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1

Lähteandmed ja metoodika

1.1

Tekstifail

Analüüsi aluseks on Tartu Linnavalitsusest saadud Endomondo andmed 2015. aasta mai kuu
kohta. Tegemist on csv formaadis tekstifailidega, kus päises (faili esimene rida) on andmeväljade
nimed ja andmeväljad ise on eraldatud komadega. Alljärgnevalt näide analüüsi aluseks olevatest
tekstifailidest.

Fail Tartu_generic_c.csv (1491 rida)
TripID, TimeStamp, Start DT, Distance, ECC, AvgSpeed, TrackType, Sex, Year, Profession, Frequent User, ZIP, Source
553de9e688c5376355a4ec8a,1430120510,"Mon, 27 Apr 2015 07:41:50 GMT",1.45,0,12.43,urban bicycle,M,1983,tÃ¶Ã¶line,yes,,cymobile
552a321f88c5378630359da9,1428827897,"Sun, 12 Apr 2015 08:38:17 GMT",2.47,0,10.99,urban bicycle,M,1980,,yes,null,cy-mobile
5532b85388c5371d4d8ce1bc,1429084725,"Wed, 15 Apr 2015 07:58:45 GMT",2.16,0,12.42,urban bicycle,M,1980,,yes,null,cy-mobile
553ad74688c5378b7b7b23c6,1429895025,"Fri, 24 Apr 2015 17:03:45 GMT",0,0,0,urban bicycle,M,1980,,yes,null,cy-mobile
5537653f88c537247d7b23c6,1429692959,"Wed, 22 Apr 2015 08:55:59 GMT",3.14,0,14.13,urban bicycle,M,1980,,yes,null,cy-mobile
5537806e88c537f02c7b23c6,1429700243,"Wed, 22 Apr 2015 10:57:23 GMT",1.91,0,14.5,urban bicycle,M,1980,,yes,null,cy-mobile
553785ae88c53720377b23c6,1429701456,"Wed, 22 Apr 2015 11:17:36 GMT",1.28,0,7.63,urban bicycle,M,1980,,yes,null,cy-mobile
55388a5788c5371b3e7b23c6,1429765707,"Thu, 23 Apr 2015 05:08:27 GMT",1.3,0,1.51,urban bicycle,M,1980,,yes,null,cy-mobile
5568159f88c5371a1accad06,1432833300,"Thu, 28 May 2015 17:15:00 GMT",2.53,2.5270249695628118,18.95,urban bicycle,,,,yes,,cyweb-manual
...

Fail Tartu_detail.csv (278714 rida)
TripID, TimeStamp,Date, Latitude, Longitude,
553de9e688c5376355a4ec8a,1430120530,"Mon, 27
553de9e688c5376355a4ec8a,1430120535,"Mon, 27
553de9e688c5376355a4ec8a,1430120540,"Mon, 27
553de9e688c5376355a4ec8a,1430120545,"Mon, 27
553de9e688c5376355a4ec8a,1430120550,"Mon, 27
553de9e688c5376355a4ec8a,1430120555,"Mon, 27
553de9e688c5376355a4ec8a,1430120560,"Mon, 27
553de9e688c5376355a4ec8a,1430120565,"Mon, 27
553de9e688c5376355a4ec8a,1430120570,"Mon, 27
...

1.2

Altitude, Distance, Speed, Type
Apr 2015 07:42:10 GMT",58.38036,26.72235,146,0,0,start
Apr 2015 07:42:15 GMT",58.38054,26.72252,141,0.022321952815101184,2.5,mid
Apr 2015 07:42:20 GMT",58.38029,26.7227,136,0.029697059876980736,1.75,mid
Apr 2015 07:42:25 GMT",58.38029,26.7227,136,0,1.75,mid
Apr 2015 07:42:30 GMT",58.38029,26.7227,136,0,1.75,mid
Apr 2015 07:42:35 GMT",58.38029,26.72271,125,0.0005771516325153731,0,mid
Apr 2015 07:42:40 GMT",58.38029,26.72271,125,0,0,mid
Apr 2015 07:42:45 GMT",58.38029,26.72271,125,0,0,mid
Apr 2015 07:42:50 GMT",58.38029,26.72271,125,0,0,mid

Andmete esialgne töötlus ja analüüsiks ettevalmistamine

Esialgsete andmete analüüsi käigus, eemaldati andmete seast analüüsi kriteeriumidele
mittesobivad ja puudulikud andmed.
Rattasõitude arv on kahes lähteandmete failis natuke erinev. Tartu_generic_c.csv järgi on see
1490, samas Tartu_detail.csv failis on võimalik tuvastada 1487 rattasõitu (erinevate TripID tunnuste
arv). Pärast esmast andmetöötlust ja andmete analüüsi GIS tarkvaras ning ebasobivate andmete
eemaldamist jääb analüüsi alles 1434 erinevat rattasõitu (vaata tabel 1).
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Tabel 1. Andmetöötluse etapid ja analüüsitavad andmed (protsendid on toodud algse tekstifaili suhtes).

