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KOKKUVÕTE

1

Eesmärk on pakkuda välja arvutuslik mudel, täpsus ja 

andmestikud, mille kohaselt hinnata iga asukoha (krundi) 

ligipääsetavust1  ning selle alusel määrata parkimise 

vajaduse vähendamise koefitsient, millega läbi korrutades 

oleks võimalik vähendada parkimise nõuet.

Tulemused on esitatud krundi täpsusega, et neid oleks 

võimalik rakendada konkreetsele omanikule. Kuna krundid 

on väga erineva suurusega ning nende külgnemine 

tänavatega võib mõjutada suuresti tulemust siis on 

arvutuslikult leitud väärtused iga krundi külje kohta. Kogu 

krundile rakendatakse kõige paremat tulemust. Kõige parem 

antud kontekstis on kõige positiivsem tulemus. Kui koolide 

ligipääsetavus on tagatud vaid ühele küljele aga mitte 

teistele siis määratakse, et krundil on ligipääs koolidele.  

Sellest täpsemalt peatükis „Arvutus“.

Parkimisekohtade vähendamine on seotud otseselt 

igapäevaste toimingutega. Toimingud oleme jaganud suures 

piires kaheks, milleks on naabruskond ning ülelinnalised 

teenused. Naabruskonna teenused peaksid tagama 

võimaluse tarbida teatud hulka olulisi teenuseid jalakäigu 

kaugusel. Osa ülelinnalisi teenuseid on jala, ratta või 

ühistranspordiga hästi ligipääsetavad. Kui naabruskonna 

teenused peavad olema kõik kaetud teatud tasemel, siis 

ülelinnaliste teenuste puhul on oluline proportsioon, mis 

on ligipääsetav. Nende kahe kategooria kombinatsioonil on 

arvutatud parkimisnõude vähendamine.

1   Terminid „ligipääsetavus“ ja „kättesaadavus“ on väga sarnase 
tähendusega. Seal juures ligipääsetavus võib esindada kahte erinevat 
valdkonda. Ligipääsetavus hoonele võib tähenda füüsilist ligi pääsu. 
Antud töö kontekstis käsitleme ligipääsetavust kui ligi pääsu teenustele, 
mille peamiseks kriteeriumiks on distants ja/või aeg. Kui krundil on hea 
ligipääsetavus poodidele siis see tähendab, et poode on mitmeid ning 
need on piisavalt lähedal. Ligipääsetavus tuleb inglise keelsest mõistest 
Accessibility, kus selle tähendusel on samasugune ambivalentsus. Kuna 
kirjanduses on peamiselt kasutatud ligipääsetavust siis ühtsuse huvides 
oleme seda mõistet kasutanud ka siin. Kättesaadavus on lähedasem inglise 
keelsele mõistele Availability. Kättesaadavus on lähedasem olemasolule 
ja piirangutele mitte füüsilisele piirangule. Lasteaed võib olla ligipääsetav 
(asub krundi kõrval) aga see ei pruugi olla elanikele kättesaadav (vabade 
kohtade puudumine).  Meditsiiniasutus võib olla ligipääsetav aga arstiabi ei 
pruugi olla kättesaadav (vabade aegade puudumine). Kui vaadata näiteks 
lastaia ligipääsetavust siis me ei vaata primaarselt kas lasteaed on reaalselt 
kasutatud antud krundi puhul (näiteks vajadus puudub) aga vajaduse 
tekkides on lasteaed piisavalt lähedal, et seda oleks võimalik kasutada.

Naabruskonna teenuste puhul oleme lähtunud 

igapäevastest teenustest, milleks on kool, lasteaed, 

toidupood, toidukoht, teenused. Iga krundi kohta oleme 

sellest lähtuvalt arvutanud tulemuse, kas tegemist on hea 

või baastasemega. Iga teenuse kategooria puhul oleme 

seadnud eesmärgi selle kaugusele lähtekohast (krundist). 

Tasemed on määratud Tabel 1’s ning nende paiknemine 

linnas on välja toodud joonisel 1 Hea ja baastaseme alad. 

Et saavutada teatud naabruskonna teenuste ligipääsetavus, 

on oluline rahuldada kõiki tingimusi. Lisa toidupood ei 

asenda lasteaeda ja vastupidi. Hea taseme puhul on 

mitmed teenused kaetud mitmekordselt. Kindlasti tasub 

seda käsitleda ka uute teenuste planeerimisel, et tõsta 

naabruskonna taset.

