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SISSEJUHATUS
Tallinn ja selle tagamaa on üks kiiremini muutuvaid piirkondi Eestis. Tänu aktiivsele
elamuehitusele on pealinna ümbruses üha raskem eristada selget piiri, kus lõpeb linn ja
algab maa. Linn valgub laiali, toimub Lääneriikidele omane eeslinnastumine. Tallinna
tagamaa elanikke on raske klassifitseerida maainimesteks, kuna suur osa nende ajast
möödub linnas ning koduasulat kasutatakse kõigest magalana.
Eeslinnastumise üheks levinumaks viisiks on uute elamute püstitamine linna piirile ja
tagamaale. Uutest hoonetest moodustuvad uued elurajoonid või uusasumid. Teiseks
võimaluseks on kolida juba olemasolevatesse asumitesse: küladesse ja väiksematesse
linnadesse, mis omavad häid ühendusteid Tallinnaga. Üheks olemasolevaks
asumitüübiks on ka alates 1960. aastatest rajatud suvilakooperatiivid, mida algselt ei
ehitatud püsivaks elamiseks, kuid mille linnalähedane asukoht ja suhteline odavus
Tallinna regiooni kõrgete kinnisvara ja maa hindade kõrval on muutnud
märkimisväärseks sihtmärgiks eeslinnastujatele.
Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks on selgitada välja, kas ja kui suurel määral on
Tallinna tagamaa suvilaalad aastaringselt kasutusele võetud. Lisaks uuritakse millises
seisukorras on suvilapiirkondade hooned ja infrastruktuur ning sellest lähtuvalt
analüüsitakse probleeme, mis suvilaalade naaberaladega integreerimine omavalitsusele
tekitab. Uurimustöö põhineb 2007. aasta talvel läbi viidud Tallinna tagamaa
suvilapiirkondade uuringule, mis omakorda on täiendavaks uuringuks 2006. aastal läbi
viidud Tallinna tagamaa uusasumite uuringule (Tammaru jt. 2006). Kuigi need kaks
uuringut võimaldavad varasemast täpsemaid uurimusi Tallinna tagamaa elanike arvu ja
asumite kohta, keskendutakse käesolevas uurimustöös eelkõige suvilapiirkondade
uurimisele.

Uusasumite

uuringu

andmeid

kasutatakse

nende

kahe

levinud

eeslinnastumise sihtpunkti peamiste erinevuste illustreerimiseks.
Uurimustöö on jaotatud viieks sisuliseks peatükiks. Esimeses peatükis tõstatatakse
uurimusküsimus ning põhjendatakse selle valikut. Teine peatükk käsitleb suvila
temaatika teoreetilisi aluseid Lääne-Euroopas ja postsotsialistlike riikides. Ühtlasi
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uuritakse, kas ja kuidas on suvilatesse eeslinnastumist toimunud teistes riikides. Lähema
vaatluse all on siiski suvilate kujunemine ning arengujooned Eestis. Uurimustöö kolmas
ja

neljas

peatükk

on

pühendatud

empiirilisele

osale.

Kolmandas

peatükis

iseloomustatakse lähemalt töö uurimisalaks võetud Tallinna tagamaad ning seletatakse
lahti suvilapiirkondade uuringu metoodika. Neljandas peatükis tuuakse välja andmete
töötlemisel saadud tulemused. Uurimustöö viimases, viiendas, peatükis tuuakse välja
töö peamised resultaadid ning järeldused püstitatud uurimisküsimuste kohta.
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1. UURIMISKÜSIMUS JA SELLE ESITAMISE PÕHJENDUS
Suurlinna tagamaal asuvaid suvilapiirkondi leidub mitmel pool Euroopas, näiteks nii
läänelikes

Skandinaaviamaades

ja

Prantsusmaal

(Clout

et

al.

1989)

kui

postsotsialistlikes Ungaris ja Tšehhis (Kok ja Kovács 1999). Kõikides eelnimetatutes on
eeslinnastumine mingil ajahetkel, mingil määral või mingis vormis aset leidnud. Ka
Eestis rajati sotsialismiperioodil suurte linnade lähedusse ulatuslikke suvilaalasid, mis
Leetmaa (2005) järgselt tunnistasid esimesena alates 1990. aastatest alanud
eeslinnastumise protsesse. Eeslinnastumise kiire levik ja rohke suvilapiirkondade arv
Tallinna tagamaal on andnud alust arvata, et teatud osa suvilapiirkondadest on
püsielamuna kasutusel, kuid põhjalikke empiirilisi uuringuid pole kuni tänase päevani
nende kohta tehtud.
2006. aasta Tallinna tagamaa uusasumite uuringu põhjal (Tammaru jt. 2006) kolis
perioodil 1991-2006 uusasumitesse 17 500 inimest ehk 5589 peret. Tallinna tagamaal
on Harju Maavalitsuse poolt 2002. aastal korraldatud suvilauuringu andmeil ca 26 000
suvilat (Harju Maavalitsus 2002), mida on võrreldes uuselamutega täiesti arvestatav
hulk ja milles toimuvaid protsesse ei saa eeslinnastumise uurimisel tähelepanuta jätta.
Nimetatud uuringu andmete põhjal on suur osa Tallinna tagamaa suvilapiirkondadest
aastaringeks elamiseks kasutusele võetud, seda eriti Tallinna lähedastes ja mereäärsetes
omavalitsustes (Harju Maavalitsus 2002). Uue uuringu läbi viimine suvilate
püsielamuna kasutamise arvu täpsemaks määramiseks oli vajalik eelkõige andmete
vananemise tõttu (5 aastat on pikk aeg, arvestades eeslinnastumise protsessi kiirust).
Arvestades ülaltoodut on käesoleva uurimustöö põhilisteks uurimisküsimusteks, kas ja
kui suurel määral on Tallinna tagamaa suvilapiirkonnad võetud kasutusele püsiva
elupaigana.

Uuritakse

kas

suvilapiirkondadesse

eeslinnastumine

on

seotud

suvilapiirkonna paiknemisega Tallinna ja mere suhtes. Ühtlasi analüüsitakse
suvilapiirkondade infrastruktuuri iseärasusi ja võrreldakse seda 2006. aasta uusasumite
uuringu tulemustega.
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2. TEOREETILINE TAUST
2.1. Mõisted
Suvilate ja suvilapiirkondade nähtuse uurimisel ning käesoleva uurimustöö paremaks
mõistmiseks on järgnevalt seletatud lahti mõned teemakohased mõisted.

2.1.1. Suvilad ja suvekodud
Suvilate all mõistavad erinevad uurijad sageli väga erinevat liiki (majade kõrval ka
näiteks karavanid ja paadid) ja erineva tekkeprotsessiga elamuid ning teaduskirjanduses
kasutatakse suvilate kohta väga mitmeid mõisteid (second home, holiday home,
recreation home, summer home, weekend cottage). Seepärast pole võimalik kasutada
kõigile üheselt mõistetavat mõistet. Käesolevas töös defineeritakse suvila kui
eraomandis ehitise, mida üldiselt kasutatakse puhkuse veetmiseks inimeste poolt, kelle
püsielukoht on mujal.
Enamik autoreid (näiteks Gallent ja Tewdwr-Jones 2000, Pacione 1984, Coppock 1977)
peavad vaatamata mõistete rohkusele suvilate käsitlemisel vajalikuks rõhutada nende
jagunemist piiratud võimalustega suvilateks ning suvekodudeks ehk maamajadeks:
1) Suvila – ajutiseks (hooajaliseks) elamiseks ehitatud hoone, milles aastaringselt
elamine pole meie kliimas võimalik (Coppock 1977).
2) Suvekodu – maal asuv (talu)maja, mida kasutatakse vahel suvilana. Sageli asub
maamajast loodud suvekodu looduslikult kaunis ning põllumajandusmaastikust üsna
eraldatud kohas, mis tähendab piiratud võimalusi maaharimiseks. Suurema isikliku
abimajapidamise loomisest pole suvekodu asukas ka ise huvitatud, enamasti
piirdutakse väikese aialapi hooldamisega (Laas 1985).
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2.1.2. Eeslinnastumine
Eeslinnastumist defineeritakse üldiselt kui rännet keskuslinnade tagamaale (Tammaru ja
Kulu 2003), kui elurajoonide tekkimist tagamaal, mis on tugevalt seotud infrastruktuuri
arengu ja autostumisega. Kuid antud käsitlus keskendub vaid eeslinnadele kui
elamualadele arvestamata, et tagamaale kolib ka hulganisti kaubanduslikku ja
tööstuslikku pinda (Hayden 2003). Seega tähendab eeslinnastumine kogu linna kasvu
või laienemist, linna tungimist maale ning sellele järgnevat linnaliste hüvede
sissetoomist.
Kuna eeslinnastumine näib olevat mitmel pool paratamatu protsess (Frederick Law
Olmsted 1931: „Ükski suurlinn ei saa kaua eksisteerida ilma suure eeslinnata”), on
üritatud ümber nimetada ka eeslinnastunud linna. Seni on pakutud „regionaallinna“ ja
„valglinna” mõistet, aga ka humoorikamaid termineid, näiteks „galaktiline metropol“
(Hayden 2003).

2.1.3. Linnaregioon ja tagamaa
Kuna käesolev uurimustöö osutab põhitähelepanu suvilapiirkondadele Tallinna
mõjualale jäävates omavalitsustes, on vajalik defineerida ka järgnevad mõisted:
-

Linnaregioon e. linnastu e. tuumala – suurem linn, koos teda ümbritsevate

kohaliku omavalitsuste üksustega, mille töötajatest vähemalt 30% käib keskuslinna
tööle. Samas, kuna ühelgi linnaregioonil pole selget piiri, on 30%-lise tööalase
pendelrände kriteeriumi kasutamine kokkuleppeline (Leetmaa 2005) ning erinevad
autorid kasutavad linnaregiooni määratlemisel ka teisi kriteeriume. Näiteks
käesolevas uurimustöös kasutatakse Tallinna linnaregioonina selle 15%-list
pendelrändeareaali.
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-

Tagamaa e. mõjusfäär – igasuguse asustuse mõjuala (Johnston et al. 1994). Ka

siinkohal sõltub iga konkreetse linna tagamaa suurus selle uurija poolt määratud
kriteeriumitest.

2.2. Suvilate uurimine geograafias
Suvilaid ja nendega seotud rännet on seni inimgeograafide seas vähe uuritud. Alates
1970. aastatest ilmunud teemakohane kirjandus toetub olulisel määral J. T. Coppocki
1977. aastal koostatud kogumikule "Second Homes: Curse or Blessing", mida ka
käesolevas uurimustöös on teiste autorite seas viidatud.
Siiski on viimase kümnendi jooksul toimunud mõningane huvi kasv suvilate ja
suvilapiirkondade uurimisel, kusjuures uurimused võib laias laastus jagada kaheks:
linnakeskustest kaugel asuvate suvilate puhul pööratakse eelkõige tähelepanu
suvilaelanike põhjustatava hooajalise migratsiooni mõjule ümbritsevale, enamasti
ruraalsele, keskkonnale; suuremate linnade ümbruskonnas asetsevad suvilad on aga
mitmetes riikides seotud eeslinnastumise nähtusega, kus linnaelanikud kolivad linna
lähedale maale, kohandades senise suvekodu alaliseks eluasemeks. Viimase nähtuse
uurimisele keskendub ka käesolev bakalaureuse töö.