Töötlemata algandmed
Lähteandmetest eemaldati kõik rattasõidud, mis ei
jää ajavahemikku 1.‐31. mai 2015
Rattasõidud, mille pikkus on 0 meetrit
Ühe rattasõidu üks teekonnapunktidest kordub
Rattasõidud, mis jäävad kogu ulatuses Tartu piiridest
väljapoole
Analüüsi jäi alles

1.3

Rattasõitude
arv
1487
‐41

Teekonnapunktide
arv
278713
‐10453

‐6
‐6

‐32
‐159
‐4909

1434
96,4%

263160
94,4%

Andmete töötlus ja analüüs GIS tarkvaras

Andmete ruumiline analüüs teostatakse ArcGIS tarkvaraga (versioon 10.2). Peamised
andmetöötluse etapid on siin:






1.4

Punktidest sõitude moodustamine (andmete ruumikujude loomine)
täielikult Tartu linna piirest välja jäävate sõitude eemaldamine
Asukoha ja muude metaandmete lisamine sõitudele
o sõidu algus‐ ja lõpppunktidele linnaosade lisamine
o sõitude distantside arvutamine
Andmete ruumikujudele atribuutandmete lisamine

Analüüsi tulemusena valmivad ruumiandmed

Tekstikujul olnud algandmetest loodi shape failid, mis on lisatud analüüsi tulemustele ja
edastatud töö tellijale.
Aruandega on kaasa pandud failid:



Endomondo_Tartu_2015_pnkt_lest_atribuudid.shp
Endomondo_Tartu_2015_soidud_lest_atribuudid.shp

Järgnevalt on ära toodud failide atribuutandmete tähendused.
Endomondo_Tartu_2015_pnkt_lest_atribuudid.shp
 TripID – Endomondo rattasõitude idendifikaator
 Date – Endomondo andmetes olev punkti salvestamise aeg (GMT)
 Paev – punkti salvestamise nädalapäev
 Kuupaev – punkti salvestamise kuupäev
 Kuu_aasta – punkti salvestamise kuu ja aasta
 Tund – punkti salvestamise tunnid eraldi täisarvuna
 Min – punkti salvestamise minutid eraldi täisarvuna
 Sek – punkti salvestamise sekundid eraldi täisarvuna
 Lat – punkti laiuskraad
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Lon – punkti pikkuskraad
Altitude – punkti kõrgus (GPS)
Distance – Endomondo andmetes olev kaugus, täpset sisu ei tea, aga ilmselt kaugus
eelmisest salvestatud punktist
Speed – Kiirus, kas hetke kiirus või eelmise ja antud punkti vaheline keskmine kiirus
Type – punkti tüüp, kas sõidu algus, vahepealne punkt või sõidu lõpp‐punkt

Endomondo_Tartu_2015_soidud_lest_atribuudid.shp
































TripID – Endomondo rattasõidu identifikaator
Distants – sõidu pikkus meetrites
TimeStamp – Endomondo andmebaasi identifikaator, mis on kuidagi seotud ajaga
Start_DT – sõidu alguse kuupäev ja kellaaeg
Paev ‐ nädalapäev
Kuupaev – kuupäev eraldi täisarvuna
Aeg_algus – sõidu alguse kellaaeg
Aeg_lopp – sõidu lõpetamise kellaaeg
Kestus – sõidu aeg
Kestus_min – sõidu kestus minutites
Distance – sõidu pikkus Endomondo andmebaasi järgi
Dist_arc – sõidu pikkus arvutatuna ArcGIS programmiga pärast sõidu rekonstrueerimist
punktidest
ECC – tundub samamoodi sõidu pikkus, kuid täpsemat sisu ei tea (oli Endomondo
algandetes olemas)
AvqSpeed – Endomondo andmets olnud keskmine kiirus
Keskm_kiir – Keskmine kiirus arvutatud ArcGIS’is leitud pikkuse ja sõidu aja põhjal
Algus_h – Sõidu alustamise aja tunnid eraldi täisarvuna
Algus_m – sõidu alustamise aja minutid eraldi täisarvuna
Algus_s – sõidu alustamise aja sekundid eraldi täisarvuna
Algus – sõidu alustamise linnaosa
Lopp – sõidu lõpetamise linnaosa
TrackType – sõidu tüüp Endomondo andmete järgi
Sex – Endomondo kasutajaprofiilist võetud sugu
Year – Endomondo kasutajaprofiilist võetud sünniaasta
Profession – Endomondo kasutajaprofiilist võetud elukutse
Frequent_U – Endomondo andmetes olnud andmed kasutaja kohta
Zip – Endomondo kasutajaprofiilist võetud elukoha postiindeks
Source – näitab, kuidas on andmed Endomondo baasi saanud
S_Lat – sõidu alguskoha geograafiline laius
S_Lon – sõidu alguskoha geograafiline pikkus
E_Lat – sõidu sihtkoha geograafiline laius
E_Lon – sõidu sihtkoha geograafiline pikkus
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2.1

Andmete analüüs
Sõitude kohta käiv üldine statistika

Tabel 2 toob välja analüüsis olnud andmete üldise statistika. 2015. aasta mai kuus kajastub
Endomondo andmetes 1434 sõitu, mille teekond kokku on 5853,7 km.

Tabel 2. Rattasõitude üldine statistika.

km
Sõitude arv
Keskmiselt sõite päevas (31 päeva)
Kõikide sõitude summa
Sõitude keskmine kiirus
Pikim sõit kilometraažilt
Pikim sõit ajaliselt
Keskmine
Mediaan

päev h:mm:ss
1434
46,2
5853,7
22p 17:17:33
13,29 km/h
63,5
2:36:52
7,65
10:50:25
4,1
0:22:49
2,99
0:13:52

