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1. Uuringumetoodika
Liikuvuse analüüsil on lähtutud OÜ Positium LBS mobiilpositsioneerimise andmetest. Lähtuvalt
mobiilpositsioneerimise teostamise metoodikale on uuringualadena käsitletud TÜ Kliinikumi
ning selle vahetut lähiümbrust, Tartu kesklinna ning selle vahetut lähiümbrust ning Tehnopoli
ning selle vahetut lähiümbrust.
Tööalaste seoste määramiseks kasutati Maksu- ja Tolliameti 2015. aasta andmestikku, mis on
kättesaadav Statistikaameti kaudu. Statistikaamet jaotas Tallinna linna elanikud ja Tallinnas
töötavad inimesed lähtuvalt elu- ja töökohast Tallinna linna transporditsoonidesse, mis lisaks
uuringualale metoodilistel põhjustel vaatleb ka uuringuala lähiümbrust.
Tartu
Ülikooli
Kliinikumi
tööalaste liikumiste kaardistamiseks
kasutati
mobiilpositsioneerimise andmetele ka Kliinikumi töötajaid puudutavat andmestikku.

lisaks

Elanike kaardistamiseks kasutati Tallinna (2014.aasta) ja Tartu linna rahvastikuregistri
andmeid (2017.aasta).

1.1. Andmestik
Hindamaks piirkonna külastatavust, kasutatakse passiivse mobiilpositsioneerimise teel kogutud
andmestikku, mis sisaldab mobiilivõrgus olevate mobiiltelefonide asukohta ja viimasega seotud
ajalist dimensiooni kõnetoimingutena (call detail records – CDR). Kõnetoimingute hulka
loetakse näiteks väljaminevad kõned, hääl- ja tekstisõnumid, internet jne. Mobiiltelefonidele
on genereeritud juhuslik ID, mida ei ole võimalik seostada konkreetse mobiiltelefoni kasutaja
isikuga, kuid samale mobiiltelefoni numbrile antakse operaatori poolt alati sama ID.
Kõnetoimingute hulka loetakse näiteks väljaminevad kõned, hääl- ja tekstisõnumid, internet
jne.
Passiivse mobiilpositsioneerimise andmed on esitatavad mobiiliantenni täpsusega. See
tähendab seda, et kõnetoimingu sooritaja võib teoreetiliselt paikneda igas võimalikus punktis,
mis jääb vaadeldava antenni leviala sisse. Kui asustatud piirkondades võib täpsus olla
mõnisada meetrit, siis maapiirkonnas võivad levialad katta ka enam kui 10 kilomeetrist ala.
Praktiliselt võivad piirata helistaja paiknemist mitmed looduslikud ning inimese loodud objektid.
Näiteks on oluliselt suurem tõenäosus, et helistaja paikneb antenni leviala osas, mis katab
mõnda asulat. Samamoodi on väiksem tõenäosus, et helistaja sooritab kõnetoimingu näiteks
järvelt või avalikuks kasutuseks suletud territooriumilt.
Käesolevas uuringus tagatakse mobiiliomanike privaatsus, lähtudes Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivist 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu
puutumatuse kaitset side sektoris. Direktiivis nimetatud nõudmised viidi ellu Eesti Andmekaitse
Inspektsiooni poolt.
Passiivse mobiilpositsioneerimise teel kogutud andmete kasutamine põhineb Euroopa Liidu
raportil, kus on sõnastatud Eesti igapäevaseks mobiilikasutajate hulgaks 95%
kogurahvastikust.
Mobiilpositsioneerimise andmestik on ruumiliselt jaotutatud Tallinnas piirkondadeks, mis on
valdavalt seotud linnaosapiiridega, va Kesklinna linnaosa, mis on jaotatud neljaks alaks:
Kadriorg, Kesklinn, Vanalinn ja Ülemiste. Ülejäänud piirkonnad on kohaliku omavalitsuse
täpsusega.

Joonis 1. Tallinna piirkonnad

Maksu- ja Tolliameti andmete analüüsil kasutati Tallinna linna transporditsoone. Kokku on
Tallinnas 268 transporditsooni.

Joonis 2. Tallinna linna transporditsoonid

Tartu linnas on liikuvuse andmestik ruumiliselt jaotatud tsoonideks. Tartu linnas ja osaliselt ka
lähitagamaal on 34 tsooni.

Joonis 3. Tartu linna mobiilpositsioneerimise tsoonid

Maksu- ja Tolliamet registreerib kõik inimese tööalased seosed, mistõttu võib andmestik
sisaldada ühe inimese puhul mitme töökoha olemasolul või ka üksikute tööalaste tegevuste
puhul erinevaid tööseoseid. Seega kirjeldab andmestik maksimaalset võimalikku liikuvust ning
erinevate sihtkohtade vahelise seose võimaluse olemasolu. Eelkõige annab andmestik ülevaate
vajalike ühenduste suhtes ehk kirjeldab liikumisvajaduse olemasolu laiemalt, kui konkreetselt
iga päeva liikumismahtude analüüs seda võimaldab. Vaatamata olukorrale, kas inimene
külastab igal päeval töökohta või käib seal harvemini, esineb tal mingi regulaarsusega otsene
vajadus jõuda töökohana registreeritud asukohta ja seetõttu tekib ka ootus transpordisüsteemi
korralduse suhtes. Maksu- ja Tolliameti andmeid on kasutatud Tehnopoli piirkonna töötajate
kaardistamiseks. Andmestiku täpsusaste on transporditsoon.
Elanike kaardistamiseks kasutati rahvastikuregistri andmeid, mis kajastab üksnes
rahvastikuregistris registreeritud elukohandmeid, mille täpsust võib mõjutada elanike
valmisolek ja vajadus ennast täpselt konkreetses elukohas registreerida. Tallinna linnas on
näiteks võimalik ennast registreerida elanikuna linnaosa täpsusega, mis muudab isiku täpse
paigutuse määramise keeruliseks. Samas on mitmed teenused (nt tasuta ühistransport
Tallinnas) parandanud elukoha registreerimise taset, mistõttu näiteks ajutiste eluruumide
(üüripinnad) elanikel on oluline motivatsioon omada reaalse elukoha sissekirjutust.

1.2. Ankurpunktide mudel
Positiumi poolt välja töötatud ankurpunktide mudel võimaldab arvutada anonüümse kasutaja
kodu, töö ja juhusliku sihtkoha ning eristada liikumised erinevate sihtkohtade vahel, lähtudes
kõnetoimingute ajalisest ja ruumilisest rütmist. Ankurpunktide mudeli arvutamise aluseks on
teadmine, et inimesed veedavad nende jaoks olulistes kohtades kõige enam aega. Kodu ning
tööaja ankurpunktide leidmiseks kasutatakse mobiilsidemasti teeninduspiirkonnas veedetud
päevade arvu, keskmist kõnetoimingute alguse aega ning standardhälvet. Sisuliselt on kodu
ankurpunkt defineeritud sellele mobiilsidemasti levialale, kus vaadeldava kuu jooksul on
sooritatud kõnetoiminguid suurel hulgal päevadest vahemikus 17:00 kuni 08:00. Koduna
mõistetakse kohta, kus uuritav ööbib ning viibib hommikul ja õhtul.
Tööaja ankurpunkt määratakse alale, kus kõnetoiminguid sooritatakse vahemikus 08:00 kuni
17:00. Tööaja ankurpunkt on argipäeval kõige regulaarsemalt viibitav koht ega pruugi tähenda
otsest töökohta, kuna tegu võib olla ka näiteks õppeasutusega (õpilased, tudengid). Näiteks
võib tööaja ankurpunkti saada ka aktiivne pensionär, juhul kui ta viibib regulaarselt oma
elukohast väljaspool asuvas kohas. Täpsemalt on mudelit kirjeldatud Ahas et al 2008 artiklis
„Modelling Home and Work Locations of Population Using Passive Mobile Positioning Data“
ning Eestis rakendatud näiteks Siseministeeriumi poolt tellitud regionaalses pendelrände
uuringus (Regionaalne pendelrände uuring 2010).

1.3. Külastusklassid
Käesolevas töös defineeritud külastusklassid Tehnopoli ning Tartu kesklinna aladele on
järgnevad:
•
•
•
•
•
•
•

püsielanik (klass 1) – inimene, kelle 13 kuu peamine elukoht paikneb vaadeldaval alal;
ajutine elanik (klass 2) – inimene, kelle vaadeldava kuu peamine elukoht paikneb
uuritaval alal ning kes ei kuulu klassi 1;
püsitöötaja (klass 3) - inimene, kelle 13 kuu peamine töökoht paikneb vaadeldaval alal
ning kes ei kuulu klassidesse 1-2;
ajutine töötaja (klass 4) - inimene, kelle vaadeldava kuu peamine töökoht paikneb
uuritaval alal, ning kes ei kuulu klassidesse 1-3 ;
regulaarne külastaja (klass 5) – inimene, kes on uuritavat piirkonda külastanud
vaadeldavas kuus vähemalt neljal erineval päeval ning kes ei kuulu klassidesse 1-4.
juhuslik külastaja (klass 6) – inimene, kes on vaadeldavas kuus uuritavat piirkonda
külastanud vähem kui neljal erineval päeval ning kes ei kuulu klassidesse 1-5.
väliskülastaja (klass 10) – välisriigist pärit inimene, kes on vaadeldavas piirkonnas
sooritanud vähemalt ühe kõnetoimingu. Väliskülastajateks loetakse turistid,
transiitreisijad ning ka pikemaajaliselt Eestis viibivad välisriikide kodanikud.

Kuivõrd TÜ Kliinikumi töötajad on tavapärasest erineva profiiliga (tööaeg ei ole standardne),
klassifitseeritakse ala külastajad, võrreldes Tehnopoli ning Tartu kesklinnaga, erinevalt:
•
•
•
•

inimesed, kes on külastanud piirkonda 1 päeval kuus (klass 7)
inimesed, kes on külastanud piirkonda 2-5 päeval kuus (klass 8)
inimesed, kes on külastanud piirkonda enamal kui 5 päeval kuus (klass 9)
väliskülastaja (klass 10) - välisriigist pärit inimene, kes on vaadeldavas piirkonnas
sooritanud vähemalt ühe kõnetoimingu. Väliskülastajateks loetakse turistid,
transiitreisijad ning ka pikemaajaliselt Eestis viibivad välisriikide kodanikud.

1.4. Külastajate päritolu
Sisekülastajate päritolu määratakse igale külastajale pikaajalise (13 kuud) elukoha põhjal.
Tehnopoli külastajate päritolu vaadeldakse Tallinnas linnaosa täpsusel (vajadusel on linnaosa
omakorda jagatud väiksemateks osadeks) ning Tallinnas väljas omavalitsuse täpsusel. Tartu
kesklinna ning TÜ Kliinikumi külastajate päritolu vaadeldakse Tartus defineeritud tsoonide
kaupa (tsoonid on esitatud ka koos metoodikaga saadetavas .shp failis), väljaspool Tartut
paiknevad elukohad jagatakse klassidesse järgnevalt: Tartumaa (va Tartu), muu Lõuna-Eesti
(Jõgeva, Põlva, Viljandi, Valga ning Võru maakonnad) ning muu Eesti.
Välisriikidest pärit külastajate päritolu määratkse lähteriigi põhjal ning märgitakse
andmetabelis ISO 3166 riikide koodidena.

2. Teaduspark Tehnopol piirkond

2.1. Elanike arv
Uuringualal paikneb 12 hoonet, kuhu on registreeritud elanikud. Kokku elab Tallinna
rahvastikuregistri andmetel uuringualal (seisuga 2014.aasta) 1099 inimest. Enamik neist elab
Akadeemia tee ääres asuvates ühiselamutes.

2.2. Mobiilpositsioneerimise andmete analüüs
Mobiilpositsioneerimise uuringuala hõlmas võrreldes uuringu lähteülesandega määratletud
alast suuremat piirkonda vaadeldes lisaks ka selle lähiümbrust. Eelkõige puudutab laiem
uuringuala Akadeema tee, Sõpruse pst ja Soone tänava äärde jäävaid elamuid ning Mäealuse
tänava ja Akadeemia tee vahelisele alale jäävat tööstuspiirkonda. Laiem ala suurendab vähesel
määral töökohti puudutavat andmestikku. Peamine töökohtade kontsentratsioon on ikkagi
Tehnopoli ja Tallinna Tehnikaülikooli piirkonnas. Kuna Tehnopoli ja Tallinna Tehnikaülikooli
piirkonnas peale ajutiste eluruumide (ühiselamud, hostel) elamuid ei asu, mõjutab
mobiilpositsioneerimise käigus vaadeldud ala ulatus ning Akadeemia tee, Sõpruse pst ja Soone
tänavate piirkonna elamute lisamine olulisel määral elanike arvukuse andmestikku.
Mobiilpositsioneerimise uuringualal asub 60 hoonet, kus elab Tallinna rahvastikuregistri
andmetel (seisuga 2014.aasta) 4769 elanikku.

Joonis 4. Tallinna uuringuala ja mobiilpositsioneerimise uuringuala

Mobiilpositsioneerimise käigus selgus, et uuringualal elab ligikaudu 3 700 elanikku. Enamik
neid klassifitseeruvad püsielanike alla, kelle 13 kuu peamine elukoht paikneb vaadeldaval alal.
Liigikaudu veerand kõikidest piirkonna elanikest on ajutised. Need on inimesed, kelle
vaadeldava kuu peamine elukoht paikneb uuritaval alal, kuid kes ei kulu püsielanike liigituse
alla. Arvestades piirkonnas paiknevaid ühiselamuid ning ka üürikorterite peamist orienteeritust
just üliõpilastele, varieerub suvine elanike arv võrreldes muu perioodiga olulisel määral. Suvel
väheneb piirkonna elanike arv ligikaudu 29,2%.
Tabel 1. Elanike arv mobiilpositsioneerimise uuringualal

Jaanuar Aprill Juuli Oktoober Jaanuar Aprill
Püsielanik
Ajutine elanik
Elanikud kokku

3022
773
3795

2984 2187
740 460
3724 2647

2612
707
3319

Juuli

Oktoober

79,6% 80,1% 82,6%
20,4% 19,9% 17,4%

78,7%
21,3%

Uuringualal töötab mobiilpositsioneerimise andmetel ligikaudu 3 000 inimest. Töötajate alla
liigituvad ka piirkonnas asuvate Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Infotehnoloogia Kolled i
üliõpilased. Veidi enam kui pooled piirkonna töötajatest klassifitseeruvad püsitöötajateks, kelle
13 kuu peamine töökoht paikneb vaadeldaval alal. Samas on ka ajutiste töötajate, kelle
vaadeldava kuu peamine töökoht asub uuringualal, osakaal väga suur. Ajutiste töötajate suur
osakaal iseloomustab piirkonna töökohtade paindlikkust ning traditsioonilisest kellast-kellani
töögraafiku asemel varieeruva töögraafiku suurt osakaalu. Piirkonna töötajate arv väheneb
juulis võrreldes varasema perioodiga seoses puhkuste ning koolivaheajaga pea poole võrra.
Tabel 2. Töötajate arv mobiilpositsioneerimise uuringualal

Jaanuar Aprill Juuli Oktoober Jaanuar Aprill
Püsitöötaja
Ajutine töötaja
Töötajad kokku

1710
1229
2939

1699 1005
1356 512
3055 1517

1412
1259
2671

Juuli

Oktoober

58,2% 55,6% 66,2%
41,8% 44,4% 33,8%

52,9%
47,1%

Mobiilpositsioneerimise käigus vaadeldud ala külastab ühes kuus ligikaudu 9 000 erinevat
inimest. Regulaarsed külalised, kes on külastanud vaadeldud kuul piirkonda vähemalt neljal
erineval päeval ja juhuslikud külalised, kes on külastanud vaadeldud ala vähem kui neljal
päeval jagunevad pea võrdselt. Mõlemad moodustavad ligikaudu 40% piirkonna külastajatest.
Ootamatult suur on väliskülastajate osakaal. Sisuliselt on pea iga viies piirkonna külaline pärit
välisriigist. See näitab vajadust pakkuda juurdepääsuvõimaluste kohta teavet lisaks eesti
keelele ka teistes keeltes.
Tabel 3. Külastajate arv mobiilpositsioneerimise uuringualal

Jaanuar Aprill Juuli Oktoober Jaanuar Aprill
Regulaarne külastaja
Juhuslik külastaja
Väliskülastaja
Külastajad kokku

3694
3772
1616
9082

3989
4227
1447
9663

2392
3218
1403
7013

3792
3712
1639
9143

Juuli

40,7% 41,3% 34,1%
41,5% 43,7% 45,9%
17,8% 15,0% 20,0%

Oktoober
41,5%
40,6%
17,9%

Enamik Tehnopoli ja Tallinna Tehnikaülikooli piirkonna töötajaid elab Tallinna linnas ja Harju
maakonnas. Tallinna elanikud moodustavad uuringuala töötajatest enam kui 60%. Ligikaudu
veerand piirkonna töötajatest elab Tallinna linnast väljas Harju maakonnas. Võrreldes teiste
piirkondadega on suurem Rapla maakonna elanike osakaal uuringuala töötajate seas.

2.3. Päevane külastuste jagunemine
Päevane piirkonnas viibimiste arv varieerub sõltuvalt perioodist ja nädalapäevast. Väikseim arv
inimesi viibib uuringualal pühapäeval. Sel juhul on vaadeldavas piirkonnas valdavalt elanikud.
Pühapäeval viibib uuringupiirkonnas ligikaudu 8 000 inimest. Laupäeviti on piirkonnas ligikaudu
10 000 inimest. Tööpäevadel erineb piirkonnas viibijate arv suures ulatudes jäädes näiteks
jaanuaris vahemikku 12 500 – 14 500 inimest. Sealjuures moodustab väliskülastajate osakaal
kõikidest piirkonnas viibijatest 4-16% sõltuvalt päevast.

Joonis 5. Piirkonnas viibijad (jaanuar)

Joonis 6. Piirkonnas viibijad (aprill)
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Joonis 7. Piirkonnas viibijad (juuli)
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Joonis 8. Piirkonnas viibijad (oktoober)
Eestlased
Oktoober

Väliskülastajad

2016-10-01
2016-10-02
2016-10-03
2016-10-04
2016-10-05
2016-10-06
2016-10-07
2016-10-08
2016-10-09
2016-10-10
2016-10-11
2016-10-12
2016-10-13
2016-10-14
2016-10-15
2016-10-16
2016-10-17
2016-10-18
2016-10-19
2016-10-20
2016-10-21
2016-10-22
2016-10-23
2016-10-24
2016-10-25
2016-10-26
2016-10-27
2016-10-28
2016-10-29
2016-10-30
2016-10-31

2.4. Tööalased liikumised
Tööalaste liikumiste analüüsil käsitletakse ajutisi ja püsitöötajaid koos. Enamik tööalastest
liikumistest toimub Tallinna siseselt. Töökohtade arvu arvestamisel on lähtutud nii püsi- kui ka
ajutistest töötajatest. Piirkonna töötajatest moodustavad Tallinna elanikud ligikaudu 70%.
Tabel 4. Uuringualal töötavate Tallinna elanike arv

Jaanuar
2939

Aprill
3055

Juuli
1517

Oktoober
2671

Tallinna elanikud

2036

2060

982

1774

Tallinna elanike osakaal
kõikidest töötajatest

69,3%

67,4%

64,7%

66,4%

Töötajad kokku

Suure osa uuringualaga seotud liikumistest moodustavad liikumised kohalike omavalitsuste ja
uuringuala vahel, kus on vähem kui 10 liikujat. Ehk liikumisvajadus on 2016. aastal toimus
tööalane liikumine uuringualale 124 kohalikkust omavalitsusest. Neist 99-l seose puhul töötab
uuringualal vähem kui 10 inimest. Suurimad Tallinna välised tööalased liikumised toimuvad
uuringuala ning viie Tallinna lähiümbruse valla vahel, täpsemalt Harku valla, Viimsi valla, Rae
valla, Saue valla ja Saku valla vahel.

