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2020. aastal välja kuulutatud koroonapandeemia mõjutas kogu maailmas paljusid

valdkondi, sealhulgas transpordisektorit. Antud töös on lähemalt käsitletud

koroonapandeemia mõju transpordile Euroopa linnades. Varasemates uurimustes pole

põhjalikumalt vaadeldud  tudengite liikumismustrite muutust ning selle seost

keskkonnavalikutega. Tartu on tuntud ülikoolilinn, seega töö eesmärgiks on kindlaks teha

muutus just Tartu tudengite liikumisvahendite kasutuses pandeemia ajal ning

keskkonnakäitumine transpordivahendit valides. Uurimismeetodina kasutati elektroonilist

ankeetküsitlust, mis saadeti kõigile Tartu ja lähiümbruses asuvatele kõrgkoolidele. Töö

tulemuste põhjal jõuti järeldusele, et vähenes ühistranspordikasutus, pisut suurenes

autokasutajate ning kergliiklejate hulk, mis kinnitas varem ilmunud uurimuste tulemusi.

Samal teemal võiks tulevikus läbi viia täiendavaid uuringuid, keskendudes

liikumisvahendite eelistuste põhjustele. See aitaks kindlaks määrata murekohad ning

töötada paremate lahenduste kallal.  Uurimistöö andmeid saaks näiteks Tartu linnavalitsus

kasutada erinevate linnaosades kasutatavate liikumisvahendite registreerimiseks.

Märksõnad: COVID-19,  nutikad lahendused, õhusaaste vähendamine, transport

2



Estonian University of Life Sciences
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014

Abstract of Bachelor’s Thesis

Author: Marimal Tilk Specialty: Environmental Protection

Title: Covid-19 effects on students behaviour in Tartu and its role on choosing the
environment friendlier transport

Pages: 69 Figures: 14 Tables: 4 Appendixes: 2

Department/Chair: Chair of Environmental Protection and Landscape Management

Field of Research:  S230 Social Geography

Supervisor: Tarmo Pilving, MSc

Place and date: Tartu 2021

The COVID-19 pandemic, which was declared in 2020, has had an impact on many areas,

including the transport sector.  Given research includes information about COVID-19

pandemic effect on transportation in European cities. Previously published research have

not included data specifically about students mobility changes and its connection to

environmental behaviour. Tartu is a well-known university town so the aim of the thesis is

to evaluate COVID-19 pandemic effects on Tartu’s students usage of transportation and

their environmental behaviour regarding it. The data was collected by sending out an

electronic survey. It was sent to all of the universities in and around Tartu. Results showed

that the usage of public transport declined, car user number increased as well as moving

around on foot and bike which confirmed the results of earlier published research.  There

could be addition research made, focusing on reasons for preferring mode of transport to

another, which would help to register the problems and find better solutions. Research data

could be used by Tartu’s city government to register student’s  transportation usage in

different districts.
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SISSEJUHATUS

2019. aasta lõpus ilmusid esimesed teated Wuhanist, Hiinast COVID-19 nimelise viiruse

levimisest. Ohtlik viirus hakkas kiiresti üle kogu maailma levima, tuues kaasa palju

nakatunuid ja surmasid. (Allam 2020a) 11. märtsil 2020 kuulutas Maailma

Terviseorganisatsiooni välja koroonapandeemia (WHO 2020). Viiruse leviku

tõkestamiseks hakkasid riigid üle maailma kehtestama erinevaid piiranguid. Mõnes riigis

suleti koolid, ülikoolid, meelelahutusasutused. Võimalusel hakati tööd tegema

kodukontoritest. Kohati suleti riigipiirid, mille tõttu reisimine ühest riigist teise polnud

enam võimalik. Inimesed võisid kodust lahkuda vaid toidupoodi või tööle minekuks.

Sätestati kellaajalised liikumispiirangud, mis võis tähendada, et peale kaheksat õhtul ei

tohtinud enam väljas olla. Riikide valitsused soovitasid ühistransporti mitte kasutada,

rahvusvahelised lennud ei toimunud. Sellised muudatused mõjutasid tugevalt inimeste

elukorraldust ja puudutasid paljusid eluvaldkondi nagu näiteks transport.