Kahjuks ei võimalda Endomondo andmed teha täpseid järeldusi kui mitme erineva rattasõitja
poolt need andmed on salvestatud. Siiski saab anda üldise hinnangu. Nimelt on rattasõitude failis
järgnevad andmeväljad: Sex, Year, Profession, Frequent User, ZIP, Source. Need tulevad ilmselt
kasutajate profiilidest, aga ei ole kohustuslikud väljad täitmiseks, mis muudavad need üpris
lünklikuks. Kui sealt, aga kõik erinevad kombinatsioonid välja korjata jääb alles 61 kombinatsiooni ehk
vähemalt 61 erinevat ratturit. Tõenäoliselt on neid siiski rohkem, aga täpset arvu on siinkohal
võimatu hinnata.
Joonis 1 ja tabel 3 võtavad kokku detailsemad andmed, mida kasutajate ehk siis rattasõitude
tegijate kohta välja saab lugeda. Andmed on sõidupõhised ja otseselt ei ole võimalik öelda kui palju
erinevaid rattureid see kajastab. Näiteks 530 naiste poolt tehtud rattasõitu ja 715 meeste poolt
tehtud rattasõitu ei väljenda erinevate uuringus osalenud mees‐ ja naisratturite omavahelist
proportsiooni.
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Joonis 1. Endomondo andmetes olevad sünniaastad eristatud märgitud soo alusel.

Tabelis 3 on veel üks huvitav andmetabel alapealkirjaga Source, mis näitab, millisel viisil on
rattasõitude andmed Endomondo andetabelisse jõudnud. Selle põhjal saab öelda, et 1106 rattasõidu
puhul on kasutatud vastavat mobiilirakendust, 167 rattasõidu andmed on laetud üles veebi kaudu
kasutades gps’i poolt salvestatud rada ja 161 rattasõidu puhul on see rada sisestatud käsitsi veebi
keskkonnas.

Tabel 3. Endomondo kasutajaprofiilidest tulenevad andmed.

Sex
Naised
Mehed
Märkimata

2.2

530
715
189

Profession
Not Working
Salesman
Student
Worker
Märkimata

15
5
292
836
286

Source
cy‐mobile
cy‐web‐gpx
cy‐web‐manual

1106
167
161

Sõitude tihedus ja enimkasutatud tänavad

Rattasõitude tiheduse kaart (kaart 1 ja 2) loeb kindla suurusega alal kokku kõik rattasõidud ja
jagab selle läbi ala pindalaga, mille tulemuseks on tiheduse kaart. Rohekad toonid näitavad väiksemat
tihedust ehk väiksemat rattasõitude arvu selles kohas ja punakamad toonid suuremat rattasõitude
arvu.
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Kaart 1. Jalgrattasõitude tihedus Tartus.

Kaart 2. Jalgrattasõitude tihedus Tartu kesklinnas.
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Kaart 3 ja 4 lisavad tihedusele juurde ka kvantitatiivse mõõtme ja loendavad kokku rattasõitude
arvu erinevates punktides. Rattasõitude arvu saamiseks on tänavatele ja ristmikele genereeritud
punktid, mille ümber 20m raadiusesse jäävad rattasõidud annavadki sõitude arvu. Lisaks suurema
rattasõitude arvuga punktidele on valikuliselt lisatud huvitavamaid kohti.

Kaart 3. Jalgrattasõitude tihedus ja sõitude arv valitud punktides.

Kaart 4. Suurima rattasõitude arvuga kohad Tartu kesklinnas.
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Suurema rattasõitude arvuga kohtadest on kokku pandud ka pingerida 25 enim läbitud punktiga
(tabel 4). Tabeli sisukamaks ja ülevaatlikumaks muutmisel on lähestikku asuvad punktid tabelist ära
jäetud, et iga järgmise punkti näol oleks tegemist sisuliselt uue kohaga.

Tabel 4. Suurima arvu rattasõitudega kohad Tartu linnas – top 25.

Top 25

Asukoht

Rattasõitude arv 2015

1

Raekoja plats (Kaarsilla poolne ots)

209

2

165

3

Vabadussilla ja Emajõe tänava rist
Turu silla Annelinna poolne ots

159

4

Riia tn (Raudtee silla kohal)

158

5

Riia ja Kastani ristmik

145

6

Riia mägi

140

7

Küüni ja Uueturu tn rist

138

8

Vaksali ja Näituse rist

132

9

Raekoja platsi ning Küüni ja Rüütli ristumine

130

9

Vabadussilla Ülejõe poolne ots

130

11

Riia tn ülekäik Filosoofi tn otsas

128

12

Kroonuaia ja Emajõe rist

127

12

Näituse tn raudtee ülesõit

127

14

Kaarsilla Ülejõe poolne ots

126

15

Turu silla Kesklinna poolne ots

125

16

Riia Pepleri rist

124

17

Näituse tn Veeriku Selveri juures

120

18

Riia Ülikooli Kalevi

119

19

Võidu silla alt Emajõe äärne Kesklinna pool

118

20

Riia, Tähe, Võru rist

117

21

Riia tn ülekäik Kaubamaja juures (Küüni tn)

108

21

Kaarsilla keskel

108

23

Kastani, Näituse ja Taara pst rist

106

24

Kartuli ja Emajõe tn rist

104

25

Küüni ja Poe tn rist

101
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2.3

Sõitude arv ja jagunemine kuupäevade, kellaaegade ja nädalapäevade lõikes

Antud alapeatükis on toodud graafikud ja tabelid iseloomustamaks rattasõitude arvu sõltuvalt
nende alguse kellaajast, nädalapäevast ja kuupäevast.

Joonis 2. Sõitude arv nädalapäevade kaupa.

Joonis 3. Sõitude arv päevade kaupa.
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Järgnevatel joonistel on kellaajad toodud tunni ajaliste intervallidega, kus 0 tähistab vahemikku
südaööst kella üheni (00:00 – 01:00), 1 tähistab vahemikku kella ühest kaheni (01:00 – 02:00) jne.

