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1. LIIKUMISUURING 
1.1 SISSEJUHATUS 
1.1.1 ÜLDINE ÜLEVAADE 
 
Ropka tööstusrajoon asub Tartu lõunaosas, kuhu on koondunud suur hulk Tartu tootmisettevõtteid ning ka 
teenusepakkujaid. Piirkonna elanike arv on väike, mistõttu elab enamik tööstusrajoongi töötajatest 
erinevates Tartu linnaosades ning kaugemalgi. Vähendamaks töötajate liikumise mõju nii keskkonnale kui 
linnaruumile kavandatakse käesoleva töö raames koostada liikuvusplaan. 
 

 
Joonis 1.  MoMa.Biz ala 

 

1.1.2 UURINGU METOODIKA 
 
Küsitluse läbiviimiseks koostati ankeet, mis edastati piirkonnas paiknevatele ettevõtetele. Esimeses 
uuringuetapis saadeti ankeedid piirkonna ettevõtetele elektrooniliselt. Selleks koostati internetipõhine ankeet, 
mis paluti ettevõtete juhtidel ning töötajatel täita. Elektroonilise küsitlusperioodi lõppedes analüüsiti kogutud 
vastuseid ning pöörduti ettevõtete poole, kes seni küsitlusele ei vastanud. Selleks külastasid küsitlejaid neid 
ettevõtteid ning jagasid ettevõtetele välja paberkujul ankeedid, millele vastati kas kohapeal või korjati 
ankeedid vastanutelt järgmisel päeval tagasi.  
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Küsitlusele vastas 497 inimest, mis moodustab piirkonna töötajatest 17,7%. Saadud andmestikku võib 
hinnata piisavaks analüüsimaks inimeste liikumisharjumusi, hoiakuid ning lahendamist vajavaid probleeme. 
 
Uuringutulemused sisestati ning analüüsiti. Analüüsi tulemused on sisendiks liikuvuskava koostamisel.  
 
 
1.2  LIIKUMISUURINGU TULEMUSED 
 
1.2.1 KÜSITLUSES OSALENUTE ÜLDANDMED 
 
Ropka tööstusrajoonis läbiviidud ankeetküsitlusele vastasid mõnevõrra aktiivsemalt naised. Naised 
moodustasid vastanutest 58% ja mehed 42%. Enamiku vastanutest moodustasid tööealised vanuses 
31-50-aastased. Vastanutest 26% olid 21-30-aastased ning 21% vanemad kui 50-aastat. Alla 21-aastased 
moodustasid vastanutest 1%. 
 

  
Joonis 2.  Ankeetküsitlusele vastanute sugu ja vanus 

 
Ropka tööstusrajoonis töötavad valdavalt tartlased. Tartus elas küsitlusele vastanutest ligikaudu 74,8%. 
Tartust väljas elavatest Ropka tööstusrajoonis töötavatest inimestest elas enim enam Ülenurme vallas 
(7,5%) ja Luunja vallas (3,5)%. Mujalt pärit töötajate hulk oli väiksem. 

Enamik küsitlusele vastanutest olid kontoritöötajad, moodustades kõikidest vastanutest 36%. Töölisi või 
lihttöötajaid oli 29%. Ülejäänute ametikohtade töötajate osakaal jäi neist kahest oluliselt väiksemaks. 
Kontoritöötajatena töötasid pigem mehed ning töölistena naised. Samuti olid juhtidena ametis pigem mehed. 

 

 
Joonis 3.  Ametikoht 
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Tööstusrajoonis töötavatest inimestest töötab enamik tavapärasel tööajal (8:00-17:00 või 9:00-18:00). 
Tavapärase tööajaga töötajad moodustavad kõigist vastanutest 67%. Mitmed ettevõtted rakendavad ka 
mitmes vahetuses tööd. Mitme vahetusega on tööaeg eelkõige töölistel ja lihttöölistel. Ülejäänud 
ametikohtadel töötajad töötavad valdavalt ühes vahetuses tavapärasel kellaajal. Vahetustega töökohtadel 
töötavad pea võrdsel määra nii naised kui mehed. 

 

 
Joonis 4.  Tööaeg 

 
Kuigi enamik vastanutest ei tee ületunde, on suur osa piirkonna töötajatest sunnitud töötama väljaspool 
tööaega. Ületunde teeb ligikaudu kolmandik küsitlusele vastanutest. Väljaspool tööaega töötavad pigem 
tavapärase tööajaga kontoritöötajad ja ettevõtte juhid. Töölistel tuleb ületundide tegemist ette vähem. 
 

 
Joonis 5.  Ületundide tegemine 

 
Töökohustuste täitmiseks ei pea töökohalt päeva jooksul lahkuma enam kui pooled küsitlusele vastanutest. 
42% vastanutest peavad seevastu tööülesannete täitmiseks päeva jooksul ringi liikuma. Eelkõige liiguvad 
tööüleasennete täitmiseks päeval ringi kontoritöötajad ja ettevõtete juhid. Töölised on paiksed ega liigu 
enamasti tööpäeval. 
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Joonis 6. Töökohalt lahkumine töökohustuste täitmiseks päeva jooksul 

 
Töölähetusi tuleb ette harva või paljudel mitte kunagi. Vaid viiendik küsitlusele vastanutest käib korra või 
sagedamini kuus töölähetusel. Töölähetusi tuleb ette valdavalt kontoritöötajatel ja juhtivtöötajatel. 
Lihttöölised enamasti töölähetustel ei käi. Töölähetusele minnes kasutatakse valdavalt autot, vähesel määral 
ka bussi. Seega on enamik töölähetustest pigem lühikesed. Bussi ja rongiga suunduvad töölähetusse 
valdavalt naised. Meeste osakaal ühistranspordiga töölähetusele minejate hulgas on vähene. 
 

  
Joonis 7. Töölähetuste toimumise sagedus ja liikumisviis 
 

 

1.2.2  TRANSPORDIKASUTUS  
 
Enamik vastanutest omab autot või auto kasutamise võimalust. Auto kasutatavust soodustavad ka mugavad 
parkimisvõimalused kodu lähedal. Paljudel on ka jalgratas, mis loob eeldused kergliikluse kasutatavuse 
parandamiseks. Ühistranspordi kuukaart on üksnes viiendikul vastanutest.  
 

 
Joonis 8. Transpordi kättesaadavus 
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Suurem osa Ropka tööstusrajoonis töötavatest inimestest kasutab tööl käimiseks sõiduautot. Lisaks juhina 
autot kasutavatele inimestele suurendab autokasutuse osakaalu ka reisijana autoga tööle minejad. Seega 
moodustab auto kasutatavus ligikaudu 2/3 kõigist Ropka tööstusrajooniga seotud tööalastest liikumistest. 
Ühistransporti kasutab 20% vastanutest ning jalgsi ja jalgrattaga sooritatakse ligikaudu 10% liikumistest. 
Autokasutus on valdav sõltumata ametikohast. Siiski kasutavad lihttöölised võrreldes kontoritöötajatega 
mõnevõrra rohkem ühistransporti. Küsitlusele vastanud direktorid või juhtivtöötajad ning müügiesindajad 
ühistransporti enamasti ei kasuta. Ühistransporti kasutavad sagedamini naised. Ligikaudu 91% autot 
omavatest vastanutest kasutab seda ka igapäevaselt tööl käimiseks.  
 

 
Joonis 9.  Liikumisviiside jaotus 

 
Eesti kliima raskendab sõltuvalt aastaajast mõningate liikumisviiside kasutatavust. Talvisel perioodil on 
jalgrattakasutus lume tõttu oluliselt raskendatud. Samuti mõjutab ilm jalgsikäigu atraktiivsust. Siiski mõjutab 
sesoonsus Ropka tööstusrajooni töötajate liikumisviiside valikut vähe. Küsitlusele vastanutest ligikaudu 92% 
kasutab sõltumata aastaajast sama liikumisviisi. Liikumisviisi muutsid enamasti autole alternatiivsete 
liikumisviiside kasutajad. Suvel jalgrattaga liiklejad kasutavad talvel sõltuvalt elukoha kaugusest töökohast 
kas bussi või liiguvad jalgsi. Samuti eelistasid igapäevaselt jalgsi liikujad halva ilma korral sageli ka 
ühistransporti. 
 
Enamasti sõidab autokasutaja tööle üksi. Samas võeti sageli peale ka kaasreisijaid. Kaasreisijaid võtab 
sagedamini peale naissoost juht. 
 

 
Joonis 10.  Auto täituvus (autoga sõidetakse ...) 
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Kombineeritud liikumistest seotakse kõige enam kodu ja töö vahel liikumine kaubandusasutuste 
külastamisega. Ligikaudu 69% vastanutest külastas töölt koju minnes kaupluseid. Pärast tööpäeva lõppu 
külastavad kaupluseid enam just naised. Mehed külastavad kaupluseid enamasti koos kaaslasega. Sageli 
kombineeriti tööle minek ja sealt tulek ka laste transportimisega haridusasutustesse. 

 

 
Joonis 11.  Tööga seotud reiside kombineerimine teiste eesmärkidega 

 
Enamiku Ropka tööstusrajoonis töötava inimeste tee pikkus tööle jääb vahemikku 1-3 km. See on vahemaa, 
mis on optimaalne kiireks jalgrattaühenduseks. Kodu ja töökoha kaugus on 1-3 km ligikaudu 47,1% 
vastanutest. Ligikaudu 22,4% jääb töökoht kodule lähemale kui 1 km, mis on optimaalne jalgsikäigu kaugus. 
Seega elab ligikaudu 70% küsitlusele vastanutest töökohast optimaalsel kaugusel kergliikluse kasutamiseks. 
Samas 63% igapäevaste autokasutajate kodu asub töökohale lähemal kui 3 km. Sellel distantsil ei anna 
autokasutus olulist ajalist võitu. 

 
Joonis 12.  Elukoha kaugus kodust 

 
Enamike vastanute tööleminek võtab aega vähem kui 15 minutit. Töölt koju jõudmine võtab sageli 
kombineeritud liikumiste tõttu kauem aega. Siiski jõuab pärast tööpäeva lõppu enamik inimesi poole tunniga 
koju.  
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Joonis 13.  Ajakulu kodust tööle (1) ja töölt koju (2) jõudmiseks 

 
Suur osa vastanutest tunnetas liiklusprobleeme. Pea pooled leidsid, et liiklus on sageli väga tihe ning 8,9% 
hinnangul on liiklus alati tihe. Samas 37,2% hinnangul tuleb liiklusprobleeme ette harva ning 4% hinnangul 
mitte kunagi. Seejuures hindasid bussikasutajad liiklusprobleeme võrreldes autokasutajatega isegi 
teravamaks. 

 

 
Joonis 14.  Liiklusprobleemide esinemise sagedus 

 
 
1.2.3 LIIKUMISVIISIDE VALIKUKRITEERIUMID 
 
Inimeste peamine liikumisviisi valiku eelistus on seotud mugavusega. Olulisel kohal on ka liikumisvabadus, 
sõltumatus sõidugraafikutest ja marsruutidest, ning ajakulu. Antud eelistused on seotud eelkõige autoliikluse 
eelistamisega ühistranspordi ja ka kergliikluse ees. Ligikaudu kolmandik vastanutest rõhutas eelistusena 
raha kokkuhoidu. Välja toodi ka autole alternatiivsete liikumisviiside puudumine ning ühistranspordi puudulik 
kättesaadavus. Enamasti toodi välja just autoliikluse parem kasutusmugavus ning ühistranspordi 
kättesaadavuse ja kvaliteedi küsimused, mistõttu eelistatakse pigem autokasutust. 
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Joonis 15. Liikumisviiside valikukriteeriumid 

 
Autokasutuse eelisena teiste liikumisviiside ees rõhutatigi eelkõige selle kasutusmugavust ja 
liikumisvabadust, auto kiirust ning võimalust igale poole muretult jõuda. Auto kasutamisel on vähemtähtis 
meeldivus autot juhtida või sellega sõita. Auto keskkonnasäästlik kasutamine jäi vastanute seas 
vähetähtsaks. 
 