Pandeemia mõjude leidmise kõrval annab kiire linnastumise tempo maailmas põhjust

valida linnatransport üheks uurimisteemaks. Tihedamate asustuste liikluses räägitakse ka

järjest rohkem keskkonna säästmisest ning jätkusuutlikumate otsuste tegemisest ning

nutikate lahenduste leidmisest liikluse võimalikult funktsionaalse toimimise jaoks. Linnade

planeerimisel on oluline mõista inimeste eelistusi ja nende muutumisi tingituna

ümbritsevas keskkonnas toimuvast.

Varem ilmunud uurimustes transpordi kasutuse muutuse kohta linnades koroonapandeemia

ajal on tähelepanu pööratud suurlinnadele ja riikidele üldiselt. Belgia, Taani, Saksamaa,

Rootsi ja Eesti teadlased uurisid ühistranspordi ja koroonaviiruse mõjusid erinevates

linnades (Finbom et al. 2020). Mujal maailmas uuriti lisaks üldisi liikumispraktikate

muutusi (Abdullah et al. 2020). Hispaanias selgitati välja läbitud distantside ja

transpordivahendite kasutuse muutus (Aloi et al. 2020). Vähem on uuritud tudengite

harjumuste ning keskkonnakäitumise muutust pandeemia tõttu. Sellest tulenevalt on antud

uurimus koostatud Eesti suuruselt teise suurima linna, Tartu  üliõpilaste kohta.
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Viktoria Januškevitš on oma 2013. aasta uurimuses välja toonud, et Tartu tudengite

oletatav osa Tartu linna elanikest on 23% ehk peaaegu veerand kogu populatsioonist.

(Januškevitš 2013) Kuna tudengeid on Tartus suur arv ning paljud neist võivad ka linna

pärast kooli lõpetamist elama jääda, on käesoleva töö eesmärgiks välja uurida, millised

mõjud olid Tartu tudengite liikumisharjumustele koroonapandeemia ajal, milline on nende

keskkonnakäitumine transpordivalikute tegemise osas praegu ning kindlaks teha Tartu

linna väljavaated linnatranspordi rohelisemaks muutmisel. Tartu 2030 aasta visioon on:

“Linnaelu korraldades piiratakse stiihilist valglinnastumist, soositakse kergliiklust ja

ühistranspordi kasutamist” (Tartu 2021a). Kirjanduse ülevaatest selgub, milline on Tartu

transpordivahendite kasutus praegu ning eesmärgid tuleviku osas. Laiem ülevaade on antud

ka Euroopa Liidu linnade tranpordis toimuvast.

Antud töö on jagatud seitsmeks osaks. Esimeses neljas osas antakse kirjanduse ülevaade

varasematest uuringutest koroonapandeemia mõju kohta transpordile ja liikumistele

linnades, linnaliikluse korralduse kohta nii Euroopas kui Tartu linnas ning selle mõjust

keskkonnale. Samuti on tutvustatud Tartus ja lähedal asuvaid kõrgkoole, mille tudengid

küsitluses osalesid. Viiendas osas kirjeldatakse metoodikat. Käesoleva töö metoodika on

kvantitatiivne ja meetodiks valiti küsitlus, mille kaudu koguti andmeid kõikide Tartu

kõrgkoolide tudengitelt. Vastuseid laekus 504 ning uuring viidi läbi kahe ja poole kuu

jooksul. Kuuendas osas kirjutatakse lahti küsitlusest selgunud tulemused, millele järgneb

seitsmes osa järeldustega. Töö lõppeb kokkuvõttega.

Püstitati kolm hüpoteesi ja kaks uurimisküsimust.

Hüpoteesid:

1) Koroonapandeemia algus pani tudengeid mõtlema tervise peale;

2) liiklemiseks kasutatakse koroonapandeemia jooksul rohkem jalgratast või jalgsi

käimist võrreldes varasemaga;

3) enamus vastanutest arvab, et ei muuda juba praeguseks kujunenud harjumusi

viirusega seotud piirangute kadumisel.

Uurimisküsimused:

1) Kuidas on muutunud Tartu linna tudengite transpordikasutus koroonapandeemia

ajal?

2) Kui palju mõtlevad tudengid transporti valides keskkonna peale?
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1. KOROONAPANDEEMIA JA SELLE MÕJU

LINNALIIKLUSELE

1.1. Viiruse levik ja üldised piirangud

2019. aasta detsembri lõpus raporteeriti Wuhanist, Hiinast esimesed koroonaviiruse

juhtumid. Paljud riigid maailmas on olnud sellest hetkest haigusest mõjutatud. (Xu et al.