Joonis 4. Sõitude arv grupeeritud nädalapäevade ja alguse kellaaja kaupa.

Joonis 5. Sõitude arv grupeeritud kuupäeva ja alguse kellaaja järgi.
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Joonis 6. Sõitude arv tööpäevadel ja nädalavahetustel alguse kellaaja järgi.

2.4

Sõitude kiirused

Sõidukiiruste võrdlemisel on kõige huvitavam näha, kuivõrd muutuvad sõidukiirused erinevates
asukohtades ja erinevatel teedel. Arvestada tuleb siin aga nüanssidega, mida üldine analüüs ei pruugi
välja tuua. Esiteks sõidavad inimesed erineva kiirusega, mis keskmiste arvutamisel tasanduvad.
Teiseks võib rattatee olla ülesmäge või allamäge, mille puhul on kiirused ilmselgelt erinevad.
Keskmise arvutamisel need aga jälle tasanduvad. Alljärgneva joonise põhjal võib öelda, et kõige
rohkem on salvestatud punktides kiirused jäänud vahemikku 12‐14 km/h, võrdluseks et keskmine
kiirus üle kõigi sõitude oli 13,3 km/h

Joonis 7. Jalgrattasõitude keskmiste sõidukiiruste jaotus 2km/h vahemike kaupa.
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Kaart 5. Rattasõitude keskmised kiirused.

Kaart 6. Rattasõitude keskmised kiirused Tartu kesklinnas.
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Rattasõitude kiiruste pilt 20x20m ruutude kaupa on üpris kirju. Seepärast on kaardil 7 kiirused
libiseva akna (7x7 ruutu hõlmav „aken“) põhimõttel keskmistatud. See tähendab, et kõikide sellesse
aknasse jäävate kiiruste põhjal on arvutatud uus keskmine kiirus, mis on omistatud keskmise ruudu
uueks väärtuseks. Seejärel nihutatakse akent ühe ruudu võrra ja tehakse sama arvutus uue keskmise
ruudu jaoks. Selline printsiip on andmete ühtlustamiseks geoinformaatikas üpris levinud ja vähendab
oluliselt „müra“, mis pildi muidu liialt kirjuks muudab.
Lisaks on kiirused kaardil 7 ümber klassifitseeritud ja rohkemate värvidega eristatud, et erinevad
kiirused hästi välja tuleks. Üpris selgelt eristub kesklinn oma madalamate kiirustega. Omaette huvitav
on ka Raadi piirkonda jääv sinine ala. Selle puhul on tegemist aga üksikute sõitudega, mis tiheduse ja
sõitude arvu kaartidelt isegi välja ei tule. Keegi võis sealt näiteks ratas käe kõrval läbi jalutada, mis
sobiks kokku ka madala kiirusega.

Kaart 7. Rattasõitude silutud kiirused.
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2.5

Sõitude algus ja lõpp

Linnaosade vahelise liikluse tabel on tuletatud sõitude algus‐ ja lõpp‐punktidest. Tabel 5 kajastab
kõiki 2015. a mai kuus toimunud sõite. Kõige sagedasem teekond viis Kesklinnast Kesklinna. Sellele
järgnevad Veerikust Maarjamõisa tehtud 35 sõitu, Kesklinnast Raadi‐Kruusamäele 32 sõitu ja siis
võrdselt 31 sõitu on tehtud suundadel Ülejõelt Kesklinna ja Tähtverest Tähtverre.

Tabel 5. Sõitude algus‐ ja lõpp‐punkti (linnaosade) vaheline liiklus.
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Joonistel 8 ja 9 on kujutatud rattasõitude alguse ja sihtkoha rattasõitude arv sõltuvalt kellaajast,
millal sõitu alustati. Mõlema joonise pealt on selgelt näha, et Kesklinn domineerib nii algus‐ kui ka
lõpp‐punktina. Kui vaadata aga kellaajalist jagunemist siis tulevad selgelt välja huvitavad erinevused.
Hommikul on Kesklinn pigem sihtkoht (joonisel 9, mis näitab sihtkohta kuhu sõidetakse, on
hommikused kellaajad kuni lõunani suurema ringiga) ja peale lõunat ning eriti õhtupoole on
Kesklinnast algavaid sõite rohkem (joonis 8 näitab, mis kellaajal kus kohast sõitu alustatakse), kui
sinna saabuvaid.
Analoogselt võib graafikute põhjal analüüsida ka teisi linnaosasid. Võtame näiteks Tammelinna,
kus 7‐8 vahel‐hommikul on hästi palju alustavaid rattasõite võrreldes kogu ülejäänud päevaga.
Tammelinna suunduvad sõidud (joonis 9) on olulisema osatähtsusega just õhtul 16‐18ni.
Joonised 8 ja 9 võimaldavad eristada nädalavahetuse ja tööpäeva mustreid. Tööpäevade
rattasõidud on joonisel kujutatud sinisega ja nädalavahetused rohelisega.

Joonis 8. Sõitude alguspunkt kellaaja ja linnaosa järgi.
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Joonis 9. Sõitude sihtkoht sõidu alustamise kellaaja ja linnaosa järgi.
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Joonis 10 arvutab sihtkohtade ja lähtekohtade bilansi kellaaegade kaupa. Sisuliselt on joonis 9
andmetest lahutatud joonis 8 andmed ehk siis iga tunniajase vahemiku kaupa on iga linnaosa
sihtkohaks olemise arvust lahutatud lähtekohaks olemise number. Lähtekohtade domineerimisel
saadakse negatiivne arv, mis tähendab, et linnaosast lahkuvaid rattasõite on rohkem.
Selgelt tulevad välja, et mingid linnaosad on hommikupoole lähtekohaks (sealt alustab rohkem
rattasõite kui sinna suundub) ja pealelõunal muutuvad sihtkohaks (sinna suundub rohkem sihtkoht
kui sealt sõitu alustab). Linnaosad on järjestatud parema ülevaatlikkuse saamiseks.