 
Joonis 16. Auto kasutamise eelised 

 
Inimestele on oluline jõuda soovitud sihtkohta võimalikult kiirelt ja mitte hilineda. Reis peaks olema mugav ja 
ohutu ning mitte tekitama lisapingeid. Osadele inimestele meeldib autoga sõita. Teised naudivad jalgsi 
käimist ja jalgrattasõitu. Lähtuvalt neist eelistustest kujundatakse enda hoiakud ja liikumisviisi valik. 
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Joonis 17.  Transpordikasutuse eesmärgid ja põhimõtted 

 
Transpordile kulutatav summa erineb suurel määral sõltuvalt kasutatavast liikumisviisist ning 
liikumisvajadusest. Seepärast jagunesid kulutused transpordile laias ulatuses. Kõige odavamalt saavad 
hakkama kergliiklejad, kelle kulutused transpordile jäävad enamasti alla 15€ kuus. Enamik 
ühistranspordikasutajaid kulutab transpordile kuni 30€ kuus. Autokasutajate kulud on enamasti suuremad kui 
30€ kuus. 
 

 
Joonis 18. Kulu ühes kuus töö ja kodu vahelisele liikumisele  

 
Ühistranspordi kättesaadavust ja kasutusvõimalusi kodu ning töökoha vahel inimesed enamasti teavad. Vaid 
ligikaudu 21,7% vastanutest tunnistas vähest teadlikkust ühistranspordivõimalustest liiklemisel töökoha ja 
kodu vahel. Autokasutajatest tunnistas ligikaudu kolmandik, et neil puudub ülevaade ühistranspordi 
kasutusvõimalustest. 
 
Ühistranspordivõimalusi töö ja kodu vahel liikumisel hinnati pigem sobimatuks. Kõige rahulolematumad olid 
ühistranspordi kasutusvõimaluste suhtes autokasutajad. Koguni 87% autokasutajatest, kes andsid hinnangu 
ühistranspordivõimalustele sobivuse kohta, hindasid ühistranspordi olukorda väga kehvaks või rahuldavaks. 
Siiski tunnistasid paljud, et nad ei ole täpselt ühistranspordi olukorraga kursis. Ühistransporti igapäevaselt 
kasutavad inimesed olid teenusega pigem rahul või hindasid seda heaks. Siiski oli ka nende hulgas rohkelt 
neid, kes väljendasid enda rahulolematust. 
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Joonis 19. Igapäevaselt jalgsi ja jalgrattaga liiklejate, ühistranspordikasutajate 

ning autokasutajate hinnang ühistranspordivõimalustele  

 
Üheks probleemiks on sõidugraafikute sobimatus töötajate tööaegadega. Pea poolte vastanute hinnangul ei 
ole ühistranspordi sõidugraafikud neile sobilikud. Isegi igapäevaselt ühistransporti kasutavad vastanud 
hindasid sõidugraafikuid enda jaoks sobimatuks. Samuti tõid paljud autokasutajad välja, et olemasolevad 
sõidugraafikud ei vasta nende vajadustele. 

 

 
Joonis 20. Ühistranspordi sõidugraafikute vastavus tööajale 

 
Sõidugraafikute ja väljumiste sageduse muutmise vajadust rõhutati küsitlusele vastanute seas kõige enam. 
Oluliseks peeti ka vajadust muuta ühistranspordi ühenduskiirus kiiremaks ning korrigeerida piletihindu. 
Teistes valdkondades ühistranspordis olulisi puudujääke ei täheldatud. 
 

 
Joonis 21.  Ühistranspordis parandamist vajavad valdkonnad 

 
Kuigi vastanud tõid ühe lahendamist vajava probleemina välja bussipiletite kõrge hinna, ei mõjuta hind 
olulisel määral liikumisviisi valikut. Tasuta ühistranspordisüsteemi rakendamisel loobuks autokasutusest 
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üksnes 8% vastanutest. Pea pooled kinnitasid, et nad kasutavad igapäevaselt jätkuvalt autot, kuid tasuta 
ühistranspordi korral on nad valmis aegajalt ühistransporti kasutama. Ligikaudu 41% vastanutest tunnistas, 
et nad jätkavad ka tasuta ühistranspordisüsteemi rakendamisel üksnes autot. 

 

 
Joonis 22. Liikumisharjumuste muutmise valmidus tasuta ühistranspordisüsteemi rakendamisel 

 
Inimeste valmisolek ühistransporti kasutada on kõrge. Ligikaudu 71,6% vastanutest on valmis ühistransporti 
kasutama. Vastanutest ligikaudu 26,2% hindas ühistranspordi kättesaadavust ja kvaliteeti piisavaks, et seda 
igapäevaselt kasutada. Ühistransporti ollakse nõus rohkem kasutama, kui sõidugraafikud sobiksid paremini 
tööaegadega ning ümberistumiste graafikud sobiksid. Teistest enam rõhutati ka soovi saada toetust 
ühistranspordi kuupileti ostmiseks ning otseliini olemasolu elu- ja töökoha vahel, mis välistaks ümberistumise 
vajaduse. 
 

 
Joonis 23. Valmisolek kasutada ühistransporti 

 
Inimesed on valmis tööle minnes jagama ka töökaaslasega ühist sõidukit. Üksnes viiendik vastanutest ei 
soovinud seda. Enamik ei pidanud auto ühiskasutusel vajalikuks mingeid tingimusi ega muudatusi. 
Arvestades inimeste suurt valmisolekut töökaaslastega autot jagama jääb selgusetuks, miks seda siiani 
tehtud ei ole. Seetõttu on ka keeruline seda tulemust tõlgendada. 
 



MoMa.BIZ - IEE/09/810/SI2.558287                                                                                         

Deliverable D5.a                               Page 14 of 44 

 
Joonis 24. Valmisolek jagama autot töökaaslastega 

 
Kui valmidus ühistranspordi kasutuse ja auto ühiskasutuse osas on kõrge, siis jalgrattakasutuse puhul 
oluliselt väiksem. Ligikaudu 42% küsitlusele vastanutest ei ole valmis jalgratast tööl käimiseks kasutama. 
Ilma oluliste muudatuste rakendamiseta on valmis jalgratast kasutama 23,6% vastanutest. Vastanud 
rõhutasid vajadust jalgrattateede võrgustiku arendamise ja ohutustamise järele. Ajafaktor ei mängi hetkel 
jalgratta eelistamisel olulist rolli. 
 

 
Joonis 25.  Valmisolek liigelda jalgrattaga 
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2. VALITUD LAHENDUSTE TASUVUSANALÜÜS 
2.1 SISSEJUHATUS 
 
Käesoleva liikuvusplaani koostamise peaeesmärgiks on Ropka tööstusrajooni töötajate ja ettevõtete 
liikumisvajaduste keskkonnasäästlikum korraldamine. Liikuvusplaani strateegiliseks osaks on tegevuskava, 
mis koondab endast mitmeid teineteist täiendavat meedet, mille elluviimise oodatavaks tulemuseks on töö ja 
kodu vahelises liikumises autole alternatiivsete liikumisviiside kasutuse kasv, liiklejate teadlikkuse tõus  ja 
transpordist tuleneva õhusaaste vähenemine.    
 
Ropka tööstusrajooni liikuvusplaani tegevuskava koostamine oli põhjalik protsess, mis hõlmas mitmeid 
konsultatsioone erinevate võtmeisikutega, arutelusid projektimeeskonnas, tööstusala taustauuringu 
koostamist ning küsitluse läbiviimist piirkonna ettevõtete töötajate seas.  
 
Eelkõige oli oluline välja selgitada, milline on töötajate hetke liikluskäitumine ning millised on peamised 
takistused säästvate liikumisviiside kasutamisel igapäevase tööle liikumise viisina. Probleemkohtade 
väljaselgitamise peamiseks aluseks oligi läbiviidud küsitlus. Lahenduste otsimisel tugineti MoMA.BIZ projekti 
raames väljatöötatud nn. karpides lahenduste (ingl. k. boxed solutions) metoodikale1. Eelkõige keskenduti 
tegevuste kavandamisel autokasutajate käitumise muutmisele, samas oli ka oluline, et juba praegu säästvaid 
liikumisviise kasutavad töötajad oleksid edaspidigi motiveeritud seda tegema.     
 
Ropka tööstusala liikuvusplaani tegevuskava koostamisprotsess koosnes järgnevatest etappidest:  
 

1. Uurimisala taustauuringu koostamine ja esmaste probleemkohtade väljaselgitamine 
2. Tööstusala ettevõtete töötajate seas kodu-töö vaheliste liikumiste uuringu läbiviimine, mille 

eesmärgiks oli saada rohkem infot nende liikumiskäitumise ning liikumisviisi valiku tagamaade kohta. 
Ühtlasi selgitati välja lahendamist vajavad probleemid ja vastajate vastuvõtlikkus erinevate 
lahenduste suhtes. 

3. Konsultatsioonid erinevate võtmeisikutega (sh linnaametnikud, liikluseksperdid, transpordi valdkonna 
konsultandid, ülikooli õppejõud), et saada ekspert-hinnang eksisteerivatele probleemidele, nende 
põhjustele ja võimalikele lahendustele 

4. Tegevuskava paikapanek lähtuvalt vajadustest, püstitatud eesmärkidest ja hetkevõimalustest. 
Käesolevas liikuvusplaanis esitatud lahenduseni jõudmisele eelnesid mitmed kokkusaamised (vt 
tabel 2.1.), mille eesmärgiks oli: 

a. Ropka tööstusrajooni igapäevaste tööalaste liikumistega seotud peamiste 
transpordiprobleemide kaardistamine 

b. Liikuvusplaani eesmärkide sõnastamine 
c. Probleemkohtade lahendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks parimate lahenduste 

leidmine 
d. Prioriteetide määratlemine lähtuvalt prognoostavast mõjust, elluviimise ajalisest ja rahalisest 

kulust.  
     