2020) Koroonaviirus levib piisknakkuse kaudu ja on gripist nakkavam. Peamisteks

sümptomiteks on peavalu, haistmismeele kadu, väsimus, ninakinnisus, kurguvalu.

Raskematel juhtudel hingamisraskused. (Terviseamet 2021a) Madala immuunsüsteemiga

inimesed võivad viirusesse nakatumise tagajärjel halvimal juhul surra.

150 päeva pärast esimese juhtumis avastamist oli viirusesse nakatunud kolm miljonit

inimest. (Allam 2020b) 11. märtsil 2020 kuulutas Maailma Terviseorganisatsiooni välja

pandeemia ja järgmisel päeval, 12. märtsil, kuulutati Eestis välja eriolukord. (Valitsuse

Kommunikatsioonibüroo 2020; WHO 2020) Inimestele seati ranged liikumispiirangud,

soovitati väljas käia vaid hädavajalike tegevuste jaoks ning vältida ühistransporti.

(Terviseamet 2021b) Eestis kehtis avalikus siseruumis 2+2 reegel (koos võivad viibida 2

isikut hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad), suleti mänguväljakud, teatrid,

kino. (COVID-19 haiguse leviku...2020, punkt 20)

Paljudes riikides pole 2021. aasta mais endiselt kõik piirangud kadunud. Pandeemia on

muutnud miljonite inimeste elu täielikult ning oluline on selgitada välja muutused, et

korduva situatsiooni korral paremini toime tulla.

1.2. Koroonapandeemia mõju transpordivahendite kasutusele ja

liikumiste sagedusele linnades

Enamus järgnevate uuringute andmetest on pärit 2020. aasta kevadperioodist, mil uued

viiruse tõttu kehtestatud piirangud ja nende mõju pakkusid paljudele teadlastele huvi,
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teavet oli vaja saada toimuvate muudatuste sisseviimiseks ning seega hakati kaardistma

muutusi pandeemiale eelnenud olukorraga.

Hollandis läbi viidud uurimuse järgi vähenes koroonapandeemia tõttu liikumiste arv 80%.

Ühistranspordi kasutuse arv vähenes 90% võrra. (de Haas et al. 2020) Itaalias langes

päevaste liikumiste arv poole võrra (48%) (Cartenì et al. 2020). Vähenenud liikumiste arvu

tõttu täheldati ka vähem liiklusõnnetusi. Hispaania linnas, Santanderis, vähenes keskmine

päevaste liiklusõnnetuste arv  2020. aasta veebruarist aprillini 67% (Aloi et al. 2020).

Pandeemia mõjutas tugevalt ka Tartu linnaliinide funktsioneerimist. 17. märtsil 2020 andis

Tartu linnavalitsus välja pressiteate, kus teatati, et Tartus peatati mõned bussiliinid seoses

koolide sulgemisega (Tartu 2020). Eriolukorra väljakuulutamisest alates soovitatakse läbi

meedia kasutada vähem ühistransporti, et vältida kontakti teiste inimestega ning tõkestada

viiruse levikut. Parimal juhul soovitatakse püsida kodus (COVID-19 kriisi veebileht 2021).

Tartu linnatranspordi arendusjuhi sõnul on valideeritud piletite arv Tartu ühistranspordis

ajavahemikul 2019. märts kuni 2021. märts langenud 36%. Kokku 11, 8 miljonist

valideeritust 7,5 miljoni valideeritud piletini (loendamisel välja jäetud liin nr 5, mis on

mõeldud koolilaste transpordiks ning suvekuudel ei sõida, samuti ei sõitnud 2020. aasta

aprilli-ja maikuus koolide sulgemise tõttu). See tähendab, et üle kolmandiku varasemaid

ühistranspordikasutajad seda enam ei tee.

Transpordivahendite kasutamise vähenenud sagedust seostatatakse ka linnade

õhukvaliteedi paranemisega. Kreekas, Ühendkuningriikides, Saksamaal, Itaalias, Soomes

ja Šveitsis uuriti CO2 hulga muutust õhus ning leiti, et igas jaamas vähenes see kuni 75%

ajavahemikus veebruar 2020 kuni mai 2020 (Papale et al. 2020). Madridis põhjustas liiklus

sama aasta märtsis üle poole (55%) õhus leitava NO2 hulgast. Selle hulga muutusi vaadeldi

nii Barcelonas kui Madridis ja võrreldes 2019. aasta märtsi andmetega oli langus vastavalt

-50% ja -62%. Arvesse võeti nii hõredama liikluse kui ilmastiku mõju. (Baldasano 2020)