Joonis 10. Linnaosade vahelise rattaliikluse bilanss sõltuvalt kellaajast.
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2.6

Sõitude pikkused

Sõidu pikkustest annab ülevaate joonisel 11 kujutatud sagedusjaotus. Domineerivad suhteliselt
lühikesed sõidud, kõige enam on 1‐2 kilomeetri pikkuseid sõite – 314 tükki.

Joonis 11. Sõidu pikkuste sagedusjaotus kilomeetri kaupa.

Sõitude keskmine pikkus on kõige suurem Supilinnast alustatud sõitude puhul – 8,6km. Samas
on seal suhteliselt väike sõitude arv (18) ja juba üks pikk sõit võib keskmist oluliselt kallutada. Näiteks
Supilinnas ongi selline olukord, kus pikim sõit on 48,6 km. Parema ülevaate, mis linnaosast tehakse
pikemaid sõite annab mediaan, mille järgi on eesotsas Variku ja Ihaste (vastavalt 5,3 ja 4,8 km).

Tabel 6. Rattasõitude pikkuste statistika linnaosade kaupa.
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Kaart 8 ja 9 kujutavad kõiki rattasõite pikkuste järgi. Mõlemal kaardil on täpselt sama
informatsioon, kus rattasõidud on värvitud vastavalt nende pikkustele. Erinevaks teeb need kaardid
see, et ühel juhul on pealpool kujutatud pikemad rattasõidud (kaart 8) ja teisel juhul lühikesed
rattasõidud (kaart 9). Pealpool olevad rattasõidud hakkavad alumisi ära varjama kuna neid on ühes
kohas hästi palju. Sellepärast ongi tehtud kaardid erinevate.

Kaart 8. Pikad rattasõidud Tartus.

Kaart 9. Lühikesed rattasõidud Tartu kesklinnas.
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Kaart 10 proovib rattasõitude pikkust kujutavaid kaarte üldistada. Kasutatud on jällegi 20x20m
ruudustikku ja iga ruudu väärtuseks on arvutatud kõikide läbivate rattasõitude pikkuste keskmine.
Tõlgendada võiks kaarti selliselt, et see näitab konkreetset kohta läbivate rattasõitude valdavat
pikkust. Selgelt tulevad välja linnast välja suunduvate maanteede punased toonid, mis viitavad
rattasõitudele keskmiselt üle 20km. Huvitav on näha ka Kesklinna ja Annelinna alguse sinakaid toone,
mis viitavad valdavatele lühikestele sõitudele, kuid samas tuleb kahel pool jõge selgelt esile roheline
tsoon, mis näitab pikemaid jällegi jõekaldal toimuvaid sõite.

Kaart 10. Rattasõitude keskmine pikkus.
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3

2013. ja 2015. aasta andmete võrdlus

Järgnev peatükk võrdleb omavahel 2013. ja 2015. aasta mai kuu Endomondo rattasõitude
andmeid. Varasem uuring 2013. aasta Endomondo andmete kohta on teostatud samamoodi Tartu
Linnavalitsuse tellimusel.

3.1

Üldise statistika võrdlus
Võrreldes 2013. aastaga on 2015. aastal rattasõite olnud umbes 2 korda vähem (tabel 7).

Umbes sama proportsioon kandub üle ka kogu läbitud kilometraažile ja selleks kulutatud ajale.
Keskmine sõitude arv päevas on olnud 2013. aastal 91,1 ja 2015. aastal 46,2. Kindlasti ei saa siit
järeldada, et rattasõitude arv on vähenenud. Üks faktor on ilmselt inimeste teadlikkus sellest
kampaaniast ja nende motivatsioon ennast Endomondos registreerida, et nende sõidud arvesse
läheks. Teiseks põhjuseks võib olla 2015. a erakordselt külm mai kuu. Erinevaid põhjuseid on kindlasti
veel, aga käesolev töö ei keskendu nende leidmisele. Igal juhul ei saa absoluutarvude ja nende
muutuste põhjal suuri järeldusi teha, kuna valimisse sattumise võimalused ei ole teada.

Tabel 7. Rattasõitude üldise statistika võrdlus 2013. ja 2015. aasta andmete põhjal.
2013
km
Sõitude arv
Keskmiselt sõite päevas
(31 päeva)
Kõikide sõitude summa
Sõitude keskmine kiirus
Pikim sõit kilometraažilt
Pikim sõit ajaliselt
Keskmine
Mediaan