Tabel 5. Uuringualal töötavate teiste kohalike omavalitsuste elanike arv

Harku vald
Viimsi vald
Rae vald
Saue vald
Saku vald

Jaanuar Aprill Juuli Oktoober
139
138 69
115
94
90
37
85
80
95
54
82
78
79
48
72
49
42
27
51

Teistest maakondadest toimuvad tööalased liikumised uuringualale Rapla maakonnas Kohila
vallast, Tartu linnast ja Pärnu linnast.
Tabel 6. Uuringualal töötavate Harjumaa väliste omavalitsuste elanike arv

Kohila vald
Tartu linn
Pärnu linn

Jaanuar Aprill Juuli Oktoober
25
26 <10
17
10
11 <10
<10
<10
11
10
<10

Joonis 9. Uuringualal töötavate kohalike omavalitsuste elanike arv (jaanuar)

Joonis 10.

Uuringualal töötavate kohalike omavalitsuste elanike arv (aprill)

Joonis 11. Uuringualal töötavate kohalike omavalitsuste elanike arv (juuli)

Joonis 12. Uuringualal töötavate kohalike omavalitsuste elanike arv (oktoober)

Tallinna Teaduspark Tehnopoli ala töötajatest valdav enamik elab Mustamäe ja Nõmme
linnaosades. Teiste linnaosade elanike arv jääb juba oluliselt väiksemaks. Mustamäe ja sellega
piirnevates linnaosades elavate piirkonna töötajate osakaal on ligikaudu 65%.
Tabel 7. Tehnopoli piirkonnas töötavate Tallinna elanike elukohtade jagunemine

Töötajad
Haabersti linnaosa
Kadriorg
Kesklinn
Kristiine linnaosa
Lasnamäe linnaosa
Mustamäe linnaosa
Nõmme linnaosa
Pirita linnaosa
Põhja-Tallinna linnaosa
Vanalinn

Jaanuar
222
25
245
206
133
457
444
82
205
17

Aprill

Juuli

Oktoober

214
18
266
216
146
477
434
80
195
14

104
<10
117
103
71
259
192
40
96
0

197
<10
237
188
124
405
382
87
143
11

Liikuvusandmestik näitab, et suur osa piirkonna töötajatest elab töökohale piisavalt lähedal,
mistõttu ei anna autokasutus muude liikumisviiside ees arvestatavat eelist ning esineb suur
potentsiaal autokasutuse vähendamiseks.

Joonis 13. Uuringualal töötavate Tallinna elanike arv (jaanuar)

Joonis 14. Uuringualal töötavate Tallinna elanike arv (aprill)

Joonis 15. Uuringualal töötavate Tallinna elanike arv (juuli)

Joonis 16. Uuringualal töötavate Tallinna elanike arv (oktoober)

2.5. Tööalased liikumised Maksu- ja Tolliameti andmetel
Maksu- ja Tolliameti töö- ning elukohtade seost kirjeldav andmestik on Tallinna
transporditsoonide täpsusega. Transporditsoonid hõlmavad lisaks uuringualale ka selle
tagamaad. Vaadeldud transporditsoonides asub 35 elamut, kus Tallinna rahvastikregistri
andmetele elab kokku 5645 inimest. Liikuvust kirjeldavate andmete täpsust silmas pidades
omab transporditsoonide ulatumine uuringualast välja just olulisemat kaalu elukohtade puhul
Akadeemia tee ja Ehitajate tee ning Sõpruse pst ja J.Sütiste tee vahelises korterelamute
piirkonnas. Kuna antud piirkonnad on eelkõige elamupiirkonnad ning töökohtade osakaal
piiride ületava transporditsooni osas väike, ei avalda sellisel kujul vaadeldud piirkonnad
tööalasele liikuvust kirjeldavale andmestikule olulist mõju ning võimaliku vea tõenäosus on
väike. Tööga seotud liikumisandmestikule avaldab mõningast mõju transporditsoonide ulatus
Akadeemia tee ja Mäealuse tänava vahelises piirkonnas. Siiski võib arvestades sealsete
ettevõtete tootmis- ja teenindusalast iseloomu hinnata töökohtade kontsentratsiooni võrreldes
Tehnopoli ja Tallinna Tehnikaülikooli piirkonnaga väheseks. Arvestades mobiilpositsioneerimise
käigus vaadeldud alaga, annavad transporditsoonid hea võimaluse lisaks igapäevaste liikumiste
analüüsile määrata tööalaste liikumiste laiemat nõudlust uuringualal paiknevate ettevõtetega
seoses.

Joonis 17.

Tallinna uuringuala ja Tallinna transporditsoonide piirid

Uuringualal töötas Maksu- ja Tolliameti andmetel 2015. aastal kokku 5 472 inimest. Antud
maht iseloomustab uuringualal paiknevates ettevõtetes aasta jooksul sissetulekut saanud
inimeste hulka (sh ka ühekordset tasu). Tuleb silmas pidada, et töötaja töökoha määramise
aluseks on ettevõtte registreeritud asukoht. Kui ettevõttel on harukontoreid või allasutusi, mis
paiknevad kusagil mujal, siis on enamasti töötaja Maksu- ja Tolliameti andmestiku kohselt
registreeritud peakontori asukoha järgi, mis ei pruugi kattuda töökoha reaalse asukohaga. See
tähendab, et registriandmetel võib piirkonnas olla töötajaid, kes igapäevaselt uuringualal ei
tööta ning ka vastupidi, uuringualal võib töötada inimesi, kes lähtuvalt peakontori paiknemisest
on registreeritud mujale. Arvestades uuringuala ettevõtete üldist iseloomu, võib ettevõtte
registrijärgsest veast tulenevaid anomaaliaid pidada siiski väheseks.
Enamik uuringuala töötajatest elab Tallinna linnas. Tallinna elanikud moodustavad 67,4%
(3 687 inimest) piirkonna töötajatest. Mujal elavad inimesed moodustavad seega 32,6%
(1 785 inimest) uuringuala töötajatest. Enamik Tallinnast väljas elavatest piirkonna töötajatest
on pärit Harjumaalt moodustades 15,0% (822 inimest) piirkonna töötajatest. Maksu- ja
Tolliameti andmetele tuginedes elas ootamatult suur osa elanikest ka Tartu ja Ida-Viru
maakondades. Antud näitaja võib tuleneda eelnevalt välja toodud töötajate
registreerimissüsteemi iseärasustest ning teabe vähesusest toimlate suhtes, mistõttu ei
iseloomusta antud näitaja mitte niivõrd igapäevast nõudlust, kui ettevõtte enda toimimise
üldist iseloomu. Samuti võib anomaalia ilmneda tulenevalt elukoha registreerimise andmestiku
täpsusest.
Tabel 8. Tehnopoli piirkonna töötajate elukohad piirkonna
täpsusega (Maksu- ja Tolliameti andmetel 2015. aastal)

Elukoht
Tallinn
Harju maakond
Hiiu maakond
Ida-Viru maakond
Jõgeva maakond
Järva maakond
Lääne maakond
Lääne-Viru maakond
Põlva maakond
Pärnu maakond
Rapla maakond
Saare maakond
Tartu maakond
Valga maakond
Viljandi maakond
Võru maakond

Töötajaid Jaanuar
3687
67,4%
822
15,0%
20
0,4%
175
3,2%
20
0,4%
29
0,5%
60
1,1%
66
1,2%
24
0,4%
78
1,4%
81
1,5%
77
1,4%
256
4,7%
16
0,3%
33
0,6%
28
0,5%

Maksu- ja Tolliameti andmetel töötab Tallinna linna elanikest uuringualal enim Mustamäe
linnaosa elanikke. Uuringualal asus 2015. aastal 980 Mustamäe linnaosa elaniku töökohad.
Teistest piirkondadest enim töötas piirkonnas Nõmme linnaosa elanikke (547) ja Lasnamäe
linnaosa elanikke (531). Haabersti linnaosas elas 447, Kesklinnas 376 ja Põhja-Tallinnas 324
uuringualal töötavat inimest. Maksu- ja Tolliameti andmestik kinnitab samuti Tehnopoli
piirkonna rolli eelkõige Mustamäe ja seda ümbritsevate linnaosade elanike seas. Samas on
olulise mahuga ka Lasnamäe linnaosa elanike liikumine uuringualale.

Joonis 18. Uuringualal töötavate Tallinna elanike arv (Maksu- ja Tolliameti andmetel 2016.aastal)

Joonis 19. Uuringualal töötavate Tallinna elanike arvtransporditsoonides (Maksu- ja Tolliameti
andmetel 2015. aastal)

2.6. Külastusega seotud liikumised
Enamik piirkonna külastustest teostatakse Tallinna elanike poolt. Siinjuures on arvestatud
regulaarsed ja juhukülastajad koos. Jättes oma iseloomult ja transpordivajaduselt eripärased
väliskülastused välja, teostavad Tallinna elanikud teostavad ligikaudu 75% piirkonna
külastustest. Olulise kaaluga on ka Harjumaa elanike külastuste maht. Ülejäänud piirkondade
osakaal on oluliselt väiksem. Välja võib tuua üksnes Tartu maakonnast pärit külalised.
Tabel 9. Piirkonna külastajate elukohtade jagunemine maakondade lõikes

Tallinn
Harju maakond
Ida-Viru maakond
Lääne maakond
Lääne-Viru maakond
Pärnu maakond
Rapla maakond
Saare maakond
Tartu maakond
Viljandi maakond

Jaanuar Aprill Juuli Oktoober Jaanuar Aprill Juuli Oktoober
4820 5341 3615 4707
75,7% 75,4% 77,4% 73,4%
1273 1443 903
1386
20,0% 20,4% 19,3% 21,6%
44
67
40
90
0,7% 0,9% 0,9%
1,4%
20
0
0
0
0,3% 0,0% 0,0%
0,0%
10
13
0
10
0,2% 0,2% 0,0%
0,2%
47
49
16
52
0,7% 0,7% 0,3%
0,8%
55
79
32
72
0,9% 1,1% 0,7%
1,1%
10
0
0
0
0,2% 0,0% 0,0%
0,0%
79
81
63
83
1,2% 1,1% 1,3%
1,3%
11
11
0
10
0,2% 0,2% 0,0%
0,2%

Mujalt piirkondadest pärit külastused tulenevad valdavalt Tallinna lähiümbruse kohalikest
omavalitsustest. Enim külastajaid elab Harku vallas. Pea võrdselt on külastajaid Rae ja Saue
vallast. Harjumaavälistest kohalikest omavalitsustest on olulisima tähtsusega Tartu linn.
Tabel 10. Piirkonna külastajate elukohtade jagunemine

Külalised
Harku vald
Rae vald
Saue vald
Viimsi vald
Saku vald
Tartu linn
Saue linn
Kiili vald
Keila vald
Keila linn

Jaanuar
249
164
173
138
121
79
72
61
58
59

Aprill Juuli Oktoober

286 191
187 115
194 119
169 97
142 83
81 63
85 51
73 46
77 43
73 49

264
211
174
155
142
83
87
68
63
46

Joonis 20. Uuringuala külastanud elanike arv (jaanuar)

Joonis 21. Uuringuala külastanud elanike arv (aprill)

Joonis 22. Uuringuala külastanud elanike arv (juuli)

Joonis 23. Uuringuala külastanud elanike arv (oktoober)

Tallinnas elavatest piirkonna külastajatest elab enamik Mustamäe linnaosas, kus elab ligikaudu
kolmandik uuringuala külastajatest. Olulise kaaluga on külastajate seas ka Nõmme ja Haabersti
linnaosade elanikud.
Tabel 11. Piirkonna külastajate elukohtade jagunemine linnaosade lõikes

Külalised
Jaanuar Aprill Juuli Oktoober Jaanuar Aprill Juuli Oktoober
Haabersti linnaosa
592
625 433
550
12,3% 11,7% 12,0% 11,7%
Kadriorg
30
43
18
34
0,6% 0,8% 0,5%
0,7%
Kesklinn
466
581 346
516
9,7% 10,9% 9,6% 11,0%
Kristiine linnaosa
353
387 231
366
7,3% 7,2% 6,4%
7,8%
Lasnamäe linnaosa
263
328 251
299
5,5% 6,1% 6,9%
6,4%
Mustamäe linnaosa
1669 1752 1331 1503
34,6% 32,8% 36,8% 31,9%
Nõmme linnaosa
947 1049 681
952
19,6% 19,6% 18,8% 20,2%
Pirita linnaosa
132
160 104
145
2,7% 3,0% 2,9%
3,1%
Põhja-Tallinna linnaosa
323
366 191
301
6,7% 6,9% 5,3%
6,4%
Vanalinn
45
50
29
41
0,9% 0,9% 0,8%
0,9%
Sarnaselt tööalaste liikumistega on Tehnopoli piirkond olulisima tähtsusega just selle
lähiümbruse elanike seas, mistõttu transpordikasutuses ja juurdepääsetavuses on olulise
tähtsusega lisaks autole ka nii kergliiklus kui ka ühistransport. Seda eelkõige lühikeste
vahemaade tõttu, kus auto ei anna teiste liikumisviiside ees olulist ajalist eelist.

Joonis 24. Uuringuala külastanud Tallinna elanike arv (jaanuar)

Joonis 25. Uuringuala külastanud Tallinna elanike arv (aprill)

Joonis 26. Uuringuala külastanud Tallinna elanike arv (juuli)

Joonis 27. Uuringuala külastanud Tallinna elanike arv (oktoober)

Suurim väliskülaliste osakaal pärineb Soomest. Keskmiselt külastab ühes kuus uuringuala
800-1000 Soomest pärit inimest. Olulise osakaalu moodustavad ka Lätist, Rootsist, Venemaalt
ja Saksamaalt pärit külalised. Nende alla liigituvad tõenäoliselt ka välisüliõpilased.
Tabel 12. Väliskülaliste päritolu ja külaliste arv

Päritoluriik
Soome
Läti
Rootsi
Venemaa
Saksamaa

Jaanuar Aprill Juuli Oktoober
840
873 921
985
108
97
47
118
66
47
40
158
99
47
37
58
65
67
23
40

2.7. Ühistranspordi kättesaadavus
Teaduspark Tehnopoli läheduses on kolm erinevat peatust kaheksa peatuse kohaga.
Sealjuures on Mustamäe peatus ka bussi ja trolliliinide lõpp-peatuseks. Tehnopoli piirkonnas
on Mustamäe, Akadeemia tee ja Raja peatused.

Joonis 1. Peatuste asukohad Tehnopoli ümbruses

Olemasolevad peatused ja ühistranspordiliinid võimaldavad Tehnopoli teaduspargist
otseühendust kasutades Tallinna linna ühistranspordiliine eelkõige Mustamäe ning Kesklinna
linnaosade vahel. Liinid läbivad Nõmme ja Kristiine linnaosasid ning osaliselt Haabersti
linnaosa. Tehnopoli piirkonda läbivad Tallinna linna bussiliinid nr 9, 11, 23, 24, 24A ja trolliliinid
nr 1, 3 ja 5. Liinid nr 9 ja 11 on ekspressliinid, mis ei liigu terve päev, vaid päeva eri perioodidel.
Tuleb silmas pidada, et ekspressliin nr 9, mis läbib Akadeemia tee peatust, liigub päeva jooksul
erinevatel marsruutidel. Akadeemia tee peatust läbib ekspressliin nr 9 kesklinna suunal
hommikusel perioodil ajavahemikul 5:46-9:06. Samal ajal Akadeemia tee peatust kesklinnast
saabuv buss ei läbi. Kesklinnast saabuval suunal läbib liin nr 9 Akadeemia tee peatust
ajavahemikul 14:50-19:44 (saabumisajad). Kuid sel ajal ei läbi kesklinna suunal liikuv seda
peatust. Seega ei sobi see liin piirkonnas töö käimiseks ning muudab antud liini kasutamise ka
külaliste jaoks keeruliseks. Eriti nende ühistranspordikasutajate hulgas, kes ei kasuta liini nr 9
regulaarselt. Sel põhjusel ei ole seda liini ühistranspordiga juurdepääsetavuse analüüsil
kasutatud.
Ekspressliin nr 11 sõidab hommikusel perioodil (väljumised Raja peatusest suunaga kesklinna
kell 6:39-9:16 ja kesklinna suunast saabumised Keemia peatusesse 7:20-10:02) ning õhtusel
perioodil (väljumised Raja peatusest suunaga kesklinna kell 15:17-19:42 ja kesklinna suunast
saabumised Keemia peatusesse 16:03-20:29). Kui Raja peatuses asub Tehnopoli hoonestusest

sobivaimas asukohas, siis Keemia peatusest näiteks Akadeemia tee 15 hooneni vaja kõndida
ligikaudu 400 meetrit ehk ligikaudu 6 minutit. Üheks võimalikuks variandiks piirkonnale
ühistranspordiga juurdepääsu parandamiseks on olemasoleva Akadeemia tee ääres asuva Raja
peatuse vastu tänava teisele poolele uue peatuse rajamine.
Mööda E.Vilde teed ja Akadeemia teed liiguvad ka linnaliinid nr 20 ja 20A, mis Akadeemia tee
peatuses ei peatu. Nende liinide marsruudile Akadeemia tee peatuses peatumise lisamine
avardaks juurdepääsu ka Tehnopoli piirkonnale. Eelkõige Nõmme linnaosa Kadaka pst äärde
jäävas piirkonnas ning Laagri alevikus.

Joonis 2. Ühistranspordi otseühendused Tehnopoli ümbruse peatustega

Kesklinna ja Mustamäe vahel on ühistranspordi ühendusajad autoga pea võrdsel tasemel ning
olulist ajakaotust ühistranspordikasutajad ei tunneta. Ühendust võib pidada mugavaks osaliselt
ka Väike-Õismäe asumis. Lilleküla ja Väike-Õismäe asumitest jõuab ühistransporti kasutades
uuringualale 20 minuti jooksul.

Joonis 3. Ühistranspordi sõiduaeg Tehnopoli ümbruse peatustesse

Kesklinnast võtab sõit aega ligikaudu pool tundi. Arvestades uuringuala bussijaama
piirkonnaga ühendava liini marsruuti, võtab samas bussijaamast Tehnopoli jõudmine bussiga
aega kuni tund aega. Arvestades sedavõrd suurt ajakulu, on atraktiivsus sel marsruudil
sõitmise järele vähene ning see mõjutab ka Eesti teistest piirkondadest Tehnopoli saabuvate
inimeste liikumisviiside valikut. Olukorras, kus kaugliinid võimaldavad pea samaväärset
ühendusaega suurte linnade vahel, on suur ajakaotus Tallinna siseses liikumises sageli ka
liikumisviisi valikul olulise tähtsusega. Kuna uuringualal puuduvad otseühendused kesklinnast
ida poole jäävate aladega, kujuneb sõiduaeg neist piirkondadest sõltuvalt liinivõrgust ja
ümberistumisele kuluvast ajast suureks ning seeläbi väheneb ka konkurentsivõime autoga.
Uuringualaga on ühistranspordi otseühendused tagatud 2 342-le töötajale (lähtuvalt Maksuja Tolliameti andmetest), mis moodustab 63,5% Tallinnas elavatest uuringuala töötajatest.
Neist 926 inimest elab 10 minutilise ühistranspordiga sõidu ulatuses.
Tabel 13. Uuringualale ühistranspordiga jõudmise ajakulu
töötajate kohta (ühistranspordi otseühenduse olemasolul)

Ajakulu uuringualale jõudmiseks
… - 10 minutit
10 - 20 minutit
20 - 30 minutit
30 - 40 minutit
40 - 50 minutit
60 minutit

Töötajate arv
926
715
515
132
10
44

2.8. Autoga juurdepääs uuringualale
Teaduspark Tehnopoli piirkonda jõuab Tallinna mistahest asukohast autot kasutades vähemalt
30 minutiga. Sealhulgas jõuab uuringualale autoga kümne minuti jooksul Mustamäe ja Kristiine
linnaosast. Kesklinn asub uuringualast ligikaudu veerandtunnise autosõidu teekonna kaugusel.
Erinevate liikumisviiside vahel valides on inimeste jaoks üks olulismaid näitajaid sihtkohta
jõudmise ajakulu varieeruvus eri liikumisviiside vahel. Auto võimaldab pea kõikjalt jõuda
võrreldes ühistranspordiga kiiremini uuringualale. Sõiduaja erinevus ühistranspordi ning auto
vahel on väikseim just Mustamäe ja Kristiine linnaosade ning Väike-Õismäe asumi suunal
liikudes, mistõttu just nende piirkondade elanikud kasutavad tõenäolisemalt Tehnopoli
piirkonna külastamisel ühistransporti. Ülejäänud piirkondade puhul, arvestades sealhulgas ka
ühistranspordi otseühenduste puudumist, jääb ühistranspordikasutuse tõenäosus piirkonna
külastuse puhul pigem väheseks.