 
Tabel 2.1. Liikuvusplaani koostamise koosolekud 
 
Kuupäev  Tegevused  
05.04.2012 Töögrupi esimene kokkusaamine, milles arutati alljärgnevaid küsimusi: 

• MoMA.BIZ projekti eesmärk ja selle raames kavandatud tegevused 

                                                                 
1
  Karpides lahenduste (boxed solutions) näol on tegemist juhtnööridega, mis on paindlikud ja kergelt 

kohaldatavad erinevates tingimustes tulenevalt projekti äri- ja tööstuspiirkondades rakendatavatest tegevustest. 
Sellele tuginedes saab edukalt planeerida ja rakendada standardseid mobiilsuslahendusi. Abiks on praktilised näited, 
õnnestumise eelduseks olevate võtmetegurite ning võimalike takistuste loetelu.      
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• Liikuvusplaani koostamise ajakava 
• Töögrupi töökorraldus: kokkusaamised ja virtuaalsed aruanded 

kogutud materjalide osas (taustauuringu ja küsitluse tulemused) 
11.04.2012 Töögrupi teine kohtumine, mille sisuks oli: 

• Taustauuringu ja uurimisalal läbiviidud kodu ja töö vahelist liikumist 
puudutava küsitluse tulemuste tutvustamine 

• Ropka tööstusrajooni transpordiprobleemide analüüs (sh märgiste 
süsteemi2 tulemuste tutvustamine) 

• Liikuvusplaani esmaste eesmärkide ja sihtgruppide sõnastamine 
 

18.04.2012 Töögrupi kolmas kohtumine, kus arutati: 
• Soovitud eesmärkide saavutamiseks ja probleemide lahendamiseks 

vajalikke tegevusi 
• Valdkondlike spetsialistidega konsulteerimise vajadust võimalike 

transpordilahenduste sisu ja ulatuse osas 
08.05.2012 Töögrupi neljas kohtumine: 

• Konsultatsioonide tulemuste tutvustamine.  
• Liikuvusplaanis kavandatud transpordilahenduste ja nende 

prioriteetsuse määratlemine  
• Monitooringu ja hindamiskava arutelu: oodatavad tulemused, 

indikaatorid, indikaatorite mõõtmise meetodid 
23.05.2012 Viimased parandused nii liikuvusplaani sisu (transpordilahenduste 

täpsustamine) kui ka vormi osas (struktuur) 

                                                                 
2
  MoMA.BIZ projekti raames  on välja töötatud mobiilsusmärgiste süsteem, mis tugineb karpides lahenduste 

metoodikal. Mobiilsusmärgise tööriist aitab süsteemselt hinnata tööstusala transpordivõimalusi ja -tingimusi ning 

määrata sellele mobiilsusmärgis (sarnane energiaefektiivsuse märgistega). Ühtlasi on see heaks vahendiks 
olemasoleva olukorra ja  probleemide määratlemisel ning võimalike tegevusvaldkondade identifitseerimisel.    



 

 

2.2 ELLUVIIDAVATE LAHENDUSTE TASUVUSANALÜÜS 
 
Liikuvusplaani koostamisel ja elluviimisel lähtutakse alltoodud MoMA.BIZ kvaliteedi tsükli skeemist: 

 
 

Liikuvusplaani transpordilahenduste kavandamisel tugineti MoMA.BIZ projekti raames väljatöötatud karpides 
lahenduste metoodikale, mis tähendas seda, et eelnevate uuringute ja konsultatsioonide käigus 
väljaselgitatud probleemidele leiti juhendmaterjali abil valdkonnale vastav mobiilsuslahendus. Kuigi esimese 
prioriteedina elluviidavad tegevused on peamiselt nö pehmed ja valdavalt infrastruktuurilisi muudatusi või 
uusi teenuseid juurde ei loo, on need siiski vajalikud järgmises etapis kavandatavate tegevuste elluviimiseks.  

Kõigi käesoleva liikuvusplaani raames elluviidavate tegevuste peamiseks eesmärgiks on muuta Ropka 
tööstusrajoonis autoga tööl käivate inimeste liikumiskäitumist ja sellega seoses tööga seotud igapäevaste 
liikumiste modaalset jaotust keskkonnasäästlikumaks. Siiski tuleb seoses käitumise muutmisega arvestada, 
et : 

o Alati on neid, kes oma liikumiskäitumise muutmise osas on vastumeelsemad. See on osaliselt 
seotud subjektiivsete teguritega nagu suhtumine ja arvamus olemasolevate alternatiivide osas. 
Mõnel juhul aga mängivad rolli ka objektiivsed tegurid nagu ühistranspordi puudumine või puue, mis 
takistab jalgrattakasutust või jalgsi käimist 



 

 

o Püsiv käitumise muutmine ei toimu kiiresti ja tõenäoliselt on seda väga keeruline ühe konkreetse 
tegevusega saavutada. Seda protsessi tuleb vaadelda pigem sammude jadana, mille 
lõpptulemusena omandatakse uus harjumuslik käitumine. Seega, isegi kui ei saavutata muutust 
käitumises, vaid üksnes suhtumises (nt kasvab valmisolek kasutada alternatiive), on siiski lootust, et 
sellele võib mingil hetkel järgneda ka käitumise muutumine soovitud suunas.  

Liikuvusplaan viiakse ellu vastavalt käesolevas dokumendis esitatud tegevuskavale. Kõiki ettevõtteid, 
vabaühendusi ja võtmeisikuid, kes selleks soovi avaldavad, kaasatakse rakendusprotsessi. Elluviidud 
tegevuste mõju ja tulevikuvajaduste hindamine, samuti liikuvusplaani kaasajastamine toimub vähemalt kord 
aastas. Vajadusel viiakse eelnevalt läbi uuringuid (sh liikumisuuring) ja analüüse.  
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2.2.1  JALGRATTA KASUTAMINE & JALGSI KÄIMINE 
 
Meeldivam ja ohutum liikluskeskkond jalakäijatele j a jalgratturitele 
 
Ropka tööstusrajoonis läbiviidud küsitluses selgus, et suur osa vastanutest sh igapäevastest 
autokasutajatest elab töökohale lähemal kui 3 km. Selleks, et vähendada üleüldist mootorsõidukite liiklust 
tööstuspiirkonnas ning sellega kaasnevat õhusaastet, samuti liiklusohutuse taseme tõstmiseks, on oluline 
saavutada jalgsi käimise ja jalgrattakasutuse osakaalu tõus tööle liikumiste modaalses jaotuses.  
 
Just ennekõike eelnimetatud sihtrühmad (auto- ja ühistranspordi kasutajad 3 km raadiuses) oleksid kõige 
perspektiivsemad selle muutuse saavutamisel, kuna nende puhul on tegelikult kõige 
keskkonnasäästlikumaks alternatiiviks jalgsi käimine ja jalgrattakasutus.  
 
Seni on liikumisviiside kasutamist tõenäoliselt takistanud erinevad asjaolud, mida üldjoontes saab kokku 
võtta fraasiga: ebasõbralik keskkond. Ropka tööstusrajoon ei tekita soovi pikemalt tänaval viibida ja 
teekonda nautida, vaid pigem tahtmist kiirelt ja turvaliselt sihtpunkti jõuda. Kohati puuduvad kõnniteed ja 
katkendlikult kulgevad jalgratta- ja jalgteed aga ei taga piisavat eraldatust sõidukiteliiklusest mistõttu ka 
väikeste vahemaade puhul eelistatakse siiski motoriseeritud liikumisviise.  
 

2.2.1.A JUURDEPÄÄSETAVUSE JA OHUTUSE AUDITEERIMINE JALGSI JA JALGRATTAGA 
 
Transpordiliigi valikul on lisaks objektiivsetele põhjustele (vahemaast tulenev otstarbekus, finantsvõimalused 
jne) ka suur osa emotsionaalsetel teguritel. Uuringutulemused kinnitasid, et isegi väikeste vahemaade puhul 
(kuni 3 km), oli suur osa neid, kes kasutasid tööle liikumiseks isiklikku sõidukit.  

Püüdes mõista autokasutajate käitumise tagamaid, tõid spetsialistid ühe argumendina välja jalgsi käimist ja 
jalgrattakasutust mittesoosiva keskkonna. Ropka tööstusrajooni näol on tegemist tüüpilise 
tööstusmaastikuga, kus vaadet ilmestavad madalad tootmishooned, angaarid, lagedad teeperved. Vähe on 
meeleolu tõstvaid vaateaknaid, teenindusasutusi, puuduvad pingid, prügikastid ja muu tänava pisiinventar. 
Samuti on küll piirkonda rajatud jalgratta- ja jalgteid, kuid linna katva tervikliku jalgrattateede võrgustiku 
puudumise tõttu on näiteks juurdepääs Turu tn ääres kulgevale jalgratta- ja jalgteele keeruline. 

  
 1. Näide Ropka tööstusrajooni tüüpilisest maastikust  (Allikas: GoogleMaps) 
 
Selleks, et paremini mõista nö lõpp-kasutaja mõtteviisi ja võimalusi Ropka tööstusrajooni jalakäija- ja 
jalgratturisõbralikumaks muuta, otsustati, et tuleb läbi viia audit. Auditi teostajateks on tavainimesed, kelle 
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ülesandeks on konkreetsetel marsruutidel (Kesklinn- Ropka Tööstusrajoon, Veeriku-Ropka Tööstusrajoon, 
Annelinn-Ropka Tööstusrajoon) kaardistada jalakäija ja jalgratturi seisukohalt probleemsed kohad. Ühtlasi 
palutakse vabatahtlikel auditeerijatel anda konkreetseid soovitusi tööstusala keskkonnakvaliteedi tõstmiseks. 
Teiseks konkreetseks auditeerimiseesmärgiks on hinnata olemasolevaid liikumisvõimalusi ja tööstusalale 
juurdepääsetavust jalgsi või jalgrattaga. 
 
Antud meetme raames planeeritakse läbi viia alljärgnevad tegevused: 

• Auditeeritavate marsruutide paikapanek, kaartide trükkimine ja internetipõhise tagasiside andmise 
keskkonna loomine 

• Teavitustegevus ja vabatahtlike auditeerijate värbamine 

• Auditi läbiviimine (sh internetipõhise tagasiside andmise võimaluse loomine) 

• Auditeerimise tulemuste kokkuvõtmine aruande ja kaardina: „Visioon paremast keskkonnast“  

• Osalejate vahel auhindade loosimine 

Lõplik analüüs konkreetsete linnavalitsuse poolt lahendamist vajavate küsimuste osas tehakse linnavalitsuse 
ametnike poolt. Kui mõne väljatoodud probleemi lahendamine eeldab muudatusi olemasolevas 
teeinfrastruktuuris, siis projektid koostatakse professionaalide poolt. Samuti kaasatakse vajadusel 
planeerimisfaasis litsentseeritud audiitoreid.  

 
Kasud ja kasusaajad 

See tegevus on ettevalmistavaks etapiks olemasolevas olukorras lõpp-kasutaja seisukohalt oluliste 

muudatuste tegemisel ja seetõttu suurt mõju veel oodata ei ole. Küll aga saavutatakse selle protsessi käigus 

alljärgnevad eesmärgid: 

• Kasvab piirkonna töötajate teadlikkust olemasolevatest jalgsi liikumise ja jalgrattakasutuse 

võimalustest 

• Tekib õigustatud ootus olemasolevas olukorras muudatuste tegemise osas  

• Linnavalitsus omab head ülevaadet, mida positiivsete muudatuste saavutamiseks teha tuleb.  

Kasusaajad: Tööstusala töötajad (kokku 2812 töötajat) 

 
Kulud 

Selle tegevuse läbiviimiseks on planeeritud trükkida 1000 kaarti. Lisanduvad analüüsi ja visioonikaardi 
koostamisega seotud kulud.  