Muutus ka suhtumine erinevatesse kasutuses olevatesse transpordivahenditesse. De Haasi

uurimuse järgi eelistavad 88% inimestest pandeemia ajal eratransporti (ratas, auto)

ühistranspordile. Autode soosimine muutus koroonapandeemia jooksul populaarsemaks,

seda peetakse turvalisemaks vahendiks just koroonaviirusest hoidumise seisukohast, kuna

autoga sõites ei pea kokku puutuma teiste inimestega nagu metrood või bussi kasutades.
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Kui enne pandeemiat suhtusid ühistranspordi kasutusse postiivselt umbes 50% inimestest,

siis nüüd on see 10%. (de Haas et al. 2020)

Tiikkaja ja Viri uurimusest selgus, et Tamperes, Soomes, vähenes ühistranspordi

kasutamine 2020. aasta märtsis 70% võrra võrreldes sama aasta jaanuariga. (Tiikkaja, Viri

2021) Linn oli sunnitud mõned bussiliinid sulgema ning liinid harvemini sõitma panema.

(Tamminen 2020)

Vähenenud ühistranspordi kasutust võib osades riikides põhjendada ka uute reeglite

kehtestamisega: kohati on määratud transpordivahendi täituvuse piiriks 50%, mille tõttu

mahub sõidukisse vähem inimesi (Rasca et al. 2021).

Budapestis läbi viidud uuringust selgus, et kõige enam vähenes ühistranspordi päevane

kasutus (80%) ning kõige vähem isiklike rataste ning rattalaenutuse kasutus (vastavalt 23%

ja 2%) (Bucsky 2020). Enamuste uuringute tulemustest järeldub, et pandeemia tingimustes

ei toimu ratta kasutajate hulgas nii suurt langust, kui ühistranspordikasutajate hulgas ning

eratransporti hakatakse isegi eelistatama.

Eestis Statistikaameti andmete järgi oli 2020. aasta teise kvartali üldine bussi kasutajate arv

vähenenud 58% võrra. Linnaliinidel sõitjaid oli vähem koguni 61% võrra.

(Ühistranspordiga sõitjate arv...2020) Põhjuseks võis olla hirm nakatumise ees

ühistranspordis, kuna seal on üheskoos palju inimesi. Samas ka paljude asutuste sulgumise

tõttu vähenes üldine liikumiste arv, mis samuti mõjutab transpordikasutuse arvu. Kolmanda

kvartali arvud tõusid võrreldes teisega 82%, jäädes siiski neljandiku võrra madalamaks, kui

sellele eelnenud aastal. Linnaliinide kasutus tõusis 43% võrra ja jäi vaid 18% madalamaks,

kui 2019. aasta kolmanda kvartali näidud. Suvisel ajal leevendati piiranguid ning inimesed

liikusid rohkem, mis tõi kaasa ka suurema ühistranspordi kasutuse. (Ühistranspordiga

reisijate arv...2020)

Sõltuvalt elatustasemest mõjutas linnaelanikke koroonapandeemia erinevalt. Eesti, Rootsi,

Belgia, Taani ja Saksamaa uuringu järgi vastasid vähesemate rahalistega võimalustega

inimesed (kuhu võivad kuuluda ka tudengid, kuna kooli kõrvalt on keerulisem täiskohaga

töötada), et enne pandeemiat oli nende sõltuvus ühistranspordist 75%, langedes praegu
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50%-le. Samas majanduslikult paremini kindlustatud inimeste seas on sõltuvus

ühistranspordist pandeemia ajal olnud 16%. Põhjus võis seisneda selles, et parema rahalise

seisuga inimestel on rohkem alternatiivseid valikuid. (Finbom et al. 2020)

Kõikide uuringute tulemused olid sarnased - liikumiste arv linnas vähenes koos

ühistranspordi kasutajate hulgaga. Santanderi linna näitel vähenes ka liiklusõnnetuste arv.
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2. TRANSPORT EUROOPA LIIDU LINNADES

2.1. Linnatranspordi keskkonnamõju

Euroopa Liidus on teede transport suurim lämmastikoksiidi allikas, moodustades 39%

kõikide sektorite kogustest ning 11% peenetest osakestest (PM10, PM2.5). 2020. aasta

andmetel põhjustab linnaliiklus 40% kogu maanteetranspordi CO2 heitest ning 70%

teistest heiteallikatest transpordisektoris. (Lozzi et al. 2020) Euroopa Keskkonnaagentuur

peab õhusaastatust üheks põhiliseks keskkonna tervise ohustajaks mõjutades nii loodust,

kui inimeste tervist (European Environmental Agency 2021). Kümme riiki, kus registreeriti