Joonis 4. Autoga sõiduaeg Teaduspark Tehnopoli uuringualale

Autokasutust mõjutab olulisel määral auto parkimise tingimused. Hetkel on pea enamik
hoonete vahelisest alast kas liikumiseks mõeldud tänavaruum või parkimisalad. Sealjuures on
suur osa neist hetkel tähistamata, mis muudab ka üleüldise parkimismahu määramise
keeruliseks. Hinnanguliselt on hetkel Teaduspark Tehnopoli piirkonnas 1 200 parkimiskohta.
Loenduse hetkel parkis neil 1 045 sõidukit. Üheski parklasektsioonis ei olnud kõik
parkimiskohad hõivatud ning töötaja saab suure tõenäosusega parkida oma sõiduki töökoha
kõrvale. Samas tekib sageli olukord, kus näiteks Mäepealse tänava äärne on pargitud sõidukeid
täis, mis iseloomustab vajadust täiendavate parkimiskohtade järele.

Uuringualal töötavatest inimestest elab 10 minutilise autosõiduteekonna kaugusel 1 965
inimest (Maksu- ja Tolliameti andmetel), mis moodustab kõikidest piirkonnas töötavatest
Tallinna elanikest 53,3%.
Tabel 14.Uuringualale autoga jõudmise ajakulu töötajate kohta

Ajakulu uuringualale jõudmiseks
… - 10 minutit
10 - 20 minutit
20 - 30 minutit

Töötajate arv
1965
1353
349

2.9. Jalgsikäik ja jalgrattakasutus
Jalgsi käimise ja jalgrattakasutuse eelistamine teiste liikumisviiside ees on suurel määral seotud
valmisolekuga neid liikumisviise kasutada. Valmisolekut mõjutavad mitmed olulised näitajad
nagu liikumise võimalused, ohutus ja ohutunne, jalgrataste hoidmisvõimalused, riietumis- ning
vajadusel ka pesemisvõimaluse olemasolu jne. Üks olulisimaid jalgrattakasutuse mõjutajaid on
sõidu siht- ja lähtekohtade vaheline vahemaa, mis väljendub otseselt ajakulus. Jalgsikäigu
puhul on teaduskirjanduses määratletud maksimaalse teekonnapikkusena 1 km ja
jalgrattasõidu puhul 5 km. Need piirmäärad ei tähenda otseselt, et inimesed ei kõnni ega sõida
jalgrattaga määratletust pikemaid vahemaid, vaid inimeste valmisolek väheneb järsult. Näiteks
Kopenhaagenis moodustab jalgrattakasutus osakaal kuni viie kilomeetri pikkuste reiside puhul
59% kõikidest liikumisviisidest, kuid üle viie kilomeetri pikkuste reiside puhul on osakaal 20%.

Joonis 5. Jalgsikäigu ja jalgrattakasutuse optimaalne tagamaa

Jalgsikäigu ala jääb Tehnopoli piirkonnas sisuliselt uuringuala piiresse ja kasutatakse
tõenäoliselt üksnes vahetus läheduses elavate inimeste poolt ja piirkonna sees liikumisel või
ühistranspordipeatustesse kõndimisel. Jalgrattakasutuse optimaalne teekonnapikkus ulatub
Mustamäe ja Kristiine linnaosadesse ning osaliselt ka Haabersti linnaossa.
Jalgrattasõidu ala ulatus kattub üldistades autosõidu 10 minutilise ning ühistranspordi 20
minutilise teekonna ulatusega. Ehk üldistatult omab jalgratas suurimat potentsiaali sarnaselt
ühistranspordiga just Mustamäe ja Kristiine linnaosade ning Väike-Õismäe asumi piirkondade
elanike jaoks. Need on piirkonnad, kus liikumiseks Tehnopoli on autole olemas arvestatavad
alternatiivid. Ülejäänud piirkondades on nii vahemaast kui sõiduajast ja ühendusvõimalusest
tingituna autol teiste liikumisviiside ees olulised eelised, mis suurendab olulisel määral
autokasutuse tõenäosust.
Optimaalse jalgrattasõidu tagamaal elab 2 028 uuringuala töötajat (Maksu- ja Tolliameti
andmetel), mis moodustab kõikidest piirkonnas töötavatest Tallinna elanikest ligikaudu 55%.
Seega arvestades vahemaid ja sellest tulenevalt erinevate liikumisviiside ajakulu, võib
jalgratast pidada arvestatavaks alternatiiviks teistele liikumisviisidele.
Jalgrattakasutust mõjutab olulisel määral jalgrattateede võrgustiku olemasolu. Märgistatud
jalgrattatee möödub Tehnopoli piirkonnast Akadeemia tee ääres. Olemasolev jalgrattateede
võrgustik võimaldab jõuda kõikidesse lähiümbruse linnaosadesse. Mõneti keerulisemaks võib
pidada ühendust Nõmme linnaosaga, mis jääb Kadaka tee vahetusse lähedusse.

Joonis 6. Tehnopoli piirkonna jalgrattateed

Jalgrattateede võrgustikul ja parkimiskohtade olemasolul on ka psühholoogiline mõju.
Olukorras, kus need on nähtavad ja paiknevad lähte- ja sihtkohtade vahetus läheduses ning
ühendavad huvipunkte, suureneb ka inimeste valmisolek jalgratast kasutada. Sageli tuuakse
jalgrattakasutuse suurima puudusena välja puudulik taristu, kuigi reaalsuses
ühendusvõimalused eksisteerivad. Probleemiks on sellisel juhul teadlikkus ja jalgrattataristu
nähtavus. See on oluline just autoga liiklejate seisukohast, kes tajuvad ümbrust võrreldes teiste
liikumisviisidega erinevalt.

2.10. Küsitlustulemuste analüüs
Küsitlusele vastati 121-l korral. Vastanutest 101 elas Tallinna linnas, 1 vastanu puhul ei ole
elukoha asula teada. Ülejäänud vastanud elasid järgnevates kohalikes omavalitsustes:
Tabel 15. Väljaspool Tallinnat elavate vastanute elukohtade jagunemine

Elukoht
Vastanute arv
Jõelähtme vald
1
Kohila vald
2
Saue vald
3
Keila linn
3
Harku vald
2

Elukoht
Keila vald
Rapla linn
Rae vald
Kiili vald
Viimsi vald

Vastanute arv
2
1
2
1
2

Enamik vastanutest kasutas tööle saabumiseks autot. Autokasutus moodustas kõikide
vastanute tööle saabumistest 63,6%. Vastanud, kes märkisid muu variandi, liiguvad
kombineeritult kasutades mitut liikumisviisi või kelle liikumisviisid nädala jooksul varieerusid.
Neljast vastanust kolme puhul oli üheks liikumisviisiks samuti auto, teine kasutatud liikumisviis
oli kas jalgsi või jalgrattaga. Ühe vastanu puhul kasutati tööle minekuks bussi ja koju läks
jalgsi.
Tabel 16. Vastanute liikumisviiside jaotus

Liikumisviis
Vastanute arv Osakaal
Jalgsi
17
14,0%
Jalgrattaga
2
1,7%
Autoga
77
63,6%
Ühistranspordiga
21
17,4%
Muu
4
3,3%
Transpordiliikide kasutust mõjutab otseselt antud transpordiliigi kättesaadavus ja
kasutamisvõimalus. Vastanutest 14 märkis, et neil puudus auto kasutamise võimalus. Antud
vastanud liikusid pea võrdselt jala ja ühistranspordiga. Seejuures on jalgsi käivad inimesed
erinevalt ühistranspordikasutajatest, kellel puudub auto kasutamise võimalus, oma
liikumisviisiga rahul ja eelistavad esimese valikuna just jalgsikäiku. Mõneti ootamatult ilmnes,
et pea veerandil vastanutest puudus üleüldse jalgratta kasutamise võimalus. See mõjutab nii
jalgrattakasutust kui ka hoiakuid jalgrattakasutuse suhtes. Inimestel, kellel puudub jalgratas,
oli jalgratas eelistuse nimekirjas ka tagumistel kohtadel. Ainult üks jalgrattakasutamise
võimaluseta vastanu paigutas jalgratta esimeseks eelistuseks. Arvestades nii jalgrattakasutuse
puudust kui ka eelistusi võib arvata, et tegemist on suurel määral hoiakulise küsimusega ning
suur osa vastanutest ei ole huvitatud jalgrattakasutamisest. Küsitlusele vastanutest 12 inimest
väitis, et neil puudub ühistranspordi kasutamise võimalus. Neist kaheksa kasutas autot, mis
iseloomustab vahemaast ja elukoha paiknemisest tulenevat probleemi ning neli inimest kõndis,
mistõttu ühistranspordi kättesaadavuse puudumine ei mõjuta liikumisvõimalust.
Piirkonna töötajad eelistavad tööl käia autoga. Esimese eelistusena valis auto liikumiseks 62
vastanut. Auto kõrval ilmne esimese eelistusena ka jalgsikäik. Arvestades jalgsikäigu
kasutamise sõltumist teekonna pikkusest, on loomulik ka seisukohtade erinevus. Jalgsikäik on
ka paljude jaoks kõige sobimatum liikumisviis. Inimestel kas on võimalik jalgsi jõuda soovitud

sihtkohta või see võimalus puudub. Ühistransporti eelistatakse esimese liikumisviisina kõige
vähem.
Tabel 17.Vastanute liikumisviiside eelistused

Liikumisviis
Jalgsi
Jalgratas
Auto
Ühistransport

1
30
18
62
10

Eelistus
2 3
13 23
40 38
22 16
42 33

4
42
16
19
24

Üldiselt on erinevaid liikumisviise kasutavad inimesed oma liikumisviisi kasutamisega rahul ja
eelistavad seda teistele. Seega on enamike inimeste transpordikasutus selgelt seotud isiku
enda valikuga, mitte muude piiravate või mõjutavate faktoritega. Pea kõik jalgsi liikujad
seadsid jalgsikäigu esimeseks eelistatud liikumisviisiks. Vaid üks vastanu eelistaks pigem
jalgsikäigu asemel sõita tööle jalgrattaga. Vaatamata jalgrattakasutuse vähesele osakaalule
olid ka need vastanud, kes jalgrattaga tööl käisid teinud selle valiku teadlikult ja kasutaksid
seda ka edaspidi. Autokasutajad eelistasid samuti jätkuvalt enamasti autot oma igapäevaste
liikumiste sooritamiseks. Küsitlusele vastanud 77 autokasutajast 57 määratles auto esimese
eelistusena. Vaid 1 vastanu tõi auto välja kõige viimase eelistusena.
Autokasutajad pigem sõidaksid jalgrattaga. Jalgsi käimist ja ühistranspordikasutust eelistati
võrdsel määral. Autokasutajad eelistavad jalgsi käimist kõige vähem. See võib tuleneda tööja elukoha vahelisest kaugusest, mistõttu jalgsi käimine ei ole lihtsalt võimalik. Teise ja
kolmanda eelistusena valisid autokasutajad pea võrdsel määral ühistranspordi- ja
jalgrattakasutuse. Ehk see on variant, kui auto kasutamine ei ole võimalik.
Ühistranspordikasutajate eelistused jagunesid erinevate liikumisviiside vahel üsna ühtlaselt.
Vaid 5 vastanut 20-st ühistranspordiga tööl käivast inimestest eelistas ühistransporti teistele
liikumisviisidele. Seega võib ühistranspordikasutajate rahulolu teenusega pidada kõige
väiksemaks. Ühistranspordikasutajad valisid esimese eelistusena võrdselt kõiki liikumisviise.
Samas pea pooled ühistranspordikasutajad eelistasid autot liikumiseks kõige vähem. See võib
tuleneda nii võimalusest autot kasutada kui ka hoiakutest autokasutuse suhtes.
Tabel 18. Erinevate liikumisviiside kasutajate liikumisviiside eelistused

Liikumisviis
Jalgsi
Jalgratas
Auto
Ühistransport

Jalgsi liikujate
eelistused
1
2 3 4
16
1
1
6 8 2
7 3 7
3 6 6

Jalgrattakasutajate
eelistused
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1

Autokasutajate
eelistused
1
2
3
4
5
7 19 34
10 27 21 12
57 11 8
1
5 29 20 14

Ühistranspordikasutajate
eelistused
1
2
3
4
5
4
4
7
6
4
8
1
4
3
3
9
5
9
4
2

Ühistranspordikasutajad hindavalt kõige kõrgemalt ühistranspordikasutuse maksumust ja
ohutust. Kuna enamik vastanutest elab Tallinnas, on nende sõit Tallinna linnaliinidel tasuta.
Enim rahulolematust põhjustab ühistranspordikasutuse ajakulu ja mugavus. Rahulolu liikumise
täpsusega ning ühissõiduki ootetingimustega on pea võrdväärsel tasemel ning hinnangud
jagunevad pea võrdselt rahulolevate ning rahulolematute inimeste vahel.

Jalgrattakasutuse puhul on suurim rahulolu selle maksumus. Nähtavasti peetakse siinjuures
siiski silmas ratta kasutamise maksumust arvestamata jalgratta soetamise maksumust. Pigem
ollakse rahul ka jalgratta hoiutingimustega ja liikumise ajakulu ning selle täpsusega. Üldjuhul
on jalgrattakasutuse suhtes hoiak pigem positiivne. Rahulolematust põhjustab
jalgrattakasutuse ohutus ja mugavus. Üldjuhul vaadeldakse ohutust laiemalt arvestades nii
liiklusohutust kui ka ohtu varguse ohvriks sattuda.
Maksumuse küsimus jalgsikäigu juures on pigem indikatiivne, et selgitada küsitluses osalejate
süvenemine küsitlusele vastamisel. Tõenäoliselt jalgsikäik olulisi kulusid kaasa ei too.
Keskmiselt on hoiakud jalgsikäigu suhtes võrreldes jalgrattaga liikumise ning ühistranspordi
suhtes negatiivsemad. Suurimat rahuolematust põhjustas jalgsikäigu ajakulu. See on suurel
määral seotud inimeste elukoha ja huvipunktide omavahelise paiknemise tõttu. Pikemate
vahemaade ja keerukamate liikumisahelate puhul kulub jalgsi liikudes sageli liialt kaua aega,
mistõttu ei ole võimalik jõuda kõikidesse soovitud sihtpunktidesse. Sellest tulenevalt on
rahulolematus suurem ka mugavuse küsimuse juures. Jalgsikäigu ohutus hinnati veidi
paremaks kui jalgrattaliikluse ohutust, kuid see jäi siiski väiksemaks ühistranspordikasutuse
ohutundest.

Joonis 7. Rahulolu erinevate liikumisviiside kvaliteeditingimustega

Autokasutust hinnati võrreldes teiste liikumisviisidega oluliselt positiivsemalt. Suurimat rahulolu
pakub autokasutuse ajakulu ja mugavus. Just need on peamised faktorid, mis suurendavad
autokasutuse tõenäosust. Auto võimaldab kiirelt ja mugavalt jõuda kõikidesse soovitud
sihtkohtadesse. Seejuures ei hinnata ka autokasutuse maksumust kuigi negatiivselt, mis
näitab, et inimesed on võimaluse korral kiire ja mugava liikumisvõimaluse eest valmis kulutama

võrreldes teiste liikumisviisidega rohkem raha. Auto kasutuse suur rahulolu näitab, et
võimalused autokasutuse vähendamise järele on tänasel hetkel vähesed. Arvestades, et sageli
on auto alternatiiviks just ühistransport, on oluline mugavuse ja ajakulu taseme ühtlustamine.
Samas on just rahulolematus ühistranspordi ajakulu ja kasutusmugavusega vähene, mis piirab
ka ühistranspordi kujunemist reaalseks alternatiiviks. Samuti on just ajakulu ja mugavus
olulised näitajad, miks isegi ühistranspordikasutajad eelistavad võimaluse korral pigem teisi
liikumisviise.
Täiendavatest kommentaaridest ilmnes auto kasutamine peamiselt suure liikumisvajaduse
tõttu. Inimestel on sageli nii tööalaselt kui ka isiklikel põhjustel vaja sooritada päeva jooksul
mitmeid liikumisi, mistõttu ühistransport ja teised liikumisviisid piiravad soovitud sihtkohta
jõudmist. Auto loob vabadustunde ning muudab liikumised paindlikuks ja kiireks. Sageli toodi
välja just autokasutuse mugavus teiste liikumisviiside ees. Auto võimaldab vähendada halvast
ilmast, teiste liikumisviiside kvaliteediprobleemidest ja juurdepääsetavusest tulenevaid ohte.
Peamise autokasutuse probleemina toodi välja porised parklad. Kuid valdavalt rõhutati, et
liikuva iseloomuga töö ning igapäevaste kohustuste tõttu ei ole võimalik ja sageli puudub ka
soov autokasutust vähendada.
Jalgsikäigu puhul rõhutatakse eelkõige liikumiste pikkusest tulenevat mõju ja selle kasu
tervisele. Enamasti piirab jalgsi käimist just elu- ja töökoha vaheline vahemaa. Samas need
jalgsi liikuvad vastanud toovad esile jalgsikäigu kasulikkuse tervisele. Tsiteerides üht vastanut:
„Terves kehas terve vaim“. Sageli toodi välja just töö istuvast iseloomust tuleneva vajadus
füüsilise aktiivsuse järele. Peamise jalgsikäigu ja ka jalgrattakasutust piirava probleemina toodi
välja Mäepealse tänava ääres puuduv kõnnitee. Sageli pargivad seal ka autod ning halva ilma
korral on tänava äär porine. Mäepealse tänava ääres puuduv kõnnitee oli enim märgitud
puudus lõppkommentaarides ja mitmed tõid välja, et just sel põhjusel kasutavad nad
liikumiseks autot. Samuti ei oldud rahul ka Tehnopoli kvartalisiseste kõnniteede olukorraga ja
teedega, kus autod seavad sageli kihutavad jalgsi käijad ohtu. Muujuures toodi välja ka
sarnased probleemid Raja tänava ja Üliõpilaste tee ääres.
Jalgrattakasutajate kommentaarid jagunevad pea võrdselt positiivseteks ja negatiivseteks.
Positiivse küljena tuuakse välja sarnaselt jalgsikäiguga jalgrattasõidu füüsiline külg, mis aitab
parandada füüsilist vormi ja enesetunnet. Osad vastanud tõid välja ka jalgrattakasutuse
suurema kiiruse võrreldes jalgsikäigu ja ühistranspordikasutusega. Puudustena toodi esile
mitmeid erinevaid valdkondi. Osad vastanud rõhusid Eesti kliima sobimatust jalgrattasõiduks.
Samas toodi välja ka jalgrattateede ja hoiukohtade temaatika. Mitmel juhul rõhutati, et
vastanule ei meeldi jalgrattaga sõita või ei ole see võimalik, kuna tööl peab välja nägema
esinduslik.
Ühistranspordi kasutamise juures selgitati, et ühistransporti kasutataks rohkem olukorras, kus
autokasutus muutub ebamugavamaks ja kallimaks. Samas tunnistasid mitmed, et kasutavad
ühistransporti aegajalt sõltuvalt halvast ilmast, kui jalgsikäik või jalgrattaga sõit on ebamugav
või olukorras, kus autot ei ole võimalik kasutada. Ühistranspordi kasutamisel ollakse
rahulolematud liinivõrguga ning sõiduaegadega, mistõttu mitmed vastanud tunnistasid, et
ühistransport ei paku autole reaalset alternatiivi. Vastanutele ei meeldi ümberistumised ja
sellest tulenev ajakulu.