Selle tegevuse kogukuluks on: 1500€  

 
Kulude ja kasude võrdlus 

Kulud/Kasusaajad = 1500€/2812 kasusaajat= 0,5 €/kasusaaja 
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Indikaator  Kuidas mõõdetakse  Vastut aja Oodatav tulemus  
Auditis osalenud 
töötajate arv  

Auditis osaleja täidab muuhulgas 
ära ka tema taustaandmeid sh 
töökohta puudutava infolehe 
 

Tartu linnavalitsus 3% Ropka 
tööstusrajooni 
ettevõtete töötajatest 
on osalenud auditis 
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2.2.1.B LIIKLUSOHTLIKE KOHTADE OHUTUSTAMINE (SEPA-TURU TN RISTMIK) 
 
Tartu linna üldises modaalses jaotuses on suurim osakaal (rohkem kui 40%) jalgsi tehtavatel liikumistel.  
Jalgrattakasutuski on kiirelt kasvamas ja seda väga loogilisel põhjusel: elanikkond on tudengilinnale omaselt 
nooruslik, vahemaad on väikesed ja lisandunud on jalgrattateid ja -hoidlaid. Ka koolides läbiviidav 
jalgrattakoolitus on julgustanud jalgrattakasutust. 
 
Jalgrattakasutuse kasvuga ei ole tõenäoliselt veel kohanenud sõidukijuhid, sest aktuaalsemad kui kunagi 
varem on jalgratturite turvalisusega seotud küsimused, samuti on kasvanud jalakäijaõnnetuste arv. Tõsiasi 
on see, et vähemkaitstud liiklejatena jäävad kokkupõrkel mootorsõidukiga kaotajateks just nemad. Lisaks on 
jalgratturitele ohuteguriks jalakäijatega võrreldes suurem liikumiskiirus. Just kokkupõrkekiirus on peamisi 
tegureid, mis mõjutab liiklusõnnetuse tagajärgede raskusastet. Näiteks on kiirusel 70 km/h toimunud 
kokkupõrkel jalakäija hukkumise tõenäosus 90%, 50 km/h puhul 40%.  
 
Tartu linnas teostatavate regulaarsete liiklusõnnetuste ülevaadete raames on kaardistatud ka 
liiklusõnnetuste koondumiskohad. Liiklusõnnetuste statistikale tuginedes on esimese sammuna Ropka 
tööstusrajooni alal liiklusohutuse tõstmiseks kavandatud fooride paigaldamine Sepa-Turu tn ristmikule. Kuigi 
lahendus oli ajendatud ristmiku ohtlikkusest ennekõike mootorsõidukitele, arvestades Turu tänava 
liikluskoormust ja –tihedust, suurendab see ka Turu tn jalgratta- ja jalgtee kasutajate ohutust Sepa tn 
ületamisel. 
 

 
 2. Liiklusõnnetuste koondumiskohad 2005-2009.a. (All ikas: Tartu  liiklusõnnetuste analüüs 2009) ja 
Sepa-Turu tn ristmik (Allikas: GoogleMaps) 
 
Siiski tuleb silmas pidada, et antud ristmiku lahendamine foorjuhitavana on alles algus piirkonna ohutuse 
tõstmisel ja ohtlike kohtade ohutustamise näol on tegemist järjepideva meetmega. Tööstusrajooni alale jääb 
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veel mitmeid teelõike ja ristmikke, kus jalakäijad ja jalgratturid ei tunne ennast ohutult. Ennekõike mainisid 
küsitlusele vastanud ohtlikena Tähe tn olukorda ja sellega seotud ristmikke.  
 
Kasud ja kasusaajad 

Selle tegevuse tulemusena on oodata liiklusõnnetuste arvu vähenemist antud ristmikul. Eelkõige saavad 
kasu seda ristmikku kasutavad mootorsõidukijuhid. Aga ka jalgratturid ja jalakäijad, kes kasutavad Turu tn 
jalgratta – ja jalgteed. Ühtlasi aitab see meede langetada kiiruseid Turu tänaval, kus on kehtestatud 
kiiruspiirang 50 km/h, kuid neljarealine sõidutee ei soosi kehtestatud kiiruspiirangust kinni pidama. Mõlemale 
poole teed jäävad aga mitmed bussipeatused. Üle Turu tn saab ühistranspordi kasutaja aga vaid 
reguleerimata ülekäigurada kasutades. Seega kaudselt tõuseb ka ühistranspordikasutajate ohutus.   

Otsesed kasusaajad on kõik töötajad, kes kasutavad Turu tänavat töölkäimiseks ning peavad läbima Sepa-
Turu tn ristmiku, samuti Sepa turu ja Vangla bussipeatuse ühistranspordikasutajad ja piirkonna 
teenindusasutuste (ARK, Sepa keskuse jm) külalised. 

Kokku 10 000 kasusaajat (ca 1500 kohalikku töötajat ja 9500 külalist või läbisõitjad) 

Kulud 

Selle tegevuse maksumuseks on hinnanguliselt 150 000€ 

 

Kulude ja kasude võrdlus 

Kulud/Kasusaajad = 150 000€/10 000 kasusaajat= 15 €/kasusaaja 

 
 
 
Indikaator  Kuidas mõõdetakse  Vastutaja  Oodatav tulemus  
Inimvigastustega 
liiklusõnnetuste 
arv Ropka 
tööstusrajoonis 

Liiklusõnnetuste statistika peale 
muudatust: 

• 6 kuud 
• 1 aasta 
• 3 aastat 

Tartu 
linnavalitsus, 
maanteeamet 

Inimvigastustega 
liiklusõnnetuste arv 
on langenud 5% 

Töötajate arv, kes 
on rahul jalgsi 
käimise ja 
jalgrattakasutuse 
ohutusega 
tööstusalal 

Küsitlus tööstusala töötajate seas 
projekti lõppedes  

Tartu linnavalitsus Rahulolu jalakäijate 
ja jalgratturite 
ohutusega on 
kasvanud 5% 
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2.2.1.C JALGRATTAHOIDLATE PAIGALDAMINE DUNORDI, SEPA KESKUSE JA EESTI POSTI 
KANDEKESKUSE JUURDE 

 
Kuigi peamiseks jalgrattakasutust takistavaks teguriks tööstusalal on jalgrattateede halb seisukord ja 
katkendlikkus, selgus taustauuringu raames ühe probleemina ka jalgrattahoidlate vähesus piirkonnas. Kohati 
olid küll hoidlad olemas, kuid nad ei olnud turvalised, kuna puudus võimalus ratast raamiga kinnitada.    
 
Ennekõike on oluline jalgrattahoidjaid paigaldada sellistesse kohtadesse, kus see Tartu kodanikke teeniks 
maksimaalselt ehk mitte ainult erakontorite juurde kinnisel territooriumil,  vaid ka sinna kus on 
teenindusasutused. 
 
Sellest lähtuvalt leidsid eksperdid ja MoMA.BIZ Tartu projektimeeskond ühiselt, et jalgrattahoidlate 
paigaldamiseks parimad kohad Ropka tööstusra on restorani DuNordi, uue Sepa keskuse ja Eesti Posti 
Tartu kandekeskuse juures. DuNord bistroo (aadress Ringtee 25) mahutab kuni 80 külastajat ja on soodsate 
hindade tõttu ümberkaudsete ettevõtete töötajatele heaks lõunastamise võimaluseks. Turvalised 
jalgrattahoidlad julgustaksid rattaga tööle liikunuid lõunapausidelgi ratast kasutama.  
 
Sepa keskuse ja Eesti Posti Tartu kandekeskuse näol on tegemist teenindusasutustega, mis mõlemad 
paiknevad jalgratta- ja jalgtee ääres, kuid mille juures jalgrataste turvalised hoiutingimused on puudulikud. 
Jalgrattahoidlad on üheks meetmeks soodustamaks jalgrataste kasutust nende asutuste külastamisel 
muuhulgas ka tööstusala külastajate seas.  
 

 
 

 3. Näide jalgrattahoidlatest Eesti Posti Tartu kande keskuse juures (Allikas: Toomas Põld) 
 
Kasud ja kasusaajad 

Jalgrattahoiukohtade paigaldamisest saavad kasu nii sealsete ettevõtete töötajad kui külastajad. Tegevuse 
tulemusena soodustatakse töölt liikuma sööma, ostlema või postiteenust kasutama jalgrattaga. 
Jalgrattahoiukohtade rajamine mõjutab ka inimeste hinnanguid kergliikluse suhtes, mistõttu avaldab 
hoiukohtade paigaldamine kaudset mõju Tartu elanike hoiakute kujundamisele ja valmisolekule jalgratast 
kasutada. 
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Kokku 260 kasusaajat (ettevõtete töötajad) 
 
Kulud 

Iga asutuse juurde paigaldatakse 12-kohaline usstüüpi rattahoidla, mille kogumaksumus koos paigaldusega 
on 1500 € 

Kulude ja kasude võrdlus 

Kulud/Kasusaajad = 1500€/260 kasusaajat= 5,8 €/kasusaaja 

 
 
Indikaator  Kuidas mõõdetakse  Vastutaja  Oodatav tulemus  
Jalgrattahoidlate 
kasutamine 

Jalgrataste parkimise loendamine 
paigaldatud jalgrattahoidlates tööpäeval 
(mitte talvisel perioodil) 
 
Orienteeruv loendamise aeg: 
 8:30- 10:00  
12:30- 14:30 
16:30-18:30 
 
Loendusi teostatakse kolmel erineval 
ajaperioodil alates hoidlate paigaldusest: 

• nädal pärast 
• 1 kuu pärast 
• 3 kuud pärast 

 

Tartu linnavalitsus Jalgrattahoidlate 
täituvus on 50%. 
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2.2.2  MOBIILSUSE JUHTIMINE 
 
Kaubavedude juurdepääsu korraldamine 
  
Veokite juurdepääs on mitmetele tööstusalale jäävatele ettevõtetele majanduslikult vajalik eeltingimus. 
Ühtlasi võib see mõjutada ka võimalike uute ettevõtete asukohavalikut ning võib olla otsustavaks teguriks 
eduka ettevõtte harukontori rajamisel Tartusse. Seetõttu võivad igasugused veoste massi või mõõtmete 
piirangud olla konkurentsivõimelisust pärssivateks teguriteks. Samas, eelkõige vähemkaitstud liiklejate 
seisukohalt tulenevalt tuleb veoautode liiklus tööstusala siseselt suunata tänavatele, kus jalakäijatele on 
tagatud eraldi kõnniteed. Lisaks vähemkaitstud liiklejate ohutusele, on oluline ka keskkonna argument, 
mistõttu veoautode liikumist nii piirkonna kui ka kogu linna seisukohalt tuleb põhjalikumalt planeerida.  