10861,2

päev h:mm:ss

2015
km

päev h:mm:ss

Muutus
km

päev h:mm:ss

2824

1434

‐1390

91,1

46,2

‐44,9

48p 22:17:04

9,25 km/h
60,5
2:22:18
10,9
1p 2:20:03
3,8
0:24:57
2,8
0:12:27

5853,7

22p 17:17:33

13,29 km/h
63,5
2:36:52
7,65
10:50:25
4,1
0:22:49
2,99
0:13:52

‐5007,5

‐22p 17:17:34

4,04 km/h
3,0
0:14:34
‐3,3
‐15:29:38
0,3
‐0:02:08
0,19
0:01:25

Tabel 7 toob välja ka keskmise kiiruse muutuse, mis on kasvanud lausa 4 km/h võrra, seejuures
keskmise sõidu pikkus on natuke kasvanud ja selleks kulutatud aeg natuke vähenenud. Keskmine
kiirus on siin arvutatud algandmetes olevate koordinaatide põhjal konstrueeritud sõidutrajektooride
pikkustest ja andmetabelis toodud alustamise ja lõpp‐punkti jõudmise aja põhjal. Seetõttu erineb see
number toorandmete põhjal saadavatest keskmistest kiirustest, kus kiirused on salvestatud
rattasõidu trajektoori igas punktis. Tõenäoliselt on need salvestatud gps’i andmeid kasutades, kuid
täpne metoodika, mida Endomondo kasutab pole teada.
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3.2

Sõitude jagunemine nädalapäevade ja kellaaja osas

2013. aasta Endomondo andmetes oli päris suurel hulgal sõitudest puudu ajatempel, mistõttu ei
olnud neid võimalik ühegi nädalapäeva alla paigutada. Joonisel 12 tähistabki esimene tulp
alapealkirjaga „Puudub“ just neid rattasõite. Nimetatud rattasõidud joonise 13 andmetes ei kajastu,
seega on seal 2013. a andmete osas kokku 2467 rattasõitu.
Üks oluline muutus 2013. a ja 2015. a võrdluses on sõitude ühtlustumine erinevate
nädalapäevade lõikes. 2013. aastal oli väga selge erinevus nädalavahetuse ja töönädala sõitude arvu
vahel, siis 2015. a andmed on tunduvalt ühtlasema jaotusega.

Joonis 12. Sõitude arvu võrdlus 2013 ja 2015 nädalapäevade lõikes.
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Joonis 13 võrdleb omavahel sõidu alustamise aegu nädalapäevade lõikes. Ära on toodud eraldi
2013. ja 2015. aasta rattasõitude jagunemine ning muutus. Muutuste tabelis on 2015. a andmetest
lahutatud 2015. a andmed. Tulemusena saadud negatiivsed numbrid näitavad sõitude vähenemist
sellel kellaajal ja nädalapäeval ning positiivsed numbrid (punasega) näitavad sõitude arvu kasvu.
Oluline on siin meeles pidada oluliselt suuremat sõitude absoluutarvu 2013. aastal, mistõttu on
suures osas muutus olnud kahanev. Seda enam on paistab silma nädalavahetuse sõitude kasv.

2013. a andmed

2015. a andmed

Muutus: (2015. a andmetest on lahutatud 2013. a andmed)

Joonis 13. Sõitude jagunemise muutused (2013. ja 2015. a) kellaaja ja nädalapäeva lõikes.
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3.3

Suurima rattasõitude arvuga kohad

Tabel 8 võrdleb kohti, mida on läbinud kõige enam rattureid. Tabelis on ära toodud 2015. aasta
top25 kohta ja lisatud on kohad, mis olid 2013. aastal top20’s kui nad jäid 2015. aasta top25’st välja.
Selliselt on tabelis ära toodud 31 koha läbivate rattasõitude arv. Kuna rattasõitude arv on 2015.
aastal umbes 2 korda väiksem, siis absoluutarvude võrdlemine ei näita kuigi palju, sest pea kõikides
kohtades on see oluliselt langenud. Ainus erand tabelis on 24. kohal olev Kartuli ja Emajõe tänava
rist, mis 2013. aastal ei ole top20’sse pääsenud, kuid nüüd on seda kohta läbinud 104 rattasõitu.

Tabel 8. Suurima rattasõitude arvuga kohtade võrdlus.
2015
Top25

2013
Top20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20
21
21
23
24
25

1

2
15
9
5

8
14
7
4
18
12
6
13

3
18
10
10
18
16
17

Asukoht
Raekoja plats (Kaarsilla poolne ots)
Vabadussilla ja Emajõe tänava rist
Turu silla Annelinna poolne ots
Riia tn (Raudtee silla kohal)
Riia ja Kastani ristmik
Riia mägi
Küüni ja Uueturu tn rist
Vaksali ja Näituse rist
Vabadussilla Ülejõe poolne ots
Raekoja platsi ning Küüni ja Rüütli ristumine
Riia tn ülekäik Filosoofi tn otsas
Kroonuaia ja Emajõe rist
Näituse tn raudtee ülesõit
Kaarsilla Ülejõe poolne ots
Turu silla Kesklinna poolne ots
Riia Pepleri rist
Näituse tn Veeriku Selveri juures
Riia Ülikooli Kalevi
Võidu silla alt Emajõe äärne Kesklinna pool
Riia, Tähe, Võru rist
Kaarsilla keskel
Riia tn ülekäik Kaubamaja juures (Küüni tn)
Kastani, Näituse ja Taara pst rist
Kartuli ja Emajõe tn rist
Küüni ja Poe tn rist
Jakobi, Baeri ja Kroonuaia tn ristmik
Küüni tn Kaubahalli ees
Vanemuise ja Ülikooli ristmik
Raekoja platsi keskel
Tähe tn algus
Pikk tn Anne kanali ääres

Rattasõitude arv
2013 2015 Muutus
502
209
‐293
233
165
‐68
397
159
‐238
434
158
‐276
273
145
‐128
328
140
‐188
365
138
‐227
319
132
‐187
201
130
‐71
341
130
‐211
290
128
‐162
167
127
‐40
361
127
‐234
228
126
‐102
375
125
‐250
190
124
‐66
254
120
‐134
234
119
‐115
298
118
‐180
363
117
‐246
220
108
‐112
294
108
‐186
251
106
‐145
87
104
17
391
101
‐290
254
94
‐160
302
91
‐211
302
76
‐226
254
75
‐179
265
74
‐191
255
73
‐182