2.11. Ettepanekud ja soovitused
Liikuvuse paremaks ja säästlikumaks korraldamiseks on vajalik erinevate osapoolte vaheline
koostöö. Üheltpoolt on vajalik Tallinna Linnavalitsusega koostöös parandada juurdepääsu
ühistranspordiga, parandada jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalusi ning kujundada
ümber tänavaruum eesmärgiga soodustada autole alternatiivsete liikumisviiside kasutatavust.
Samas on oluline roll piirkonna arendajal ja ettevõtetel kujundamaks piirkonnast atraktiivne
ala, kus autokasutajatel ei ole nähtavaid ja mugavamaid eeliseid teiste liikumisviiside ees.
Oluline on ka piirkonna töötajate teadlikkuse parandamine ning hoiakute kujundamine.
Jalgsikäigu ja jalgratturite liikumise tingimuste ning ohutuse parandamiseks on vajalik rajada
täiendavad kõnniteed Raja, Mäepealse ja Mäealuse tänava äärde. Tallinna Tehnikaülikooli ja
Tehnopoli piirkonna paremaks sidumiseks tuleks kaaluda Raja tänava liikluskorralduse
muutmist, et väheneks tänava transiitliikluse osakaal ning paraneksid eelkõige piirkonnas
liikuvate jalakäijate ohutus ja liikumismugavus. Raja tänav ei ole sobilik transiitliikluse jaoks
ning lõikab piirkonna põhjendamatult mitmeks osaks. Liiklusele on olemas arvestatavad
ümbersõiduvõimalused kasutades näiteks Üliõpilaste teed või Kadaka puiesteed ja Akadeemia
teed.
Teaduspark Tehnopoli ala võiks pikemas perspektiivis kujundada eelkõige jalakäijate kesksena,
kus inimestel on meeldiv ja ohutu liikuda. Piirkonda võiks läbida nö promenaad, kus inimestel
on meeldiv teha tööpäeva keskel puhkepause ning kõndida hommikul parklatest või
ühistranspordipeatustest tööle ja õhtul koju. Oma kindel koht peaks seal olema ka
jalgrattaliiklusel. Praeguste probleemide leevendamiseks ja ohutuse parandamiseks tuleks
rajada täiendavaid kõnniteid ning alanda liiklust rahustavate meetmetega autode
sõidukiiruseid.
Jalgrattakasutuse suurendamiseks on vajalik parandada jalgrattaga liikumise tingimusi
arendades jalgrattateede võrgustikku ja muutes konfliktkohti jalgratturite jaoks ohutumaks.
Oluline on seejuures jalgrattaliikluse ja jalgsikäijate eraldamine, mis võimaldab suurendada
jalgrattaühenduse kiiruseid ja seeläbi laiendada võimalikku tagamaad, kui ka vähendada
konfliktide tõenäosust jalakäijatega.
Jalgrattakasutuse puhul on olulise tähtsusega turvaliste ja ilmastikukindlate hoiukohtade
rajamine. See vähendab jalgrataste varastamise ohtu ning vähendab ilmastikust tulenevaid
riske. Seejuures on oluline jalgrattaparklate tähistus, et paraneks inimeste teadlikkus
jalgrattahoidmise võimaluste olemasolu kohta. Sageli tunnistasid vastanud, et neil puudub
teadmine jalgrattaparkla olemasolu kohta. Inimeste jaoks on oluline ka riietumis- ja
pesemisvõimaluse olemasolu.
Ühistranspordi kättesaadavuse parandamiseks on vajalik muuta liinivõrku, sõidugraafikuid kui
ka rajada täiendavaid peatuseid. Hetkel asub Akadeemia tee ääres Raja peatus üksnes
kesklinna suunal liikuva ühistranspordi teenindamiseks. Kesklinnast saabuvad liinid peatuvad
Akadeemia tee ääres Keemia ja Mustamäe peatustes. Ühistranspordi paremaks
kättesaadavuseks ja jalgsikäigu lühendamiseks oleks otstarbekas rajada Akadeemia tee ääres
paikneva olemasoleva Raja peatuse vastu teisele poole teed täiendav peatus, mida võiks
kasutada ka hetkel Raja tänava ääres Raja peatust kasutav liin nr 23.
Liinivõrgu muudatustega tuleks Tehnopoli ja ka Tallinna Tehnikaülikooli piirkond paremini
siduda Ülemiste piirkonna ning lennuväljaga. Üheks võimaluseks on muuta liini nr 45 marsruuti
selliselt, et see liiguks Ehitajate tee asemel kasutades Akadeemia teed ning võiks lõppeda
lennujaama piirkonnas. Arvestades Tallinna linna pikemaajalisi arengueesmärke rajada
Ülemiste piirkonda uus bussijaam, võimaldab antud liin ühendada kaht teadusparki ning
Mustamäe linnaosa ja Tehnopoli piirkonda nii bussijaamaga kui ka lennuväljaga ning
parandada seeläbi juurdepääsetavust nii Eesti siseste liikujate kui ka väliskülaliste jaoks.

Arvestades teaduspark Tehnopoli suurt sidusust Tallinna kesklinnas asuvate asutuste ning
organisatsioonidega on vajalik kiire ühenduse olemasolu. Seda võimaldaksid ekspressliinid.
Hetkel liiguvad ekspressliinid üksnes hommikusel ja õhtusel perioodil. Kesklinnaga ühenduse
parandamiseks on oluline ekspressliinide toimimine ka päeva jooksul. Sobivaim liin
kesklinnasuunaliseks liikumiseks on ekspressliin nr 11.
Pääsküla suunalise ühistranspordiga kättesaadavuse parandamiseks võiksid liinid nr 20 ja 20a
peatuda ka Akadeemia tee peatuses.
Autokasutus on hetkel selgelt kõige mugavam ning kiirem ühendusvõimalus. Parklad asuvad
hoonete sissekäikude juures ning parkimisprobleeme olulisel määral ei esine. Inimesed
tunnistasid, et nende liikumisharjumusi mõjutaksid tõenäolisemalt enim autoga liikumise
mugavuse vähenemine ja kulutuste suurenemine. Antud hoiakud ilmestavad
mõjutusvahendeid, mis aitavad autokasutuse osakaalu vähendada. Üheks võimaluseks on
terve piirkonna ruumiline korraldus ümber kujundada viies autod hoonete sissekäikudest
kaugemale parkimishoonetesse. Sellisel viisil võrdsustatakse ka autokasutajad
ühistranspordiga liikujatest. Võrdsus seisneb siinjuures vajaduses kõndida üheltpoolt
bussipeatusest hoonesse, teisalt parklast. Autod ja parklad ei ole nähtaval mõjutades sellisel
viisil laiemalt hoiakuid ja suhtumist liikumisviisidesse. Samas on võimalus kujundada hoonete
välisuste ees asuv vabanev ruum ümber mõne teise funktsiooni täitmiseks.
Liikumisharjumuste muutmiseks on vajalik pöörata tähelepanu inimeste teadlikkuse
parandamisele ning hoiakute muutmisele. Inimesed on sageli kinnistunud ühe
liikumisvõimaluse külge, ega oma teavet teiste liikumisvõimaluste kohta. Suurendades
teadlikkust autole alternatiivsete liikumisviiside kättesaadavuse suhtes paraneb ka teadlikkus
ja seeläbi valmisolek muuta enda käitumist. Järjest enam suureneb inimeste soov hoida
ümbritsevat keskkonda ning käituda vastutustundlikult. Lisaks autole alternatiivsete
liikumisviiside kättesaadavuse parandamisele on vajalik parandada inimeste teadlikkust
erinevate liikumisviiside kasutamise mõjust keskkonnale ning ühiskondlike ja isiklike kulutuste
ulatust kasutades erinevaid liikumisviise. Teadlikkust aitavad parandada nii infovahetus kui ka
kampaaniate läbiviimine. Sel eesmärgil on võimalik ära kasutada erinevaid nuti- ja
veebirakendusi kui ka ekraane. Erinevates riikides on saavutanud positiivset tulemust ka
personaalsete liikuvuskavade koostamine, mis arvestab nii töötaja liikumisvajadusi kui ka
sellega kaasnevaid mõjusid.

3. Tartu Ülikooli kliinikum
3.1. Elanike arv
Uuringualale jääb Tartu linna rahvastikregistri andmetel 235 elamut, kus elab kokku 937
inimest (2017. aasta andmetel).

3.2. Mobiilpositsioneerimise andmete analüüs
Mobiilpositsioneerimise käigus vaadeldud ala ei kattu täiel määral uuringu lähteülesandega
määratletud alaga. Katmata jääb eelkõige Riia ja Sanatooriumi tänavatega piirnevad
elamupiirkonnad. Osaliselt on vaadeldud ka uuringuala lähitagamaad, mis katab eelkõige
uuringualast põhja poole jäävas Lehola ja N.Lunini tänavate vahelises osas ning Väike Kaar
tänava piirkonda jääva ala. Kuna piirkonna keskne ja suurima mahuga tõmbekeskus on
Kliinikum, katab mobiilpositsioneerimise uuringuala olulise osa piirkonnast ning uuringuala
ulatus võimaldab hinnata liikuvust piisaval määral.

Joonis 8. Tartu Ülikooli Kliinikumi uuringuala ja mobiilpositsioneerimise uuringuala

Mobiilpositsioneerimise käigus jaotati inimesed lähtuvalt piirkonna ja seda külastavate inimeste
iseäralikest käitumismustritest nelja klassi:
1.
2.
3.
4.

Inimesed, kes on külastanud piirkonda enamal kui 5 päeval kuus;
Inimesed, kes on külastanud piirkonda 2-5 päeval kuus;
Inimesed, kes on külastanud piirkonda 1 päeval kuus;
Väliskülastajad.

Neist esimene iseloomustab eelkõige töötajaid ning pikaajalisi patsiente. Ülejäänud variandid
iseloomustavad peamiselt külalisi või ebaregulaarseid töötajaid, kes külastavad kliinikumi
vähestel päevadel kuu jooksul.
Ühe kuu jooksul külastas uuringuala mobiilpositsioneerimise andmete kohaselt ligikaudu 5 000
inimest. Suurim külastajate arv oli aprillis. Võrreldes teiste vaatlusalaste piirkondadega püsib
uuringuala külastus aasta lõikes stabiilsem ning juulis külastajate arv samaväärselt teiste
piirkondadega ei vähene.
Enamik piirkonna külastajatest külastavad uuringuala rohkem kui 5 päeval kuus. Ehk need on
inimesed, kes on suure tõenäosusega töötajad. Juulis väheneb töötajate arv võrreldes aprilliga
ligikaudu 36,6% võrra. Sageli ja harva piirkonda külastavate inimeste arv väheneb juulis
võrreldes teiste perioodidega vähem. Samas väliskülastajate arv juulis koguni kasvas.
Väliskülastajate arv varieerub aasta jooksul suures ulatuses. Jaanuaris moodustavad
väliskülastajad kõikidest külastajatest ligikaudu 9,1%. Aprillis on väliskülastajate arv võrreldes
jaanuariga 36% suurem moodustades kõikidest piirkonna külastajatest 11,3%. Juulis on
väliskülastajate arv võrreldes jaanuariga koguni 65% suurem, moodustades kõikidest
külastajatest 17,2%.
Tabel 19. Uuringuala külastajad

Jaanuar Aprill Juuli
Inimesed, kes on külastanud piirkonda enamal kui 5
päeval kuus
Inimesed, kes on külastanud piirkonda 2-5 päeval kuus
Inimesed, kes on külastanud piirkonda 1 päeval kuus
Väliskülastajad
Kokku

Oktoober

1844

1983 1258

1864

1348
1317
453
4962

1457 1141
1386 1208
615 747
5441 4354

1405
1348
636
5253

Alljärgnevalt on arvestatud tööalaste liikumistena esimest jaotust, kus on kajastatud nende
isikute hulk, kes on külastanud piirkonda enam kui viiel päeval kuus. Külastajatena on
arvestatud neid isikuid, kes külastavad piirkonda vähem kui viiel päeval kuus.

3.3. Päevane külastuste jagunemine
Uuringuala külastus varieerub sõltuvalt sesoonsusest ja nädalapäevadest. Arvestades
piirkonna iseärasustega, külastatakse piirkonda enim tööpäevadel. Ühel tööpäeval külastab
piirkonda ligikaudu 5 000 inimest. See sisaldab nii elanikke, töötajaid kui ka külastajaid.

Joonis 9. Piirkonnas viibijad (jaanuar)

Joonis 10. Piirkonnas viibijad (aprill)

Joonis 11.

Piirkonnas viibijad (juuli)

Joonis 12.

Piirkonnas viibijad (oktoober)

3.4. Tööalased liikumised
Kliinikumi uuringuala sagedamini kui viiel korral kuus külastanud inimestest, keda praegusel
juhul määratletakse töötajatena, elab ligikaudu 63% Tartu linnas. Tartu maakonnas elab lisaks
veel ligikaudu 18% töötajatest. Mujalt Eestis elab pea 20% piirkonna töötajatest. Need on
inimesed, kes sõltuvalt suurel määral eelkõige just autoliiklusest. Eelkõige, kui olemasolev
ühistransport ei rahulda vajadusi.
Suurim töötajate arv on aprillis ja väikseim juulis, kui puhkusteperioodi tõttu väheneb töötajate
arv võrreldes aprilliga ligikaudu 38,7%. Enim väheneb suvel just Tartu linna elanike osakaal.
Tabel 20.

Uuringualal töötavate inimeste elukohtade jagunemine

Reasildid
Tartu linn
Tartu maakond
Muu Lõuna-Eesti
Muu Eesti
Kokku

Jaanuar
1152
324
189
163
1828

Aprill Juuli Oktoober Jaanuar Aprill Juuli Oktoober
1249 714
1156
63,0% 63,5% 59,3% 63,5%
374 224
358
17,7% 19,0% 18,6% 19,7%
174 150
178
10,3% 8,9% 12,4%
9,8%
169 117
128
8,9% 8,6% 9,7%
7,0%
1966 1205
1820

Suurim osa kliinikumi töötajatest elab uuringuala vahetus läheduses tsoonides nr 22 ja 26.
Näiteks jaanuaris elas 132 inimest tsoonis nr 22 ja 183 inimest tsoonis nr 26.

Joonis 13. Uuringualal töötavate Tartu elanike arv (jaanuar)

Joonis 14. Uuringualal töötavate Tartu elanike arv (aprill)

Joonis 15. Uuringualal töötavate Tartu elanike arv (juuli)

Joonis 16. Uuringualal töötavate Tartu elanike arv (oktoober)

Tartu Ülikooli Kliinikumi andmed kajastavad kõiki töötajaid. Antud andmestik kirjeldab
terviklikku nõudlust, milliste piirkondade vahel toimub liikumine sõltumata sagedusest ja
mahust. Eelkõige iseloomustab antud andmestik ühendusvõimaluste vajadust. Kliinikumi
andmetel elab suurim osa Tartu linnas elavatest töötajatest Annelinna linnaosa
mobiilpositsioneerimise tsoonides. Seda võib pidada ka loomulikuks, sest Annelinna linnaosas
elab ligikaudu kolmandik Tartu linna elanikest. Samas tähendab Annelinna paiknemine
kliinikumi suhtes suuremat vajadust motoriseeritud transpordi järele. Ühistranspordi
eelistamine toimub seega olukorras, kus ühistransport võimaldab teostada mõistliku aja jooksul
kõiki soovitud tegevusi, sh ka neid, mida inimene on sunnitud tegema teiste perekonnaliikmete
vajaduste rahuldamiseks (nt laste viimine õppeasutusse). Juhul kui ühistransporditeenus ei
paku soovitud kvaliteediga teenust, eelistatakse pigem autosid. Suur osa töötajaid elab siiski
ka Kliinikumi läheduses Tammelinnas, Maarjamõisas ja Veerikul.

Joonis 17. Uuringualal töötavate Tartu elanike arv (TÜ Kliinikumi andmetel)

3.5. Külastusega seotud liikumised
Eesti sisestest uuringuala külastustest teostatakse enamik Tartu linnast ja maakonnast väljas
elavate inimeste poolt moodustades enam kui poole kõikidest Kliinikumi piirkonna
külastajatest. Tartu linna elanikud moodustavad ligikaudu 28% kõikidest piirkonna
külastajatest.
Külastajate arv on väikseim juulis ning suurim aprillis. Võrreldes aprilliga väheneb juulis
uuringuala külastanud inimeste arv ligikaudu 23% võrra. Peamiselt toimub vähenemine just
Tartu linna elanike arvelt.
Tabel 21. Uuringuala külastajate elukohtade jagunemine

Reasildid
Tartu linn
Tartu maakond
Muu Lõuna-Eesti
Muu Eesti
Kokku

Jaanuar
711
458
536
801
2506

Aprill
798
509
577
819
2703

Juuli Oktoober Jaanuar Aprill Juuli Oktoober
512
701
28,4% 29,5% 24,5% 27,3%
404
477
18,3% 18,8% 19,4% 18,6%
489
560
21,4% 21,3% 23,4% 21,8%
681
828
32,0% 30,3% 32,6% 32,3%
2086
2566

Suurim külastajate arv on pärit kliinikumi lähiümbruse tsoonidest (nr 20 ja 22). Näiteks tsooni
nr 20 elanikest külastas jaanuaris kliinikumi ala 51 inimest ning tsooni nr 22 elanikest 92
inimest. Olulise kaaluga on ka Annelinna linnaosa tsoonid.

Joonis 18. Uuringuala külastanud Tartu elanike arv (jaanuar)

Joonis 19. Uuringuala külastanud Tartu elanike arv (aprill)

Joonis 20. Uuringuala külastanud Tartu elanike arv (juuli)

Joonis 21. Uuringuala külastanud Tartu elanike arv (oktoober)

Välisriikidest pärit külastajad moodustavad kõikidest uuringuala külastavatest inimestest
ligikaudu 10%. Ligikaudu pooled väliskülastajatest pärinevad Soomest. Lisaks Soomele
moodustavad olulise osakaalu välisriikidest pärit külalistest ka Venemaa, Leedu, Läti ja Rootsi
elanikud.
Tabel 22. Välisriikidest pärit külaliste elukohtade jagunemine

Jaanuar
Soome
229
Venemaa
23
Leedu
20
Läti
24
Rootsi
<10
Väliskülastajad kokku 453

Aprill
278
75
46
46
<10
615

Juuli Oktoober Jaanuar Aprill Juuli Oktoober
343
282
50,6% 45,2% 45,9% 44,3%
31
45
5,1% 12,2% 4,1%
7,1%
68
34
4,4% 7,5% 9,1%
5,3%
37
36
5,3% 7,5% 5,0%
5,7%
18
110
2,4%
17,3%
747
636

3.6. Ühistranspordi kättesaadavus

Tartu Ülikooli Kliinikumi läheduses asuvad Kaare, Maarjamõisa ning Polikliiniku peatused.
Enamik ühistranspordiliine liigub mööda Riia tänavat, mistõttu on just sellel tänaval
ühistranspordi kättesaadavus parem ning kasutades Kaare peatust juurdepääs Kliinikumile
kvaliteetsem.

Joonis 22.

Peatuste asukohad Tartu Ülikooli Kliinikumi läheduses

Tartu linna liinivõrk võimaldab otseühenduse Kliinikumiga pea igast Tartu linnaosast.
Arvestades inimeste vähest soovi teostada ümberistumisi, on otseühenduse olemasolu inimese
jaoks olulise tähtsusega. Samas on oluline ka ühenduse ajakulu, mistõttu peaksid
ühistranspordiliinid liikuma inimeste jaoks kõige lühemat ja kiiremat trajektoori mööda
võimaldades pea sama kiiret ühendust kui auto. Oluline on ka peatuste paiknemine, mis aitaks
kokku hoida peatustesse kõndimise ja hilisemat peatusest sihtkohta kõndimise ajakulu. Seega
ootavad inimesed ühistranspordilt võrreldes autoga pea sama kiiret ühendusvõimalust sobival
ajahetkel.
Kaare peatust läbib päevasel ajal kaheksa erinevat liini (liinid nr 1, 3, 5, 7, 8, 11, 18 ja 24).
Neist liinidest neli läbib ka Maarjamõisa peatust (liinid nr 3, 7, 8, 11). Lisaks läbib Maarjamõisa
peatust liin nr 19, mis liigub üksnes hommikusel perioodil kolmel korral ühes suunas.
Maarjamõisa kliinik asub seega Tartus tihedaima bussiliiklusega tänavavõrgu ääres. Arvestades
liinivõrgu katvust võib ühendusvõimalusi pidada heaks.