2.2.2.A ÜLEGABARIIDILISTE SÕIDUKITE LIIKUMISPIIRANGUTE ANALÜÜS JA JUURDEPÄÄSUKAARDI 
KOOSTAMINE 

 
Kuigi juurdepääsukaardi koostamine on oluline seetõttu, et määratleda ära marsruudid, mis tagavad ohutu ja 
keskkonna seisukohalt optimaalse juurdepääsu Ropka tööstusrajooni ettevõtetele, siis konsultatsioonides 
transpordi valdkonna ekspertidega selgus, et senise projektipõhise planeerimise tulemusena võib üleüldse 
ohtu sattuda ülegabariidiliste sõidukite juurdepääs tööstusalale. Probleemi tausta selgitamiseks on oluline 
teada, et Tartu linnas on alustatud ringtee võrgustiku koostamist, mis on jaotatud kolme erinevasse projekti: 

1. Tartu läänepoolne ümbersõit (kulgeb Ringtee tänavast mööda olemasoleva Tallinn-Tartu-Võru-
Luhamaa trassi). Hetkel on valminud ümbersõidu tehniline projekt, mida koordineerib Maanteeamet 

2. Tartu idapoolne ringtee, millest valminud on eelprojekt. Koostamisel on Tartu linna osa tehniline 
projekt ning käivitunud ehitustööd. Projekti koordineerib Tartu Linnvalitsus, väljaspoole linna jäävas 
osas vallavalitsused 

3. Tartu põhjapoolne ringtee (Vahi-Tiksoja), millest valminud on eskiisprojekt. Projekti koordineerib Maanteeamet. 

 

 4. Tartu ringtee võrgustik (Allikas: Maanteeamet) 

Eelnimetatud projektide tulemusena on tagatud kõikides suundades Tartust ümbersõiduvõimalused, mis 
omakorda tähendab puhtamat linnaõhku. Samas on tekkinud olukord, kus üksikute lõikude planeerimise 
käigus pole arvesse võetud tervikut. Eelkõige võivad probleemid tekkida ülegabariidiliste sõidukite liikumisel 
Tartu erinevate linnaosade vahel, sest kõikidele eelnimetatud ringtee lõikudele on kavandatud ka 
eritasandilised ristmikud, kuid pole arvestatud juba teiste projektide raames kavandatuga.  
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Sellest tulenevalt on ülegabariidilistel sõidukitel Tartu ringteel liikumisel tekkinud mitmeid piiranguid (Vaksali 
tn viadukt, Aardla tn riste, Ringtee viadukt, Postimaja liiklussõlm, mis lahendatud raudteeharu alt), mille tõttu 
on kujunenud välja olukord, et Tartu ringteed saavad kasutada üksnes gabariidis olevad sõidukid. Seega 
peavad suured sõidukid Tartu linnas sihtpunkti jõudmiseks valima mitte alati otsetee, kulutades selleks 
lisakütust ja paisates õhku täiendavat saastet. Kuigi osaliselt on sellised piirangud vajalikud, tuleb siiski leida 
optimaalne ja võimalikult väikse keskkonnamõjuga liikumistee selliste veoste kohaletoimetamiseks 
tööstusalale.  
 
Vältimaks seda, et järgnevate tehniliste projektide koostamise käigus suletakse veel mõni 
sissesõiduvõimalus Tartusse,  tuleb koostada kaart, milles on toodud ülegabariidiliste sõidukite pääsemise 
võimalused igasse linnaossa. Seejuures on kõige olulisemad kohad tööstusrajoonid Ropka ja Ravila. Kaardi 
koostamisel tuleb arvestada ka raudtee ja Emajõe ületamistega.  
 
Kasud ja kasusaajad 

Selle tegevuse tulemusena töötatakse välja juurdepääsustrateegia koos kaardiga, mille abil määratletakse 
teekoridorid, millel on tagatud ülegabariidiliste sõidukite liikumine. Seejuures lähtutakse nii olemasolevatest 
tingimustest, juba kehtivatest plaanidest kui ka liiklejate ohutusest. Lõpptulemusena valmiv kaart on kavas 
tulevikus lisada Tartu linna üldplaneeringu koosseisu. See kaart on kättesaadav kõikidele tööstuspargi 
ettevõtetele abivahendiks, et selgitada nii ettevõtte autojuhtidele kui ka külastajatele marsruute, kuidas 
tööstusalale pääseda.    

Tegevuse rakendamisest saavad otsest kasu kohalikud ettevõtted ja nende töötajad. Kaudselt saavad kasu 
kõik Tartu linna elanikud, kuna väheneb oht ülegabariidiliste sõidukite sattumist selleks mitteettenähtud 
piirkondadesse, ega põhjusta ohtlikke situatsioone. 
 
Kokku 1200 kasusaajat (ettevõtted ja nende töötajad, kelle tegevusala on seotud kaubavedudega) 
 
 

Kulud 

Selle tegevuse kuluks on planeeritud 1500 € 

 
Kulude ja kasude võrdlus 

Kulud/Kasusaajad = 1500€/1200 kasusaajat= 1,25 €/kasusaaja 

 
 
Indikaator  Kuidas mõõdetakse  Vastutaja  Oodatav tulemus  
Ülegabariidiliste 
sõidukite 
juurdepääs Ropka 
tööstusalale 

MoMA.BIZ meeskond dokumenteerib 
protsessi 

MoMA.BIZ Tartu 
meeskond 

Valminud on kaart, 
mis määratleb ära 
ülegabariidiliste 
sõidukite 
liikumistrajektoorid 
tööstusalal 
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2.2.3 ÜHISTRANSPORT & MITTESTANDARDSED LAHENDUSED 
 
Nõudlusele vastav ühistransport 
 
Tartu ühistranspordi korraldust on viimastel aastatel pidevalt täiendatud: muudetud on graafikuid, marsruute 
ja isegi busside üldilmet. Seda kõike eesmärgiga vastata paremini reisijate ootustele. Siiski on endiselt 
probleeme, mis muudavad tasakaalu leidmise majanduslike võimaluste ja reisijate vajaduste vahel 
keeruliseks. Eelkõige on keeruline kõiki rahuldava bussigraafiku tagamine madala asustustihedusega 
eramajapiirkondades, samuti kellaaegadel, kui nõudlus on väike (hilisõhtu ja varahommik). 
Nädalavahetustelgi tuleb soovitud bussi kauem oodata. Samas Tartu suuruses linnas muutub teatud hetkest 
bussi ootamise asemel otstarbekamaks jalgsi sihtpunkti liikuda.   
 

2.2.3.A PAINDLIKU TRANSPORDILIINI TEOSTAVUSUURING 
 
Ühistransport peab konkurentsivõimelisena püsimiseks suutma tagada teenuse ka ebatraditsiooniliste 
tööaegadega töötajatele. Uuringust selgus, et nii mõnigi vastanu oli auto kasutamiseks sunnitud, kuna 
puudus mõistlik alternatiiv. Ennekõike oli probleeme mitmes vahetuses aga ka nädalavahetuseti töötajatel.  
 
Just eelkõige selle sihtgrupi transpordiprobleemide lahendamiseks tundub perspektiivne käivitada Tartu 
linnas vähemalt teatud suundadel paindlik transpordiliin. Kuna varasemad kogemused sellise teenuse 
pakkumisega linnal puuduvad, siis on esmalt oluline kaaluda, milline võiks olla teenuse üldine kontseptsioon 
ja selle käivitamiseks vajalikud inim- ja materiaalsed ressursid.  Detailsemalt tuleb aga analüüsida Ropka 
tööstusrajooni paindliku transpordiliini teostavust. Esialgsel hinnangul võiks selline liin tasuda ära suundadel 
Kesklinn-Ropka tööstusrajoon, Annelinn-Ropka tööstusrajoon.  
 
Kontseptsiooni väljatöötamise ja teostavusuuringu positiivsete tulemuste korral, on kavas vastav teenus 
pilootprojektina ka perspektiivsetel suundadel käivitada.  
 
Paindliku ühistranspordi käivitamise eesmärgiks on vähendada nende osakaalu, kelle jaoks seni 
ühistranspordi teenus puudus või selle kasutamine oli tülikas.  
 
Kasud ja kasusaajad 

Paindliku transpordiliini üks oodatavaid tulemusi on kasutusmugavuse tõus, mis võiks soodustada 
ühistranspordi kasutamist seniste autokasutajate poolt. Eraauto kasutusele pakutakse keskkonnasäästlikku 
ja paindlikku alternatiivi. 

Eelkõige on kasusaajateks mittetraditsioonilise tööajaga töötajad, kes kasutavad ühistransporti või autot- 
27% kõigist töötajatest.  
 
Kokku 810 kasusaajat  
 
Kulud 

Selle tegevuse maksumuseks on planeeritud 5000€ 

 
Kulude ja kasude võrdlus 

Kulud/Kasusaajad = 5000€/810 kasusaajat= 6,2 €/kasusaaja 
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Indikaator  Kuidas mõõdetakse  Vastutaja  Oodatav tulemus  
Paindliku 
ühistranspordi 
kontseptsiooni 
olemasolu 

MoMA.BIZ meeskond dokumenteerib 
paindliku ühistranspordi kontseptsiooni 
valmimisega seotud tööd 

MoMA.BIZ Tartu 
meeskond 

Tartu linnal on 
üldine kontseptsioon 
paindliku transpordi 
korraldamise osas  

Valmisolek Ropka 
tööstusrajooni 
paindliku 
transpordiliini 
käivitamiseks 

MoMA.BIZ meeskond dokumenteerib 
ettevalmistustööd Ropka tööstusrajooni 
paindliku transpordiliini käivitamiseks 

MoMA.BIZ Tartu 
meeskond 

Esimese etapi 
lõpuks on 
saavutatud 
valmisolek vähemalt 
1 paindliku 
transpordiliini 
käivitamiseks Ropka 
Tööstusalale 
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2.2.3.B LOBITÖÖ LIIN 17 JA LIIN 12 GRAAFIKUTE MUUDATUSTE OSAS 
 
Nii Ropka tööstusrajooni töötajad üldiselt kui ka üksnes igapäevaselt autoga tööle liiklejad mainisid 
ühistranspordi peamiste probleemidena graafikuid ja sagedust. Mõneti märkimisväärne on seegi, et 42% 
praeguste ühistranspordiga tööle liikujate töögraafikutega tegelikult hetkel kehtivad sõiduplaanid ei sobigi. 
Tervelt 12% autokasutajatest olid valmis ühistranspordi kasuks otsustama, kui graafikud sobiksid paremini 
nende tööaegadega.   

Seetõttu võib ka mõista, miks rohkem kui veerand autoga tööle sõitnutest pidas ühistranspordi kasutust 
tülikaks ja vaid 21% (valdavalt ühistranspordiga tööle liikujad) Ropka tööstusrajoonis tööl käivatest 
inimestest omab ühistranspordi kuupiletit.  

Kuigi küsitluse käigus tehti ettepanekuid kõigi antud piirkonda teenindavate liinide kohta, oli enim 
kommentaare liinide 12 ja 17 osas. Liin 17, mis on ainuke Ringtee tn-Kesklinn suunas liikuv buss, väljub 
hetkel kord tunnis. Sellise sagedusega ei olda rahul. Liin 12 puhul oli kommentaare rohkem, muuhulgas 
sooviti väljumisi ka nädalavahetustel, hommikuste ja õhtuste väljumisaegade muutmist ning graafikute üldist 
ülevaatamist, samuti tehti ettepanek lõpp-peatuse muutmise osas. 

Selleks, et ühistransport vastaks paremini tööstusalal töötajate vajadustele, otsustas MoMA.BIZ meeskond 
alustada lobitööd liin 17 ja liin 12 graafikute tihendamiseks. Ühtlasi taodeldakse liin 12 puhul ka 
nädalavahetusel väljumiste lisamise kaalumist. Kuna Tartu linnas toimub ühistranspordi graafikute ja 
marsruutide ülevaatamine ja põhjalikumate muudatuste tegemine kaks korda aastas: enne sügisestele ja 
suvistele graafikutele üleminekut, siis loodetakse soovitud muudatuste arvestamisele juba 2012.a. 
sügisgraafikutele üleminekul.  

 

 
 

 5. Liin 12 (paremal) ja liin 17 marsruudid (Allikas:  peatus.ee) 
 
Kasud ja kasusaajad 

Eelkõige on kasusaajateks tavapärase tööajaga töötajad, kes kasutavad ühistransporti või autot- 58% kõigist 
töötajatest. 