2.3. Suvilate paiknemine
Suvilate paiknemine erinevates piirkondades on erinev. Suvilad võivad asetseda
kobarana koos või olla laiali pillutud. Euroopas esineb terveid piirkondi, mis on
kujunenud vaid puhkealadeks – alad, kus suvekodud on võrreldes püsielamutega suures
ülekaalus (Clout et al. 1989). Tegemist on kas piirkondadega, kus nõudlus suvilate
järele on erakordselt suur (näiteks Pariisi ümbrus või sotsialismiaegsete linnade
tagamaa) või mis asuvad perifeersetel raskesti ligipääsetavatel aladel (näiteks mitmed
piirkonnad Alpides).
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Suvilad võivad moodustada ka osa olemasolevast asulast (sellisel juhul enamasti
tegemist suvekoduga) või asetseda eraldi selleks rajatud maavaldusel (näiteks
suvilapiirkonnad). Nad võivad olla sulandunud maastikku või tõusta esile kui inetud
võõrkehad (Pacione 1984).
Nagu näha ei esine suvilate paiknemisel kindlat mustrit, nende paiknemisel mängib rolli
nii asukoha atraktiivsus, kui hea ligipääs. Teatavat seaduspära võib aga märgata suvila
eri liikide – suvekodude ja suvilate – paiknemises. Suvekodud paiknevad valdavalt
hajusalt, sageli perifeersetes või siis majandusliku allakäigu all kannatavas
maapiirkonnas: toimub inimeste väljaränne, mis võimaldab vanade elamute
kasutuselevõttu suvekodudena. Aastaringseks elamiseks kõlbmatu suvila rajatakse aga
tavaliselt linna lähedale, määravaks faktoriks on hea ligipääs (Saluveer 2001). Tervete
suvilarajoonide paigutumist võib tugevasti määrata ka riigi poliitika, näiteks endistes
sotsialismimaades, kus soodustati ja kontrolliti suurte suvilakooperatiivide rajamist.

2.4. Suvilad Lääneriikides
Suvilate areng ning tekkepõhjused on Lääne-Euroopas (ka USA-s) ning Ida-Euroopa
endistes

sotsialismimaades

üsna

erinevad.

Alljärgnevas

käsitletakse

lähemalt

Lääneriikide “suvilakultuuri” arengut, endiste idabloki riikide juurde naastakse hiljem
eraldi peatükis.

2.4.1. Suvilate kujunemine Lääneriikides
Ajaloos on suvila omamine olnud alati üsna piiratud ringkonna eelis. Juba 17. sajandist
on teada Inglismaa, Prantsusmaa, Rootsi ja mitmete teiste Euroopa riikide aadelkonna
suveresidentsidest. Ülejäänud ühiskonnaklassidel polnud sel ajal suvila pidamiseks
võimalust. Seoses industrialiseerimise ning linnastumisega 20. sajandi alguses tõusid
linnaelanike vajadused lõõgastumiseks, mistõttu juba enne I maailmasõda olid
Prantsusmaa lõunarannikule, Itaaliasse ja Šveitsi loodud kõrgklassile mitmeid kuurorte
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ja puhkealasid. Peale II maailmasõja järgset depressiooni muutus vaba aja veetmine
Euroopas massiliseks, hõlmates seejuures peaaegu kõiki ühiskonnaklasse. Kõrgklassi
kõrval said endale suvilaid lubada aina rohkem keskmise sissetulekuga peresid (Pacione
1984). Sellest ajast alates on jätkuvalt kasvanud inimeste arv, kes tavatsevad
nädalalõppe ja puhkust veeta looduses: maal, rannikul või mäestikupiirkondades.
Iseäranis

populaarne

on

suvilate

omamine

Prantsusmaal,

Suurbritannias

ja

Skandinaaviamaades, kus umbes 20% majapidamistest omab suvilat ning kus maal on
rohkem suvilaid kui talusid (Clout et al. 1989).

2.4.2. Suvilate tekkimise põhjused Lääneriikides
Alates 1960. aastatest Euroopas ja Põhja-Ameerikas hoogustunud suvilate tekkimise
põhjusi on käsitlenud enamik suvilaid uurinud autoreid (Coppock 1977; Gallent 1997,
Williams ja Hall 2000) ning suuremalt jaolt on need põhjused seotud majanduse arengu
ning elustandardi paranemisega. Konkreetsemalt võib suvilate soetamist ja suvilate
ehitamise jätkuvat kasvu seletada järgmiste faktoritega:
1) Jõukuse suurenemine, eriti keskklassi puhul. Inimeste sissetulekutes tekkis
ülejääk, vaba raha sai kasutada vaba aja veetmisele. Elatustaseme tõusuga
kaasnevad ka suuremad nõudmised elustiilile ja elukvaliteedile. Näiteks
Skandinaaviamaades on suvila omamine laialtlevinud ja elustiili juurde kuuluv
(Gallent 1997).
2) Palgalise puhkuse sisseseadmine 1950. aastatel (Pacione 1984).
3) Suurenenud mobiilsus, autode arvu kasv, paranenud ühistranspordiolud ning
parem ligipääs perifeersetele aladele.
4) Kommunikatsioonivõrkude

paranemisest

ja

"internetiajastust"

tulenev

töötundide vähenemine ning paindlikumad tööajad (Gallent ja Tewdwr-Jones
2000).
5) Inimeste emotsionaalsed kaalutlused, mis on tingitud kõrgete kortermajadega
suurlinnade stressirohkusest ning elukeskkonna saastatusest. Samuti on
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muutunud väärtushinnangud: hinnatakse looduslikkust, tekkinud on teatav
nostalgia mineviku suhtes (Williams ja Hall 2000).
6) Tuleviku kindlustamine: suvila soetatakse kui investeering pensionipõlveks
(Coppock 1977).

2.4.3. Suvilatesse eeslinnastumine Lääneriikides
Nagu eelpool mainitud, on suvilad iseäranis populaarsed Skandinaaviamaades,
Suurbritannias ja Prantsusmaal ning nendes riikides on suvilaid erinevatel põhjustel ka
püsielamuna kasutusele võetud.
Näiteks kasutati 2. maailmasõja järgsel Prantsusmaal suurt osa suvilatest püsielamutena,
üritades sellega leevendada valitsevat eluaseme puuduse probleemi. Lisaks muudeti
1960ndate alguses hinnanguliselt 25 000 Prantsusmaa suvilat püsielamuks, kuna seoses
immigrantide sisserännuga Põhja-Aafrikast valitses järjekordne eluasemepuudus. Paljud
neist endistest suvilatest on praeguseks juba vahepeal kasvanud linnade koosseisus
(Clout 1974 cit. Nyström 1989). Seega suvilate muutumine püsielamuteks on
Prantsusmaal suhteliselt tavaline nähtus.
Ka Inglismaa põhjaosas ja Soomes on osa suvilatest kasutusel püsielamuna, kuid pole
täpselt teada, kui palju. Taanis oli suvilaalade aastaringne kasutuselevõtt riigi poolt
pikka aega keelatud, kuid tehti erandeid, eelkõige Kopenhaageni lähistes omavalitsustes
(Nyström 1989).
Lähemalt on suvilate püsielamuna kasutuselevõttu uurinud Rootsi geograaf Jan
Nyström, kes oma uuringus (1989) keskendub Stockholmi tagamaa suvilate ja nende
elanike uurimisele. Nyström (1989) arutleb, kuidas eelmise sajandi keskel rajatud
Stockholmi regiooni suvilaalad 1970ndate lõpul püsielamualadeks muutusid. Arenev
transpordiühendus, sealhulgas raudteeliinid, bussiliiklus ja eelkõige autode levik
suurendasid tunduvalt pendeldamise vahemaad ning selle tulemusena muutusid suvilad
ja maamajad ihaldusväärseteks püsielamuteks. Stockholmi linna eramajade kõrged
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elamiskulud

tegid

madalama

ja

keskmise

sissetulekuga

rahvastikugruppidele

eluasemeturul konkureerimise keeruliseks. Selle asemel said nad osta madalama
hinnaga suvila u. 30 km kaugusel linnakeskusest, eeldusel, et nad on valmis
aktsepteerima madalamat elustandardit, samuti avalike teenuste puudumist, mis linnas
oleksid kättesaadavad.
Järelikult pole suvilatesse eeslinnastumine Lääne-Euroopas uus nähtus, kusjuures
põhjused

on

väga

varieeruvad.

Mõnel

juhul

leevendab

see

valitsevat

eluasemeprobleemi, teisalt leiavad madalama sissetulekuga, kuid samuti looduslähedast
elupaika eelistavad linnaelanikud suvilapiirkondades võimaluse realiseerida oma soov
eramaja järele.

2.5. Suvilad postsotsialistlikes maades

2.5.1 Suvilapiirkondade seotus sotsialistliku planeerimispoliitikaga
Endiste sotsialistlike riikide suvilate ja suvilapiirkondade rajamine ning paigutus erineb
suuresti

lääneriikide

praktikast,

kuna

on

tugevasti

seotud

tsentraliseeritud

planeerimisega Nõukogude Liidus.
Sotsialismiperioodil ei olnud maal turuväärtust ning selle kasutus oli riiklikult määratud
(Bertaud ja Renaud 1997, cit. Borén ja Gentile 2007). Samas oli ka sotsialismiaegsel
linnaplaneerijal vähe otsustamisõigust, kuna riiklikud otsused olid tugevasti kallutatud
tööstusettevõtjate huvide poolt (Kovács 1999). Kuna riiklik poliitika nägi ette üsna
kompaktseid ja suhteliselt homogeenseid sotsialistlikke linnu, ei toimunud Nõukogude
Liidus ühepereelamute ehitamist. Ühepereelamutele olid alternatiiviks alates 1940.
aastate teisest poolest moodustama hakatud suvilafondid, mis tegelesid suvilate
hooajalise väljaüürimisega. Nõudlus suvilate järgi aga kasvas, mistõttu alates 1960.
aastatest hakati rajama standardseid suvilakooperatiive, kus maatükke eraldati põhiliselt
ettevõtete kooperatiividele (Borén ja Gentile 2007, Holt-Jensen 2005).
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Ka suvilate suurus ja väljanägemine oli riigi poolt tugevasti reguleeritud. Vastavalt
nomenklatuurile võisid suvilad küll olla suured rajatised nagu „Villa Andropoff“ Pärnu
lähedal (praegu luksusrestoran ja hotell), kuid enamasti oli suvila siiski maatükk, millel
omanik sai oma tarbeks või otsemüügiks kasvatada puu- ja köögivilju ning kus
eluruumiks oli tagasihoidlik puumajake (Holt-Jensen 2005). Seega ei kasutatud
sotsialismiaegseid
majandusraskustes

suvilad

ainult

töölisklassi

puhkamise

perekondadele

eesmärgil,
ka

vaid

olulist

pakkusid

lisasissetulekut

abimajapidamise kaudu.