Ülelinnaliste teenuste hulgast valisime antud töös välja 

töökohad, mis mõjutab kõige rohkem igapäevaseid 

toiminguid. Töökohad on jaotatud üle linna kombineerides 

töötamise registrit ning maakasutust vt. peatükki „3.4 

Töökohad“. Töökohtade puhul oleme lähtunud, et kõik 

töökohad üle linna on võrdse tõenäosusega kasutatud. 

Töökohtadeni jõudmiseks on kombineeritud jalutamist, 

ratast ning ühistransporti. Kui jala on sobiv distants 1.2km .. 

1.6km, siis rattaga on pigem sobiv 1.2km .. 5 km. Arvutuslikult 

olema võtnud konservatiivse 2 km, mis on veidi pikem kui 

tüüpiline jalutuskäik, aga lühem kui tüüpiline rattasõit. Tartus 

üldiselt jäävad kohalikud töökohad linnulennult umbes 5 km 

kaugusele, mis on suures piirdes ka linna läbimõõt. Täpsem 

jaotus on toodud joonisel 2. Jalutamise ja rattasõidu kõrval 

on kasutatud ühistransporti, kus me oleme valinud ajaliseks 

piirkauguseks 30min koos ootamiste, sõitmiste ning 

ümberistumistega. Kombineerides neid kahte liikumisviisi, 

on arvutatud ligipääs kõigile töökohtadele ehk mitmesse % 

töökohtadesse on võimalik jõuda nimetatud tingimustel.

KOKKUVÕTE
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Hea ligipääsetavus 
ehk Kesklinn

Vähemalt Distants mööda 
tänavavõrku. Tulenevalt 
liikumise kiirusest 
kasutame 31 -5 km/h

Kohalik kool 1200 m / 14.4-24 min 

Lasteaed 800 m /  9.6 – 16 min

22 teenust 800 m /  9.6 – 16 min

14 restorani 800 m /  9.6 – 16 min

5 toidupoodi 1200 m / 14.4-24 min

Baas ligipääsetavus 
ehk Linnaline

Kohalik kool 1200 m / 14.4-24 min 

Lasteaed 800 m /  9.6 – 16 min

1 restorani 800 m /  9.6 – 16 min

1 toidupood 1200 m / 14.4-24 min

1   „Normal walking speed: a descriptive meta-analysis; Richard Bohannon, 
Williams Andrews” põhjal on määratud liikumise kiirus 12-60 aasta 
vanustele inimeste puhul 5 km/h. 60-80 aastaste liikumiskiirus on 
vahemikus 4-6 km/h. Kuna antud tööst on välja jäänud lapsed, siis artikli 
“The mechanics of walking in Children; G. A. CAVAGNA, P. FRANZETTI 
AND T. FUCHIMOTO” põhjal saame eeldada, et 2-aastaste last liikumise 
kiirus on 2.8 km/h, mis kasvab üpris kiiresti 5 km/h. Liikumise kiirus kõrval 
on oluline normaalselt läbitav distants, kus koolide puhul oleme lähtunud 
uuringust „A longitudinal study of the distance that young people walk 
to school; P. Chillón,a, J. Panter,b K. Corder,b A.P. Jones,c and E.M.F. Van 
Sluijsb“, mille kohaselt 10-aastased läbivad edukalt 1.4km, 11-aastased 1.67 
km ja 14-aastased 3.04km.

Tabel 1 Naabruskonna parameetrid

Joonis 1 Hea (tumeroheline) ja baastaseme (heleroheline) teenuste 
ligipääsetavausega alad.

Joonis 2 Töötamise registri ja elukohtade vaheliste paaride vahelise 
kauguse jaotus vastavalt elukohtadele. Horisontaalteljel on märgitud 
linnulennult kaugus kodu ja töökoha vahel. Vertikaalteljes palju teatud 
piirkonnast jõuab tööle määratud kaugusega. Näiteks Tartus jõuab u. 
5km kaugusel tööle 80% Tartus elevatest inimestest. Platoo 80..90% 
vahel tähendab seda, et osa elanikest on registreeritud märgatavalt 
kaugemale, näiteks Tallinna.
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Parkimisnormi vähendamise aluseks on kaks kategooriat.

• Esiteks tuleb tagada igapäevastele teenustele ligipääs  

kõigis käsitletud kategooriates. 

• Vähendamise aluseks on töökohtade ligipääs ÜT, jala ning 

rattaga.  

Kui kõik igapäevased teenused on hästi ligipääsetavad, 

siis parkimisnormi vähendamine on 100% -  töökohtade 

protsent, mis on ligipääsetav jala (lähemal kui 2 km) ja/või 

ühistranspordiga (lähemal kui 30min koos ootamisega)

Kui kõik igapäevased teenused on baastasandil 

ligipääsetavad, siis vähendamine toimub koefitsiendi 0.5 

alusel. 