Joonis 23. Kaare ja Maarjamõisa peatuste otseühendused

Sõidugraafikute sobivus sõltub eelkõige tööpäeva algusest ja soovitud ajavarust, mille ulatuses
inimene peab vajalikuks enne tööpäeva algust töökohale saabuda. Näiteks liiniga nr 7 jõuab
Ränilinna asumist läbi Lõuna keskuse ja Viljandi mnt, millega piirnevad Veeriku ja Maarjamõisa
asumid, kaudu Maarjamõisa peatusesse kell 7:32, mis tähendab kell 8:00 tööpäeva alustavate
inimeste jaoks ajavaru ligikaudu 28 minutit. Laupäeval ja pühapäeval saabub antud liin
Maarjamõisa peatusesse 7:30.
Veeriku asumist jõuab liiniga nr 3 Kaare peatusesse kell 7:32 või 7:58. Ühel juhul on tööpäeva
alguseni 28 minutit ning teisel juhul napid 2 minutit. Laupäeval ja pühapäeval saabuvad
Veeriku asumist liini nr 3 väljumised Kaare peatusesse kell 7:36 ja 7:58.
Veeriku ja Veeriku tööstuspargi asumitest jõuab liiniga nr 11 Kaare peatusesse kell 7:33, mis
on pea samaaegne saabumine kui liin nr 3 samal suunal. Liin nr 11 liigub üksnes tööpäevadel.
Veeriku asumist jõuab liiniga nr 5 Maarjamõisa peatusesse kell 7:44. Laupäeval ja pühapäeval
jõuab esimene väljumine Maarjamõisa peatusesse alles kell 8:10. Arvestades marsruute ja
sõiduplaane kasutavad Veeriku asumi elanikud suure tõenäosusega just liini nr 5.
Maarjamõisa asumis liigub ka liin nr 24. Siiski puudutab Maarjamõisa asumi elanikke sisuliselt
kaks peatust (Tulbi, Nooruse). Kuid nendest peatustest jõuab Kaare peatusesse kell 8:00, mis
ei pruugi sobita tööl käimiseks.

Joonis 24. Liinide nr 3 ja 5 marsruudid Veeriku
asumis

Joonis 25. Liini nr 7 marsruut algusega Ränilinna
asumist

Joonis 26. Liini nr 11 marsruut
Veeriku asumis

Joonis 27. Liini nr 24 marsruut Maarjamõisa
asumis

Ränilinna asumist läbi Tammelinna linnaosa kasutades liini nr 8 jõuab Maarjamõisa peatusesse
kell 7:48. Eelmise väljumisega jõuab 7:07. Kell 8:00 tööpäeva alustaval inimesel on seega aega
12 minutit. Laupäeval ja pühapäeval jõuab antud väljumisega Maarjamõisa peatusesse kell
7:39.
Ränilinna asumist mööda Riia, Soinaste ja Kesk-Kaare tänavaid Tammelinna linnaosas liikuv
liin nr 18 jõuab Kaare peatusesse kell 7:35. Järgmine väljumine jõuab kell 8:01, mis ei ole
sobiv kell 8:00 algava tööpäeva puhul. Arvestades liini marsruuti, kasutavad antud liini
Kliinikumis tööl käimiseks eelkõige Tammelinna linnaosa elanikud. Ränilinna ja Riia tänava
äärsesse piirkonda jäävad elanikud peavad tegema liialt suure ringi ja kaotavad seetõttu aega.
Liini Raudtee ja Kesk-Kaare tänavate äärde jääva piirkonna elanikud valivad liinide nr 8 ja 18
vahel lähtuvalt sellest, millisesse hoonesse töötajad ja ka külastajad otseselt suunduvad.
Arvestades, et liin nr 8 läbib Maarjamõisa peatust, mistõttu on kõndimise vahemaa võrreldes

Kaare peatusega väiksem, kujuneb vaatamata liini nr 18 varasemale saabumisele lisanduva
kõndimise aja tõttu Kliinikumi jõudmiseks mõlemal juhul samaaegseks.
Ränilinna asumist on Riia tänava kaudu kõige kiiremini võimalik jõuda Kaare peatusesse
kasutades liini nr 1. Kaare peatusesse saabuvad bussid kell 7:29 ja 7:49. Arvestades
kõndimisele kuluvat aega, ei pruugi 7:49 saabuva bussiga jõuda vajalikuks ajaks tööle.

Joonis 28. Liini nr 8 marsruut algusega Ränilinna
asumist läbi Tammelinna linnaosa

Joonis 29. Liini nr 18 marsruut Ränilinna asumis ja
Tammelinna linnaosas

Joonis 30. Liini nr 1 marsruut algusega Ränilinna
asumist mööda Riia tänavat

Annelinna linnaosa ühendab TÜ Kliinikumiga mitmeid eri liine võimaldades kiiret otseühendust.
Suurima sagedusega liin Annelinna ja Kaare peatuse vahel on liin nr 1. Kaare peatusesse
saabuvad Annelinnast bussid kell 7:25, 7:47 ja 7:58. Laupäeval ja pühapäeval saabub esimene
liini nr 1 väljumine Kaare peatusesse kell 7:41.

Joonis 31. Liini nr 1 marsruut

Joonis 33. Liini nr 24 marsruut

Joonis 35.

Joonis 32. Liini nr 5 marsruut

Joonis 34.

Liini nr 18 marsruut

Liini nr 3 marsruut

Liin nr 3 väljub sisuliselt kahel korral tunnis ja 8:00 tööpäeva alguseks on võimalik jõuda
väljumistega, mis saabuvad Kaare peatusesse kell 7:17 ja 7:35. Laupäeval ja pühapäeval
saabuvad Annelinna suunalt bussid Kaare peatusesse kell 7:26 ja 7:46.
Annelinnast alustav liin nr 5 võimaldab sõita küll Maarjamõisa peatusesse. Vaatamata
Maarjamõisa peatuse läbimisele kasutatakse antud liini suure tõenäosusega Annelinna suunalt
liikudes pigem Kaare peatusesse sõitmiseks, sest Maarjamõisa peatusesse jõudmiseks teen liin
eelnevalt ringi läbi Veeriku asumi. Mõisavahe ja Kalda tee äärsete piirkondade elanike jaoks
lisandub marsruudist tulenev täiendav ajakulu liiniosal, mis läbib Jaama tänavat. Arvestades
liini marsruuti, on antud liin eelkõige oluline just Jaama tänava ja Sõpruse pst ning osaliselt ka
Kaunase pst äärsete piirkondade elanike jaoks. Liin nr 5 väljumised jõuavad Kaare peatusesse
kell 7:32 ja 7:52 ning Maarjamõisa peatusesse kell 7:44.

Annelinna ühendab Maarjamõisa kliinikumiga ka liin nr 24. Lisaks Annelinna asumite elanikele
võimaldab liin nr 24 jõuda Kliinikumi ka Ees-Karlova asumi Turu tänava läheduses elavatel
inimestel. Antud liin saabub Kaare peatusesse kell 7:50 ja Maarjamõisa peatusesse kell 7:58.
Antud liin toimib üksnes tööpäevadel.
Osaliselt mõjutab Annelinna ka liin nr 18, kuid antud liini kasutades on võimalik jõuda Kliinikumi
juurde Jaamamõisa, Raadi ja Ülejõe asumite elanikud. Tööpäeval jõuab antud liin Kaare
peatusesse kell 7:18 ja 7:46, nädalavahetusel kell 7:47.
Arvestades sõiduaegu ja graafikuid, võib pidada Annelinna ühendust heaks.
Liin nr 7 mõjutab eelkõige Kruusamäe ja Ujula-Kvissentali asumite elanike juurdepääsu
Kliinikumile. Arvestades liini marsruuti, on antud liin eelkõige arvestav juurdepääsuks
uuringualale Puiestee ja Aruküla tee ääres asuvate hoonete elanike jaoks. Vahi, Kummeli ja
Põllu tänavate äärsete elanike jaoks tähendab Kvissentali peatusesse sõitmine täiendavat
ajakulu, mis vähendab antud liini atraktiivsust. Liin nr 7 jõuab antud suunalt Kaare peatusesse
7:24 ja 7:52. Arvestades Kaare peatuse paiknemist Kliinikumi hoonete suhtes ei pruugi kell
7:52 saabuv väljumine olla sobiv neile, kelle tööpäev algab kell 8:00. Nädalavahetusel enne
kella 8:00 liin nr 7 Kaare peatusesse ei saabu.
Liin nr 8 ühendab Maarjamõisa peatusega lisaks kesklinna piirkonnale ka Supilinna ja Tähtvere
asumid. Buss jõuab Maarjamõisa peatusesse kell 7:50.

Joonis 36. Liini nr 8 marsruut

Joonis 37. Liini nr 7 marsruut

Ropka piirkonda ühendavad Kliinikumiga liinid nr 11 ja 19. Liinil nr 19 on üksnes kolm väljumist
hommikusel perioodil. Samas jõuavad Ropka piirkonnast saabuvad väljumised Maarjamõisa
peatusesse kell 7:12. Järgmine väljumine saabub kell 8:24. Kell 8:00 algava tööpäeva puhul ei
sobi kumbki neist väljumistest. Kuna liin nr 19 väljub üksnes kolmel korral, võimaldab Ropka
piirkonda tagasi pääseda üksnes liini nr 11.

Liin nr 11 läbib asustuse paiknemisest tulenevalt nii Jalaka, Tähe kui Võru tänavat, mis
suurendab liini kättesaadavust laiale alale, kuid seeläbi suureneb ka sõiduaeg. Antud liinil
sõitev buss saabub hommikul Maarjamõisa peatusesse kell 7:14 ja seejärel 8:26. Sisuliselt
jõuavad liinid 11 ja 19 Maarjamõisa üheaegselt. Liin nr 11 toimib sarnaselt liiniga nr 19 üksnes
tööpäevadel, mistõttu nädalavahetusel puudub Ropka piirkonna suunalt ilma ümberistumiseta
võimalus ühistranspordiga Kliinikumi tööl käia.

Joonis 38. Liini nr 11 marsruut

Joonis 39. Liini nr 19 marsruut

Ühistranspordi kasutamise eelistamisel on lisaks ühenduse olemasolule oluline ka sõiduaeg.
Arvestades inimeste vähest valmisolekut teostada ühistransporti kasutades ümberistumisi ning
ümberistumise korral lisanduva ajakuluga, on ühistranspordi eelistamise puhul inimese jaoks
oluline kiire otseühenduse võimaluse olemasolu lähtekoha ja sihtkoha vahel. Eelkõige ei tohi
ühistranspordi kasutamise ajakulu ületada autoga, samuti ka jalgrattaga liikumise ajakulu,
olulisel määral.
Uuringualale juurdepääs on tagatud kasutades Kaare ja Maarjamõisa peatuseid. Maarjamõisa
peatus asub piirkonna hoonetele lähemal, mistõttu on jalgsi käimisele kuluv aeg võrreldes
Kaare peatusega lühem. Samas läbib Maarjamõisa peatust võrreldes Kaare peatusega vähem
liine. Väiksem liinide hulk kahandab juurdepääsuvõimalusi.
Kaare ja Maarjamõisa peatuseid kasutades jõuab pea igast Tartu linna piirkonnast Kliinikumi
ühistranspordiga otseühendusega kuni poole tunnise bussisõidu jooksul. Kuna Ihaste
piirkonnaga puudub uuringualal otseühendus, jääb see piirkond ka alljärgnevast arvestusest
välja. Otseühenduse puudumise ja Ihaste piirkonna paiknemise tõttu Kliinikumi suhtes kujuneb
ümberistumise vajadusest ja sõiduajast tulenevalt bussiga Kliinikumi jõudmise ajakulu
võrreldes autosõiduga oluliselt aeganõudvamaks, mistõttu ühistranspordi kasutamise
tõenäosus on madal.

Joonis 40. Ühistranspordi sõiduaeg Maarjamõisa peatustesse

Joonis 41. Ühistranspordi sõiduaeg Kaare peatustesse

Kuni kümne minutilise ühistranspordiga sõiduaja ulatuses elab ligikaudu 900 Kliinikumi
töötajat. Siinjuures on arvestatud Kliinikumi töötajate registreeritud elukoha aadresse. Kaare
peatust läbivate suurema hulga liinide tõttu on ka juurdepääs sellele peatusele parem, mistõttu
on just Kaare peatusesse võimalik jõuda nii 20 kui 30 minutilise sõiduajaga suuremal hulgal
inimestel võrreldes Maarjamõisa peatust kasutades.
Tabel 23. Uuringualale ühistranspordiga jõudmise ajakulu
töötajate kohta (ühistranspordi otseühenduse olemasolul)

Ajakulu uuringualale jõudmiseks
… - 10 minutit
10 - 20 minutit
20 - 30 minutit
30 - 40 minutit
40 - 50 minutit

Kaare Maarjamõisa
889
884
1345
979
1049
833
41
433
88

3.7. Autoga juurdepääs uuringualale
Autoga on võimalik jõuda Kliinikumi juurde pea kõikjalt Tartu linnast 15 minutilise sõiduaja
jooksul. Sealhulgas jõuab uuringualale kesklinna piirkonnast ligikaudu 5 minutilise autosõidu
ajaga. Enamik Annelinna linnaosast, kus elab suur osa uuringuala töötajatest ja külastajatest,
on 10 minutilise autosõidu kaugusel.

Joonis 42. Autoga sõiduaeg TÜ Kliinikumi uuringualale

Autoga on võimalik 5 minutilise sõiduaja jooksul jõuda Kliinikumi uuringualale 1 264 töötajal,
kuni 10 minutilise sõiduajaga kokku 2 577 töötajal. Arvestades, et sama aja jooksul on võimalik
ühistranspordiga jõuda piirkonda 889 inimesel, ilmneb autosõidu oluline ajaline eelis võrreldes
ühistranspordiga. Sageli on just ajafaktor inimeste liikumisviisi valikul kõige olulisem.
Joonis 43. Uuringualale autoga jõudmise ajakulu töötajate kohta

Ajakulu uuringualale jõudmiseks
… - 5 minutit
5 - 10 minutit
10 - 15 minutit

Töötajate arv
1264
1313
830

3.8. Jalgsikäik ja jalgrattakasutus
Jalgsikäigu ja jalgrattakasutuse üheks oluliseks kriteeriumiks on vahemaa lähtekoha ja
sihtkoha vahel. Jalgsikäigu puhul arvestatakse optimaalseks vahemaaks 1 km ja jalgrattasõidu
puhul 5 km. Pikemate vahemaade puhul väheneb valmisolek kergliiklust kasutada olulisel
määral. Jalgsikäigu tagamaa ulatub uuringuala piiresse ja selle tagamaale. Jalgrattakasutuse
optimaalne tagamaa ulatus on pea terve Tartu linn. Üksnes Annelinna linnaosa kaugem osa
ning Ihaste piirkond jääb kaugemale kui 5 km.

Joonis 44.

Jalgsikäigu ja jalgrattakasutuse optimaalne tagamaa

Jalgsikäigu teekonna ulatuses (1 km) elab 237 Kliinikumi töötajat ning jalgrattasõidu
optimaalse teekonna kaugusel (5 km) elab 3 016 Tartu linnas elavat Kliinikumi töötajat.
Arvestades vahemaid on jalgrattasõidul suur potentsiaal kujuneda oluliseks liikumisviisiks.
Jalgrattakasutuse suurendamisel on seega oluline parandada just mugavaid ja ohutuid
ühendusi. Tartu Linnavalitsus on viimastel aastatel olulisel määral arendanud jalgrattateede
võrgustikku ning põhimarsruute kasutades võib hinnata juurdepääsu Kliinikumile heaks. Siiski
esineb jalgrattateede võrgustikus katkendlikkust, mis osaliselt mõjutab inimeste valmisolekut
kasutada igapäevaselt jalgratast.

Joonis 45. Tartu linn jalgrattateed ja -rajad

3.9. Küsitlustulemuste analüüs

Ankeetküsitlusele vastas 527 Kliinikumi töötajat. Vastanutest 429 elab Tartu linnas, 86
vastanut Tartu maakonnas, 1 elukoht on teadmata ja ülejäänud elavad väljaspool Tartu
maakonda. Väljaspool Tartu linna elavate vastanute elukohad on järgnevad:
Tabel 24. Väljaspool Tallinna linna elavate vastanute elukohtade jagunemine

Elukoht
Elva
Haaslava vald
Kambja vald
Konguta vald
Luunja vald
Nõo vald
Põlva maakond
Tartu maakond

Vastanute arv
4
4
3
1
10
4
3
2

Elukoht
Tartu vald
Tähtvere vald
Võnnu vald
Ülenurme vald
Tähtvere vald
Jõgeva maakond

Vastanute arv
17
12
1
27
1
8
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Küsitlusele vastanud töötajatest kasutas enamik tööl käimiseks autot. Autokasutajad
moodustasid kõikidest vastanutest 46,7%, ühistranspordikasutajad 30,1% ning jalgsi käis tööl
16,0% vastanutest. Jalgrattakasutuse osakaal on 5,1%. 11 vastanut märkis variandina muu.
Enamasti varieerus sellisel juhul liikumis sõltuvalt päevaperioodist või ilmastikutingimustest.
Osadel juhtudel kasutati tööle jõudmiseks üht liikumisviisi ja tagasi teist. Enamasti liiguti sellisel
juhul tööle autoga ja tagasi ühistranspordiga. Sageli valiti liikumisviis lähtuvalt ilmast ja eelistati
suvel jalgsikäiku ning jalgrattasõitu ja talvel ühistransporti või autot.
Tabel 25. Vastanute liikumisviiside jaotus

Liikumisviis
Jalgsi
Jalgrattaga
Autoga
Ühistranspordiga
Muu

Arv
84
27
245
158
11

Osakaal
16,0%
5,1%
46,7%
30,1%
2,1%

Erinevate liikumisviiside kasutatavust mõjutab selle kättesaadavus. Küsitlusele vastanutest
märkis 144 inimest, et neil puudus auto kasutamise võimalused. Enamik neist kasutas
liikumiseks ühistransporti. Vastanutest 124 märkis, et neil puudub jalgsi käimise võimalused.
Enamik neist kasutas liikumiseks autot ja väiksemal määral ühistransporti, mistõttu
jalgsikäimise võimaluste puudumine tuleneb erinevate huvipunktide vahelisest kaugusest.
Jalgrattakasutus puudus 159-l vastanul. Pea võrdselt kasutasid jalgratta kasutuse võimaluseta
inimesed autot ja ühistransporti. Ühistranspordi kasutamise võimaluse tõid välja 50 küsitlusele
vastanut. Pooled neist liikusid tööle autoga.
Liikumisviiside eelistused jagunevad võrreldes liikumisviiside jaotusega võrdsemalt. Enim
eelistatakse kasutada ühistransporti. Esimese eelistusena valisid ühistranspordi 166 vastanut

ning teise eelistusena 143 vastanut. Samas 104 inimest on valmis ühistransporti kasutama
üksnes sellisel juhul, kui teised võimalused ei ole võimalikud. Autot valisid esimese eelistusena
156 vastanut ja võimaluse korral väldiksid 110 vastanut. Jalgsi käimist eelistab esimese
valikuna 117 vastanut ja jalgsi käimine ei ole võimalik 123 vastanu jaoks. Esimese eelistusena
moodustab väikseima osakaalu jalgrattakasutus. Samas teise eelistusena moodustab
jalgrattakasutus ühistranspordi järel olulisima tähtsuse ning jalgrattakasutust välistas võrreldes
teiste liikumisviisidega kõige vähem vastanuid. Üldised hoiakud annavad seega
jalgrattakasutuse senise kasutatavuse tõstmiseks laiaulatuslikud võimalused.
Tabel 26.Vastanute liikumisviiside eelistused

Liikumisviis
Jalgsi
Jalgratas
Auto
Ühistransport

Eelistus
1
2
3
117 118 125
86 139 144
156 100 107
166 143 90

4
123
93
110
104

Inimesed on üldiselt enda kasutatud liikumisviisiga rahul ja eelistavad seda teistele
liikumisviisidele. See näitab, et inimese transpordikasutus ja liikumisviisi valik on seotud
eelkõige isikliku otsusega, ega ole seotud teiste liikumisviiside kättesaadavuse puudusega.
Inimene teeb oma teadliku valiku erinevate transpordiliikide hulgas ja valib selle, mis vastab
tema ootustele ja vajadustele enim. Enamik jalgsi käivatest vastanutest eelistas esimese
valikuna just jalgsikäiku. Nende inimeste elu- ja töökoha vaheline kaugus on piisavalt lühike,
et puudub vajadus motoriseeritud transpordi järele. Seetõttu on just jalgsi liikuvate inimeste
jaoks teine eelistus jalgrattasõit ning auto ja ühistranspordi tähtsus on vähene.
Sarnaselt jalakäijatele eelistavad jalgratturidki pigem kergliiklust ja esimese eelistusena just
jalgratast. Antud eelistused iseloomustavad jalgrattakasutajate eelkõige lühemaid liikumisi,
mida on võimalik sooritada jalgsi liikudes või jalgrattaga sõites ja motoriseeritud transpordi
järele puudub vajadus.
Enamik autokasutajatest eelistab teiste liikumisviiside ees autot. Üksnes 21 igapäevaselt autot
kasutanud vastanut eelistaks võimaluse korral mistahes muud liikumisviisi. Autokasutajate
teine eelistus on ühistransport või jalgratas. Jalgsikäigu eelistamise osakaal on väiksem. Seega
elavad autokasutajad töökohast pigem kaugemal või on liikumismustrid mitmekesised,
mistõttu auto võimaldab optimaalseimalt jõuda kõikidesse soovitud sihtkohtadesse sobivaima
ajakuluga.
Tabel 27. Erinevate liikumisviiside kasutajate liikumisviiside eelistused

Liikumisviis
Jalgsi
Jalgratas
Auto
Ühistransport

JalgrattaJalgsi liikujate
kasutajate
eelistused
eelistused
1
2 3 4 1
2
3
70 13 1
17 5
9
36 22 8 26 1
1
13 35 24
1 13
4
19 17 38 1
8
7

4
5
9
8

Autokasutajate
eelistused
1
2
3
4
29 34 70 91
36 70 73 46
137 55 31 21
43 80 55 53

Ühistranspordikasutajate
eelistused
1
2
3
4
18 46 46 25
9 31 46 37
15 31 24 50
114 32 8
3

Ühistranspordikasutajad eelistavad valdavalt ühistransporti teistele liikumisviisidele. Seega
vastab ühistransporditeenus nende vajadustele ning võimaldab jõuda sobivaimal viisil soovitud
sihtkohta. Üksnes kolm vastanut valiksid ühistranspordi kõige viimasel juhul.