2.5.2. Suvilapiirkondadesse eeslinnastumine postsotsialistlikes riikides
Suvilapiirkondadesse eeslinnastumise esimesed vormid tekkisid mitmes praeguses
postsotsialistlikus üleminekuriigis juba sotsialismiajal. Nimelt polnud nõukogude
perioodil paljudel kõrgema staatusega inimestel ainult korter või maja linnas, vaid ka
linnaregiooni atraktiivses osas paiknev suvila, sageli sobiv ka püsivaks elamiseks
(Potrykowska 1990). Suvilates elasid suvilaomanikud enamasti suviti, talvel, mil
ilmastikuolud halvendasid ligipääsetavust, elati linnas. Sellist protsessi nimetatakse
sesoonseks eeslinnastumiseks (Carter 1995 cit. Ouřendíček 2007, Leetmaa ja Tammaru
2007) ning sotsialismimaades oli see eelkäijaks eeslinnastumisele tänapäevases mõttes.
Eeslinnastumine linna tagamaale (sh. suvilapiirkondadesse) traditsioonilisel kuju sai
postsotsialistlikus Euroopas alguse alates 1990ndatest, mil mitmed riigid iseseisvusid
ning kümnendi alguses tekkinud majanduskriisile järgnes hüppeline tõus (Borén ja
Gentile 2007). Peamisteks postsotsialistlike maade eeslinnastumise põhjusteks on
lääneriikidele sarnaselt linnades esinev õhusaaste ja kuritegevus, kuid sellele lisandub
vaid postsotsialistlikele maadele omaselt tõusev elukallidus ja kasvav ebakindlus. Keskja kõrgklassi leibkonnad said realiseerida oma ühepereelamu unistuse eeslinna tsoonis,
madalama staatusega inimesed kolisid eeslinna, kui elu suures linnas muutus liiga
raskeks. Sellist rännet on kirjeldatud ka kui ellujäämisstrateegiat (Kovács 1999).
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Üheks võimalikuks eeslinnastumise sihtpunktiks postsotsialistlikes maades on linna
tagamaal asuvad sotsialismiperioodil rajatud üsna ulatuslikud suvilapiirkonnad, mis on
suhteliselt heaks (ka odavamaks) alternatiiviks uue maja ehitamisele. Kuid vaatamata
suvilate suurele levikule ja laialdaselt levinud eeslinnastumise protsessidele ei tohiks
eeldada, et postsotsialistlike riikide linnade tagamaal paiknevad suvilaalad on
muutumas kõikjal elamualadeks.
Näiteks toimub Praha ümbruse suvilates vaid ülalkirjeldatud sesoonne eeslinnastumine.
Mitmed Praha ümbruse suvilad on muudetud enamvähem püsielamuteks ning paljud
inimesed (eriti äsja pensionile jäänud) elavad seal märkimisväärse osa aastast.
Renoveeritud suvilate osakaalu on Praha ümbruses aga raske hinnata, kuna pole tehtud
empiirilisi uuringuid nende hoonete ülelugemiseks, ega ka uuringuid linnakorterite
püsielamuna kasutamise kohta. (Ouřendíček 2007). Ka Budapesti tagamaal käib juba
alates 1980ndate intensiivne eeslinnastumine. Eelistatumad sihtkohad on linnast läänes
ja põhjas asuv atraktiivne künklik maastik ning piki Danube jõge jäävad alad (Kok ja
Kovács 1999). Nendes piirkondades asub ka hulganisti suvilaid, millest paljud on
muudetud alalisteks elamuteks (Iván 1994 cit. Kok ja Kovács 1999).
Seega ei saa suvilatesse eeslinnastumist pidada postsotsialistlikes maades paratamatult
toimuvaks ja universaalseks protsessiks, vaid selle iseloom ja maht on erinevates
üleminekuriikides erinev.

2.6. Suvilapiirkonnad Eestis
2.6.1. Suvilate paiknemine Eestis
Saluveeri (2001) järgselt on Eestile iseloomulik suvilate üsna suur kontsentreeritus
suuremate linnade (Tallinn, Pärnu, Tartu, Narva) mõjusfääri ning rannajoonele. Eriti
palju on suvilaid Harjumaal ja Tallinna ümbruses: umbes 40 km raadiuses Tallinnast
asuvad nõukogude ajal ehitatud suured suvilakooperatiivid. Rannikupiirkondadest on
Tallinna kõrval suvilatega kõige tihedamini kaetud Lääne- ja Ida-Viru rannaalad, aga ka
Peipsi põhjarannik. Kõige tihedam on suvilate paiknemine (suvilate arv ühe küla kohta)
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Ida-Virumaal ja Harjumaal. Kõige hajusamalt paiknevad suvilad Hiiumaal ja
Põlvamaal.

2.6.2. Suvilate areng Eestis kuni 1945. aastani
Eesti oli juba 19. sajandil tänu heale asukohale (Peterburi lähedus) vene aadelkonna
hinnatud suvituspaik (suvituspiirkonnad Kadriorus, Narva-Jõesuus ja Nõmmel). Huvi
piirkonna vastu kasvas eriti pärast Peterburi-Tallinna raudtee käikulaskmist 1870.
aastal, mil Tallinnasse Kadriorgu hakati ehitama uhkeid villasid ja suvilaid (Nerman ja
Viirand 2006).
Sajandivahetusel rajati muulastest suvitajate tarbeks rannikualadele hulgaliselt uusi
kuurorte ja suvituspiirkondi, suuremateks kuurortlinnadeks olid, nagu tänapäevalgi,
Narva-Jõesuu, Haapsalu, Pärnu, Kuressaare, samuti mitmed Tallinna lähiümbruse alad.
Eestlased hakkasid suvitama alles pärast oma riigi tekkimist, mil hakati rajama
puhkealasid muulastele mitte kuigi atraktiivses mandri siseosas (Saluveer 2001).

2.6.3. Nõmme näide
Ka Nõmme tekkis algselt kui tallinlaste suvituspiirkond. Taibates korrapärasest
raudteeühendusest tulenevaid tohutuid võimalusi seni metsa all seisnud maa tulusamaks
kasutamiseks, asus Nõmme maade omanik, Nikolai von Glehn, raudteepeatuse juurde
suvituskohti

rajama.

Esimese

suvilakrundi

andis

ta

välja

1873.

aastal.

1880. aastaks oli Nõmmel juba u. 20 ja 1893. aastaks ligi 50 suvilat. Sajandi lõpus
hakkas Nõmmele odava korteri otsinguil saabuma Tallinnas töötavad tööstustöölised.
Nii

hakkas

põhiliselt

saksa

soost

suvitajate

kõrvale

kujunema

eestlastest

püsielanikkond. Hakati ehitama ka kapitaalsemaid, aastaringseks elamiseks mõeldud
maju. Seitsme aastaga (1893-1900) kasvas majade arv 50-lt 300-ni. (Lõhmus 2006)
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Majanduslikult rasked 1. maailmasõja aastad ei võimaldanud ehitada piisavalt
elamispinda

pidevalt

Korteripuuduse

juurdetulevatele

leevendamiseks

madalapalgalistele

soojustati

suvilaid,

tööstustöölistele.

muudeti

need

sobivaks

aastaringseks elamiseks. Nõmme kasv oli nii intensiivne, et 1917. aastal sai Nõmme
aleviks, 1926 linnaks ning 1940. Tallinna linnaosaks. Kusjuures enne Tallinnaga liitmist
oli Nõmme elanike arvult juba 5. Eesti linn. (Lõhmus 2006)
Nagu näha pole suvilapiirkondadesse elama asumine Eestis sugugi uus nähtus, vaid
Nõmme näol on tegemist hea näitega suvilaala muutumisest kõigepealt eraldiseisvaks
linnaks, seejärel eeslinnaks ning lõpuks Tallinna linnaosaks.

2.6.4. Suvilate areng Eestis 1945. aastast tänaseni
Eestis, nagu ka teistes postsotsialistlikes maades on suvilate tekkimine tihedalt seotud
Nõukogude vabariikide eluasemepoliitikaga, mis paigutas suurema osa linnaelanikest,
aga ka kõige väiksemate asulate põllumajandustöötajad suurtesse paneelelamutesse, mis
eestlase maalähedaste väärtushinnangutega seotud elukohaeelistustega sugugi ei
kattunud. Loogma (1996) kirjutab, et üle poole (60%) Tallinna elanikkonnast elab
sotsialismi ajal ehitatud kokkusurutud korrusmajades ning nendest kolmandik sooviks
kolida eramajja. Seega üritatakse suvila soetamisega kompenseerida privaatsuse ja
maaläheduse puudumist linnakeskkonnas.
1960. aastatel sai alguse standardsete suvilakooperatiivide rajamine, kus maatükke
eraldati põhiliselt ettevõtete kooperatiividele ning neid jagati kas tasuta või väga vähese
raha eest. Omanikul oli eluaegne üüriõigus, mida oli võimalik pärandada. Suvilate
väljanägemise, suuruse ja ka funktsiooni kohta olid ette nähtud ranged normid (Saluveer
2001). Kui algselt olid suvilad mõeldud ainult lõõgastumiseks, siis valitseva
toidupuuduse leevendamiseks (Leetmaa ja Tammaru 2007) hakati 1980. aastatest
lubama

ka

aiandusühistute

ehitamist.

Kuna

need

olid

ette

nähtud

vaid

põllumajandussaaduste kasvatamiseks, olid sealsed hooned väiksemad ja väheste
mugavustega (Saluveer 2001).
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Tänapäeval võib öelda, et puhkuse ja suure osa nädalalõppudest veetmine suvekodus
(maamaja, suvila) kuulub eestlaste elulaadi juurde. Vaatamata raskele majandusseisule
olid juba 1994. aastal 19% Eesti peredest suvekodu omanikud (lisaks sellele oli 9%-l
mitme pere peale kasutatav suvila või maamaja). Kuigi elamistingimused tervikuna
jäävad Eestis kaugele maha Lääne-Euroopa riikide tasemest, on suvekodu omanikke
Eestis suhteliselt võttes sama palju kui Põhjamaades. Näiteks Soomes oli 1988. aastal
teine kodu 24%-l leibkondadest, Norras 21%-l, Taanis 12%-l, teistes EL riikides oli
vastav osa väiksem. (Kõre, Ainsaar ja Hendrikson 1996)

2.6.5. Eeslinnastumine suvilapiirkondadesse Eestis
Eestis sai eeslinnastumine traditsioonilises käsitluses alguse alates taasiseseisvumisest,
saades üheks olulisemaks siserände suunaks Eestis, kusjuures kõige intensiivsem oli
ränne linnast tagamaale just suurima rahvaarvuga pealinnaregioonis (Tammaru ja Kulu
2003). Esimesteks eeslinnastumise märkideks Tallinna linnaregioonis oli aktiivne
sisseränne Viimsi ja Harku valda 1990. aastate alguses. Alanud oli nõukogudeaegsete
suvilapiirkondade asustamine püsielanikega (Jauhiainen 2005, Leetmaa 2005).
Suvilapiirkondadesse (aga ka teistesse asumitüüpidesse) eeslinnastumine on alates
1990.