Kokku 1630 kasusaajat 
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Kulud 

0€ 

Kulude ja kasude võrdlus 

Kulud/Kasusaajad = 0€/1630 kasusaajat= 0 €/kasusaaja 

 
 
Indikaator  Kuidas mõõdetakse  Vastutaja  Oodatav tulemus  
Töötajate arv, kes  
hindavad 
ühistranspordi 
võimalusi heaks 
või suurepäraseks 

Küsitlus tööstusala töötajate seas 
projekti lõppedes 

Tartu linnavalitsus Töötajate osakaal, 
kelle arvates tööle ja 
töölt koju  
ühistranspordi-
võimalused on head 
või suurepärased, 
on kasvanud 5% 

Töötajate osakaal, 
kelle tööaegadega 
ühistranspordi 
graafikud sobivad  

Küsitlus tööstusala töötajate seas 
projekti lõppedes 

Tartu linnavalitsus Töötajate osakaal, 
kelle tööaegadega 
ühistranspordi 
graafikud sobivad 
on kasvanud 10% 
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2.2.4  TEADLIKKUSE TÕSTMINE 
 
Terved ja teadlikud liiklejad 
 

2.2.4.A ÜHISTRANSPORDI ÜMBERISTUMISTE KAARDI KOOSTAMINE 
 
Kuigi ligi 25% praegustest autokasutajatest oleks valmis ühistranspordi kasuks otsustama tingimusel, et ei 
peaks ümberistumisi tegema, on siiski kõikide linnaosadega otseühenduste tagamine keeruline. Seetõttu 
tuleb ümberistumine muuta reisijate jaoks võimalikult mugavaks. Üheks osaks sõidumugavuse tõstmisel on 
informatsiooni kättesaadavuse parandamine. 
 
Tartu ühistransporditeenuste kohta saab hetkel informatsiooni linna kodulehelt, kõiki Eestis liikuvate liinide 
sõiduplaane ja  marsruute kajastavast portaalist (www.peatus.ee), trükisena kaks korda aastas 
väljaantavatest paberil sõiduplaanidest ja bussipeatustest, millest kõik on varustatud sõidugraafikutega ning 
osad ka linna katva ühistranspordi liinivõrgu kaardiga (vt  6). Bussis sees jagatakse reisijale informatsiooni 
vaid järgmiste peatuste kohta. 

 
.  
 6. Hetkel Tartu linna bussipeatustes reisijale pakut av bussiinfo kaardil (Allikas: AS Sebe) 
 
Kuigi portaalis peatus.ee on reisi algus- ja sihtpunkti teades võimalik planeerida reis minuti täpsusega sh ka 
vajalikud ümberistumised, võib esmakordsel bussikasutajal eelneva planeerimiseta olla keeruline hetkel 
bussipeatustes esitatud info põhjal oma liikumisi teha.  
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MoMA.BIZ töögrupp leidis, et ühistranspordi kasutamise soodustamiseks ka ümberistumisi nõudvatel 
marsruutidel, tuleb lihtsustada reisijatele pakutavat liiniinfot ja  jagada seda ka bussides. See võimaldab ka 
esmakordsetel reisijatel või Tartu linna külastajatel linnas liikumiseks pigem ühistranspordi kasuks otsustada. 
Ropka tööstusrajooni töötajatele info parema kättesaadavuse tagamiseks varustatakse vastavate kaartidega 
ka kõiki tööstusala ettevõtteid, kes seda soovivad.  

 
Kasud ja kasusaajad 

Kasvab töötajate teadlikkus ühistranspordi kasutamise võimalustest tööle liikumistel, samuti väheneb nende 
osakaal, kelle jaoks ümberistumine on vastumeelne ning kes tunnetavad ühistranspordi kasutamist tülikana.  

Kuna teenus on suunatud kõigile liiklejatele, siis saavad sellest kasu kõik tööstusala töötajad. Eelkõige aga 
ühistransporti kasvõi töövälistel aegadel kasutanud. 

Kokku 6300 kasusaajat (Ropka tööstusrajooni töötajad ja külastajad) 
 
Kulud 

Kaartide valmistamise ja trükkimise kogukuluks on planeeritud 6000€ 

 
Kulude ja kasude võrdlus 

Kulud/Kasusaajad = 6000€/6312 kasusaajat= 0,94 €/kasusaaja 

 
 
Indikaator  Kuidas mõõdetakse  Vastutaja  Oodatav tulemus  
Töötajate arv, kes 
on teadlikud 
ühistranspordi-
võimalustest tööle 
ja töölt koju 
jõudmiseks 

Küsitlus tööstusala töötajate seas 
projekti lõppedes 

Tartu 
linnavalitsus 

90% töötajatest on 
teadlikud ühistranspordi-
võimalustest tööle ja töölt 
koju liikumisel 

Kaardi saamisest 
huvitatud ettevõtete 
arv 

MoMA.BIZ Tartu meeskond peab arvet 
ettevõtetele jagatud 
ümberistumiskaartide üle 

Mo.MA.BIZ 
Tartu 
meeskond 

50% Ropka 
tööstusrajooni  
ettevõtetest on huvitatud 
ühistranspordi 
ümberistumiskaartidest 
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2.2.4.B ROPKA TÖÖSTUSRAJOONI ALALE JUURDEPÄÄSUKAARDI KOOSTAMINE 
 
Eelduseks, et praegused autokasutajad üleüldse kaaluksid alternatiivsete liikumisvõimaluste kasutamist, on 
teadlikkust nende olemasolust. Nagu selgus küsitlusest, siis vähemalt 22% töötajatest ei olnud teadlikud 
ühistranspordivõimalustest, mida nad saaksid kasutada tööle liikumiseks, autokasutajate osas oli vastav 
osakaal mõnevõrra kõrgem (29%). Kuigi igapäevaselt Ropka tööstusrajoonis tööl käijad omavad 
olemasolevatest tingimustest üldiselt siiski head ülevaadet, on tööstusalal mitmeid teenindusasutusi, mille 
külastajad ei pruugi piirkonna olusid nii hästi tunda.  
 
Samuti võib objektiivse informatsiooni andmine aidata kummutada mõningaid väärarusaamu, mis on 
tekkinud näiteks vahemaade pikkuse, ühistransporditeenusega kaetuse või jalgrattakasutuse võimalikkusega 
seoses. Seega on informatsiooni jagamine tööstusalal säästvate transpordiliikide kasutamisvõimaluste kohta 
oluline ühelt poolt selleks, et töötajad hindaksid ümber võimalikke valikuvariante, teisalt ka tööstusala 
külastajate julgustamiseks saabuma ühistranspordiga, jalgrattaga või üldse jalgsi.  
 
Esialgse idee kohaselt on plaanis koostada kaardid, kus oleksid kirjeldatud nii jalakäijatele, jalgratturitele kui 
ka ühistranspordi kasutajatele pakutavad liikumisvõimalused. Samuti antakse kasutajale informatsiooni 
erinevate vahemaade kohta teatud sihtpunktideni (Kesklinn, Annelinn, Veeriku, Ülenurme alevik jne.), et 
tekiks reaalne pilt, lähtuvalt enda subjektiivsetest eelistustest, füüsilisest vormist, majanduslikust olukorrast ja 
olemasolevast ajast, võimalikest transpordivalikutest. Kaart on kättesaadav nii paberkujul kui ka internetis.  
 
Kasud ja kasusaajad 

Kaardist saavad kasu eelkõige tööstusalale jäävad teenindusasutused, nende töötajad ja kliendid, kes selle 
abil saavad külalistele paremini selgitada, kuidas nende juurde jõuda. Sellega tõuseb nende atraktiivsus ka 
nende klientide seas, kellel puudub isiklik sõiduauto.  

Kokku ca 6300 kasusaajat (Ropka tööstusrajooni töötajad ja külastajad) 
 
Kulud 

Tegevuse kuluks on planeeritud 3000€ 
 

Kulude ja kasude võrdlus 

Kulud/Kasusaajad = 3000€/6300 kasusaajat= 0,47 €/kasusaaja 

 

 
Indikaator  Kuidas mõõdetakse  Vastutaja  Oodatav tulemus  
Ropka tööstusalale 
jäävate ettevõtete 
arv, kes on 
huvitatud kaardist 

MoMA.BIZ Tartu meeskond peab arvet 
ettevõtete üle, kes soovivad kaarti 

MoMA.BIZ 
meeskond 

Vähemalt 10% tööstusala 
ettevõtetest on huvitatud 
kaardist 

Jagatud ja 
allalaetud kaartide 
arv 

MoMA.BIZ Tartu meeskond peab arvet 
jagatud ja internetis allalaetud kaartide 
arvu üle 

MoMA.BIZ 
meeskond 

Tööstusala juurdepääsu 
kaarti on jagatud või 
allalaetud kokku  500 
tk/korda 
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2.2.4.C TEADLIKKUSE TÕSTMISELE SUUNATUD KAMPAANIAD JA TEGEVUSED 
 
Suur osa käitumise muutmisel on ka inimeste mõtteviisil ja sellel kuivõrd oma tegevuste mõju ja tagajärgi 
reaalselt tunnetatakse. Samm paremuse poole on juba see, kui igapäevaste liikumiste puhul üleüldse 
kaalutakse autole alternatiivsete liikumisviiside kasutamist. Küsitluses selgus, et peamised tegurid, mis 
mõjutasid autoga tööle liiklejate transpordiliigi valikut olid: mugavus, liikumisvabadus, pingevabadus ja sõidu 
pikkus. Tervis oli oluline vaid 9% praeguse autokasutaja hinnangul. Samas tõdes siiski positiivne enamus 
igapäevastest autokasutajatest, et kasutavad seda liikumisviisi võimalikult keskkonnasäästlikult (keskmine 
hinne 10-pallisel skaalal 7,1). 

Sellele vaatamata on juba ainuüksi auto igapäevane kasutamine linnatingimustes, kus valdaval enamusel on 
siiski võimalus valida ka säästlikumate liikumisviiside kasuks, oluline näitaja, et keskkonnaküsimused ei ole 
transpordiliigi valikul primaarsed ning oma käitumise tegelikke tagajärgi ja vastutust keskkonnaprobleemide 
ees alati ei tunnetata.  

Selleks, et tõsta liiklejate teadlikkust oma liikumiskäitumise personaalsetest (tervis) ja ühiskondlikest 
(keskkonnakvaliteet) mõjudest, samuti konkreetsemalt MoMA.BIZ projekti eesmärkide tutvustamiseks ja 
sihtgruppide adresseerimiseks, on planeeritud mitmeid avalikkusele suunatud kampaaniaid ja tegevusi.  

Lisaks eelnimetatule, on konkreetsed kampaaniad kavas teadlikkuse tõstmiseks autokasutuse tegelike 
kulude osas, kuna liikumisuuring näitas, et töötajad on oma igapäevase transpordi kulude osas suhteliselt 
hinnatundlikud. Huvitava asjaoluna selgus ka, et paljud vastajad olid valmis jagama oma autod kolleegiga 
(seejuures ei nimetatud ühtegi eeltingimust), kuid siiski auto ühiskasutajate või igapäevaselt autot jagavate 
vastanute osakaal oli väga tagasihoidlik. Seega võib olla, et vajatakse lihtsalt julgustust ja kindlust sellise 
käitumise positiivsete mõjude osas (sh finantsiline isiklik kasu). Samuti on kavas autot jagavate inimeste 
omavahelise suhtluse toetamiseks ja sõidukaaslase otsimiseks seada üles spetsiaalne e-keskkond.  