Ühistranspordikasutajate muud eelistused jagunevad ühtlaselt teiste liikumisviiside vahel.
Suurim osakaal välistas seejuures autokasutuse. 50 ühistranspordiga tööl käivat vastanut tõid
välja, et auto on nende neljas eelistus.
Ühistranspordi puhul hinnati kõige positiivsemalt selle kasutamise ohutust nii oma tervisele kui
varale. Ühistranspordi kasutuse ohutust hindasid küsitlusele vastanud pea võrdväärseks
autokasutuse ohutusega. Samuti ei nähtud ühistranspordi kasutuse maksumuses olulist
piiravat tegurit. Samas põhjustas enim rahulolematus ühistranspordikasutuse ajakulu,
mugavus ning ootetingimused, mille puhul rahulolematust väljendavad hinnangud ületasid
rahulolevaid.
Jalgrattakasutuse puhul hinnati kõige positiivsemalt jalgrattaga liikumise maksumust. Siiski
ilmnesid maksumuse valikul suur varieeruvus. Ligikaudu 14% vastanutest hindas maksumust
ühega. Tõenäoliselt arvestati sellisel juhul maksumusena ka jalgratta soetamisega kaasnevaid
kulusid. Maksumusele lisaks hinnati enam positiivsete hinnetega ka liikumise ajakulu ja
prognoositavust. Jalgrattakasutuse puhul põhjustas enim rahulolematust ohutus, jalgrataste
hoiutingimused ja mugavus. Suure tõenäosusega piiravad just need hoiakud enim valmisolekut
jalgratast igapäevaselt kasutada.

Joonis 46.

Rahulolu erinevate liikumisviiside kvaliteeditingimustega

Jalgsi käimist piirab enim inimeste igapäevased läbitavad vahemaad. Pikemate vahemaade
puhul kujuneb liikumine liialt aeganõudvaks, mistõttu hinnati ka jalgsikäigu puhul
negatiivsemalt just selle ajakulu. Sellest tuleneb suuresti jalgsikäigu mugavuse madal hinnang.
Ülejäänud jalgsikäigu näitajaid hinnati pigem positiivselt.
Autokasutuse puhul hinnati kõige kõrgemalt auto kasutamise mugavust, ajakulu ja autosõidu
prognoositavust ning ohutust. Eelkõige just nendest argumentidest tulenevalt eelistatakse
enamasti autot teistele liikumisviisidele. Auto kasutamise juures leiti suurimate probleemidena
parkimistingimusi töökohal ja autokasutuse maksumust.
Täiendavatest kommentaaridest ilmnesid jalg- ja jalgrattakasutuse puhul sarnased probleemid
ja eelistuste põhjused, mistõttu on neid otstarbekas vaadelda koos. Enamasti rõhutati
jalgsikäigu ja jalgrattakasutuse puhul selle mõju tervisele. Aktiivsed liikumisviisid võimaldavad
liikumisega kaasneva füüsilise koormuse tulemusena parandada üleüldist tervislikku seisundit.
Nii jalgsi käimine kui jalgrattakasutus on lõõgastav ja liikumiseks kuluv aeg aitab puhata pärast
rasket tööpäeva ja võimaldab mõtteid koguda. Mõlemad liikumisviisid võimaldavad odavat,
mugavat ja sõltuvalt elu- ning töökoha paiknemisest ka kiiret ühendust. Aktiivsete
liikumisviiside kasutajad tõid välja, et neile lihtsalt meeldib kõndida või jalgrattaga sõita ja see
mõjutab ka nende valikuid. Seejuures suurendavad ilusad ilmad kergliikluse kasutatavuse
tõenäosust. Jalgsikäik ja jalgrattakasutus võimaldab sarnaselt autoga liikumise paindlikkust ja
sõltumatust teiste liikumisviiside kättesaadavusest. Sageli rõhutati aktiivsete liikumisviiside
kasutamise puhul ka keskkonnasäästlikkuse aspekti. Jalgsikäigu puhul toodi välja muuhulgas
ka selle vähene stress võrreldes teiste liikumisviiside ees. Puudub hirm jalgratta varastamise
pärast, autoga liikumise ja parkimistingimuste pärast ning sõltuvus ühistranspordi kvaliteedist.
Jalgsikäiku ja jalgrattakasutust piirab enamasti elukoha kaugust töökohast ning muudest
igapäevastest sihtkohtadest. Aktiivsete liikumisviiside kasutatavust piirab ka jalgrattateede
ning kõnniteede olemasolu. Kõnniteed on kohati halvas olukorras või puuduvad üleüldse, mis
muudab liikumise keeruliseks. Halvemate ilmade korral on oht määrida jalatseid ja riideid.
Rahulolematust ja ohutunnet suurendavad ülekäiguvõimalused ja teede hooldus. Ootamatult
sageli toodi välja ka õhusaaste teema, mis hirmutab jalakäijad suurte magistraalide äärest
eemale ja autodesse.
Jalgrattakasutuse puudustena toodi välja jalgrattateede võrgustiku katkendlikkust ja olemasolu
igapäevasel liikumisteel. Jalgrattateed võimaldavad soovitud kohta jõuda ringiga, mistõttu
kujuneb ajakulu suureks. Olulise punktina toodi välja ohutus. Sageli tunnistasid vastanud, et
nad ei kasuta jalgratast just sel põhjusel, et see näib ohtlik. Inimesed ei julge jalgrattaga
sõiduteel autode vahel sõita ja kõnniteed on selleks liialt kitsad. Olemasolevad jalgrattateed
on jagatud ruumiga ning jalgratturid peavad sõitma jalakäijate vahel, mis omakorda põhjustab
jalakäijate ja jalgratturite vahelisi konflikte ning ohuolukordi. Üheks sagedasemaks
probleemiks oli ka turvaliste ja ilmastikukindlate parkimisvõimaluste puudus. Samuti toodi välja
pesemisvõimaluste puudumine.
Ühistranspordikasutuse puhul rõhutati selle ohutust ja mugavust. Igapäevaselt ühistransporti
kasutavad inimesed on pakutava teenusega üldjoontes rahul ja hindasid kvaliteeti heaks.
Ühistransport võimaldab kiiret ja täpset liikumist, mis tagab prognoositud ajaga kohale
jõudmise. Olulise argumendina toodi välja ka ühistranspordi keskkonnasäästlikkus ja
maksumus võrreldes autokasutusega. Mitmel juhul toodi välja ühistranspordi kasutamisega
kaasnev puhkamise võimalus. Pärast tööpäeva lõppu ei pea väsinuna enam autot juhtima ega
liiklust jälgima. Vastanud tunnistasid, et ühistransport on halva ilma korral hea alternatiiv
jalgrattakasutusele või jalgsikäigule.
Siiski tunnistasid mitmed ühistranspordikasutajad, et nende liikumisviisi valikut mõjutavad
eelkõige piiravad võimalused kasutada teisi liikumisviise. Inimene kasutas ühistransporti sellisel
juhul eelkõige autokasutusvõimaluse puudumisel. Peamiste probleemidena toodi välja sobivate
marsruutide puudumise. Bussiliinid viivad soovitud kohta ringiga või sunnivad teostama

ümberistumisi, mistõttu kujuneb sõiduaeg pikaks. Just ajafaktor oli peamine piirav tegur, mis
vähendas valmisolekut kasutada igapäevaseks liikumiseks ühistransporti. Mitmel juhul märgiti
ka ühistranspordi kvaliteediprobleeme. Ühistransport jääb hiljaks, on ülerahvastatud ja
määrdunud ning häirib ka kaasreisijate käitumine. Peatused ei paikne kodule ja sihtkohale
sobivas asukohas, mis sunnib inimesi pikaks jalgsikäiguks ning pikendab seeläbi ajakulu
soovitud sihtkohta jõudmiseks. Olulise probleemina toodi välja sõidugraafikute sobimatuse.
Sõidugraafikud on harvad või ei võimalda optimaalse ajaga jõuda tööle ja töölt koju nii
tööpäeval kui ka nädalavahetusel. Eelkõige rõhutati vajadust, et ühistranspordiga oleks
võimalik jõuda tööle sobival ajal. Bussid võiksid Maarjamõisa kliinikumi juurde jõuda 7:45.
Mitmel juhul tõid puudega inimesed välja, et neil on ühistranspordi kasutamine raskendatud.
Auto kasutamise puhul oli negatiivseid hinnanguid minimaalselt. Mõned autokasutajad tõid
esile parkimisega seonduvad probleemid. Liiklusega ja ummikutega seonduvat mainisid üksnes
ühistranspordikasutajad. Eelkõige rõhutati autokasutuse positiivseid näitajaid. Autokasutus oli
sageli vastanute jaoks vältimatu seoses vajadusega teostada päeva jooksul mitmeid liikumisi
või kujunevad liikumised liialt pikaks, mistõttu kaotavad inimesed teisi liikumisviise kasutades
liialt väärtuslikku aega. Sageli oli vastanutel vaja transportida lapsi õppeasutustesse ja lähedasi
tööle või kaubandus- ja teenindusasutusse. Auto võimaldab transportida rohkem asju ja
seetõttu on lihtsam käija kauplustes. Vastanute jaoks oli oluline ka autokasutuse mugavus ja
paindlikkus. Inimene on autot kasutades vaba ajalistest ja ruumilistest piirangutest ning sõltub
üksnes enda valikutest ja otsustest. Auto tagab kindlustunde ootamatuste suhtes ja aitab
vältida halvast ilmast tulenevaid ebameeldivusi. Kuid lähtuvalt mitme vastanu seisukohast on
ilm meil kogu aeg halb.
Küsitlustele vastanute puhul ilmnes valmisolek liikumisviisi muutmiseks. Eelkõige on valmisolek
kasutada sobivate tingimuste olemasolul jalgratast. Selle eelduseks on siiski välja toodud
jalgrattakasutust
piiravate
puuduste
likvideerimine.
Eelkõige
nähti
eeldusena
jalgrattakasutamisel jalgrattateede olukorra ja võrgustiku laiendamisel, turvaliste ja
ilmastikukindlate hoiukohtade rajamisel ning pesemisvõimaluste tagamisel. Ühistranspordi
puhul oli ootus autoga võrdväärse ühenduskiiruse tagamisel ning sobivate sõidugraafikute
koostamisel.

3.10. Ettepanekud ja soovitused
Tartu Ülikooli Kliinikumile juurdepääsu parandamiseks ning inimeste liikumisharjumuste
kujundamisel on vajalik erinevate osapoolte vaheline koostöö ja teadlikkuse suurendamine.
Oluline roll on täita Tartu Linnavalitsusel ühistranspordi, kergliikluse ja tänavaruumi
planeerimisel kui ka Kliinikumi juhtidel ja töötajatel. Tartu linn on seadnud eesmärgiks
autokasutuse vähendamise, mistõttu on vajalik iga muudatuse kavandamisel lähtuda eelkõige
sellest eesmärgist ja hinnata, millisel määral iga tegevus võimaldab püstitatud eesmärki täita.
Oluline on ka piirkonna töötajate teadlikkuse parandamine ning hoiakute kujundamine.
Jalgrattakasutuse suurendamise eelduseks on jätkuv jalgrattateede võrgustiku ja hoiukohtade
rajamine. Tartu linnas on viimastel aastatel oluliselt keskendutud jalgrattaga liikumise
võimaluste parandamiseks ning rajatud igal aastal juurde täiendavaid jalgrattateid. Samas
tunnistavad peamiselt just jalgratast mittekasutavad inimesed, et tunnevad ennast jalgrattal
ohustatuna ning puuduv sobiv tee. Järjest enam esitatakse ka nõudmisi jalgrattateed
liikluskorraldusele. Järjest enam süveneb vajadus eraldada jalgratturid lisaks autoliiklusele ka
jalakäijatest.
Kliinikumi
piirkonnas
on
vajalik
turvaliste
ja
ilmastikukindlate
jalgrattahoiukohtade rajamine ning esiletoomine. Tõenäoliselt puudub paljudel teadmine
jalgrattahoidmise võimaluste kohta. Oluline on ka riietumis ja pesemisvõimaluste tagamine
ning teadlikkuse tõstmine selle võimaluse olemasolu kohta.
Ühistranspordi kasutamise puhul saab sageli piiravaks teguriks ühenduse olemasolu, kiirus ja
sõidugraafikute sobivus vajadustele. Arvestades Tartu linna asustuse struktuuri ning
tõmbekeskuste paiknemist, aitaks ühenduskiiruseid parandada ekspressliinide tekitamine
peamistele liikumissuundadele. Liinivõrgu kavandamisel on oluline tagada iga piirkonnaga
otseühenduse võimalus nii kesklinnaga kui ka Kliinikumiga. Sõidugraafikute kujundamisel tuleb
arvestada tööpäeva alguse ning lõpuaegadega. Siin on võimalik Kliinikumil anda sisend Tartu
Linnavalitsusele, millal erinevate vahetuste tööpäevad algavad ning lõppevad.
Liikumisharjumuste muutmise oluliseks komponendiks on inimeste teadlikkuse parandamine
ja hoiakute muutmine. Inimesed on sageli harjumuslikult kinnistunud ühe liikumisviisi külge.
Teadlikkuse parandamiseks on vajalik suurendada eelkõige autokasutajate teadlikkust
alternatiivsete liikumisviiside kasutamisvõimaluste suhtes ning autokasutusega tulenevate
välismõjude ja kulutuste ulatuste kohta. Üheks võimaluseks on personaalsete liikumisplaanide
koostamine, kui suure aja ja rahalise kuluga on võimalik erinevaid liikumisviise kasutades
liikuda kodu ja töökoha vahel. Positiivset mõju avaldab ka erinevate kampaaniate läbiviimine
ja autole alternatiivsete liikumisviiside positiivsete külgede tutvustamine.
Autokasutuse puhul on oluline eelkõige tagada klientide juurdepääs ja parkimisvõimalused.
Arvestades Kliinikumi tähtsust terve Eesti kontekstis on oluline liikluskorraldusvahenditega nii
Tartut ümbritsevatel teedel kui ka Tartu linna tänavatel suunata selgelt soovitud hooneni ja
seeläbi teenuseni.
Tallinna suunalt lähenedes on otstarbekas suunata autoliiklus riigimaantee nr 2 Tallinn - Tartu
- Võru – Luhamaa maanteelt Ringtee ja Ilmatsalu tänavate kaudu L.Puusepa tänavale, kuhu
paigutatakse täiendav infotahvel, mis suunab liiklejad soovitud hoone või parklani. Sel otstarbel
tuleks paigaldada lisanduvad märgid riigimaantee nr 2 Tallinn - Tartu - Võru – Luhamaa
maanteele 178,1 kilomeetrile olemasolevate suunaviitadega märgiposti.
Ilmatsalu tänavale suunav viit on otstarbekas paigaldada Ringee ja Ilmatsalu tänavate
ringristmiku väljuvale harule.

Viljandi suunalt saabuv liiklus on otstarbekas juhtida Kliinikumini kasutades Viljandi mnt ja
N.Lunini tänavaid. Antud marsruut võimaldab suunata liiklejad otse Kliinikumi parklasse.
Täiendava infotahvliga on võimalik liiklejad suunata sealt vajaduse korral edasi soovitud
hooneni.

Joonis 47.

Suunaviitade paigutus Tartule lähenevatel suundadel

Valga ja Võru suunalt saabujad on otstarbekas suunata Kliinikumi kasutades Riia tänavat. Riia
tänava äärde paigaldatakse täiendavad suunaviidad, mis suunavad liikluse Kliinikumi N.Lunini
tänava äärsesse parklasse või soovitud hooneteni.
Narva, Jõgeva ja Räpina suunalt pärineva liiklusvoo suunamine liikluskorraldusvahenditega ei
ole otstarbekas, kuna olemasolev tänavavõrk suunab liikluse läbi kesklinna Riia tänavale, mis

ongi liiklejate jaoks sobivaim lähenemismarsruut. Soovitud hoonete ja parklateni suunamiseks
on vajalik infotahvlite paigaldamine Riia tänavale.
Piirkondade suunaviitade paigutamisel on vajalik arvestada iga saabuva suunaga ja
olemasoleva liikluskorraldusega.

Joonis 48.

TÜ Kliinikumi suunaviidad

Suunaviitade paigutamisel on arvestatud hoonete paiknemise, funktsioonidega ja võimaliku
külastamise potentsiaali ulatusega. Eelkõige on oluline anda liiklejatele selge informatsioon
parkimisvõimaluste paiknemise suhtes.

4. Tartu kesklinn
4.1. Elanike arv

Uuringualal paikneb 158 hoonet, kus elab Tartu linna rahvastikuregistri andmete kohaselt
2 458 inimest (2017. aasta andmetel).

4.2. Mobiilpositsioneerimise andmete analüüs
Mobiilpositsioneerimise käigus vaadeldi uuringu lähteülesandega määratletud alast suuremat
piirkonda vaadeldes lisaks ka uuringuala lähiümbrust. Peamiselt mõjutab laiem uuringuala
elamupiirkondi Ülejõe ja Supilinna asumites.

Joonis 49. Tartu kesklinna uuringuala ja mobiilpositsioneerimise uuringuala

Mobiilpositsioneerimise andmetel elab vaadeldud alal kokku üle 7000 elaniku. Neist ligikaudu
30% on ajutised elanikud. Arvestades piirkonnas asuvate ühiselamute ja rendipindadega,
varieerub sellest tulenevalt piirkonna elanike arv sesoonselt olulisel määral.