Näiteks kui kesklinnas on mõnele krundile ligipääs 92% 

töökohtadele, siis parkimiskohtade vajadus tuleks katta 8%  

ulatuses. 100 nõutud kohast (vastavalt kehtivale EVS’ile) on 

vaja rajada kuni 8.

Kui baastase on tagatud ja töökohtade ligipääs on 60%, 

siis esmalt korrutame 60% läbi 0.5’ga ehk saame 30%. 

Nõutavate parkimiskohtade arv on sellisel juhul 70%. 60% 

x 0.5 ehk 30% millele lisandub konstantne 50% vajaduse. 

60% x 0.5 + 50% = 70%. 100 nõutud kohast säilib 70 tk. 

Parkimiskohtade vähendamise koefitsient on arvutatud iga 

krundi kohta ning Joonis 3 kajastab igas asukohas numbrit, 

millega läbi korrutada EVS: 843_2016 ’Linnatänavad’ 

standardis antud parkimise vajadus.

Joonis 1 Hea (tumeroheline) ja baastaseme (heleroheline) teenuste 
ligipääsetavausega alad.
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2.1

ALUSANDMED, ETTEVALMISTUS NING 
NENDE KASUTUSE EESMÄRK

KRUNDID JA 
ARVUTUSPUNKTID

Kruntide andmed põhinevad maa-ameti maakatastri 

andmestikul1 , mis on antud töös kasutuses  2021 jaanuari 

seisuga. Krundid on jaotatud kaheks sihtotstarbe alusel, 

milleks on „Transpordimaa“ ja „Mitte transpordimaa“, nende 

järgi on leitud teede ligipääsud kruntidele. Krundi ligipääsu 

punkte käsitleme antud töös arvutuspunktidena. Hoonete 

klassifitseerimiseks on kasutatud samuti sihtotstarvet 

„Elamumaa“, et leida ühiskondlikud ning tööstushooned (vt. 

ptk. „Hooned“). 

Kuna krunte kasutati arvutustulemuste jaoks, siis loodi 

nende põhjal nn. arvutuspunktid.  Arvutuspunkt on seotud 

krundiga ning asub igas krundi joone segmendis ning mitte 

harvemini kui iga 20m tagant. Kui krundi segment on 

40m, siis sellel asub 2 võrdse vahega arvutuspunkti. Kõik 

arvutuspunktid, mis ei külgne/ei kattu transpordimaaga, 

eemaldatakse. Joonis 4 kajastab neid punkte punasega. 

Osa krunte, mis üldjuhul on parklakohad, ei külgne üldse 

transpordimaaga. Nende puhul on alles jäetud vaid 

krundi keskkoht. Joonis 4 kajastab neid punkte sinisega. 

Transpordimaaga külgnevaid arvutuspunkte võib olla ühe 

krundi kohta mitu. Tulemused arvutatakse kõigi kohta ning 

lõpuks seotakse ära parim tulemus kogu krundiga. Kui ühes 

1   https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Maakatastri-
andmed-p117.html

krundi arvutuspunktis on ligipääs töökohtadeni 80% ja 

teistes 75% siis kasutatakse 80%. Eri arvutustest võib olla 

parim tulemus erinevate punktidega seotud. Näiteks kui 

krunt asub poe ja lasteaia piiripeal, kus üks ots on piisavalt 

lähedal lasteaiale ning teine poele, siis kogu krundi puhul 

arvestame, et see on ligipääsetav mõlemale. 

Krundi küljest lähtuvate arvutuspunktide eelis keskkoha 

ees põhineb kahel põhjusel. Keskkoha lähim punkt tee 

telgedeni ei ole ilmselge ning see võib hüpata teatud 

olukordades üle teise krundi, mis võib moonutada reaalset 

ligipääsetavust positiivses või negatiivses suunas. Mitme 

punktiga arvutamine annab selge võimaluse leida krundile 

parim ligipääsetavus konkreetsele kategooriale ja siinjuures 

viga ei ole suurem kui määratud pikkus, milleks antud töö 

puhul on 20m. See võib olla suurem, kuna teede geomeetria 

on teatava üldistusega. Nii saame tagada, et krundiga 

seotud arvutused on võimalikult realistlikud ning kindla 

resolutsiooniga.