Muuhulgas hõlmab see meede alljärgnevaid tegevusi: 

• MoMA.BIZ projekti eesmärke tutvustava youtube videoloo valmimine ja selle lingi jagamine 
sotsiaalsete võrgustike (Facebook jne) ning muude internetikeskkondade kaudu 

• Töötajate liikumiskäitumise muutmisele suunatud võistluse „Rohelised kilomeetrid“ läbiviimine, mille 
kontseptsioon on üldjoontes alljärgnev (täpsem juhend väljatöötamisel): 

o  Võistluses osalevad võistkonnad, kes esindavad oma ettevõtet.  

o Vähemalt pooled võistkonnaliikmed peavad olema regulaarsed autokasutajad 

o Iga säästva transpordiviisiga tehtud töö ja kodu vahelise liikumise pealt kogub võistkond oma 
kontole nn rohelisi kilomeetreid. Seega on motivatsioon kaasata oma võistkonda töökohale 
võimalikult kaugel elavaid liikmeid.  

o Võistkond peab regulaarselt raporteerima oma tegevusest „Roheliste kilomeetrite“ blogis 

• Ettevõtjatele suunatud informatsiooni jagamine jalgrattaparklate rajamise vajalikkuse, 
rahastamisvõimaluste ja ehituslike küsimuste osas.  

• Säästvat transpordikasutust propageerivate ja huvitavate infokirjadega T-särkide valmistamine ja 
jagamine 

• Tööstusalal läbiviidav kampaania autokasutuse tegelike kuludest võrrelduna ühistranspordi 
kasutusega kaasnevate kuludega  
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• Auto jagamise ja auto ühiskasutuse propageerimisele suunatud kampaania ning temaatilise e-
keskkonna loomine 

• Muu teavitustegevus 

 
Kasud ja kasusaajad 

 

Paraneb inimeste teadlikkus erinevate liikumisviiside kasutusvõimalustest ning mõjust nii ümbritsevale 
keskkonnale kui inimese elukvaliteedile. 

Kuna kampaaniad ja tegevused on erineva sisu ja suunitlusega, siis eesmärgiks on lõpptulemusena jõuda 
iga liiklejani. Kokkuvõttes on kasusaajad kõik tööstusala töötajad  
 
Kokku 6300 kasusaajat (Ropka tööstusrajooni töötajad ja külastajad) 
 
Kulud 

Selle tegevuse kogukuluks on planeeritud 10000€ 

 
Kulude ja kasude võrdlus 
 

Kulud/Kasusaajad = 5000€/6300 kasusaajat= 1,59 €/kasusaaja 

 
 

 
Indikaator  Kuidas mõõta  Vastutaja  Oodatav tulemus  
Rohelise kilomeetri projekt  
Registreerunud 
võistkondade arv 

MoMA.BIZ meeskond 
peab arvet võistluses 
osalenud võistkondade 
üle 

MoMA.BIZ Tartu 
meeskond 

Vähemalt 3% tööstusala 
ettevõtete võistkondadest 
osalevad võistlusel 

Võistkonna liikmete 
poolt autoga tehtavate 
kodu-töö vaheliste 
sõitude arv 

Võistlejad raporteerivad 
läbitud km arvu võistluse 
blogis 

MoMA.BIZ Tartu 
meeskond 

Võistkonna liikmete poolt 
autoga tehtavate kodu-
töö vaheliste sõitude arv 
on langenud 50% 

Youtube vid eo 
Vaatamiste arv MoMA.BIZ Tartu 

meeskond 
dokumenteerib Youtube 
keskkonnas video 
vaatamiste arvu 

MoMA.BIZ Tartu 
meeskond 

Projekti eesmärke 
tutvustavat videot on 
Youtube keskkonnas 
vaadatud vähemalt 2000 
korda 

Ettevõtjate informeerimine jalgrattaparklate rajamise osas  
Ettevõtjate arv, keda on 
informeeritud 

MoMA.BIZ meeskond 
peab arvet informeeritud 
ettevõtjate arvu osas 

MoMA.BIZ meeskond Vähemalt 25% tööstusala 
ettevõtetest on saanud 
informatsiooni 
jalgrattaparklate rajamise 
kohta 

Muud teadlikkuse tõstmi sele suunatud tegevused  
Vastanute arv, kelle 
meelest projekt oli 
kasulik 

Küsitlus tööstusala 
töötajate seas projekti 
lõppedes 

Tartu linnavalitsus Vähemalt 75% tööstusala 
töötajatest leiavad, et 
projekt oli kasulik 

Töötajate arv, kes on 
valmis kasutama tööle 

Küsitlus tööstusala 
töötajate seas projekti 

Tartu linnavalitsus  Valmisolek kasutada 
tööle liikumiseks 
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liikumiseks jalgratast 
või käima jala 

lõppedes jalgratast või käia jalgsi 
on kasvanud 5% 

Töötajate arv, kes on 
valmis kasutama tööle 
liikumiseks 
ühistransporti 

Küsitlus tööstusala 
töötajate seas projekti 
lõppedes 

Tartu linnavalitsus  Valmisolek kasutada 
tööle liikumiseks 
ühistransporti on 
kasvanud 5% 

Töötajate arv, kes on 
valmis jagama autot 
kolleegiga tööle 
liikumiseks 

Küsitlus tööstusala 
töötajate seas projekti 
lõppedes 

Tartu linnavalitsus Valmisolek jagama autot 
tööle liikumiseks on 
kasvanud 5% 
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2.3 PERSPEKTIIVSED TRANSPORDILAHENDUSED  
 
Alljärgnevalt on esitatud tegevused, mida samuti liikuvusplaani põhieesmärkide raames arutati, kuid mille 
elluviimine esimese prioriteedina ei olnud tegevuste mahukuse, eelneva planeerimisvajaduse või mõju 
väiksema tähtsuse tõttu võimalik. Siiski on ennekõike just teise prioriteedi tegevuste seas neid, mille 
rakendamisel on eeldada olulist positiivset stiimulit tööstusala töötajate igapäevaste liikumisharjumuste 
muutmiseks. Seetõttu tuleb need tegevused ellu viia esimesel võimalusel.  
 
MEELDIV JA OHUTU KESKKOND JALAKÄIJATE JA JALGRATTURITE 
 
Kolm alltoodud ettepanekut olid kõik olulised, kuid nende elluviimine eeldab põhjalikumat kavandamist ja 
seetõttu tegevuskava esimeses etapis neid ellu viia ei jõuta.  
 

2.3.A JALGRATTA- JA JALGTEE ANNELINN-IHASTE-ROPKA TÖÖSTUSRAJOON SUUNAL 
 
Oma valmisolekut tööle liikumiseks jalgratast kasutada kinnitas nii mõnigi praegune autokasutaja. Samas 
toodi peamiseks eeltingimuseks, et jalgrattateid oleks rohkem ja nad oleksid ohutumad. Lisaks tehti mitmeid 
ettepanekuid erinevaid linnaosasid ühendavate jalgratta- ja jalgteede osas.    
 
Osana Tartu linna lähiaastate suurimast teedeehitusprojektist − Idaringteest − valmibki hiljemalt aastaks 
2015 jalgratta- ja jalgtee, mis ühendab Ropka tööstusrajooni Annelinna ja Ihaste linnaosadega. Annelinn, kui 
Tartu suurima elanike arvuga (ca 30% elanikest) linnaosa, on ka Ropka tööstusrajooni töötajate peamiseks 
elukohaks. Küsitluseski mainisid mitmed vastanud, et uue silla ja sellega kaasneva jalgratta- ja jalgtee ehitus 
leevendaks nii mõndagi hetkel valitsevat probleemi sh probleeme juurdepääsetavusega.      

 
 7. Idaringtee trass (allikas: Tartu linnavalitsus) 
 
 
Kasud ja kasusaajad 

Liikumisteekondade lühenemine, ohutum ja kiirem juurdepääs Ropka tööstusrajoonile. Jõeületuse 
võimaluste kasv. Jalgratta kasutuse ja jalgsi käimise atraktiivsuse kasv.   
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Kasusaajad on eelkõige jalgsi ja jalgrattaga tööle liikujad.  
 

2.3.B KESKKONNAKVALITEEDI TÕSTMINE  
 
Esimeses etapis läbiviidud auditeerimise tulemusena on kavas parandada Ropka tööstusrajooni üldilmet 
asudes järk-järgult auditeerijate poolt koostatud visiooni ellu viima. Lõpptulemusena peaks kasvama 
töötajate soov jalgsi või jalgrattaga liigelda, lõunapausideks töökohalt jalgsi või jalgrattaga lahkuda, samuti 
kasvab üldine turva- ja rahulolutunne. Töötajad tunnetavad piirkonda meeldiva töökeskkonnana.   
 
Kasud ja kasusaajad 

Kui hetkel omab jalgratast vaid 40% tööstusala töötajatest, siis parem kvaliteet ning juurdepääsetavus kokku 
tõstavad eeldatavasti nii jalgrataste omanike kui ka nende kasutamise osakaalu. Samuti on eeldada jalgsi 
tööle ja piirkonna siseselt töö ajal tehtavate liikumiste arvu kasvu. 

Kuna ühistranspordi kasutajate liikumisteahelas on samuti üks osa jalgsi käimisel (liikumine bussipeatusesse 
ja sealt sihtpunkti), siis soodustab meeldivam keskkond ka ühistranspordi kasutamist.  

Kasusaajad on kõik selle ruumi tarbijad, eelkõige antud piirkonna töötajad.  
  

2.3.C TÄHE TN. JALGRATTA- JA JALGTEE 
 
Üks probleemsemaid tänavaid Ropka tööstusrajooni jalakäijatele ja jalgratturitele on hetkel Tähe tänav, kus 
autoliiklus on tihedam, kuid samas lõiguti puuduvad korralikud kõnniteed. Seega liiklejad pole sõiduteest 
ohutult eraldatud. Jalakäijate ja jalgratturite ohutuse tõstmiseks ja keskkonnasäästlike liikumisviiside 
kasutuse soosimiseks tuleb leida vahendeid Tähe tänava jalgratta- ja jalgtee rajamiseks.  

 
 

 8. Tähe tn (Allikas: GoogleMaps) 
 
Kasud ja kasusaajad 

Tõuseb jalgsi käimise ja jalgrattakasutuse atraktiivsus nii tööstusalale kui ka ala siseselt, kuna tegemist on 
ühe peamise liikumisteega. Kasvab rahulolu liikumistingimustega ja liiklejate ohutus, sest vähemkaitstud 
liiklejad on mootorsõidukitest eraldatud. 
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Kasusaajad on tööstusalal jalgsi ja jalgrattaga liiklejad sh ka ühistranspordikasutajad, kes kasutavad teed 
töökoha ja bussipeatuse vaheliseks liikumiseks  

NÕUDLUSELE VASTAV ÜHISTRANSPORT 
 

2.3.D PAINDLIKU ÜHISTRANSPORDILIINI RAKENDAMINE 
 

Valminud uuringu tulemusena on Tartu linnal olemas konkreetne kava paindliku ühistranspordi osas − 
millistel suundadel ja kellaaegadel aga ka mil viisil vastav teenus peaks korraldatud olema. Esimeste 
liinidena on teostavusanalüüsi positiivse tulemuse korral kavas käivitada just Ropka tööstusrajooni 
teenindamisele suunatud liinid. Selle tegevusega pakutakse säästvaid alternatiive sõiduautole ka madala 
nõudlusega perioodidel ja piirkondades. 
 
