest, 
307 488 külastust (23%)

FIN-EST 8713 inimest,
102 897 külastust (4%)  

Piiriülene pendelränne ja hargmaisus

Silm, S., Jauhiainen, J.S., Raun, J., Tiru, M. (2020) Temporary population mobilities between Estonia and Finland 
based on mobile phone data and the emergence of a cross-border region. European Planning Studies (ilmumas).



• Teadustaristu teekaardi objekt

• Mobiilsusuuringuid toetav 
innovaatiline andmetaristu.

• Integreerida erinevad andmeallikad.

• Teha andmed kättesaadavaks.

• Tuua andmed otsustajatele 
lähemale.

Riiklik 
ametlik 
statistika

Mobiil-
positsio-

neerimise
andmed

Sensor-

andmed

Konteksti
andme

https://imo.ut.ee/

Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO)

https://imo.ut.ee/


Statistikud
• Koduankrud

• Tööaja ankrud

• Muud ankrud

• Pendelränne kodu ja 
tööaja ankrute vahel

Mobiilpositsioneerimise andmetel põhinev
rahvastikustatistika kaardirakendus

https://imo.ut.ee/

https://imo.ut.ee/


Passiivse mobiilpositsioneerimise andmete kasutamist
peavad oma töös oluliseks



• Omavalitsuste üldplaneeringute liikuvusuuringud.

• Transpordi, sh ühistranspordi planeerimine

• Statistikaamet: registripõhise rahvaloenduse elukoha andmete 
täpsuse parandamine.

• Päästeamet: töötada lahendus kuidas mobiilpositsioneerimise 
andmestiku põhiselt tõsta erinevate sotsiaalsete gruppide 
päästevõimekust hädaolukorras.

• COVID-19 leviku ja majanduskriisi mõjude analüüs.

Mobiilpositsioneerimise andmete kasutamise vajadused



Siiri Silm
siiri.silm@ut.ee

Tartu ülikooli Mobiilsusuuringute labor 
http://mobilitylab.ut.ee

mailto:siiri.silm@ut.ee
http://mobilitylab.ut.ee/