Järgnev peatükk annab ülevaate, milliseid andmeid on töös 

kasutatud ning kuidas neid on kohandatud. Sellele järgnev 

peatükk keskendub pikemalt sellele, kuidas on sooritatud 

arvutused. 
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Joonis 4 Teemaa (roosa). Teega seotud arvutuspunktid (punane). 
Teedega mitte ühendatud arvutuspunktid (sinised)

HOONED

Tänavavõrgu puhul oleme lähtunud Eesti Topograafilist 

andmekogust1  kihist 401 (E_401) seisuga 2021 jaanuar, mis 

kajastab hoonete kujusid. Hoonete kasutamise eesmärk oli 

nende asukoha ja suuruse järgi jaotada ruutudes paiknevad 

töökohad (vt. ptk. Statistikaameti töö ja elukoha andmed) 

selliselt, et ruudus olevad töökohad kanduksid hoonetele 

vastavalt nende suurusel ning kasutuselle. Statistikaameti 

ruudud, millesse on jaotatud töökohad, on 1x1 km 

suurusega. Teadmata, kuidas on töökohad agregeeritud 

andmeruutudesse, siis ei tundunud mõistlik teha tagasi 

jaotust täpsemalt kui hoone keskkoht. Väiksemate ruutude 

puhul hakkab mängima rolli, kas suurem hoone on osaline 

ühes või teises ruudus.  

1   https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Eesti-topograafia-
andmekogu-p79.html

RUUDUSTIK

Töökoha andmete jaoks kasutasime Statistikaameti 1x1 km 

ruudustikku. Täpsemat arvutuskäiku vaata ptk. 3.

Igale hoonele leiti keskkoht (centroid), mis asub rangelt 

hoone sees. Hooviga majade puhul võib see langeda 

väljapoole. Iga hoone keskkohale leiti talle vastava krundi 

sihtotstarve. Hoonete2 puhul eristati tüübi järgi tyyp = 

10 ehk elu- ja ühiskondlikud hooned ning tyyp = 20 ehk 

kõrval- või tootmishoone.  Antud juhul huvitavad meid 

ainult ühiskondlikud hooned ja tootmishooned. Nende 

leidmiseks kasutasime järgmist loogikat. Kui tüüp 10 hoone 

asus elamumaal, siis jäeti see välja. Kui hoone tüüp 20 asus 

elamumaal, jäeti see välja. Sellest tulenevalt saime ühe 

hoonete kihi, kus asusid ainult ühiskondlikud hooned ning 

tootmishooned. Nendesse hoonetesse jagasime ümber 

töökohad Statistikaameti elu- ja töökohta paaride alusel. 

Jaotust vaata täpsemalt ptk. 3.4.

2   Hooned ja hoonete keskkohad on hetkel sünonüümid, kuna sisuliselt 
kajastavad need sama informatsiooni
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SIHTKOHAD

Sihtkoha informatsioon pärineb Tartu Arhitektuuri ja 

Ehituse osakonna (edaspidi AEO) poolt komplekteeritud 

andmekihtidest. Antud töös on kasutatud kooli, lasteaia 

ning toidukohtade andmeid.  Andmed on 2021 jaanuari 

seisuga. 

Koolid on jaotatud kaheks eraldiseisvaks kategooriaks 

(kohalik ning ülelinnaline), kus sama hoone võib olla 

kajastatud mõlemas.  Koolide puhul on välja jäetud 

erivajadustega koolid ja teatud erigruppidele mõeldud koolid 

(Rahvusvaheline ja Täiskasvanute) ning välja sai jäetud ka 

Tartu Erakool.  Erakoolid on välja jäetud naabruskonna 

koolide nimekirjast. Koolidele ligipääsetavuse puhul ei ole 

arvestatud nende reaalset teeninduspiirkonda. Viimast on 

võimalik vajadusel muuta. Ligipääsetavuse seisukohalt on 

oluline tänavavõrgust tulenev kaugus.

Naabruskonna koolid pakuvad haridust 1. kuni 9. klassini 

ning nende hulka on arvestatud järgmised koolid: 

• Miina Härma Gümnaasium

•  Tartu Aleksander Puškini Kool

•  Tartu Annelinna Gümnaasium

•  Tartu Descartes’i Kool

•  Tartu Forseliuse Kool

•  Tartu Hansa Kool

•  Tartu Karlova Kool

•  Tartu Katoliku Hariduskeskus

•  Tartu Kesklinna Kool

•  Tartu Kivilinna Kool

•  Tartu Kristlik Põhikool

•  Tartu Luterlik Peetri Kool

•  Tartu Mart Reiniku Kool

•  Tartu Raatuse Kool

•  Tartu Tamme Kool

•  Tartu Variku Kool

•  Tartu Veeriku Kool

Ülelinnalised koolid pakuvad haridust 10-12 klassini ning 

nende hulka on arvestatud järgmised koolid:

 