Tabel 28. Elanike arv mobiilpositsioneerimise uuringualal

Püsielanik
Ajutine elanik
Elanikud kokku

Jaanuar
5010
2216
7226

Aprill
5342
2268
7610

Juuli Oktoober Jaanuar Aprill Juuli Oktoober
4038
4579
69,3% 70,2% 69,3% 70,1%
1788
1954
30,7% 29,8% 30,7% 29,9%
5826
6533

Kesklinna uuringualal töötab mobiilpositsioneerimise andmetel ligikaudu 5 000 inimest.
Seejuures jagunevad püsitöötajad ja ajutised töötajad pea pooleks. Suvisel perioodil väheneb
seoses puhkustega piirkonna töötajate arv olulisel määral.
Tabel 29. Töötajate arv mobiilpositsioneerimise uuringualal

Püsitöötaja
Ajutine töötaja
Töötajad kokku

Jaanuar
2589
2383
4972

Aprill
2688
2751
5439

Juuli Oktoober Jaanuar Aprill Juuli Oktoober
1852
2454
52,1% 49,4% 61,5% 53,6%
1157
2128
47,9% 50,6% 38,5% 46,4%
3009
4582

Vaadeldud ala külastus varieerub olulisel määral sõltuvalt sesoonsusest. Talvel on piirkonna
külastus kõige väiksem. Külastus suureneb kevadel ja suvel ning väheneb taaskord sügisel.
Suurema osa külastajatest moodustavad regulaarsed külastajad. Ligikaudu 30% külalistest
moodustavad aprillis ja oktoobris välisriikidest pärit külalised. Suvel moodustavad väliskülalised
koguni 40% piirkonna külastajatest.
Tabel 30. Külastajate arv mobiilpositsioneerimise uuringualal

Jaanuar
Regulaarne külastaja 8014
Juhuslik külastaja
5260
Väliskülastaja
4837
Külastajad kokku
18111

Aprill
9242
5755
6430
21427

Juuli Oktoober Jaanuar Aprill Juuli Oktoober
6920
8201
44,2% 43,1% 33,1% 42,0%
5598
5409
29,0% 26,9% 26,8% 27,7%
8403
5928
26,7% 30,0% 40,2% 30,3%
20921 19538

Enamik Tartu kesklinna uuringuala töötajatest elab Tartu linnas. Teiste piirkondade elanike
osakaal kesklinna töötajate seas on oluliselt väiksem. Tartu maakonnas elab ligikaudu 6%
kesklinna töötajatest. Ülejäänud piirkondade elanike arv jääb oluliselt väiksemaks. Seega on
kesklinna ühenduse mõttes olulisem Tartu linnasiseste ühenduste kvaliteet.
Tabel 31. Uuringuala külastajate elukohtade paiknemine mobiilpositsioneerimise järgi

Päritolu
Jaanuar Aprill Juuli Oktoober Jaanuar
Muu Eesti
260
304 177
351
3,6%
Muu Lõuna-Eesti
203
236 154
214
2,8%
Tartu maakond
395
400 377
404
5,5%
Tartu linn
6356 6660 5109
5535
88,1%

Aprill
4,0%
3,1%
5,3%
87,6%

Juuli Oktoober
3,0%
5,4%
2,6%
3,3%
6,5%
6,2%
87,8% 85,1%

4.3. Päevane külastuste jagunemine
Tartu kesklinn on oluline tõmbekeskus nii Tartu linna kui kogu Lõuna-Eesti piirkonna jaoks.
Ühel tööpäeval külastab kesklinna ligikaudu 35 000 inimest päevas. Juulis ja aprillis ületab
külastuste arv 40 000 inimese piiri.

Joonis 50.

Piirkonnas viibijad (jaanuar)

Joonis 51.

Piirkonnas viibijad (aprill)

Joonis 52. Piirkonnas viibijad (juuli)

Joonis 53. Piirkonnas viibijad (oktoober)

4.4. Tööalased liikumised

Enamik piirkonna töötajaid elab Tartu linnas. Tartu elanikud moodustavad kõikidest kesklinna
uuringuala töötajatest ligikaudu 60%. Olulise tähtsusega on kesklinna töökohad ka Tartu
maakonna elanikele, mis moodustavad piirkonna töötajatest ligikaudu 28%. Ülejäänud Eesti
ja Lõuna-Eesti elanikud moodustavad ligikaudu 10% piirkonna töötajatest. Töötajate arv
varieerub olulisel määral sõltuvalt sesoonsusest. Võrreldes aprilliga väheneb juulis uuringuala
töötajate arv pea 45%. Samas erineb ka aprilli ja oktoobri kuudes töötajate arv kesklinna
piirkonnas ligikaudu 15%.
Tabel 32. Uuringualal töötavate inimeste elukohtade jagunemine

Muu Eesti
Muu Lõuna-Eesti
Tartu maakond
Tartu linn
KOKKU

Jaanuar
185
395
1427
2965
4972

Aprill
233
396
1559
3251
5439

Juuli Oktoober Jaanuar Aprill
151
200
3,7% 4,3%
261
400
7,9% 7,3%
848
1290
28,7% 28,7%
1749
2692
59,6% 59,8%
3009
4582

Juuli Oktoober
5,0%
4,4%
8,7%
8,7%
28,2% 28,2%
58,1% 58,8%

Suurim osa kesklinna töötajatest elab Annelinna linnaosas. Näiteks jaanuaris moodustasid
kesklinna töötajatest kolmes Annelinna tsoonis (tsoonid nr 6, 11, 10) elavad inimesed ligikaudu
19% kõikidest töötajatest. Lisaks Annelinna piirkonnale moodustavad suure osa töötajatest
uuringuala ümbruses elavad inimesed ning tsoonis nr 22, mis asub Tammelinna linnaosas.

Joonis 54. Uuringualal töötavate Tartu elanike arv (jaanuar)

Joonis 55. Uuringualal töötavate Tartu elanike arv (aprill)

Joonis 56. Uuringualal töötavate Tartu elanike arv (juuli)

Joonis 57. Uuringualal töötavate Tartu elanike arv (oktoober)

4.5. Külastusega seotud liikumised

Tartu kesklinn on eelkõige oluline Tartu linna elanike jaoks, samas pea pooled piirkonna
külastajates on pärit väljastpoolt Tartu linna. Ligikaudu 46% uuringuala külastajatest on Tartu
linna elanikud. Tartu maakonna elanikud moodustavad kõikidest külastajatest pea 24%. Tartu
kesklinnas asuvad asutused ja ettevõtted on samas olulised ka ülejäänud Eesti elanikele.
Ligikaudu 30% kesklinna piirkonna külastajatest elab väljaspool Tartu linna ja maakonda.
Nende inimeste jaoks mõjutab liikumise kvaliteeti ja juurdepääsetavust eelkõige
parkimisvõimalused ning bussi- ja raudteejaama ühendus kesklinnaga ja seal pakutavate
teenuste kvaliteet. Just neid valdkondi reguleerides ja kavandades on võimalik mõjutada nii
liikumisviiside valikut kui ka rahulolu kesklinna piirkonna külastusvõimalustega.
Piirkonna külastajate arv varieerub sõltuvalt perioodist aastas. Eelkõige ilmneb aprilli
külastajate arvu suur erinevus võrreldes teiste perioodidega. Aprillis on aasta lõikes suurim
piirkonna külastajate arv, kui piirkonda külastab ligikaudu 15 000 inimest ning väikseim juulis,
kui külastajate arv on ligikaudu 12 500 inimest. Samas võrreldes jaanuari või oktoobriga juulis
külastajate arv võrreldes teiste uuritavate piirkondadega oluliselt ei vähene. Seda mõjutab
tõenäoliselt piirkonna funktsionaalne erinevus võrreldes teiste uuringualadega. Kesklinna
piirkond on olulise tähtsusega erinevate teenuste tarbimisel ja nii siseriikliku kui teistest
riikidest pärit turistide jaoks.

Tabel 33. Uuringuala külastavate inimeste elukohtade jagunemine

Jaanuar
Muu Eesti
2290
Muu Lõuna-Eesti 1692
Tartu maakond
3177
Tartu linn
6115
KOKKU
13274

Aprill
2793
1817
3454
6933
14997

Juuli Oktoober Jaanuar Aprill Juuli Oktoober
2505
2528
17,3% 18,6% 20,0% 18,6%
1500
1780
12,7% 12,1% 12,0% 13,1%
2891
3253
23,9% 23,0% 23,1% 23,9%
5622
6049
46,1% 46,2% 44,9% 44,4%
12518 13610

Tartu sisest liikuvust mõjutab eelkõige asustuste struktuur. Suurima osakaalu kesklinna
uuringuala külastajatest moodustavad Annelinna elanikud. Mobiilpositsioneerimise tsoonides
nr 6, 10 ja 11, mis katavad Annelinna linnaosa, elab ligikaudu 20% kesklinna piirkonna
külastajatest. Suur osakaal piirkonna külastajatest elab ka uuringuala ümbruse tsoonides ja
Tammelinnas. Arvestades nende piirkondade kaugust kesklinnast ja head ühendust
ühistranspordiliinidega, on suur potentsiaal just autole alternatiivsete liikumisviiside
kasutamisel.

Joonis 58. Uuringuala külastanud Tartu elanike arv (jaanuar)

Joonis 59. Uuringuala külastanud Tartu elanike arv (aprill)

Joonis 60. Uuringuala külastanud Tartu elanike arv (juuli)

Joonis 61. Uuringuala külastanud Tartu elanike arv (oktoober)

Enamik välisriikidest pärit külastajaid on Soome elanikud. Soomlased moodustavad kõikidest
kesklinna külastajatest ligikaudu 2/3. Sealjuures moodustavad soomlased kesklinna uuringuala
külastajatest pea sama suure hulga kui Tartu maakonna elanikud. Arvestades Soome elanike
suurt osakaalu kesklinna külastajate hulgas on vajalik pöörata just eelkõige neile teabe
jagamisel olulist tähelepanu. Soomlaste kõrval moodustavad suure osakaalu piirkonna külaliste
seas ka Läti, Venemaa, Rootsi ja Leedu elanikud. Samas on nende osakaal oluliselt väiksem.
Tabel 34. Uuringuala väliskülastajate päritolu

Jaanuar
Soome
3139
Läti
484
Venemaa 237
Rootsi
186
Leedu
131

Aprill
4326
564
269
219
275

Juuli Oktoober
6098
3974
602
680
201
177
302
159
164
109

4.6. Ühistranspordi kättesaadavus
Tartu kesklinna läbib enamik linnaliinidest, mis muudab kesklinna ühistranspordiga mugavalt
ja kiirelt kättesaadavaks enamikule Tartu linna elanikele. Enamikust Tartu linna piirkondadest
jõuab kesklinna ühistransporti kasutades kuni 20 minutiga.

Joonis 62. Ühistranspordi sõiduaeg kesklinna peatustesse

Tabel 35. Uuringualale ühistranspordiga jõudmise
ajakulu
töötajate
kohta
(ühistranspordi
otseühenduse olemasolul)

Ajakulu uuringualale jõudmiseks
… - 10 minutit
10 - 20 minutit
20 - 30 minutit

Kesklinn
30806
58752
2757

Olemasolev liinivõrk ja sõidugraafikud võimaldavad ligikaudu kolmandikul Tartu linna elanikest
jõuda kesklinna piirkonda kümne minutilise ühistranspordikasutuse tulemusena ja kahekümne
minutilise sõiduajaga jõuab kesklinna ligikaudu 92,4% Tartu elanikest.

4.7. Autoga juurdepääs uuringualale

Auto võimaldab pea igal juhul kiiremini jõuda soovitud sihtkohta. Eelkõige tekib auto eelis
tulenevalt muude liikumisviiside sõidukiiruste erinevusest pikemate vahemaade puhul.
Inimesed eelistavad autot enam olukorras, kus teiste liikumisviiside ajakulu osutub võrreldes
autoga oluliselt aeglasemaks. Autoga on võimalik jõuda Tartu kesklinna pea igast linna hoonest
kümne minutilise sõiduajaga.

Joonis 63. Autoga sõiduaeg Tartu kesklinna uuringualale

Tartu kesklinna jõuab autoga viie minutilise sõiduajaga ligikaudu 44 600 elanikku ja kümne
minutilise sõiduajaga ligikaudu 91 800 Tartu linna elanikku.

4.8. Jalgsikäik ja jalgrattakasutus
Arvestades Tartu linna asustuse struktuuri ja mõõtmeid, on Tartul suur potentsiaal kujuneda
jalgrattakeskseks. Pea kõikjalt on võimalik jõuda kesklinna (arvestuslik keskkoht Raekoja plats)
optimaalse jalgrattasõidu teekonna pikkuse ulatuses, mis on viis kilomeetrit. See on vahemaa,
mille ulatuses on valmisolek jalgratast kasutada suurim. Jalgsikäigu puhul väheneb valmisolek
kõndida olulisel määral, kui vahemaa on pikem kui üks kilomeeter.

Joonis 64. Jalgsikäigu ja jalgrattakasutuse optimaalne tagamaa

Jalgsikäigu tagamaal kesklinnast (arvestuslik keskkoht Raekoja plats) elab ligikaudu 12 750 ja
jalgrattasõidu tagamaal elab ligikaudu 91 000 Tartu linna elanikku. Jalgrattakasutust
soodustab kasutajate ootustele ja vajadustele vastav jalgrattateede võrgustik ning kvaliteetsed
ja turvalised jalgrattahoiukohad. Kesklinna ühendavad hetkel suurimate elamupiirkondadega
jalgrattateed, mis võimaldavad jalgrattaga liikuda kesklinna tavaliiklusest eraldatult.
Jalgrattateede võrgustiku arendamise plaanid suurendavad kõikide piirkondade elanike
jalgrattaga juurdepääsuvõimalusi kesklinnale ja ka teistele linnaosadele. Jalgrattateede
arendamisel tuleb senisest enam pöörata tähelepanu liiklejate vajadustele ja ootustele nii
liikumissuundade kui ka jalgrattateede liikluskorralduse suhtes.

4.9. Küsitlustulemuste analüüs
Küsitlusele vastas 246 inimest, kellest 218 elas Tartu linnas. Suurim osakaal vastanutest käis
tööl jalgsi. Seejuures osutus kodu ja töökoha vahemaa sageli pikemaks, kui nö optimaalse
jalgsikäigu teekonna kaugusena määratletud 1 kilomeeter. Jalgsikäigu osakaal oli 32,4%
kõikidest liikumisviisidest. Autot kasutas tööl käimiseks 29,9% vastanutest.
Ootamatult oli suur ka jalgrattakasutajate osakaal, mis moodustas kõikidest liikumistest
19,7%. Antud tulemus ületab olulisel määral varasemates sarnastes uuringutes leitud
jalgrattakasutuse osakaalu. Üheltpoolt on see selgitatav küsitluse metoodikaga, mis oli
suunatud eelkõige vabatahtlikule kaasamisele ega püüelnudki esindusliku valimi
saavutamisele. Ühiskondlikes protsessides räägivad hetkel rohkem kaasa just säästlikku
mõtteviisiga inimesed, kes eelistavad liikuda pigem jalgrattaga. Samas on Tartu kesklinn
optimaalse jalgrattasõidu teekonna kaugusel pea igast linnaosast, mistõttu võibki asukohast
tingituna olla kesklinnaga seotud liikumiste puhul jalgrattakasutuse osakaal võrreldes teiste
piirkondadega suurem.
Ühistranspordi kasutajad moodustasid kõikidest liiklejatest 12,7%.
Tabel 36. Vastanute liikumisviiside jaotus

Liikumisviis
Jalgsi
Jalgrattaga
Autoga
Ühistranspordiga
Muu

Arv Osakaal
79 32,4%
48 19,7%
73 29,9%
31 12,7%
13 5,3%

Sageli toodi välja, et liikumisviis varieerub nii päeva jooksul kui ka ilmast ja aastaajast
sõltuvana. Vastanud selgitasid, et soojemal ajal ilusamate ilmadega liigutakse pigem
jalgrattaga või jalgsi ning halva ilma korral auto või ühistranspordiga. Mitmel juhul märgiti, et
hommikul liiguti ühel viisil, näiteks ühistranspordiga või kellegagi koos kaasreisijana autoga
ning õhtul mõnd teist liikumisviisi kasutades koju tagasi. Kodus töötavad inimesed ei liikunud
sageli üleüldse.
Liikumisviisi kasutust mõjutab lisaks valmisolekule mingit konkreetset liikumisviisi kasutada ka
liikumisviisi kättesaadavus. Küsitlusele vastanutest 36 tunnistas, et neil puudub jalgsi käimiseks
võimalused. Eelkõige on piirangud seotud igapäevaselt läbitud vahemaadega. Küsitlusele
vastanutest, kes märkisid jalgsi liikumise võimaluse puudumise, kasutas 21 inimest liikumiseks
autot ning 6 vastanut ühistransporti. Jalgratta kasutamise võimalus puudus 39 vastanul. Neist
20 liikus jalgsi ja 10 inimest kasutas liikumiseks autot. Auto kasutamise võimalus puudus
koguni 70 vastanul. Enamik inimestest, kellel puudus auto kasutamise võimalus, liikus jalgsi
või jalgrattaga. Jalgsi käis 32 ja jalgratast kasutas 21 vastanut, kellel puudus auto kasutamise
võimalus. Ühistranspordi kättesaadavuse puudumise märkis 18 vastanut. Neist enamik liikus
samuti jalgsi või jalgrattaga.
Enamik küsitlusele vastanutest eelistas liikumiseks kergliiklust. Jalgsi käimise ja
jalgrattakasutuse eelistused jagunesid pea võrdselt. Auto oli eelistustes selgelt pigem kolmas
variant ning ühistransporti sooviti pigem vältida.

Tabel 37.Vastanute liikumisviiside eelistused

Liikumisviis
Jalgsi
Jalgratas
Auto
Ühistransport

1
85
91
51
22

Eelistus
2
3
85
23
74
45
32
77
51
87

4
48
25
75
74

Sarnaselt teiste uuringualadega ilmneb ka kesklinna piirkonna küsitluse tulemustest, et
inimesed on kasutatava liikumisviisiga valdavalt rahul ning eelistavad seda teistele
liikumisviisidele. Enamik jalgsi liikujatest eelistavad igapäevaselt kasutada jalgsikäiku. Vähemal
määral eelistati ka jalgrattakasutust. Autokasutus ja ühistransport on jalgsi liikujate kolmas ja
neljas eelistus pea võrdsel määral. Tõenäoliselt mõjutab eelistuste jagunemist eelkõige
vastanute elukoha paiknemine huvipunktide suhtes ning sellest tulenev igapäevane
liikuvusvajadus, mis koosneb valdavalt lühikestest liikumistest.
Enamik jalgratast kasutanud vastanutest eelistab seda teistele liikumisviisidele. Ainult kolm
vastanut eelistaks pigem mõnd teist liikumisviisi. Jalgrattakasutajate teine eelistus on
jalgsikäik, mis näitab jalgrattakasutajate valdavalt lühikesi liikumisi, mida on võimalik sooritada
nii jalgsi kui jalgrattaga, mistõttu puudub vajadus motoriseeritud transpordi järele.
Autokasutajate eelistused jagunevad võrreldes kergliiklejatega eriilmelisemalt. Enamik autoga
liikunud vastanuid eelistavad autot. Siiski tunnistasid mitmed autokasutajad, et eelistavad
pigem mõnd teist liikumisviisi ning kaks vastanut pigem väldiks autoga liikumist. Eelkõige
eelistati auto asemel jalgsi käimist ja jalgrattakasutust. Samas toodi välja, et paljude jaoks ei
ole jalgsikäimine võimalik tulenevalt liikumiste vahemaast ning valmisolek ühistranspordi
kasutamise järele on samuti vähene.
Ühistranspordikasutajatest eelistavad valdav enamik teise liikumisviise. Üksnes 13 inimest 31
vastanust tunnistasid, et nende esimene eelistus on ühistransport. Vähene ühistranspordi
eelistamine tuleneb rahulolematusest kasutatava teenusega ning sunnitud liikumisviisi valikust.
Eelkõige puuduvad ühistranspordikasutajatel muud võimalused kas pikkade vahemaade või
auto kättesaadavuse puudumise tõttu.
Tabel 38. Erinevate liikumisviiside kasutajate liikumisviiside eelistused

Liikumisviis
Jalgsi
Jalgratas
Auto
Ühistransport

Jalgsi liikujate
eelistused
1
2 3 4 1
61 17 1
2
16 37 14 10 45
2
10 29 35
15 33 30 1

Jalgrattakasutajate
eelistused
2
3
37 4
3
1 18
7 24

4
4
25
14

Autokasutajate
eelistused
1
2
3
4
11 17 12 31
14 23 23 9
40 13 18 2
8 18 16 25

Ühistranspordikasutajate
eelistused
1
2
3
4
7
8
5 10
6 10 6
6
7
3
8 10
13 9
9

Rahulolu ühistranspordi suhtes on võrreldes teiste liikumisviisidega oluliselt halvem. Suurimat
rahulolematust põhjustab ühistranspordiga liiklemise ajakulu, mugavus ja ootetingimused.
Sageli toodi välja ka ühistranspordiga liikumise täpsust, mida mõjutab peamiselt sõidugraafikus
püsimine. Samas hinnati ühistranspordikasutuse ohutust võrreldes teiste liikumisviisidega
kõige positiivsemalt. Ühistransport võimaldab ohutult jõuda soovitud sihtkohta.