Kasud ja kasusaajad  

See tegevus tõstab ühistranspordi konkurentsivõimet,  kasutust ja rahulolu pakutavate transporditeenustega.  

Kasusaajad: eelkõige mittetraditsioonilistel tööaegadel töötajad 
 

2.3.E BUSSIOOTEPAVILJONI PAIGALDAMINE VANGLA BUSSIPEATUSESSE  
 
Oluline osa ühistranspordi kasutusmugavusest on ka ootetingimustel, eriti Eesti kliimas, kus erinevused 
aastaaegade vahel on üsna suured ja aastakeskmine sademete hulk (550-800 mm) ületab auramise (400 
mm).  
 
Tartu linnas on 282 bussipeatust, tööstusalale jääb neist 18. Bussiootepaviljonid on olemas 12 peatuses, mis 
tähendab, et ülejäänud peatustes peavad reisijad bussi ootama lageda taeva all või lähedalasuvas hoones 
varju otsima. Kohati puudusid peatustes ka pingid (vt allpool esitatud pildid).  
 
Valdavalt on bussiootepaviljonide paigaldamisel lähtutud majanduslikust otstarbekusest− eelistatud on 
peatused, kus reisijatekäive suurem. Siiski on tulnud arvestada ka kohapeal valitsevate oludega, sest Turu 
tn. ääres kulgeva kõrgepingeliini tõttu ei ole võimalik Sepa turu peatusesse paviljoni paigaldamine.  
 
Kuigi kaugem eesmärk on kõikide bussipeatuste varustamine bussiootepaviljonidega või esimeses etapis 
ootemugavust tõstvate pinkidega, siis Ropka tööstusrajooni seisukohalt on esmajoones oluline paigaldada 
paviljon Vangla peatusesse, mida kasutavad suur osa Tartu Vanglas ühistranspordiga tööl käivatest 
inimestest (Tartu Vanglas on 402 töötajat).   
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 9. Näide Ropka tööstusrajooni alale jäävatest ootepa viljonita peatustest: Tehase peatus (vasakul) ja 
Tarbus peatus (Allikas: GoogleMaps) 
 

 
 10. Vangla bussipeatuse hetkeseis (Allikas: Google Ma ps Streetview) 
 
Kasud ja kasusaajad 

Paranevad ühistranspordi ootetingimused ning sellega seoses rahulolu pakutavate teenustega.  

Otsesed kasusaajad on Vangla bussipeatuse kasutajad.  

 

2.3.F ÜHISTRANSPORDI REAALAJA INFOSÜSTEEMI RAKENDAMINE 
 
Kui seni on busside rikete või hilinemiste korral peatuses ootavad reisijad pidanud info saamiseks helistama 
vedajafirma infoliinile, siis peagi on  Tartu linn rakendamas ühistranspordi reaalaja infosüsteemi. Selle 
raames on  planeeritud alljärgnevad tegevused: 

• kõikide busside varustamine reaalajas jälgimise seadmetega. 
•  44 bussipeatusesse busside liikumise kohta informatsiooni edastavate tabloode 

paigaldamine (teises etapis on kavandatud lisa 46 tablood sh Sepa turu peatusesse) 
• 10 bussi reisijate loendamise seadmete paigaldamine 
• bussijuhile tabloo, millel kuvatakse kõrvalekalle tegelikust sõiduplaanist.   

 
Kuigi esimeses etapis ei paigaldata tööstusalale ühtegi tablood, on siiski sama rakendus igal ajahetkel 
kättesaadav ka kõikidele nutitelefoni omanikele.  
 
Kasud ja kasusaajad 
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Selle tegevuse tulemusena paranevad reisijate operatiivse informeerimise võimalused ning vähendatakse 
ooteaegadega seotud teadmatust. Kasvab ühistranspordi teenuse usaldusväärsus ning sellega seoses 
ühistranspordi  regulaarsete kasutajate arv. Samuti saab automaatse opereerimise kohta käiva info (täituvus, 
sõiduplaanist kinnipidamine) alusel korrigeerida nii sõiduplaane, sagedust kui ka vajadusel marsruute.   

Konkreetselt Ropka tööstusrajoonis võib kasusaajateks pidada kõiki, kes ühistransporti kasutavad. Ühtlasi 
võib rahulolu kasv ühistransporditeenustega motiveerida ka seniseid autokasutajaid ühistranspordi kasuks 
otsustama.    

 
TEADLIKUD JA TERVED LIIKLEJAD 
 

2.3.G KAMPAANIA: “1 AUTOSÕIT VÄHEM”  
 
Nagu juba eelnevalt mainitud, on liikumiskäitumise muutmine pikaajaline protsess. Seetõttu võib regulaarse 
autokasutaja jaoks mõjuda vastumeelselt soovitus harjumuspärane sõiduvahend täielikult hüljata. Küll aga 
võib paremaid tulemusi anda see, kui suunata autokasutajaid kaardistama oma igapäevaseid liikumisi ning 
vähemalt ühe neist, mis seni tehtud autoga, sooritama mõnda teist liikumisviisi kasutades. Lootuses, et 
suured asjad saavad alguse väikestest sammudest, võiks kampaania „1 autosõit vähem“ suunata seniseid 
autokasutajaid vähemalt katsetama alternatiivseid võimalusi.   
 
Kasud ja kasusaajad 

Langeb autoga läbitavate kilomeetrite arv ning seda ennekõike väiksemate vahemaadega seotud liikumiste 
osas. Kampaania on  tulemuslik, kui autokasutajad mõtlevad teadlikumalt oma igapäevastele liikumistele ja 
kaaluvad ka alternatiivsete liikumisviiside kasutamist.  

Otsesed kasusaajad on igapäevased autokasutajad, kelle tervisenäitajad liikumise kasvust tulenevalt 
paranevad ja kes saavad teadlikemateks liiklejateks.     

 

2.3.H JALGRATTAPÄEV 
 
Olukorras, kus tööstusalale jalgrattaga juurdepääsuks on loodud head võimalused (valminud on Idaringtee) 
ning rajatud on turvalisi parkimiskohti, paranenud üldine liikumiskeskkond, võiks jalgrattakasutuse 
propageerimisel kasu olla piirkonna töötajatele ja nende peredele suunatud jalgrattapäeva korraldamisest. 
Päeva raames toimub täiskasvanute jalgrattakool, laste vigursõiduvõistlus, võimalus on soodsamalt soetada 
jalgrattavarustust või tasuta lasta korda teha oma jalgratas. Soovijatele pakutakse personaalset 
liikumisnõustamist selles osas, kuidas oma liikumisi keskkonnasäästlikumalt teha.   
 
Kasud ja kasusaajad 

Jalgrattainfrastruktuuri paranemisega loodud soodsad eeltingimused võimaldavad jalgrattapäeva 
korraldamise läbi anda viimase tõuke selle liikumisviisi kasuks otsustamisel. Jalgrattakooli ja personaalse 
nõustamise abil julgustatakse pelglikumaid täiskasvanuid, kes aastaid jalgratast pole kasutanud, seda uuesti 
proovima. Samuti korratakse üle olulisemad liikluseeskirja punktid nii enda kui kaasliiklejate ohutuse 
tagamiseks.  

Kasusaajad on kõik piirkonna töötajad, kes on huvitatud jalgrattaga liikumisest.   
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2.3 I UUE TÖÖTAJA PAKETT  
 
Soodustamaks uute töötajate seas juba alguses keskkonnasäästlike liikumisharjumuste kujunemist, on 
üheks võimalikuks lahenduseks säästvate transpordiliikide kasutamise võimaluste osas info jagamine. Nn 
uue töötaja paketti võiksid kuuluda ühistranspordi sõiduplaanid, liinivõrgu ja ümberistumisvõimaluste kaart, 
linna jalgrattateede kaart ja tööstusala juurdepääsukaart, samuti üldine informatsioon säästvate 
liikumisviiside kasulikkusest. Esialgu on plaanis vastavate pakettide jagamine piirkonna viie suurema 
ettevõtte uutele töötajatele.   
 
Kasud ja kasusaajad 

See tegevus võimaldab ennetada ebasoovitavate liikumisharjumuste kujunemist pakkudes piirkonda mitte 
hästi tundvale uuele töötajale objektiivset informatsiooni alternatiivsete valikuvõimaluste osas.  

Otsesed kasusaajad on uued töötajad, kelle informeeritus kasvab. 

.    
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2.4 KOKKUVÕTE 
 
Alltoodud tabelis on kokkuvõtlikult esitatud käesolevas dokumendis analüüsitud transpordilahendused. 
Esimese prioriteedi tegevused rakendatakse koheselt ning neid rahastatakse osaliselt MoMA.BIZ projekti 
raames, Sepa-Turu tn valgusfoori projekt täielikult Tartu linnavalitsuse eelarvest. Tegevuste, mille prioriteet 
on 2 või 3, rakendamine on kavandatud tulevikus.  
 
 

Prioriteet  Transpordilahendus Maksumus/€  

1 2.2.1.a Juurdepääsetavuse ja ohutuse auditeerimine jalgsi ja jalgrattaga 1500 

1 2.2.1. b. Liiklusohtlike kohtade ohutustamine (Sepa-Turu tn ristmik) 150 000 

1 2.2.1.c Jalgrattahoidlate paigaldamine Sepa keskuse, DuNordi ja Eesti Posti 
kandekeskuse juurde 

1500 

1 2.2.2.a Ülegabariidiliste sõidukite liikumise piirangute analüüs ja 
juurdepääsukaardi koostamine 

1500 

1 2.2.3.a Linna paindliku ühistranspordi kontseptsiooni osana transpordiliini 
Annelinn-Ropka tööstusrajoon või Kesklinn-Ropka tööstusrajoon 
teostavusuuringu läbiviimine 

5000 

1 2.2.3.b Lobitöö muudatuste sisseviimiseks liinide graafikutes (liin 12 ja liin 17) 0 

1 2.2.4.a Ümberistumisvõimalusi kajastava ühistranspordiskeemi koostamine ja 
paigaldamine bussidesse ning jagamine tööstusala ettevõtetele 

6000 

 2.2.4.b Tööstusala juurdepääsu-kaardi koostamine: ühistransport, jalgratas, 
jalgsi 

3000 

 2.2.4.c Teadlikkuse tõstmisele suunatud kampaaniad ja tegevused 10000 

Kulud kokku 178 500 
 

PERSPEKTIIVSED TRANSPORDILAHENDUSED 

2 2.3.a Jalgratta- ja jalgtee Annelinn-Ihaste-Ropka Tööstusrajoon suunal (osana Idaringtee 
projektist) 

2 2.3.b Keskkonnakvaliteedi tõstmine (nt pinkide, haljastuse, tänavavalgustuse jne. rajamine) 
vastavalt auditi tulemustele 

2 2.3.c Tähe tn. jalgratta- ja jalgtee  

2 2.3.d Paindliku transpordiliini rakendamine 

2 2.3.e Ühistranspordi reaalaja infosüsteemi rakendamine sh reaalaja rakendus nutitelefonidele  

2 2.3.f Bussiootepaviljoni paigaldamine Vangla peatusesse 

3 2.3. g Kampaania: “1 autosõit vähem” 

3 2.3.h Jalgrattapäeva läbiviimine 

3 2.3.i Uue töötaja pakett liikumisinfoga 5 suuremale ettevõttele 

 