• Hugo Treffneri Gümnaasium

•  Miina Härma Gümnaasium

•  Tartu Annelinna Gümnaasium

•  Tartu Jaan Poska Gümnaasium

•  Tartu Katoliku Hariduskeskus

•  Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

•  Tartu Luterlik Peetri Kool

•  Tartu Tamme Gümnaasium

•  Tartu Waldorfgümnaasium

Lasteaedade hulka on arvestatud järgmised asutused:

• Anni Lasteaed

• Eralasteaed Puhhi

• Eralasteaed Rüblik

• Eralasteaed Terake

• Eralasteaed Terake Lõuna TERA

• Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu

• Lasteaed Väike Pauline

• Tartu Katoliku Hariduskeskus Lasteaed

• Tartu Lasteaed Annike

• Tartu Lasteaed Helika

• Tartu Lasteaed Hellik

• Tartu Lasteaed Kannike

• Tartu Lasteaed Karoliine

• Tartu Lasteaed Karoliine Tähe maja

• Tartu Lasteaed Kelluke

• Tartu Lasteaed Kivike

• Tartu Lasteaed Klaabu

• Tartu Lasteaed Krõll

• Tartu Lasteaed Lotte

• Tartu Lasteaed Meelespea

• Tartu Lasteaed Meelespea filiaal

• Tartu Lasteaed Mõmmik

• Tartu Lasteaed Naerumaa Mesipuu maja

• Tartu Lasteaed Naerumaa Päkapiku maja

• Tartu Lasteaed Naerumaa Pepleri maja

• Tartu Lasteaed Pääsupesa

• Tartu Lasteaed Piilupesa

• Tartu Lasteaed Ploomike

• Tartu Lasteaed Poku

• Tartu Lasteaed Ristikhein

• Tartu Lasteaed Rõõmumaa Midrimaa maja

• Tartu Lasteaed Rõõmumaa Rõõmupesa maja

• Tartu Lasteaed Rukkilill

• Tartu Lasteaed Sass

• Tartu Lasteaed Sirel

• Tartu Lasteaed Tähtvere

• Tartu Lasteaed Tõruke

• Tartu Lasteaed Tripsik Sipsiku maja

• Tartu Lasteaed Tripsik Triinu ja Taavi maja

• Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaed Punga/Roosi maja

• Tartu Luterliku Peetri Kooli Lasteaed Supilinna rühm

• Tartu Maarjamõisa Lasteaed

• Tartu Väike Päike Lasteaed

• Tupsiku Eralasteaed

• Waldorflasteaed Meie Mängurühm
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Toidukohti on lähteandmetes 329 ning neid ei ole antud 

töös muudetud ega osa nendest välja jäetud. Siinkohal ei 

ole mõistlik neid nimekirjana välja tuua.  Toidukohad on 

kogutud AEO poolt.

Toidupoed on kogutud antud töö raames Google mapsi 

ning olulisemate ketipoodide (Maxima, Selver, Rimi, Coop, 

Konsum, Grossi toidukaubad, Prisma) kodulehtede abil 

seisuga 2021 jaanuar. Kokku on antud töös 47 toidukauplust, 

milles suurused varieeruvad suurtest kauplustest kuni 

väikeste kauplusteni.  Mitte-ketipoode on meie hinnangul 

vaid üksikud. 

Teenuste puhul on võetud aluseks OpenStreetMap1 2021 

Veebruari seisuga. Huvikohtade (point of interest ehk POI) 

1   http://download.geofabrik.de/europe/estonia-latest-free.shp.zip

andmete puhul on välja jäetud kõik sihtkohad, mis kattuvad 

AEO poolt koostatud andmestikega. Selles tulenevalt on 

sisse arvestatud vastavalt klassile (fclass) järgmised punktid: 

artwork(21), atm(66), bank(6), beauty_shop(8), bicycle_

rental(69), bicycle_shop(5), bookshop(2), car_dealership(7) 

, car_rental(1), car_wash(3), chemist(2), cinema(3), clothes 

(34), computer_shop(4), courthouse(3), dentist(1), doctors 

(5), florist(11), furniture_shop(7), gift_shop(2), hairdresser(6) 

, jeweller(3), kiosk(1), laundry(3), library(1), mall(2), mobile_

phone_shop(2), museum(17), newsagent(1), nightclub(1) , 

optician(3), pharmacy(31), pitch(5), post_box(26), post_

office(2), shoe_shop(6), sports_centre(4), sports_shop(5), 

stationery(3), theatre(1), theme_park(1), toilet(13), tourist_

info(13), travel_agent(2), university(23), vending_any (13), 

vending_machine (1), vending_parking (2), veterinary (2)

2.5STATISTIKAAMETI TÖÖ- JA 
ELUKOHA ANDMED

Töökohtade paiknemisel võeti aluseks peamiselt 

Statistikaameti andmed seisuga 2020 november. 