aastatest

tänapäevani

olnud

planeerimatu

protsess,

domineerivad

kinnisvaraarendajate ja inimeste isiklikud huvid. Leetmaa ja Tammaru (2007) leiavad,
et kuna suvilaalade majutamise potentsiaal Eestis on suurem, kui on praegu reaalselt
kasutuses,

võib

lähitulevikus

oodata

veelgi

suuremat

suvilapiirkondadesse

eeslinnastumist. See aga tekitab mitmeid sotsiaalmajanduslikke probleeme. Kuna algselt
olid suvilad kavandatud vaid lühiajaliseks kasutuseks suveperioodil, nõuab nende
muutmine elamualaks omavalitsustelt märkimisväärseid investeeringuid (veevarustus,
kanalisatsioon, avalikud teenused).
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2.7. Suvilapiirkondadesse eeslinnastumise mõju ümbritsevale keskkonnale
Suvilapiirkondadesse eeslinnastumine tõstatab küsimuse, millised on antud protsessi
sotsiaalsed, majanduslikud ja keskkondlikud mõjud. Järgnevalt tuuakse välja
eeslinnastunud suvilapiirkondade positiivsete ja negatiivsete mõjud ümbritsevale
keskkonnale.
Mitmed autorid, sh. Keeble et al. (1992) ning Cabus ja Vanhaverbeke (2003) on
leidnud, et praeguses majanduskliimas, kus autodest ummistunud linnad „käivad
majanduslikult alla” ning kus keskkond ja elukvaliteet on muutunud võtmeteguriteks,
kujundavad linnaregiooni tulevikku just tagamaa maalised maastikud, turvaline
elukeskkond ja maapiirkonnale omased toetavad kogukondlikud suhted. Ka suvilatesse
elamaasumine tähendab inimese jaoks suhteliselt häid elamistingimusi. Muidugi on
sealsete elamistingimuste „headus” vaieldav, kuna puudub vajalik infrastruktuur:
pargid, koolid, lasteaiad, sageli isegi elementaarne veevarustus ja kanalisatsioon.
Samas, arvestades suvilatesse eeslinnastujate sotsiaalset tausta ja endist elukohta,
milleks enamasti oli üürikorter paneelmajas, tähendab enamike suvilatesse elamaasujate
jaoks see siiski elamistingimuste parandamist.
Et saavutatud elukvaliteeti säilitada, tuleb rõhku panna keskkonna jätkusuutlikkusele,
mis omakorda sõltub seotud funktsionaalsetest aladest ja transpordi planeerimisest
(Strand ja Moen 2000). See tähendab, et suvilaalad peaksid olema seotud koordineeritud
infrastruktuuri arengu ja iseäranis transpordi planeerimisega. Sotsialismiajal rajatud
suvilapiirkonnad seda veel paraku pole, kuna asuvad kaugel olemasolevast sotsiaalsest
infrastruktuurist, ostukeskustest, koolidest, lasteaedadest ja kultuurikeskustest. HoltJenseni (2005) sõnul on eeslinnastumine Balti riikides lausa vastupidine keskkondlikult
jätkusuutlikule linnaarengule. Holt-Jensen läheb oma väidetes veelgi kriitilisemaks,
öeldes, et Balti riigid kannatavad tsentraliseeritud planeerimise läbikukkumise all. Kui
sotsialismiperioodist on selle näideteks suured ja halvasti ehitatud paneelmajad, siis
postsotsialismi ajast turu poolt juhitud elamuarengud, mis ei arvesta infrastruktuuriga.
Mõlemad mõistetakse tulevikus kõrgelt hukka, kuna parandamiskulud ja kulutused
ühisele infrastruktuurile kujunevad omavalitsustele väga kalliks.
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Ka Nyström (1989) tõi välja probleemid suvilatesse eeslinnastumise Rootsi praktikas.
Suvilate muutmine püsielamuks oli Stockholmi regioonis reguleerimata protsess, mida
kohalikud ja regionaalsed võimud käsitlesid probleemina, ühelt poolt kuna sellise
spontaanse protsessi kohta pole võimalik teha prognoose, teisalt kuna see tähendas
kohustust tagada endiste suvilate uutele elanikele veevarustus ja kanalisatsioon, aga ka
teised avalikud teenused. Nyström leiab, et kuna tihe ja kontrollimatu maakasutus,
mida tekitab suvilate püsielamuna kasutuselevõtt võib samas tekitada kahjusid
keskkonnale, peaksid

omavalitsused hakkama suvilaalade planeerimisega rohkem

tegelema, isegi kui hoonete aastaringne kasutuselevõtt oli algselt planeerimatu.
Eesmärgiks oleks kaitsta loodust ning tagada elanike heaolu. Näiteks Värmdö
omavalitsus Stockholmi regioonis kiitis heaks uue planeeringu, mis võimaldab
suurendada hooneid standardsete eramajade suurusteks. Omavalitsus võttis arendajalt
üle ka kanalisatsioonisüsteemi ning rajas piirkonda lasteaia.
Kui Nyström (1989) toetas omavalitsuse toetust suvilatesse eeslinnastumisele, leiavad
Leetmaa

ja

Tammaru

(2007),

et

kuigi

suvilapiirkonnad

võiksid

majutada

märkimisväärse osa eeslinnastujatest ja planeerijate poolt oleks igati ratsionaalne
suunata eeslinnastumise protsess olemasolevatesse suvilapiirkondadesse, tagades
näiteks vajaliku kuid praegu puuduva infrastruktuuri, ei pruugi see olla hea lahendus.
Nimelt võib infrastruktuuri arendamine suvilapiirkondades motiveerida veel rohkem
inimesi linnast lahkuma leidmaks alternatiivsed kodud eeslinna suvilates.
Kui vaadelda, mil määral on Tallinna tagamaa omavalitsused oma arengudokumentides
käsitlenud suvilapiirkondi, näeme, et enamik omavalitsusi alles hakkavad aduma
suvilapiirkondade tulevikupotentsiaali ja võimalikke probleemvaldkondi. Enim on
suvilapiirkondadele tähelepanu pööranud Kernu vallavalitsus, kes 2004. aastal koostas
Laitse suvilapiirkonna arengukava aastateks 2005-2015 (Kernu valla Laitse piirkonna
külade Kaasiku, Kibuna, Laitse, Hingu ja Vansi arengukava 2005-2015). Harku vald on
välja töötanud Muraste – Suurupi – Vääna-Jõesuu elamupiirkonna ühisveevarutuse ja
ühiskanalisatsiooni arengukava (Muraste – Suurupi – Vääna-Jõesuu Vääna jõe
paremkalda ja Klooga tee põhjapoolse elamupiirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
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1. etapi arengukava) ning ka valla arengukava möönab praeguste suvilapiirkondade
kujunemist Tallinna linna olulisemaks läänesuunaliseks arengualaks lähiajal (Harku
valla arengukava 2002-2012). Viimsi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
hõlmab ka valla piiresse jäävad suvilapiirkonnad (Viimsi valla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni arengukava). Kohila valla arengukava taotleb valla territooriumil
paiknevate suvilapiirkondade elanike edasist integreerimist valla ellu läbi avalike
teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamise, samuti näeb arengukava ette
suvilapiirkonna elanike vajaduste kaardistamist (Kohila valla arengukava 2007-2018).
Teistest Tallinna tagamaa omavalitsustest on suvilapiirkondade arendamise olulisuse
oma arengukavades välja toonud ka Paldiski linn (Paldiski linna arengukava aastani
2015) ja Keila vald (Keila valla arengukava 2004-2014).
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3. METOODIKA
3.1. Uurimisala
Tallinna tagamaa on Eesti üks tihedamalt suvilapiirkondadega kaetud piirkondi
(Saluveer 2001). Esimesed suvilakooperatiivid rajati 1960. aastatel, ehitamine jätkus
1970. ning osaliselt ka 1980. aastatel.
Tagamaa suurust määratlevad erinevad autorid erinevalt. Üheks levinud tagamaa
määratlemise viisiks on pendelrändeareaali kriteerium (Berg et al. 1982, Champion
2001). Käesoleva uuringu üheks eesmärgiks oli suvilapiirkondade andmete võrreldavus
Tallinna tagamaa uusasumite andmetega, mistõttu käsitletakse Tallinna tagamaana
15%-list pendelrändeareaali (omavalitsused, milles vähemalt 15% inimestest töötab
Tallinnas), mis oli kasutusel ka uusasumite uuringus (Tammaru jt. 2006). Vastavalt
sellele kuuluvad uurimisalasse kõik Harjumaa omavalitsused (v.a Tallinn) ning Kohila
ja Juuru vallad Raplamaalt (joonis 1).

Joonis 1. Suvilapiirkondade paiknemine Tallinna tagamaa omavalitsustes
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Enamik uurimisalasse jäävatest 148-st suvilapiirkonnast (ligi 26 000-st suvilast) paikneb
mereäärsetes Viimsi ja Harku valdades ning Maardu linnas, aga ka sisemaalistes Saku ja
Kernu valdades. Tallinna tagamaa omavalitsustest puuduvad suvilapiirkonnad Raasiku,
Kõue, Nissi, Vasalemma ja Padise valdades ning Keila, Saue ja Loksa linnades
(joonis 1).
Suvilapiirkondade paigutumine järgib kahte põhilist suunda: need on rajatud kas
atraktiivse

loodusega

mereäärsetele

aladele

või

heade

transpordiühendustega

sisemaalistele aladele. Kuna muu infrastruktuur erilist kaalu ei omanud, tekkisid
suvilaalad valdavalt muust asustusest eemal olevatele aladele. Suvilapiirkondade
koondumist kas suuremate teede, sh. raudteede, või mere lähistele illustreerib ka
joonis 2.

Joonis 2. Suvilapiirkondade paiknemine suuremate teede ja mere suhtes

3.2. Andmed
Käesoleva bakalaureusetöö empiiriline osa põhineb 2-le uuringule: 2006. aastal Tartu
Ülikooli geograafia instituudi inimgeograafia rahvastiku-uuringute töögrupi ja
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uuringufirma EMORi koostööna valminud “Tallinna tagamaa uusasumite uuring” ning
2007. aastal Tartu Ülikooli geograafia instituudi inimgeograafia rahvastiku-uuringute
töögrupi poolt läbi viidud “Tallinna tagamaa suvilapiirkondade uuring”. Nimetatud
uusasumite uuringus kasutati kolme uurimismeetodit: asumite vaatlus, elanike küsitlus
ning mobiilpositsioneerimine, suvilapiirkondade uuring oli väiksem, piirdudes
suvilaalade vaatlusega.
Uuringu läbiviimist rahastasid Harju Maavalitsus ja Eesti Teadusfond (grant 6506).