% sõitude arvust
2013 2015 Muutus
17,8 14,6
‐3,2
8,3 11,5
3,3
14,1 11,1
‐3,0
15,4 11,0
‐4,4
9,7 10,1
0,4
11,6
9,8
‐1,9
12,9
9,6
‐3,3
11,3
9,2
‐2,1
7,1
9,1
1,9
12,1
9,1
‐3,0
10,3
8,9
‐1,3
5,9
8,9
2,9
12,8
8,9
‐3,9
8,1
8,8
0,7
13,3
8,7
‐4,6
6,7
8,6
1,9
9,0
8,4
‐0,6
8,3
8,3
0,0
10,6
8,2
‐2,3
12,9
8,2
‐4,7
7,8
7,5
‐0,3
10,4
7,5
‐2,9
8,9
7,4
‐1,5
3,1
7,3
4,2
13,8
7,0
‐6,8
9,0
6,6
‐2,4
10,7
6,3
‐4,3
10,7
5,3
‐5,4
9,0
5,2
‐3,8
9,4
5,2
‐4,2
9,0
5,1
‐3,9
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Mõlemal aastal on kõige enam rattasõite läbinud raekoja platsi Kaarsilla poolset otsa, kus
ristuvad mitmed sõidusuunad ja kogu sõite arvesse võttes on läbivate sõitude osakaal vähenenud
ainult 3,2%. Kui vaadata muutuste protsente, siis ka need ei ole väga suured ehk siis laias laastus on
läbisõitude proportsioonid erinevate kohtade vahel sarnased. Siiski mingeid muutusi on. Seda
muutuste protsenti visualiseerib Kaart 12. Rattasõitude suhteline muutus 2013‐2015.

3.4

Rattasõitude arvu muutused

Üldise statistika võrdlus näitas, et 2015. aastal on analüüsis osalevaid rattasõite umbes kaks
korda vähem. Seega ei anna rattasõitude absoluutarvude võrdlus 2013. aastaga erinevates kohtades
kõige paremat pilti (kaart 11), sest suure tõenäosusega ongi sõitude arv väiksem. Kasv tuleb välja
kohtades, kus läbivate sõitude arv on väiksem ja juhusliku teguri mõju avaldub rohkem või siis on
olukord kohapeal oluliselt muutunud, nii et rattasõite on seal oluliselt juurde tulnud.
Kaart 11 ehk rattasõitude arvu muutus on leitud jällegi 20m raadiuses olevate rattasõitude
kokku lugemisel ja siis 2015. ja 2013. aasta omavahelisel lahutamisel. Rattasõitude arvu suurenemine
tuleb välja positiivse numbriga ja on kaardil kujutatud rohelistes toonides. Sinised toonid näitavad
rattasõitude arvu langust.

Kaart 11. Rattasõitude absoluutarvu muutus 2013‐2015.
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Parema pildi rattasõidu muutustest annab ehk suhteline muutus. Sel juhul on täpselt samades
kohtades arvutatud kõigepealt kõigi seda kohta läbivate rattasõitude protsent kogu selle aasta
rattasõitude arvu suhtes. Nii on tehtud mõlema aasta kohta: 2013 ja 2015. Seejärel on 2015. aasta
protsendist (suhtelisest rattasõitude hulgast selles kohas) lahutatud 2013. a protsent, mille
tulemusena saamegi suhtelise muutuse. Analoogselt eelneva kaardiga näitab roheline toon 2015.
aastal suhteliselt suuremat sõitude proportsiooni selles kohas võrreldes 2013. aastaga.
Selgelt tuleb välja uus Idaringtee, Ravila tänav Ilmatsalu tänava poole, edasi Betooni ja Tuglase
tänav ning Laululava ümbrus ja kasvu näitab ka Raekoja platsilt Supilinna poole suunduv Emajõe
äärne ala.

Kaart 12. Rattasõitude suhteline muutus 2013‐2015.
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3.5

Kiiruste võrdlus

Sõidukiiruste sagedusjaotuste põhjal (joonis 14), mis on tehtud Endomondo andmetabelis
olevate punktandmete põhjal, võib näha suhteliselt sarnase kujuga jaotusi 2013. ja 2015. aastal.
Oluline on neid kiirusi mitte segamine ajada keskmiste sõidukiirustega, mis on arvutatud kogu sõidu
distantsi ja selle läbimiseks kulunud aja põhjal. Antud juhul on tõenäoliselt tegemist sõidu ajal gps’i
poolt registreeritud hetkekiirusega, samas võib see olla ka arvutatud eelmisest punktist selle punktini
kulunud aja ja distantsi põhjal arvutatud kiirusega. Täpset metoodikat ja sisu, kuidas Endomondos
see kiirus saadakse, ei oska siin kahjuks öelda. Samas on näha üks oluline erinevus võrreldes 2013.
aasta andmetega – tunduvalt enam on tabelis kiiruseid väärtusega 0. See viitab teatud metoodika
muutusele. Kahjuks mõjutab see ka kiiruste võrdlust, sest 0 väärtusi ei saa ignoreerida, sest kui keegi
valgusfoori taga seisab, siis ongi sel hetkel tegemist kiirusega 0. Seega on olulised ka null kiirused.
Kui sõitude andmete põhjal on keskmine kiirus 2015. aastal tõusnud, siis osalt nende 0 väärtuste
tõttu (mis võivad olla põhjustatud metoodika muutusest) tekib olukord, kus punktide järgi arvutusi ja
võrdlusi tehes saame tulemuseks, et 2015. aastal on keskmised kiirused langenud.