Geomeetriliselt on andmed jaotatud 1x1 km ruutudesse1. 

Andmestik koondab enda alla kombineerituna kaks registrit: 

Rahvastiku ning Töötamise register. Rahvastikuregistris 

registreeritud elukoha ning põhitöökoha puhul on lähtutud 

järgmistest põhimõtetest:

• Töökoht on võetud töötamise registrist (TÖR), mis 

sisaldab isiku töökoha asukohta kõige täpsemalt  

• Kui töökoha asukoht töötamise registris puudus, aga 

isiku tööandjaks oli Eestis registreeritud asutus, ettevõte 

või FIE, siis leiti töökoha asukoht äriregistrist tööandja 

juriidilise aadressi järgi.

• Mitteresidendist tööandja (välisettevõtted) korral leiti 

töökoha asukoht mitteresidentide registrist (MTA), kui oli 

olemas mitteresidendi Eesti aadress.

• Kui tööandjaks oli füüsiline isik (mitte FIE), siis leiti 

töökoha asukoht tööandja elukoha alusel.

• Siseministeeriumi ja Kaitseministeeriumi töötajate 

töökoha asukohaks on TÖR-is märgitud vastava 

ministeeriumi aadress. Seetõttu ei ole liikumise maatriksis 

nende asutuste töötajaid arvestatud.

1   Ruudud on statistikaameti baasruudud.

• Anonüümsuse tagamiseks on kõigi ruutute vaheliste 

paaride (elukoht-töökoht) puhul, mis kajastavad 

väiksemat kui 4 inimest,asendatud see väärtusega 3. 

Kuna hõivatute koguhulk on 644 349, siis asendati kõik 

väärtused 3 väärtusega 1,393. Arvutuskäik on järgmine: 

644 349 – 408 138 = 236 217. Seal on 404 138 hõivatute 

summa, kus paari väärtus on 4 või rohkem.  Seega jääb 

alles 236 217 inimest, mis tuleks jaotada võrdselt nende 

paaride peale, kus ühendus on hetkel 3. 236 217 / 169 

458 = 1.393. 169 458 on kõikide paaride hulk, kus väärtus 

on alla 4.

Statistikaameti kaaskirja kohaselt on elukohtade täpsus 

rahvastikuregistri andmetel 98.5%. Põhitöökoha puhul 

on töökoha asukoht töötamise registris olemas 88.2% 

hõivatutest. Töökoha informatsioon on määratud tööandja 

juriidilise aadressi järgi äriregistri alusel 9.5% hõivatutest ning 

muul viisil (mitteresident, füüsiline isik) – 0,04%.  Aadress 

puudub (sh Kaitse- ja Siseministeeriumi asutused) – 2,2% 

töötajatest.

Antud töös on maatriksi abil määratud töökohade 

paiknemine, vt. Joonis 5. 
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Joonis 5 Hõivatute hulk 1x1 km ruudu kohta. Hõivatute sihtkohad. 

2.4 TÄNAVAVÕRGUSTIK

Tänavavõrgu puhul oleme lähtunud Eesti topograafilise 

andmekogu1  kihist 501 (E_501_tee_j), mis kajastab tee telgi. 

Töö käigus on kontrollitud, et jooned ristmikel katkeksid (kui 

tegemist ei ole viaduktiga). Telje tüüpe ei ole eristatud. Kui 

ühte teekoridori kajastab üks tee, siis selle vastaskülgedel 

olevad hooned (sihtkohad) paiknevad täpselt nii kaugel 

kui on lühim tee hoonest teljeni ning distants on nende 

projektsioonide vaheline. Kui teed kajastab mitu joont  

(suuremad teed) siis ühelt poolt teisele poole saamiseks 

tuleb läbida ristmikke.  Antud töös liiguvad inimesed 

ning sõidukid samu telgi mööda.  Teljed on kasutusel 

ligipääsetavuse arvutamiseks.

1   https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Eesti-topograafia-
andmekogu-p79.html

Kaheksas kohas on parandatud tänavavõrku (Joonisel 

6 on märgitud need punasega), et tagada ratsionaalsed 

läbiliikumised ning võrgustikuga ühendatavus. Kui 

võrgustikus moodustub „saar“ (iseseisev kogum jooni), mis 

ei ole ühendatud ülejäänud võrgustikuga, põhjustab see vigu 

ligipääsetavuse arvutusel ning tulemused on moonutatud. 
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Joonis 5 Lisatud segmendid on tähistatud punasega.

