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Elu, edu ja probleemid on 
koondunud linnadesse 

Maailma linnades: 

 50% elanikest 

 

 75% energia- 

    kasutusest 

 

 80% CO2  

 emissioonist 

 

 Innovatsioonid, raha… 

 

 

 



Euroopa, Hiina, USA jt 
räägivad „targast linnast“ 

China,  

13 August 2013  
 

„The NASG 
announced a 
Smart City pilot 
program with nine 
cities throughout 
China“ 



Ettekande eesmärk: 

 Targa linna tähendus 

 

 EIP Smart cities and communities 

 

 Näiteid väljakutsetest ja lahendustest 



Mida tähendab „Smart City“?! 

Vernissage, Smart City: The Next Generation. 



Keskkonnasõbralik linn 

Jerusalem                         Los Angeles 



Loov linn = talentide linn 

 



Infotehnoloogiline linn 

 

„Uueks linnapeaks valime arvuti !!!“ 



 Kvaliteetse keskkonnaga linn 

 Sensorite linn 

 Sotsiaalselt sidus linn 

 Dünaamiline linn 

 … 

 

 



EIP Smart Cities and Communities 
algas tõdemusest: 

 Meil on tehnoloogiad 

 Meil on teadmised 

 Meil on tahtmine 

 Meil on raha 

 … 

 

 aga linnades ei muutu elu paremaks… 



Väljakutse – muutuv mobiilsus 



Sotsiaalne mobiilsus: 
sotsiaalse staatuse muutus 



Lihtsaim viis edukas olla on 
liikuda 



Eskalaatorregioonid: sinna kolimine 
tagab edu 



Eeslinnastumine: nautida parimat elu- ja 
töökeskkonda  



Muutuvad reisiahelad 

21 sajandi elustiili ei rahulda 
ühistransport 



Muutuv elustiil ja töö iseloom 

 Loomingulisus 

 

 Individuaalsus 

 

 IKT on meile 
sekretäriks 

 

 IKT loob transpordi-
vajadust 



IKT ei asenda füüsilise 
kohtumise vajadust  

 

 Inimlik 
suhtlemine 

 

 Usalduse 
saavutamine 

 



Järeldus 

 Ühiskonna mobiilsus on kasvanud, 
elukorraldus muutunud 

 

 Põhilised väärtused: inimene ja tema 
loomus, kaugus ja lähedus jms jäävad! 

 

 Kuidas sobitada see mõistlike 
transpordilahendustega? 



EIP „Smart Cities and Communities“ 
Priority Areas 



Keeldude ja käskudega tarka 
linna ei ehita 



Ärimudelid 

 Targa ühiskonna loomiseks on vaja uusi 
ärimudeleid 

 

 Tavaline lähenemine: hange-leping-töö-tasu 
ei muuda midagi ja ei võimalda uuendusi 

 

 Globaliseerumine viib lahendused 
kogukonnast kaugele 



Odavlennufirmade näide 

 



CO2 kvoodid 



Open data 

 Kas info avalikuks tegemine looks uusi 
lahendusi? 

 

 Arvutada uusi logistikaskeeme 

 

 Teha energiasäästumänge… 



Kas vanas kestas saab uut 
linna teha? 



Järeldus: 

 Pudelikael on ikka inimene, tema 
mõtlemine, käitumine, tarbimine, 
konservatiivsus 

 

 Kas inimest saab mõjutada positiivselt 
tema „kirgede“ kaudu: ahnus, edukus… 

 

 See on EIP SSC üks väljakutseid 

 



Tänan kuulamast! 

rein.ahas@ut.ee 