3.2.1. Andmete kogumise metoodika
Andmete kogumise metoodika töötati välja Tartu Ülikooli geograafia instituudi
inimgeograafia rahvastiku-uuringute töögrupi poolt ning põhineb osaliselt sama
töögrupi poolt 2006. aastal teostatud Tallinna tagamaa uusasumite uuringule.
Uusasumite vaatlusankeet kohandati suvilaaladele sobivaks (lisa 2).
Andmete kogumine toimus kahes etapis: välitöödel ning kaardipõhiselt. Välitööde
aluseks oli Statistikaameti poolt 2004. aastal TÜ Geograafia Instituudi tellimusel
koostatud vektorkaart suvilaalade kohta (2000. aasta eluruumide loenduse alusel).
Välitöödel koguti andmed visuaalse hindamise teel, töögrupi poolt välja töötatud
kriteeriumite alusel. Hinnati 2 valdkonda kuuluvaid näitajaid. Esiteks hinnati asumit
tervikuna: selle paiknemist teiste asulate suhtes, aiaga ümbritsetust, sissepääsu
kontrollitust, hoonete vaheliste aedade olemasolu, suvilapiirkonna teede seisukorda,
kõnniteede ning tänavavalgustuse olemasolu ning erinevate infrastruktuuri objektide
esinemist (lisa 2). Kokku hinnati 148 asumit.
Teiseks hindamisvaldkonnaks oli hoonete kasutamine püsielamuna. Kuna visuaalsel
hindamisel ei pruugi elutegevuse määramine hoone seisukorra või elutegevuse järgi
osutuda tõeseks (ka väga kesistes tingimustes on võimalik elada ning suvilaid võib
kasutada puhkepaigana ka talveperioodil), hinnati teineteisest sõltumatult 2 näitajat:
hoonete ehituslikku seisukorda ning elutegevuse olemasolu. Lisaks hinnati lisahoonete
esinemist hinnatavatel suvilakruntidel. Hoonete hindamisel kasutati lihtsa juhusliku
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valimi meetodit, kus kõikides Tallinna tagamaa suvilapiirkondades hinnati iga 5.
eluhoonet, kokku 4572 hoonet. Hoonete seisukorra hindamisel kasutati järgmisi
kriteeriume (vt. ka lisa 3):
1) suvila - säilinud on suvila ehitusaegne väljanägemine, puudub vundament,
soojustamata,

elamispind

hinnanguliselt

<30m²

(putkad,

aiamajad,

kokkupandavad majad ja muud vundamendita majad) (lisa 1.1);
2) renoveeritud suvila - keskmiselt renoveeritud suvilad, aastaringselt elatav,
elamispind hinnanguliselt >30m² (soojustatud, ehitatud juurde teine korrus või
muu juurdeehitis, kuid algne väljanägemine tuvastatav) (lisa 1.2);
3) uuselamu - uuselamud ja täielikult renoveeritud suvilad, mille algne välimus
pole tuvastatav, aastaringselt elatav (lisa 1.3);
4) pooleli olev elamu- hooned, mille ehitamine või renoveerimine on pooleli või
ehitamisjärgus, tulevikus saavad neist tõenäoliselt uuselamud (lisa 1.4);
5) vana elamu - hoone, mis ehitatud elamuks, kuid pole uus (pole kasutatud
kaasaegseid materjale, pole renoveeritud), näiteks 1980ndtel ehitatus hooned
(lisa 1.5).
Elutegevuse märkideks loeti inimeste olemasolu krundi territooriumil, auto või auto
jälgede esinemist lumel, korstnast tulevat suitsu, koera olemasolu, pesunööril kuivavat
pesu (vt. ka lisa 3).
Välitööd viidi läbi 25. jaanuarist 12. märtsini 2007. aastal. Välitööde läbiviimine talvel
oli oluline elutegevuse hindamisel, kuna lumel olevad auto jäljed annavad tunnistust
elutegevusest ning suvel mõjutaksid uurimustulemuste täpsust suvilaaladele puhkama
sõitnud suvitajad.
Andmete kogumise teine etapp toimus kaardipõhiselt. Maa-ameti kaardiserveris
(www.maaamet.ee) olevate ortofotode põhjal hinnati suvilapiirkondade hoonete
keskmine omavaheline kaugus ning kruntide keskmine suurus. Statistikaameti
suvilaalade vektorkaardi alusel mõõdeti suvilapiirkondade kaugused Tallinnast, merest
ja lähimast asulast.
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Andmete kogumise tulemusena saadi 2 andmestikku:
1) andmed asumite kohta ja
2) andmed hoonete kohta,
mis omavahel asumi ID tunnuse järgi ühilduvad (igale hoonele saab lisada asumi
andmed).
Kirjeldatud metoodika välja töötamisel osalesid Kadri Leetmaa, Tiit Tammaru, Siiri
Silm ja Kristi Anniste, andmete kogumises osalesid Mari Nuga, Olle Järv, Annika
Tähepõld, Nele Muttik ja Kristi Anniste.

3.2.2. Andmete kogumisel tekkinud probleemid
Andmete

kogumise

ettevalmistusfaasis

ja

kogumisprotsessis

ilmnesid

mõned

probleemid. Esiteks võeti uuringu aluseks Statistikaameti 2000. aasta eluruumide
loenduse

alusel

koostatud

suvilapiirkondade

andmestik

ning

sellele

vastav

suvilapiirkondade paiknemist tähistav vektorkiht. Selgus, et mõned Tallinna tagamaa
79-st suvilapiirkonnast koosnevad tegelikkuses mitmest osast, mis moodustavad kaardil
eraldi polügoonid (kokku 148), paiknedes sageli üksteisest kuni 5 km kaugusel. Kuid
asumite hindamisel oleks üldistuse tegemine mitme, teineteisest eraldi asuva
suvilapiirkonna kohta andmeid moonutav. Seepärast tähistati, hinnati ning analüüsiti
kõik üksteisega mittekülgnevad suvilapiirkonna osad (kaardil polügoonid) s.o 148
asumit, eraldi.
Teiseks ilmnes välitööde käigus, et mitmesse suvilapiirkonda pole võimalik siseneda,
kuna ala on tarastatud (s.o. aiaga ümbritsetud) ning sissepääs polnud lukustatud värava
tõttu võimalik. Lisaks sellele ei olnud paljud asumid oma struktuuri poolest
homogeensed.

Nimelt koosneb suur osa asumitest mitmetest kõrvutiasetsevatest

aiandus- või suvilaühistutest, mis erinevad tihti üksteisest hoonete seisukorra ja
elutegevuse poolest ning millest osadesse oli sissepääs lukustatud värava tõttu võimatu.
Sellisel juhul jäeti need ühistud hindamata ning märgiti üles lukustatud ühistute arv.
Kuna ligipääsmatute ühistute hoonete arv pole teada, ei saanud uuringu põhjal teha
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järeldusi suvilate koguarvu kohta. Seetõttu kasutati suvilate koguarvuna Tallinna
tagamaal Harju Maavalitsuse 2002. aasta suvilauuringu andmeid, mille kohaselt oli
suvilaid kokku 25 964.
Uuringu metoodika nägi ette selle läbi viimist talvisel lumeperioodil. See oli vajalik
hoonetes oleva elutegevuse võimalikult täpseks hindamiseks, mis oli ka uuringu üheks
põhieesmärgiks. Kuna uuring viidi läbi vaatluse vormis (ei küsitud inimestelt otse nende
elamise kohta suvilapiirkonnas), on talvisel ajal kõige väiksem võimalus kohata
suvilapiirkondades puhkajaid. Lisaks oli üheks oluliseks hoone elutegevuse märkide
hindamise kriteeriumiks auto jälgede olemasolu lumel (kuna päevaks on inimesed
enamasti autoga linna tööle sõitnud). Uuringu läbiviimine lumeperioodil kahandas aga
teede ja kõnniteede seisukorra andmete kvaliteeti.

3.2.3. Andmeanalüüsi meetodid
Andmete analüüsimiseks kasutati tabelarvutusprogrammi MS Excel ja andmetöötlusprogrammi MS Access. Kaardipõhised tegevused teostati programmiga ArcMap 9.0.
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4. TULEMUSED
4.1. Suvilapiirkondade paiknemine
Suurem osa (84%) Tallinna tagamaa 148-st suvilapiirkonnast paikneb eemal muust
asustusest ja tiheasustusaladest. Järelikult polnud suvilaalade rajamisel oluline siduda
piirkonda olemasoleva infrastruktuuriga, mida pakuvad vanad tiheasustusalad, tähtis oli
vaid hea transpordiühendus. Ülejäänud 16% jagunevad vana tiheasustusega piirnevate
suvilaalade (neid on 11% ehk 17 suvilapiirkonda) ning uusasumitega piirnevate
suvilaalade (4% ehk 6 suvilapiirkonda) vahel (joonis 3). Tallinna ääres asub vaid 1
suvilaala, mis teeb 0,7% kõigist suvilaaladest. Samas jäeti uuringust välja Mähe ja
Kakumäe suvilapiirkonnad, kuna jäävad Tallinna linna piiresse.

12%
4%

Vana asula servaalal (ühtne
tiheasustusala)
Suvilapiirkond piirneb
uusasumiga
Eemal muust asustusest

84%

Joonis 3. Suvilapiirkondade paiknemine teiste asulate suhtes
Kui vaadata suvilapiirkondade paiknemist Tallinna suhtes, näeme, et peaaegu 60%
suvilaaladest jääb 20 km raadiusesse Tallinna piirist. Alates 20 km kauguselt jääb
suvilapiirkondi vahemaa suurenedes Tallinnaga järjest vähemaks (joonis 4).
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Joonis 4. Suvilapiirkondade kaugus Tallinna piirist

4.2. Suvilapiirkondade iseloomustus
Krundid
Maa-ameti andmetel on suvilapiirkonna kruntide keskmine suurus 1150 m2 ning majade
keskmine omavaheline kaugus 20 m. Asumite hindamise käigus selgus, et vähemalt
osaliselt

on

krundid

omavahel

aia

või

hekkiga

eraldatud

pea

kõikides

suvilapiirkondades (148-st vaadeldud suvilaalast 147-s). Siinkohal tuleb ära märkida, et
kuna suvilapiirkonnad koosnevad sageli mitmest aiandus- või suvilaühistust, oli
hindamise juures võimalik valida ka „osaline” näitaja, mis tähendab, et osades ühistutes
on vastav näitaja olemas ning teistes mitte.
Suvilapiirkondade aiaga ümbritsetus ja kontrollitus
Suvilapiirkondade hindamisel vaadeldi ka asumi piiratust aiaga ja seda, kuidas ning kui
suures ulatuses on nendesse sissepääs kontrollitud. Selgus, et uuritud 148-st
suvilapiirkonnast on aiaga kas osaliselt või tervenisti ümbritsetud 75% suvilaaladest
ning sissepääs on kontrollitud (kas värava, tõkkepuu, valvuri abil) 68%-s
suvilapiirkondades (tabel 1). Ka siin oli võimalik valida „osalist” näitajat, mis tuleneb
ühistute omavahelistest erinevustest suvilapiirkonna sees.
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Tabel 1. Suvilapiirkonna tarastatus ja kontrollitus.
Aiaga ümbritsetud
(N=148)

Osaliselt aiaga
ümbritsetud (N=148)

Sissepääs kõikjal või osaliselt
kontrollitud (N=148)