Jalgrattakasutuse puhul põhjustas suuremat rahulolematust ohutus ja mugavus. Vastanud
tunnetasid jalgrattakasutust võrreldes teiste liikumisviisidega oluliselt ohtlikumana. Sageli võib
hinnangu kujunemisel olla määravaks ohutunne tervikuna, mitte tegelikud ohusituatsioonid,
millest inimesed on jalgratast kasutades osaks saanud. Jalgrattakasutuse probleeme
iseloomustavad ka hoiakud hoiutingimuste suhtes ning kasutatavust piirab jalgrattaga liikumise
ajakulu. Ajakulu probleem ilmneb peamiselt pikemate liikumiste puhul. Lühemate vahemaade
puhul võimaldab jalgratas sageli pea võrdväärset ühenduskiirust autoga. Kõige positiivsemalt
hinnati jalgrattakasutuse maksumust.
Jalgsikäigu puhul varieerusid hinnangud erinevate liikumist mõjutavate komponentide puhul
suurel määral. Enim piiras jalgsikäiku vahemaa. Pikemate vahemaade puhul kujuneb ajakulu
liialt suureks, mis muudab jalgsikäigu paljude jaoks sobimatuks alternatiiviks. Sel põhjusel
hinnati ajakulu jalgsikäigu puhul kõige negatiivsemalt. Jalgsikäigu puhul tuleb sageli ületada
ka isiklik mugavuspiir. Jalgsikäigu mugavus ja ajakulu on sageli inimeste jaoks võrdväärsed
ning vastanud, kes hindasid jalgsikäigu ajakulu negatiivselt märkisid sama ka mugavuse kohta.
Arusaadavalt oli jalgsikäigu kõige positiivsem külg selle maksumus. Kuigi ka osa tunnistas isegi
maksumuse probleemsena.

Joonis 65. Rahulolu erinevate liikumisviiside kvaliteeditingimustega

Autokasutuse erinevate kvaliteedinäitajatega olid inimesed kõige enam rahul. Suurimat
rahulolu pakkus autokasutuse mugavus, ajakulu, liikumise täpsus ning ohutus. Nende
kvaliteedinäitajatega oli rahulolematute osakaal võrreldes teiste liikumisviisidega väga väike.
Suurimat rahulolematust pakkusid parkimisvõimalused kesklinnas ning ka maksumus, mis on
auto puhul võrreldes teiste liikumisviisidega oluliselt suurem. Samas on inimesed sageli valmis
autokasutuse mugavuse eest võrreldes teiste liikumisviisidega rohkem maksma, mistõttu
kujuneb autokasutusest sageli domineeriv liikumisviis.
Küsitluse täiendavate kommentaaride analüüsist ilmnes, et inimesed on eelistatud
liikumisviisiga rahul ning valmisolek liikumisviisi muutmise järele on vähene. Liikumisviisi valik
on enamasti tulenenud otseselt liikuvusvajadusest ning sellest tulenevast igapäevastest läbitud
vahemaadest. Selgelt ilmnes erinevus jalgratturite ja teiste liikumisviiside kasutajate hoiakute
vahel. Igapäevaselt jalgratast kasutanud vastanute kommentaaridest ilmnes, et
jalgrattakasutus on selgelt enam kui lihtsalt liikumisviis, mis võimaldab rahuldada
liikumisvajadust. Jalgratas on sageli eneseväljenduse viis, mis peegeldab inimese hoiakuid ning
suhtumist looduskeskkonda ja linnaruumi. Enamik jalgrattakasutajad rõhutasid
jalgrattakasutuse keskkonnasäästlikkuse aspekti. Sageli omasid jalgratturid selget nägemust
linnaruumi oodatavate arenguperspektiivide
ja transpordisüsteemi ümberkorraldamise
vajaduste kohta. Seejuures esitati sageli nõudmisi vajadusest muuta teiste liiklejate hoiakuid
ja käitumist. Muude liikumisviiside kasutajad tõid võrreldes jalgratturitega harvemini välja
liikumisega kaasneva välismõju kirjeldades pigem enda liikumisi ja transpordiliigi valikut
vajaduspõhisena.
Jalgratturite ja muude liikumisviiside kasutajate nägemused erinesid ka võimalustes, mida
jalgratas pakub. Jalgratast igapäevaselt kasutavad inimesed leidsid, et see rahuldab kõik nende
liikumisvajadused ning ei suutnud sageli mõista teiste liikumisviiside kasutamise vajadust. Nad
väljendasid pigem rahulolu jalgrattakasutamise võimalustega rõhutades vajadust muuta
jalgrattakasutust kiiremaks. Jalgratas võimaldab jalgrattakasutajate hinnangul jõuda kiirelt ja
mugavalt soovitud sihtkohta.
Igapäevaselt jalgratast mitte kasutanud inimeste seisukohad olid sageli vastupidised.
Jalgratast nähti pigem sportimisvahendina, mitte igapäevase reaalse liikumisviisina. Jalgratas
võimaldab peamiselt parandada füüsilist vormi. Valmisolek igapäevaselt jalgratast kasutama
hakata näib vastanute kommentaaridele tuginedes pigem vähene. Sageli nimetati takistusena
igapäevane liikuvus. Inimestel on vaja päeva jooksul teostada mitmeid ja pikki liikumisi, mille
puhul jalgrattaga liiklemine, kuid ka ühistranspordikasutus, põhjustavad võrreldes autoga
olulist ajakaotust, mistõttu inimestel ei ole võimalik kogu päevast aktiivsust olemasoleval kujul
teisi liikumisviise kasutades rahuldada.
Jalgrattaga liiklemise valmidust vähendab ka rahulolematus jalgrattateede võrgustikuga.
Jalgrattateed ja –rajad ei võimalda sujuvalt ega ohutult jõuda soovitud sihtkohta. Just ohutuse
probleem ilmnes jalgratast mittekasutavate inimeste hinnangutes eriti teravalt. Inimesed ei
tunne ennast jalgrattal sageli turvaliselt ning jalgrattakasutus näib ka kõrvalt vaadates ohtlik.
Konfliktide võimalusi nähti nii mootorsõidukitega kui ka kergliiklejate ühise ruumi korral
jalakäijate ja jalgratturite vahel. Turvalisuse probleem ilmnes muuhulgas ka
jalgrattahoiutingimuste puhul. Mitmel juhul toodi välja senine negatiivne kogemus
jalgrattavarguse ohvriks sattumisel. Vastanute hinnangul ei ole jalgrattahoiukohti piisavalt nii
elamupiirkondades ega ka linnaruumis tervikuna. Valmidust jalgratta kasutamise järele
vähendas ka kliima ning linnaruumi struktuur. Inimeste valmidus jalgratast kasutada on
suurem ilusate ilmadega. Kuid vihmase ilma ja lumiste tingimuste korral eelistatakse pigem
teisi liikumisviise. Esile kerkis ka kergliiklusteede hoolduse problemaatika. Mitmel juhul
väljendati rahulolematust just talvise jalg- ja jalgrattateede lumetõrje suhtes. Jalgrattakasutust
piiravaks teguriks on ka jõe ja raudtee ületamise võimaluste piiratus ning igapäevasele

liikumisteele jäävad tõusud. Mitmel juhul tunnistati lihtsalt vastumeelsust jalgrattaga sõitmise
suhtes.
Jalgsikäigu puhul ilmnesid üldistatult jalgrattakasutusega sarnased seisukohad. Jalgsikäik on
tervislik ja keskkonda säästev. Sageli puudus tulenevalt liikumisvajadusest muude
liikumisviiside järele vajadus. Liikumised on piisavalt lühikesed ning teiste liikumisviiside
kasutus ei anna ajalist säästu ning sageli on ka ebamugavam. Rahulolematust valmistas
jalgsikäigu kiirusest tulenev ajakulu ning kõnniteede olukord ja talvine hooldus. Jalgsi käies on
piiratud võimalused kandami vedamisel, mistõttu suuremate või rohkemate pakkide korral
tekkis vajadus täiendava transpordivahendi järele. Mitmel korral toodi välja ohutuse probleem.
Eelkõige rõhutati sõiduteede ületamisega kaasnevaid ohte. Jalgsi käimise valmidust vähendas
ka halb ilm, mille korral on oht saada märjaks nii vihmasaju käes kui ka sõiduteedel liikuvate
autode rataste alt pritsiva vee tõttu.
Ühistransport võimaldas vastanute hinnangul just halvast ilmast tulenevat ebameeldivust
leevendada. Seega toimivad jalgsikäik ja ühistransport sageli üksteist toetades. Ilusa ilma
korral eelistatakse jalgsikäiku ja jalgrattakasutust. Samas halva ilma korral kasutatakse pigem
ühistransporti. Vastanud tunnistasid ühistranspordi keskkonnasäästlikkust võrreldes
autoliiklusega. Inimestele valmistas rahulolu ühistranspordikasutuse ohutus ja peatuste
paiknemine. Mitmel juhul avaldati rahulolu peatustes paiknevate infotabloode suhtes.
Rahulolematust ühistranspordi suhtes valmistasid sobimatud marsruudid ja sõidugraafikud.
Sageli toodi autokasutamise eelistamisena välja ühistranspordi kättesaadavuse puudumine.
Olemasolev liinivõrk ei võimalda jõuda kiirelt soovitud ajaks sihtkohta. Eelkõige ilmnes
otseühenduste olemasolu ja kiiruse probleem just linna ääreosadest ja Tartu tagamaa puhul.
Vastanud väljendasid rahulolematust ümberistumiste suhtes. Rahulolematust avaldati ka
teenuse kvaliteedi suhtes. Üks sagedamini välja toodud probleeme oli busside täituvus. Bussid
on vastanute hinnangul sageli liialt täis. Mitmel juhul märgiti probleeme busside püsimisega
sõidugraafikus, bussijuhtide käitumise ja busside puhtusega seoses. Ühistranspordi kasutamise
valmidust vähendasid ka negatiivsed kogemused. Üks vastanu kirjeldas väga värvikalt ja
põhjalikult, kuidas kogemuse tõttu määrdunud ja haisva kaasreisijaga ei soovi ta enam kunagi
ühistransporti kasutada.
Vastanud tõid mitmel juhul välja ka teabe puudumisega seonduva. Inimesed ei teadnud
täpselt, millised on võimalused ühistransporti kasutada. Mitme vastanu jaoks põhjustas
segadusi olemasoleva liinivõrgu korraldus ja täpselt ei mõistetud, miks liinid just sellistel
marsruutidel ja aegadel toimivad. Sageli esitati näiteks küsimus, miks on Lõunakeskus liinide
lõpp- ja algpeatus, mitte näiteks mõni elamupiirkond.
Autokasutuse puhul toodi sarnaselt hinnanguliste küsimustega kommentaaride juures kõige
vähem välja negatiivseid külgi. Peamiselt jalgsi- ja jalgratastega liikujad rõhutasid negatiivseid
hoiakuid auto suhtes ja väljendasid rahulolematust autoga kaasneva õhusaaste ning
linnaruumi ebavõrdse jaotuse suhtes. Negatiivsena toodi välja ka autokasutuse maksumus nii
parkimise kui ka liikumisega seonduvalt. Kuid enamasti tõid kulufaktori välja pigem autot
mittekasutanud vastanud.
Auto eelistena toodi eelkõige välja rahulolu küsimustes ilmnenud tugevused. Auto võimaldab
kiiret ja mugavat liikumist erinevate asukohtade vahel. Vastanud väljendasid rahulolu
praeguste autoga liikumise tingimuste suhtes. Ummikute probleeme ei ilmnenud ja parkimise
võimalused on piisavad. Auto tagab ruumilise ja ajalise vabaduse. Inimestel on võimalik
soovitud ajal reisida soovitud kohta liikumist eelnevalt põhjalikult planeerimata. Sellest
tulenevalt on stressitase madal. Enamasti rõhutati auto kasutamise vajadust tulenevalt
igapäevasest liikuvusest ning kellegi saatmise vajadusest. Inimesed on päeva jooksul liikuvad
ning auto võimaldab nende vajadusi kõige optimaalsemalt rahuldada. Sageli ilmnes vajadus
transportida lapsi õppeasutustesse ning leibkonnaliikmeid tööle. Autot kasutades oli võimalik
vedada rohkem pakke ja kaupa võrreldes teiste liikumisviisidega. Pakkide ja kottide

transportimise vajadus ilmnes eelkõige kaubandusasutustega seonduvalt, kuid mitmel juhul
toodi välja ka tööga seonduvalt vajadus töövahendeid või pärast tööpäeva lõppu treeningule
suundudes sportimisvahendeid vedada.

4.10. Ettepanekud ja soovitused
Tartu linn on arengudokumentides määratlenud eesmärgiks autokasutuse vähendamise.
Eesmärgi täitmiseks on vajalik parandada autole alternatiivsete liikumisviiside kättesaadavust,
kasutusmugavust ja ühenduskiiruseid sellisel määral, et autokasutuse mugavus ja kiirus ei
ületa alternatiivseid liikumisviise olulisel määral. Arvestades Tartu linna mõõtmeid ja asustuse
struktuuri on jalgrattal suur potentsiaal kujuneda oluliseks liikumisviisiks. Jalgratas võimaldab
sarnaselt autoga paindlikku ja kiiret ühendust ning linna mõõtmetest tulenevalt ei võta
jalgrattasõit olulisel määral aega. Jalgrattakasutuse suurendamise eelduseks on jalgrattateede
võrgustiku jätkuv areng. Tartu linn on suurel määral panustanud viimasel ajal jalgrattakasutuse
suurendamisele. Siiski tunnistavad jalgratast mittekasutavad inimesed jätkuvalt suurt
ohutunnet jalgrattaga liiklemisel. Seetõttu tuleb jalgrattateede võrgustiku rajamisel järjest
enam rõhuda turvalisuse parandamisele nii ristumistel sõiduteedega kui ka jalgratturite ja
jalakäijate eraldamisel. Inimeste jaoks on oluline ühenduskiirus ja sellest tulenev ajakulu
liikumisele, mistõttu peaks olemas esmane prioriteet kiirete otseühenduste loomine
elamupiirkondade ja tõmbekeskuste vahel.
Jalgrattakasutuse suurendamiseks on vajalik mugavate, ohutute ja ilmastikukindlate
parkimisvõimaluste tagamine, mis vähendaks ka ilmast tulenevaid riske. Jalgrattaparklad
peaksid paiknema nähtavates kohtades parandades seeläbi teadlikkust parkimisvõimaluste
suhtes ning kujundades muuhulgas ka hoiakuid ja suhtumist jalgrattakasutusse.
Sarnaselt autokasutajatele ja jalgratastega liikujatele ootavad ka ühistranspordikasutajad
kiireid otseühendusi, mis võimaldavad võimalikult lühikese aja jooksul jõuda soovitud
sihtkohta. Hetkel on inimeste hinnangul ühistranspordi üks suuremaid puuduseid liialt suur
ajakulu. Arvestades asustust võiks üheks ühistranspordi atraktiivsuse suurendamise võimalusi
olla ekspressliinide tekitamine, mis võimaldab suurendada ühenduskiiruseid ja vähendada
ühistranspordiga liikumise ajakulu.
Valmidust ühistransporti kasutada vähendasid kvaliteediprobleemid. Eelkõige toodi välja
busside suur täituvus ja püsimine sõidugraafikus. Reisijate arvu suurenemiseks ning rahulolu
parandamiseks on vajalik parandada ühistranspordi kvaliteeti. Sageli toodi välja ühistranspordi
liinivõrgu ja väljumistega seonduvad probleemid. Liinide marsruudid ei ole reisijate jaoks
loogilised ja bussid saabuvad sageli samal ajal ning sellele järgneb pikem paus. Reisijate ootus
on seega liinivõrgu ümberkujundamine ja sõiduaegade korrigeerimine selliselt, et paraneks
loogilisus ja ühendusvõimalused erinevate linna piirkondade vahel.
Autoga liikumist peetakse Tartu linnas mugavaks. Auto võimaldab jõuda kiirelt ja mugavalt
soovitud sihtkohta. Igapäevaselt autot kasutavad inimesed on rahul autoga liikumisega
kaasnevate mugavustega ning nõus selle eest ka maksma. Sel põhjusel on autokasutajate
valmisolek liikumisviisi muutmise järele vähene. Autokasutuse vähendamiseks on seetõttu
vajalik rakendada meetmeid auto kasutamise kiiruse ja kasutusmugavuse vähendamiseks.
Eelkõige on vajalik ühtlustada autoga liikumise ajakulu muude liikumisviiside ajakuluga.
Ühenduskiiruse vähendamine ja ajakulu suurendamine saab toimuda peamiselt
liikluskorralduslikult ning parkimisvõimaluste reguleerimisega. Lubatud sõidukiiruste
alandamine, sihtkohtadele juurdepääsuvõimaluste piiramine ning parkimiskohtade
ümberpaigutamisega kesklinna äärealadele on võimalik suurendada autokasutajate jalgsikäigu
teekonna pikkust ja seeläbi pikendada ka liikumise ajakulu. Samuti väheneb sel viisil ka
liikumise mugavus.

Autokasutust aitavad kõige tõhusamalt muuta meetmed, mis vähendavad auto atraktiivsust,
eelkõige mugavust ja liikumise ajakulu, ning autole alternatiivsete liikumisviiside
kasutusmugavuse ja ühenduskiiruse parandamine. Erinevad teadusuuringud on selgelt välja
toonud kampaaniate vähese mõju liikumisharjumuste muutmiseks. Samuti on autokasutuse
maksumustamise korralduse mõju liikumisviisi valikule vähene, kuna auto kasutamine on teiste
liikumisviisidega võrreldes kallim ning inimesed on valmis auto kasutamisega saadavad
kasulikkuse eest nõus rohkem maksma.
Kesklinna piirkonna juurdepääsetavuse parandamisel on oluline siduda raudteejaam
kesklinnaga. Raudteejaam asub kesklinna huvipunktidest ligikaudu ühe kilomeetri kaugusel.
Antud vahemaa on võimalik läbida jalgsi. Kuid sageli on valmisolek selleks liialt vähene. Üheks
võimalikuks variandiks on jalgrattalaenutuspunkti paigutamine raudteejaama, kus reisijad
saavad laenutada jalgratta ja sõita kesklinna või ka mõnesse teise linna asukohta ning parkida
ratta soovitud sihtkoha läheduses olevasse teise laenutuspunkti. Oluline on siinjuures
viidasüsteemi väljaarendamine, mis annaks just linna harva külastavatele inimestele piisavalt
teavet soovituslikust marsruudist ning liikumissuundadest.
Jalgsi ja jalgratastel liikumist mõjutavad nii riietus, ilm, kaasas olevad kotid kui üleüldine
valmisolek kergliiklust kasutada. Sel põhjusel on oluline pakkuda ka muid alternatiivseid
variante. Olemasolev ühistranspordisüsteem võimaldab ühendust kesklinnaga. Oluline on
seejuures sõidugraafikute ühildamine, et rongikasutajal tekiks võimalus optimaalse ajaga
ümber istuda linnaliinidele.
Sageli saabutakse rongiga Tartusse seltskonnaga või soovitakse mugavamalt edasi liikuda.
Seda aitaks inimestele sobivamalt lahendada lisaks bussi ja taksoteenusele ka autode
lühirendisüsteem (nt senine ELMO rent), kus inimene või seltskond saavad raudteejaama
juures rentida lihtsalt ja kiirelt või soovi korral ka varem broneerida endale edasi liikumiseks
sõiduk.