Joonis 14. Sõidukiiruste sagedusjaotused 2015. ja 2013. aasta andmete põhjal
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Kaart 13 võrdleb rattasõidu kiiruste muutusi 2013. ja 2015. aastal. Kaardi saamiseks on
kasutatud jällegi 20mx20m ruudustikku, kus on arvutatud kõigepealt mõlema aasta kohta selle ruudu
keskmine kiirus kõikide sinna ruutu jäävate sõidupunktide põhjal. Järgmise sammuna on kiirused
omavahel lahutatud, et saada kätte kiiruse muutus. Lahutustehe on tehtud ainult nendes ruutudes,
kus mõlemal aastal on olemas mingisugunegi sõidupunkt.

Kaart 13. Rattasõitude kiiruste muutus 2013‐2015.

Kaart 14 kajastab sama kiiruste muutust, mis kaardil 13, aga teeb seda silutud kujul. Kasutatakse
jällegi 7x7 suurusega libisevat akent keskmiste kiiruste arvutamiseks.
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Kaart 14. Rattasõitude kiiruste muutus silutud kujul.

Selgelt tuleb välja, et kiiruste muutused on olnud valdavalt negatiivsed ehk siis langenud. Kiirus
on kasvanud, vaid üksikutel lõikudel. Kas seal on ka mingi seos paremaks muutunud teeoludega, uute
rajatiste või ümberkorraldatud liiklusoludega vajaks eraldi uurimist. Samas segab selle kaardi
interpreteerimist natuke ka suur 0 väärtustega kiiruste osakaal, mis keskmise oluliselt madalamaks
teeb.

Kaart 15. Rattasõitude kiiruste muutus 2013‐2015 Tartu kesklinnas.
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3.6

Linnaosade vahelise liikluse võrdlus

Tabel 9 võrdleb linnaosade vahelist liiklust 2013. ja 2015. aasta andmete põhjal. Selleks on 2015.
Aasta sõidu algus‐ ja lõpp‐punkti vahelise liikluse maatriksist (tabel 5) lahutatud sama sisuga andmed
aastast 2013. Oluline on siinkohal rõhutada, et 2015. aastal oli sõite pea 2 korda vähem – täpsemalt
1390 vähem tehtud sõitu. Seda suurema kaaluga on lahutustehtel positiivse tulemuse saanud
trendid, mis näitavad sõitude arvu kasvu (toonitud punasega) vastavate linnaosade vahel.
Kui vaadata miinimume ja maksimume, siis Kesklinnast Kesklinna on 2015. a tehtud sõite tervelt
214 võrra vähem kui 2013. aastal ja sõitude alguskohaks on Kesklinn olnud 532 korral vähem ja
sihtkohaks 572 korral vähem kui 2013. aastal. Kõige enam on sõitude arv kasvanud 25 rattasõitu
võrra Veerikust Maarjamõisa ja algus‐ ning sihtkohana on kõige enam tõusnud Ihaste, vastavalt 37 ja
38 rattasõitu rohkem. 2013. aastal on Ihastest alustanud ja seal lõpetanud 25 rattasõitu, mis
tähendab, et 2015. Aastal alustati ja lõpetati seal oma sõit vastavalt 62 ja 63 korral (tabel 5). 2013.
aasta andmed on ära toodud varasemas Endomondo andmete analüüsis, mis on tehtud 2013. Aastal
ja alla laetav ka Tartu linnavalitsuse kodulehelt.
Üldistades tabelit 9 võib öelda, et rattasõitude marsruudid on võrreldes 2013. aastaga
mitmekesistunud.

Tabel 9. Linnaosadevahelise liikluse võrdlus
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4

Kokkuvõte

Endomondo andmed sisaldavad palju huvitavat materjali. Antud töö rõhuasetus on olnud
andmete visualiseerimisel ja kaardile panemisel, mis annab palju ülevaatlikuma pildi kui Endomondo
toorandmed.
Ühelt poolt me ei tea, kuidas on rattasõidud siia valimisse sattunud. Kui palju Tartus üldse
rattureid on? Kui palju rattureid kasutas võimalust oma sõit Enomondo andmebaasi lisada? Kuidas ja
millises grupis levis see info? Need ja mitmed teised küsimused jäävad siinkohal lahtiseks. Seega on
keeruline öelda, kas need joonised ja kaardid üldistavad kogu Tartu jalgrattaliiklust ja selle olukorda.
Teiselt poolt sisaldavad need kaardid, joonised ja tabelid küllalt palju huvitavat materjali, mida
on igaühel võimalus tõlgendada.
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Lisad

Lisadena on järgnevatel lehtedel eraldi ära toodud alljärgnevad kaardid. Nummerdatud kaardid
kattuvad tekstis toodud numbritega. Nummerdamata kaardid on toodud ainult lisadena.

Kaart 1.
Kaart 2.
Kaart 3.
Kaart 4.
Kaart 5.
Kaart 6.
Kaart 7.
Kaart 8.
Kaart 9.
Kaart 10.
Kaart 11.
Kaart 12.
Kaart 13.
Kaart 14.
Kaart 15.

Jalgrattasõitude tihedus Tartus
Jalgrattasõitude tihedus Tartu kesklinnas
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Suurima arvu rattasõitudega kohad Tartu kesklinnas
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Rattasõitude silutud kiirused
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Rattasõitude keskmine pikkus erinevates kohtades
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