Suvilaalasid

67

45

100

Osakaal

45%

30%

68%

Suvilapiirkondade infrastruktuur
Infrastruktuur on suvilapiirkondades väga kesine. Vaid 26%-l suvilapiirkondadest
leidub kõvakattega ning sealgi mitte täies ulatuses, vaid enamasti ühistuid omavahel
ühendavatel teedel. Kõnniteid leidus vaid 2 -s (s.o 1%) uuritud suvilapiirkonnas. Ka
tänavavalgustatus esineb vaid veidi alla kolmandiku suvilaaladest, kusjuures enamasti
(30% kõigist asumitest) on valgustatus hõre (1 valgusti iga 2-5 hoone kohta) või väga
hõre (1 valgusti kuue või enama maja kohta) (tabel 2). Siinkohal on oluline märkida, et
andmete

kvaliteet

võib

olla

natuke

kannatanud

tänu

uuringu

läbiviimisele

lumeperioodil.
Tabel 2. Suvilapiirkonna teede seisukord ning tänavavalgustus

Kõvakattega teed (N=148)

Kõnniteed (N=148)

Valgustatus (N=148)

Suvilaalasid

39

2

47

Osakaal

26%

1%

32%

Ka infrastruktuuri objekte leidus suvilapiirkondades väga vähe. Teistest enam leidus
avalikke

ruume

või

parke

(6%

suvilapiirkondades)

ning

laste

mänguväljakuid/spordiplatse (12% suvilapiirkondades). Oluline on ära märkida, et
sageli olid ka need olemasolevad avalikud ruumid või mänguväljakud väga halvas
seisukorras ning

sageli on kõnealune objekt kättesaadav vaid selle suvila- või

aiandusühistu elanikule, mille territooriumil see paikneb (st naaberühistute lapsed
mänguväljakul ei käi).
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4.3. Hoonete seisukord
Suvilapiirkondade uuringu käigus hinnati kokku 4572 hoonet. See on 17,6% kõikidest
Tallinna tagamaa suvilatest. Nagu näha joonisel 5 on endisaegse ilme säilitanud 40%
kõikidest vaadeldud hoonetest. 26% suvilaomanikest on kas hoonet renoveerinud,
ehitades sinna peale teise korruse, soojustanud seinu jms, või on need juba algselt
ehitatud suurema ja aastaringselt elatavana. Uuselamud moodustavad u. neljandiku
kõikidest hoonetest, kusjuures sinna klassi kuulusid täiesti uued ehitatud hooned, aga ka
need suvilad, mille esialgne väljanägemine pole enam tuvastatav. Arvestatava osa
hoonetest moodustavad ka pooleli olevad hooned (millest suure tõenäosusega saavad
lähitulevikus uuselamud) ning vanad elumajad, milleks on hooned, mis on ehitatud
elamuks, kuid pole uued (pole kasutatud kaasaegseid materjale, pole renoveeritud).

6%

5%
40%

Suvilaid
Renoveeritud suvilaid

26%

Uusi elamuid
Pooleli olevaid elamuid
Vanu elamuid

23%

Joonis 5. Hoonete seisukord suvilapiirkondades
Suvilapiirkondade vaatlusuuringu käigus hinnati hoonete kõrval ka elutegevuse märke.
Elutegevust oli näha 35%-l hoonetest (joonis 6), kuid siin tuleks arvestada, et kuna
hindamine toimus ka nädalavahetustel, ei pruugi käesolevad elutegevuse andmed
tähendada otseselt hoone kasutamist püsielamuna, vaid ka hoone kasutamist
puhkepaigana

nädalavahetusel. Teisalt, kuna uuring viidi läbi talvel, võib siiski

eeldada, et tegemist oli pigem hoonete kasutamisega püsielamuna. Lisaks esines
võimalus, et nädalavahetuseks olid suvilapiirkonna püsielanikud kodust ära sõitnud,
näiteks linna ostlema, kultuuriasutusi külastama vms.
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35%
Elutegevust pole näha
Elutegevus nähtav

65%

Joonis 6. Elutegevus suvilapiirkondades
Vaadeldes elutegevust hoonete seisukorra järgi (tabel 3) näeme, et elutegevuse märke
leidub kõigis viies seisukorra grupis. Ootuspäraselt esines elutegevuse märke rohkem
uuselamute (75% kõigist uuselamutest) ja vanade elumajade (68% kõigist vanadest
elumajadest) grupis ning vähem suvilate seas (8%).
Tabel 3. Elutegevus hoone seisukorra järgi
Hoonete seisukord

Hoonete arv

Elutegevusega
hoonete osakaal (%)

Elutegevusega hooneid

Suvilad

1851

153

8

Renoveeritud suvilad

1036

343

33

Uuselamud

1172

882

75

Pooleli olevad elamud

296

77

26

Vanad elamud

240

164

68

Järelikult kasutatakse ka aastaringseks elamiseks pealtnäha kõlbmatuid hooneid püsiva
elamuna ning samal ajal ka uusi elamuid nn. teise kodu või suvilana.

4.4. Suvilapiirkonda eeslinnastumise ja suvilapiirkonna paiknemise vahelised
seosed
Käesoleva uuringu üheks uurimusküsimuseks oli, kuidas on eeslinnastumine
suvilapiirkonda seotud suvilapiirkonna paiknemisega Tallinna ja mere suhtes. Selleks
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uuriti nii hoonete elutegevuse kui seisukorratüüpide näitajaid 7-s kaugusklassis Tallinna
piirist ja mererannikust.
Vaadeldes hoone elutegevuse ja kauguse Tallinnast vahelisi seoseid näeme, et kuni 10
km raadiuses Tallinna piirist moodustavad elutegevuse märkidega hooned umbes poole
kõikidest hoonetest antud kaugusklassides, kauguse suurenedes Tallinnast hakkab
elutegevusega hoonete

osakaal kahanema. Mere lähedus seevastu elutegevuse

olemasolu suvilapiirkondade hoonetes ei mõjuta. Küll aga on näha suuremat elutegevust
(45-51%) merest 5-20 km kaugusel asetsevates suvilapiirkondades (tabel 4).
Tabel 4. Hoonete elutegevuse esinemise osakaal kaugusklassides (kaugused Tallinna
piirist ja mererannikust)
Kaugus Tallinnast
Elutegevus
olemas

Vahemaa

Kaugus merest

Elutegevus
puudub

Kokku
kaugusklassis

Elutegevus
olemas

Elutegevus
puudub

Kokku
kaugusklassis

0-4,99 km

507

46,8%

576

53,2%

1083

888

36,2%

1567 63,8%

2455

5-9,99 km

239

53,5%

208

46,5%

447

80

45,2%

97

54,8%

177

10-14,99 km

219

30,5%

499

69,5%

718

5

45,5%

6

54,5%

11

15-19,99 km

158

27,9%

408

72,1%

566

128

51,2%

122

48,8%

250

20-24,99 km

221

28,3%

559

71,7%

780

230

39,6%

351

60,4%

581

25-29,9 km

72

23,3%

237

76,7%

309

93

26,8%

254

73,2%

347

30+ km

203

29,4%

488

70,6%

691

195

25,2%

578

74,8%

773

Elutegevuse täpsemaks hindamiseks uuriti ka hoone seisukorratüüpide esinemise
osakaalu kaugusklassides Tallinnast ja mererannikust. Selgub, et hoonete seisukorra ja
kauguse Tallinnast vahel seaduspära ei esine (tabel 5). Uute elamute osakaal igas
vaadeldavas kaugusklassis varieerub 21%-st

34%-ni, vaid kaugemal kui 30 km

kaugusel Tallinnast on uuselamuid võrreldes teiste hoonetüüpidega vähem.
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Tabel 5. Hoonete seisukorratüüpide esinemine kaugusklasside järgi Tallinna piirist.

Vahemaa

Suvila

Renoveeritud
suvila

Uuselamu

Pooleli
olev hoone

Vana
elumaja

Kokku
kaugusklassis

0-4,99 km

474

43,8%

155

14,3%

325 30,0%

73

6,7%

56

5,2%

1083

5-9,99 km

187

41,8%

77

17,2%

97

21,7%

36

8,1%

50

11,2%

447

10-14,99 km 311

43,3%

153

21,3%

183 25,5%

39

5,4%

32

4,5%

718

15-19,99 km 240

42,4%

138

24,4%

137 24,2%

25

4,4%

26

4,6%

566

20-24,99 km 247

31,7%

193

24,7%

221 28,3%

76

9,7%

43

5,5%

780

25-29,9 km

76

24,6%

95

30,7%

104 33,7%

24

7,8%

10

3,2%

309

30+ km

317

45,9%

225

32,6%

105 15,2%

22

3,2%

22

3,2%

691

Ka mere lähedusel ja hoone seisukorral ei esine suuremat seost. Vaid uuselamute puhul
on märgata nende osakaalu järsku langust kaugusklassides alates 20 km (tabel 6).
Tabel 6. Hoonete seisukorratüüpide esinemine kaugusklasside järgi merest.

Vahemaa

Suvila

Renoveeritud
suvila

Pooleli olev
hoone

Uuselamu

Vana
elumaja

Kokku
kaugusklassis

0-4,99 km

990

40,3%

498

20,3%

712 29,0%

132

5,4%

123 5,0%

2455

5-9,99 km

67

37,9%

26

14,7%

60

33,9%

19

10,7%

5

2,8%

177

10-14,99 km

4

36,4%

1

9,1%

3

27,3%

1

9,1%

2

18,2% 11

15-19,99 km

63

25,2%

70

28,0%

86

34,4%

12

4,8%

19

7,6%

250

20-24,99 km

298

51,3%

151

26,0%

70

12,0%

36

6,2%

26

4,5%

581

25-29,9 km

188

54,2%

91

26,2%

43

12,4%

14

4,0%

11

3,2%

347

30+ km

242

31,3%

199

25,7%

198 25,6%

81

10,5%

53

6,9%

773

Selgub, et kuigi hoonete elutegevuse andmed näitasid Tallinna läheduse mõju
suvilapiirkonda eeslinnastumisele, siis hoonete seisukorra andmed sellist seost ei näita.
Tulemus on seletatav sellega, et elutegevuse märke leidus uuselamute kõrval ka
arvestataval hulgal suvilatest ja renoveeritud suvilatest (vt tabel 3), st. elatakse ka
suhteliselt halbade elamistingimustega hoonetes.

4.5. Suvilapiirkondade võrdlus uusasumitega
Tallinna tagamaa uusasumite uuringu (Tammaru jt. 2006) järgselt loetakse
uusasumiteks asumeid, mis on rajatud pärast 1991. aastat ning mis koosnevad vähemalt
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viiest üksteisest kuni 200 meetri kaugusel olevast leibkonnast (eramu või korter).
Kokku on nimetatud uuringu põhjal Tallinna tagamaal 171 uusasumit. Tallinna tagamaa
suvilapiirkonnad ja uusasumid on näha joonisel 7.