2.7ÜHISTRANSPORDI ANDMED

Ühistranspordi sõiduplaanid ning peatused on võetud 

Transpordiameti GTFS andmetest, mis on antud töös 

võetud aluseks 2021 märtsi seisuga. Kasutatud on ainult 

„Tartu LV“ poolt opereeritavaid sõite ning peatuseid.
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3 ARVUTUS

Järgnev peatükk annab ülevaate põhimõistetest, tarkvarast 

ning arvutustest.

3.1

3.2

3.3

SIHT- JA LÄHTEKOHAD

Ligipääsetavuse siht- ja lähtekohad on taandatud 

enamjaolt punktideks. Lähtekohtadeks on üldjuhul krundid, 

millele on lisatud arvutuspunktid,  vt  ptk. „2.3. Krundid 

ja arvutuspunktid“. Ühistranspordi arvutuste puhul on 

lähtekohad ka bussipeatused. Sihtkohad on üldjuhul 

asutused (koolid, lasteaiad, poed), vt ptk. „2.4 Sihtkohad”. 

Sihtkohad võivad olla ka bussipeatused, kui arvutatakse 

ligipääsetavust ühistranspordile.  Arvutused on üldiselt 

sümmeetrilised: kui vahemaa „kodust“ „kooli“ on X, siis nii 

on ka vastupidises suunas. Lähtekoht on üldiselt see üksus, 

LIGIPÄÄSETAVUSE ARVUTUSED

Ligipääsetavus on arvutatud kahel erineval viisil, milleks 

on „jalutamine“ (Jalutamine siinkohal kajastab nii jala kui 

rattaga liikumist) ja kasutades ühistransporti. Jalutamise 

aluseks on tänavavõrgu andmed, mida mööda on leitud 

lühim tee sihtkohtadeni kasutades Dijkstra lühima tee 

põhist algoritmi. Kuna sama krunti võib esindada 1 või 

enam arvutuspunkti, siis arvutuse teises etapis on kõigi 

sama krunti esindavate arvutuspunktide vahel valitud 

parim (ligipääsetavuse teenuste arv), mis võib erineda 

eri sihtkohtade vahel. Näiteks, kui suurema krundi ühest 

TARKVARA

Võrgustikupõhisteks arvutusteks on töös kasutatud UNA 

toolbox for Rhino1, mis võtab sisendiks teedevõrgustiku 

joontena ning arvutab punktide vahelisi kaugusi. Olenevalt 

arvutuse tüübist saab vastavalt raadiusele kokku liita 

sihtkohad või sihtkohtade kaalud. Väärtused salvestatakse 

lähtekohtade külge.

Lähtekohtade agregeerimiseks tagasi kruntidele oleme 

rakendanud Pythoni scripti, aga seda on võimalik teostada 

ka muude vahenditega. 

1   https://cityform.mit.edu/projects/una-rhino-toolbox

millele sooritatakse arvutusi. Kui küsimus on, mitu poodi või 

kooli on näiteks 1200m raadiuses, siis arvutus on loogiline 

sooritada hoonest/krundist lähtuvalt.  Kui küsimus on 

näiteks, mitu õpilast on koolist 1200m raadiuses, siis kool 

on lähtekoht ning kodud koos õpilastega sihtkoht. Järgime 

printsiipi, et lähtekoht on see, millele arvutatakse tulemus 

ning sihtkoht, mille alusel arvutatakse.  

punktis on ligipääse 5-le toidupoele ning teistest 4-le, 

siis kasutatakse toidupoodide puhul seda punkti, kust oli 

ligipääs 5-le. Parimast toidupoe punktist ei pruugi olla parim 

tulemus lasteaedade või koolideni. 

Ühistranspordi ligipääsu arvutuste puhul kasutame sarnaselt 

jalutamisele distantsi lähtekohast peatustesse jõudmiseks, 

peatuste vahel liikumist ning peatustest sihtkohta 

jõudmisteks. Peatuste vahel liigutakse ühistranspordi 

ajaplaanide alusel. Ühistranspordi ligipääsetavus on 

arvutatud ajaliselt. 

Ühistranspordi arvutused oleme sooritanud tarkvaraga, mis 

põhineb Dijkstra2  lühima tee algoritmil. 

Jalutuskäigu lähtekohad (vt. Siht ja lähtekohad) on alati 

krundi arvutuspunktid. 

2   Dijkstra’s algorithm https://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_algorithm
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3.4TÖÖKOHAD

Töökohade andmete puhul on aluseks võetud 

1x1km ruudustik, mis on jagatud laiali avalikele ning 

tööstushoonetele vastavalt nende pindalale. 