Joonis 7. Suvilapiirkonnad ja uusasumid Tallinna tagamaal

4.5.1. Paiknemise erinevused
Kuigi suvilaalade ja uusasumite paiknemises leidub mitmeid sarnaseid jooni, on nende
kahe asumitüübi paiknemise loogika siiski erinev. Uusasumid järgivad küll sarnaselt
suvilapiirkondadega oma paiknemisel mererannikut ja suuremate teede lähedust, kuid,
nagu näha ka joonisel 7, on uusasumite paiknemisel kõige olulisem Tallinna lähedus.
Uusasumid

asuvad

Tallinnale

tunduvalt

lähemal

kui

suvilapiirkonnad

ning

raudteeliinide paiknemisega neil seost ei ole. Kaugust Tallinnast iseloomustab ka joonis
8, millelt on näha, et kui suvilapiirkondi on Tallinna lähemal ja kaugemal tagamaal
võrdlemisi võrdselt, siis uusasumid paiknevad valdavalt kuni 20 km raadiuses Tallinna
kesklinnast.
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100%
90%
80%
70%
30+ km kaugusel
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Joonis 8. Suvilapiirkondade ja uusasumite paiknemine Tallinna suhtes
Kui võrrelda suvilapiirkondade ja uusasumite paiknemist teiste asulate suhtes näeme, et
kui suurem osa suvilapiirkondadest (84%) paikneb eemal muust asutusest ning
Tallinnaga piirneb vaid mõni üksik suvilaala, siis uusasumite puhul on olukord
vastupidine. Enamik uusasumeid rajatakse olemasoleva asustuse, eelkõige Tallinna
servaalale, muust asustusest eemal paikneb vaid 15% uusasumitest (joonis 9).
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Joonis 9. Suvilaalade ja uusasumite paiknemine muu asustuse suhtes
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4.5.2. Asumite erinevused
Krundid
Kui suvilapiirkondade kruntide suurus jääb 500-4000 m² vahemikku (keskmine krundi
suurus 1150 m²), siis uusasumite 600-7300 m² suurused krundid on tunduvalt suuremad
(keskmine krundi suurus 1667 m²).
Aiaga ümbritsetus
Aiaga oli tervenisti või osaliselt ümbritsetud 77% suvilapiirkondest, samas kui
uusasumitel oli vastavaks näitajaks vaid 15%. Kui aiaga ümbritsetud uusasumitel oli
valdavalt ka sissepääs sinna kontrollitud (lukustatud värava, tõkkepuu, valvuri vms
näol), siis enamiku suvilapiirkondade puhul ei takistanud aia (ka värava) olemasolu
suvilapiirkonda sisenemist.
Infrastruktuur
Suvilapiirkondade ja uusasumite sarnaseks jooneks on nende tekkimine suuremate teede
lähedusse. Kuid kui suvilapiirkondade tekkimisel mängis tähtsat rolli ka raudtee
ühendus, mis oli üheks olulisemaks transpordivahendiks sotsialismiperioodil, siis
kaasajal ehitatud uusasumid raudtee asukohaga seotud ei ole (joonis 7). Kui
suvilapiirkonnad rajati enamasti muust tiheasustusest eemale, siis uusasumite
paiknemisel on teise asula lähedus palju olulisem (joonis 9). Põhjuseks on nende kahe
asumitüübi põhimõtteline erinevus: suvilapiirkonnad ehitati vaid suvitamise funktsiooni
silmas pidades, uusasumid on algusest peale mõeldud elamualadeks. Elamualadele on
aga muu tiheasustusala lähedus oluline, kuna võimalik kasutada tiheasustusalal olevaid
teenuseid. Seda illustreerib hästi ka joonis 10, kus on näha Tallinna tagamaa asumite
paiknemine õppeasutuste suhtes. Kaardil on mustade ovaalidega kujutatud 5 km
raadiused õppeasutusest (lasteaiad ja koolid). Selgub, et uuselamud paiknevad
koolidele-lasteaedadele tunduvalt lähemal kui suvilapiirkonnad, mis väga sageli jäävad
õppeasutuste 5 km areaalist välja.
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Joonis 10. Asumite paiknemine koolide ja lasteaedade suhtes (ovaaliga tähistatud 5 km
raadius õppeasutusest)
Asumisisese

infrastruktuuri

tasemelt

on

uusasumid

suvilapiirkondadest

veidi

arenenumad. Seda eelkõige olemasolevate teede seisukorda arvestades. Kui vähemalt
osaliselt kõvakattega teid oli tervelt 92%-s uusasumites, siis suvilate vastav näitaja oli
27%. Siinkohal tuleb arvestada sellega, et nende 27% suvilapiirkondade seas oli
valdavalt vaid suvila nö. peatänav või suvila- ja/või aiandusühistuid omavahel
ühendavad teed kõvakattega kaetud. Ka kõnniteid leidus uusasumites märgatavalt
rohkem – 27% uusasumitest, samal ajal kui suvilapiirkondades need praktiliselt
puudusid. Ka asumi valgustatus oli uusasumites veidi parem suvilapiirkondade omast.
Tervelt 44%-l uusasumitest oli tihe tänavavalgustus, veel 11%-l olid tänavalt hõredalt
valgustatud. Võrdluseks leidus suvilapiirkondades valgustatust 32%-l asumitest, kuid
valgustatus on seal valdavalt hõre.
Infrastruktuuri objekte leidub nii suvilapiirkondades kui uusasumites kesiselt.
Uusasumid paistavad silma jäätmete taaskasutuse keskuste suurema leviku poolest (üle
10% uusasumitest), samas kui suvilapiirkondadest leidus neid vaid ühes. Eraldi välja
toomist väärivad ka ehk avaliku ruumi/parkide ja lastemänguväljakute/spordiplatside
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mõningane esinemine nii uusasumites (mõlemaid ca 9-10%-s) kui suvilapiirkondades
(vastavalt ~6% ja ~13%) (joonis 11) . Samas on viimatinimetatutes olemasolevad laste
mänguväljakud ja spordiplatsid sageli räämas ning laste ja noorte jaoks mitte kuigi
atraktiivsed, seega ei pruugi nad olla reaalselt kasutuskõlbulikud.
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Joonis 11. Infrastruktuuri objektid suvilapiirkondades ja uusasumites
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5. ARUTELU
Eeslinnastumist kaldutakse sageli seostama vaid uusasustuse tekkega. Kuid uuringud on
näidanud, et tegelikult on eeslinnastumine palju heterogeensem protsess, eriti
postsotsialistlikes riikides, kus linnast maale kolimise põhjuseid võis olla mitmeid.
Tallinnast tagamaale siirduvatel eeslinnastujatel on neli võimalikku sihtkohta: juba
olemasolevad vanad tiheasustusalad, vanad talumajad, pärast 1991. aastat ehitatud
uusasumid ning sotsialismiajal rajatud suvilapiirkonnad. Kõige silmnähtavamad
muutused toimuvad seoses eeslinnastumisega uusasumitesse, kuna need tekivad
maastikul “tühjale kohale”, mistõttu uusasumid on ka uurijate suurema tähelepanu all.
Suvilapiirkondades toimuvad protsessid on varem olemas olnud asumi tõttu varjatumad,
kuid viimasel kümnendil toimunud muutused, eelkõige suvilaalade hoonestuses, on
toonud päevakorda suvilaalade olulisuse uurimise eeslinnastumise sihtkohana.
Käesoleva uurimistöö kõige olulisemaks

tulemuseks

ongi

Tallinna

tagamaa

suvilapiirkondadesse elama asunud leibkondade rohkus, mis ületab isegi uusasumitesse
elama asunud leibkondade arvu. Seega on suvilapiirkonnad eeslinnastumisel olulised
sihtkohad ning vajavad uusasumite kõrval edaspidi kindlasti rohkem uurimist.
Eesti nagu ka teiste postsotsialistlike maade eeslinnastumist iseloomustab tagamaale
kolimise

põhjuste

lahknevus.

Ühelt

poolt

soovitakse

sarnaselt

lääneriikide

eeslinnastujatele maalisele tagamaale kolimise teel parandada elukvaliteeti, teisalt
kerkivad esile postsotsialistlikele maadele omased majanduslikud kaalutlused, kus
tagamaale kolimine on lahenduseks linnas valitsevast elukallidusest tulenevatele
toimetulekuprobleemidele (Kovács 1999).
Potentsiaalsele eeslinnastujale on uusasumisse kolimisele alternatiiviks olemasoleva
suvila elamiskõlblikuks kohandamine või vana suvila krundile uue hoone ehitamine,
kusjuures suvilapiirkondi toetavaid argumente on mitmeid. Esiteks on suvilapiirkonnad
üsna hõlpsasti ligipääsetavad, paiknedes valdavalt suuremate teede, sageli ka raudteede
lähedal. Teiseks asuvad suvilapiirkonnad Tallinnale võrdlemisi lähedal - valdavalt 30
km raadiuses, mis on tänapäeva arenenud transpordiühenduse juures täiesti
aktsepteeritav iga päev keskusesse tööle minemise vahemaa. Kolmandaks on
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suvilapiirkonda kolimine uusasumisse minekust sageli odavam: paljudel inimestel on
linnakorteri kõrval suvila juba olemas ja näiteks elementaarsete elamistingimuste
loomine suvilas ei nõua nii suuri väljaminekuid, kui uue maja ehitamine. Ent
suvilapiirkonda eeslinnastuja, sarnaselt Nyströmi (Nyström 1989) kirjeldatud Rootsi
näitega, peab olema valmis aktsepteerima madalamat elustandardit, kui oleks uusasumis
ning avalike teenuste puudumist, mis oleksid kättesaadavad linnas.
Elukohta ei valita kiiresti või juhuslikult, enamasti on see pikalt kaalutletud ja
läbimõeldud otsus. Linnast tagamaale kolimisel on domineerivaks keskkondlikud
põhjused: kuna suurem osa päevast veedetakse paratamatult linnas, soovitakse kodu
soetada looduskaunisse kohta, eemale stressirohkest ja saastatud linnakeskkonnast.
Samas, kuna suurem osa töökohti asub linnas, võiks ka soovitud kodu asuda linnale
võimalikult lähedal. Sotsialismiajal rajatud suvilapiirkondadest paiknebki suur osa
Tallinna lähimal tagamaal ja merelähedastel atraktiivse loodusega aladel ning käesoleva
uuringu järgselt on nii Tallinnale kui merele lähemal olevate suvilaalade hooned võetud
rohkem aastaringselt kasutusele, kui Tallinnast ja merest kaugemal asuvate
suvilapiirkondade majad. Seega võib eeldada, et suvilapiirkonda kolimisel mängib ka
atraktiivne asukoht olulist rolli ja et suvilapiirkonda ei kolita vaid tingimata selle pärast,
et on uusasumi „odavam variant”.
Ühelegi suvilaaladele eeslinnastumise uurijale, suvilapiirkondi omavale omavalitsusele
ega kindlasti ka suvilapiirkonna elanikule ei jää märkamata nende endiste
puhkepiirkondade püsielamualaks muutumise sõlmpunktid ja keeruline tulevik.
Suvilapiirkondade areng on planeerimata ja pole arvestanud infrastruktuuriga, mistõttu
vaatamata suurele elanikearvule on sealsete asumite infrastruktuur väga halval tasemel.
Kõvakattega

teid

on

vähe,

tänavavalgustus

puudulik,

rääkimata

olematust

jäätmekäitlusest või kõnniteedest. Ka lähim teenuseid pakkuv asula paikneb keskmisest
suvilaalast kaugel. Selline planeerimata areng tekitab peamurdmist eelkõige
omavalitsustele. Võtmeküsimuseks on, kas toetada analoogselt Nyströmi (1989)
kirjeldatud Värmdö omavalitsusele suvilate edasist kasutuselevõttu aastaringse
elamutena, mis tähendaks omavalitsustele väga suuri investeeringuid või jääda pigem
passiivseks. Esimesel juhul tähendaks see aina rohkemat eeslinnastujate sissevoolu

41

suvilaaladele ja seega veel suuremat survet infrastruktuurile (Leetmaa ja Tammaru
2007), teisel juhul ei täidaks omavalitsus osade elanike ees oma ülesannet korraldada
veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, teede ja tänavate korrashoidu,
territoriaalplaneerimist jms.
Kuid arvestades suvilate laialdast püsielamuna kasutuselevõttu tänasel päeval,
suurenenud sissetulekuid ja häid majalaenu intresse, võib eeldada suvilapiirkondadesse
eeslinnastumise protsessi jätkumist ka lähitulevikus. Praeguseks on Tallinna tagamaa
suvilatest aastaringselt kasutusel ~30%, seega tulevikus jääb eeslinnastujatele
võimalikuks sihtkohaks umbes 70% ehk 18 000 suvilakrunti. See aga tähendab aina
suuremat survet infrastruktuurile ja sellest tulenevalt ka omavalitsusele, kes nende
probleemidega esmajoones tegelema peab hakkama.
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6. KOKKUVÕTE
Alates 1960. aastatest Tallinna tagamaale rajatud suvilapiirkonnad kujutavad endast
väga

suurt

potentsiaali

eeslinnastumise

sihtkohana.