Joonis 7 Hõivatute jaotamine hoonetele. Ruudu kaupa hõivatud on 
märgitud sinise numbriga. Hoonetele jaotatud on tähistatud musta 
numbriga.

Joonis 8 Töökohade kaalutud klastritesse jagamine. Kokku 100 tk. 
Klastri suurused on esitatud kuni 3 kohta peale koma.
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3.5 ÜHISTRANSPORDI ARVUTUS

Ühistranspordi puhul on aluseks võetud GTFS andmed ning 

teedevõrk. Igasse sihtkohta on arvutatud iga 5min järel, mitu 

minutit kulub sihtkohta (töökohta) jõudmiseks. 

Joonis 9 Mitu % töökohtadest on 20min kaugusel.

Joonis 10 Mitu % töökohtadest on 30min kaugusel.
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Joonis 11 Mitu % töökohtadest on 40min kaugusel.

Joonis 12 Mitu % töökohtadest on 50min kaugusel.
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Joonis 13. Krundid, millel on ligipääs koolidele 1200m raadiuses. 
Roosaga on tähistatud need krundid, kus see tingimus on tagatud.

Joonis 14. Krundid, millel on ligipääs lasteaedadele 800m raadiuses. 
Roosaga on tähistatud need krundid, kus see tingimus on tagatud.

4 TULEMUSED

Järgevalt on välja toodud erinevad arvutustulemustel 

tekkinud kihid. 
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Joonis 15. Krundid, millel on ligipääs toidupoodidele 1200m raadiuses. 
Roosaga on tähistatud need krundid, kus see tingimus on tagatud.

Joonis 16. Krundid, millel on ligipääs toitlustus asutustele 800m 
raadiuses. Roosaga on tähistatud need krundid, kus see tingimus on 
tagatud.
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Joonis 17. Krundid, millel on ligipääs teenustele 800m raadiuses. 
Roosaga on tähistatud need krundid, kus see tingimus on tagatud.

Joonis 18. Tumeroheline on hea teenustasemega piirkond. Heleroheliste 
kruntide puhul on tagatud baas tase. 
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Joonise 19. Kruntide ligipääs töökohtadeni ühistranspordiga alla 30min. 
Kruntide puhul, mis on kujutatud halliga on see väärtus kuni 20%, 
roosaga 20-50% ning tumepunasega üle 50%. 

Joonise 20. Kruntide ligipääs töökohtadeni jala/rattaga alla 2km. 
Kruntide puhul, mis on kujutatud halliga on see väärtus kuni 20%, 
roosaga 20-50% ning tumepunasega üle 50%. 
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Joonis 21. Roosaga on tähistatud krundid, mille puhul on määratud keskusala. Musta viirutusega 
on tähistatud kehtiv keskusala. Sinise viirutusega vastavalt uuele ÜPle.

Joonis 22. Keskuse arengusuunad. Punasega on tähistatud alad, kus 
keskuse arengut piirava toidupoodide puudus, Sinises alas teenused 
ning rohelises alas toidupoed.

5 KESKUSE MÄÄRAMINE

Keskuse määramisel võtsime aluseks kombinatsiooni 

erinevatest parameetritest, mis on kirjeldatud peatükis 1. 

Keskusala määramine on aluseks kesklinna määramisel. 

Kesklinn annab võimaluse näiteks kehtestade erinevaid 

parkimise norme vastavalt EVS’ile. Keskusala ei pea 

tingimata võrduma kesklinnaga. Kui mõnes Tartu piirkonnas 

on väga hea ligipääs erinevatele teenustele ja ligipääs 

töökohtadel on hea, siis võib olla keskusala ka autonoomne 

kesklinnast. 
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6 ANDMED

Andmed on esitatud kahes formaadis 

Tartu Parkimisnorm.xlsx ja Tartu Parkimisnorm.shp, kus 

mõlema juurde kuuluvad andmed on sama struktuuriga

Tunnus Kadastriüksus

Kool Mitu kooli on 1200m raadiuses.

Lasteaed Mitu lasteaeda on 800m raadiuses

Teenused Mitu teenust on 800m raadiuses

Toidukohad Mitu toidukohta on 800m raadiuses

Toidupoed Mitu toidupoodi on 1200m raadiuses.

Arvutuspunkte Mitu arvutuspunkti on kasutatud antud krundi puhul

Tsoon Tsooni nimi

T88kohti Töökohti, mis on kas jala või ÜT’ga ligipääsetavad.

Normiv2hendus Normi vähendus koefitsent. 1 tähendab, et kõik jäävad alles. 
0 tähendab, et kõik kaovad.

Tabel 2 Anmdete kirjeldus
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