Suvilapiirkondadesse

eeslinnastumise kasuks räägivad nende looduskaunis asukoht, Tallinna lähedus või hea
ligipääs (sageli ka kõik need näitajad korraga). Mitmed Tallinna vahetus läheduses
asuvad mereäärsed suvilapiirkonnad Viimsi ja Harku valdades ning Maardu linnas on
kujunenud pigem elurajoonideks, vanu suvilaid kohtab seal harva ning piir linna ja
suvilapiirkonna vahel on muutunud häguseks. Mõned Tallinna külje all asuvad
suvilapiirkonnad - Mähe ja Kakumäe - on juba liidetud Tallinna koosseisu. Arvestades
ülaltoodut

ja

suvilapiirkonnad

eeslinnastumise
korralikku

protsessi

inventuuri,

kiirust

Tallinna

hindamaks

kui

tagamaal,
suurel

vajasid

määral

on

suvilapiirkonnad aastaringses kasutuses ning milline on suvilapiirkondade ja nende
elamufondi tehniline seisukord.
Käesolevas uurimistöös selgub, et umbes kolmandik Tallinna tagamaa kõikidest
suvilakruntidest on juba püsielamuna kasutusel ning veidi üle veerandi kõikidest
tagamaa suvilahoonetest on muudetud uuselamuteks. Kuid arvestades käimasolevat
üsna

aktiivset

ehitustegevust,

on

lähitulevikus

oodata

suvilapiirkondadesse

eeslinnastumise trendi jätkumist. Tulenevalt antud uuringust tunnistavad suuremat
eeslinnastumist tõenäoliselt Tallinnale lähemal asuvad suvilapiirkonnad, mere lähedus
käesoleva uuringu järgselt eeslinnastumist väga ei mõjuta.
Postsotsialistlike maade eeslinnastumise peamisteks põhjusteks on nii soov puhtama
elukeskkonna järele kui majanduslikud kaalutlused. Suvilapiirkonda kolimine võib olla
heaks lahenduseks mõlemale nimetatud taotlusele, kuid vajalik oleks arvestada
mõningate oluliste kitsaskohtadega. Esiteks peab suvilapiirkonda elamaasuja arvestama
tehnilise ja sotsiaalse infrastruktuuri puudulikkusega: valdavalt puuduvad ühisveevärk
ja kanalisatsioon, teede seisukord ja korrashoid on halval tasemel, koolid ja lasteaiad
on kaugel ning kohalik transport ei arvesta suvilaelanike vajadustega. Teiseks tähendab
suvilate aina suurenev püsielamuteks muutmine suurenevat survet omavalitsusele, kes
peab leidma lahenduse, kuidas toimunud planeerimatuid arenguid edaspidi planeerida.
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SUMMARY
Suburbanization to the Second Home Areas in the Metropolitan Region of Tallinn
The second home areas, established into the suburban region of Tallinn during the
soviet time, have a big potential to develop as residential districts. There are many
reasons that support moving into these areas: pure environment, proximity to Tallinn
and accessibility by different means of transportation (very often all these 3 together).
Many of the second home areas are situated close to Tallinn and next to the seaside. The
ones in Harku and Viimsi municipality and Maardu town have largely transformed into
living areas, not to mention some of the former second home areas that have already
been included into Tallinn administration area.
The main objective of the current research was to investigate the extent of residential
function in the second home areas. In postsocialist countries the main reasons for
suburbanization are environmental (as in Western countries), but also economical (to
mitigate the household’s economical hardship). In order to find out, which of these
reasons dominate in suburbanization into second home areas we observed the
correlation between the distance of the second home area from Tallinn and from the
seaside and its magnitude of all-year-round living houses. The third objective was to
analyze the characteristics of infrastructure of transforming second home areas in
comparison with the infrastructure of the new residential areas.
The current paper is based on the survey of Second Homes in Tallinn Hinterland carried
out in winter 2007. This was a supportive survey for the study of New Residential Areas
in Tallinn Metropolitan Region (Tammaru et al. 2006). These two studies allow us to
investigate more thoroughly the suburban processes in the hinterland of Tallinn.
The study shows considerably big number of households that have moved permanently
to live in the second home areas. ¼ of the second homes where transformed into new
residential buildings and many of the second homes that where not renovated where
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accommodated as well. Considering the on-going construction works of the new houses
in second home areas, the further suburbanization into these areas can be expected.
The analysis of infrastructure in the second home areas revealed that the construction of
infrastructure has been much slower than the suburbanization process itself. Therefore
the increasing suburbanization into these areas causes and has already caused many
problems: with water supply, sewage system and waste management, the bad condition
of roads, deficient public goods etc.
Considering the fact that 70% of the existing housing in second home areas is still
vacant for permanent use and the process of suburbanization does not seem to end in
Tallinn metropolitan region the further suburbanization into second homes can be
expected. In that perspective it is essential that the local municipalities start planning
these areas for residential use to mitigate the pressure on the infrastructure.
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Lisa 1.2. Renoveeritud suvila

51

Lisa 1.3. Uusaelamu

Lisa 1.4. Pooleli olev hoone
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Lisa 1.5. Vanem elumaja

53

Lisa 2. Suvilapiirkonna hindamise ankeet

Suvilapiirkondade iseloomustus
Täida lüngad ning tõmba õigele vastusevariandile ring ümber.
Kuupäev .........................

Nädalapäev .........................

Kellaaeg .........................

Kirjeldaja ....................
Suvilapiirkonna asukoht:
Vald/linn .........................

Asula .........................

Suvilapiirkonna nimi

.........................
Suvilapiirkonna ID ....................
SUVILAPIIRKOND
1. Suvilapiirkonna paiknemine
a) Tallinna ääres (ühtne tiheasustusala)
b) Muu (vana) asula servaalal (ühtne tiheasustusala)
c) Suvilapiirkond piirneb uusasumiga .................. (märgi kaardile)
d) Eemal muust asustusest, kaugus lähimast asulast ................... (asula nimi)
(ligikaudu)
2. Kas suvilapiirkond on aiaga ümbritsetud?
a) Jah

b) ei

c) osaliselt

3. Kas asumi sissepääs on kontrollitud (tõkkepuu, kontrollpost, valvur vms)?
a) Jah

(kuidas) .........................

b) ei

Kas ja kuidas said sisse? .................................................................................
KRUNDID ja KÕRVALHOONED
4. Majade vaheline hinnanguline kaugus on keskmiselt .........................
5. Krundi hinnanguline suurus on keskmiselt ......................... m².
6. Suvilapiirkonna sees on hooned aedadega/hekkidega eraldatud?
a) Jah

b) ei

c) osaliselt
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.... km

INFRASTRUKTUUR
7. Suvilapiirkonna tänavad on kõvakattega (asfalt, sillutiskivid, betoon, plaadid)?
a) Jah,

asfaltkattega on ........................% teedest

b) muu kõvakattega on .........................% teedest
c) ei
8. Kas suvilapiirkonnas on kõnniteed?
a) Jah,

kõvakattega on .........................% kõnniteedest

b) ei
9. Kas suvilapiirkonna tänavad on valgustatud?
a) Jah, tihedalt (iga maja ees)
b) Jah, hõredalt 2-5 maja ees
c) Jah, väga hõredalt 6 ja enama maja ees
d) Ei ole valgustatud
10. Infrastruktuuri olemasolu suvilapiirkonnas (olemasolu, arv, kui see on vaatluse käigus
selgitatav)
a) Kauplus .........................
b) Toitlustamise ettevõte (baar, restoran, söökla jms) .........................
c) Postkontor .........................
d) Pangaautomaat .........................
e) Tankla .........................
f) Muu teenindusettevõte või teenuse pakkumise koht .........................
g) Lasteaed .........................
h) Kool .........................
i)

Spordihoone .........................

j)

Raamatukogu .........................

k) Rahvamaja/kultuurimaja .........................
l)

Jäätmete taaskasutuse keskus (avalikud kastid klaasi, paberi jms jaoks) …..

m) Avalikud prügikastid (tänaval käijale)………….
n) Avalik ruum, park .........................
o) Laste mänguväljak .........................
FOTOD
1. Suvilapiirkonna üldvaade
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2. Vaade peatänavast (kui see on olemas)
3. 2-3 tüüpilist suvilat (algsel kujul)
4. 2-3 tüüpilist ümberehitatud eramut (kui neid on, valida erinevas klaasis renoveeritud
elamud)
5. 2-3 tüüpilist uuselamut (kui neid on)
6. ...
7. Majade vahemaa
8. Infrastruktuuriobjektid (kõik, mis on olemas)
9. Jäätmete kogumise keskus
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Lisa 3. Hoonete hindamisankeet
Suvilapiirkond:
Kuupäev ja kellaaeg:

Seisukord:
algne - säilinud on suvila ehitusaegne väljanägemine, puudub vundament, soojustamata, elamispind<30m²
(putkad, aiamajad, SIMO tüüpi kokkupandavad majad, telkmajad ja muud vundamendita majad)
keskmine - keskmiselt renoveeritud suvilad, aastaringselt elatav, elamispind >30m²
(ehitatud juurde teine korrus või muu juurdeehitis, kuid algne väljanägemine tuvastatav)
uus - aastaringselt elatav (uuselamud; täielikult renoveeritud suvilad, mille algne välimus pole tuvastatav)
pooleli - hooned, mille ehitamine või renoveerimine on pooleli või ehitamisjärgus
vana elamu - hoone, mis ehitatud elamuks, kuid pole uus (pole kasutatud kaasaegseid materjale, pole renoveeritud)

Lisahooned

Seisukord
vana
Hoone algne

keskmine

uus

pooleli elamu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Elutegevus Garaaž Kuur

Saun Kasvuh