2015. aastal suurim mõju tervisele transpordist tulenevast õhusaastatusest, asuvad

Euroopas. Lämmastikdioksiidi, süsihappegaasi ja õhus leiduvate peenete osakeste

sissehingamine võib tekitada kopsuvähki, diabeeti, insulti, südame-isheemiatõve. 2017.

aastal suri maailmas õhusaastatuse tõttu enneaegsesse surma 3,5 miljonit inimest.

(Anenberg et al. 2019)

Viimase 30 aasta jooksul on energiakasutuse, emissiooni ja reisimise hulk Euroopas

kasvanud. Auto kasutamise vähendamiseks linnades on tehtud erinevaid plaane. Samas on

kasvanud läbitavad distantsid valglinnastumise tõttu, mis tõstab autoga liiklejate hulka.

(Banister 2011)

Hispaanias läbi viidud uuringu näitel on keskkonna jätkusuutlikkus transpordis negatiivselt

seotud erasõidukite jagamise ning positiivses seoses ühistranspordi kasutusega. Linnad,

kus kasutati autosid rohkem ning ühistransporti vähem, oli ühe inimese kohta

ühistransporditeenus energiasäästlikkuse ja heite seisukohalt ebaefektiivne. Piirkondades,

kus on teatud maa-ala kohta pikemad teed, kasutatakse rohkem autosid (Alonso et al.

2015) Suur autode hulk tekitab aga palju probleeme - ummikud, õhusaaste, müra,

liiklusõnnetused. 2019. aastal suri Euroopa Liidus liiklusõnnetustesse üle 22 000 inimese.

(European Transport...2021) Riikides on rakendatud erinevaid viise, kuidas

liikluskorraldust parandada, pidevalt otsitakse aga uusi ning veel paremaid lahendusi.
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2.2. Lahendused transpordikorralduses koroonapandeemia ja transpordi

keskkonnaamõjude taustal

Koroonapandeemia õpetas, et nüüd peab linnu planeerides rohkem mõtlema ka võimalike

kriisiolukordade peale, kus inimesed väldivad ühistransporti ning hakkavad

liikumisvahendina eelistama autot või ratast. Seda toetavad näiteks kasutajapõhise teenuste

pakkumine, mille arendamisega juba tegeletakse (Borras, Vancluysen 2018).

Ühistransporditeenused on muutumas mobiilsemaks tuginedes liikuvus kui teenus (MaaS

ehk Mobility-as-a-service) lahendustele. Kasutusele on võetud erinevad

sõidujagamisteenused (vajalikkuse peale sõidukite jagamine). Sinna hulka kuuluvad ka

e-mopeedid, e-jalgrattad, e-tõukerattad. Liikuvusteenus (MaaS) toetab erinevate

transporditeenuste pakkumist ühest platvormist, mis teeb selle kasutajasõbralikuks ning

samuti rõhub kasutusvajadusele. (Lozzi et al. 2020)

Lime Micro-Mobility ettevõte, kes rendib elektritõukerattaid, avaldas hiljuti uuringu, kus

ennustatakse, et tulevikus valivad inimesed transpordiks viise, mis on paindlikumad ja

keskkonnasõbralikumad nagu näiteks rattad, elektritõukerattad ja -rattad. Läbi viidud

küsitlusest selgus, et pandeemia ajal ostis 23% vastajatest uue kergliiklusvahendi, samal

ajal uue auto ostjaid oli vaid 6%. (Thigpen 2020)

Eesmärgid tulevikuks on muuta linnatransport ka veelgi keskkonnasõbralikumaks ning

jätkusuutlikumaks. 2050. aastaks näeb EL strateegia Valge raamat ette, et transpordi

heitgaaside kogus langeks 60% võrreldes 2011. aastaga ning autod ei sõidaks linnas enam

tavapärase bensiini- ja diislikütuse pealt (European Council 2021a). Et see võimalik oleks,

on vaja tunduvalt vähendada era mootorsõidukite kasutust, ühistranspordi jaoks leida

keskkonda säästvamad energiaallikad ning populariseerida jalgsi ning jalgrattaga liikumist.

Peale nutikatele lahendustele on võimalik muudatusi teha ka taristu ümberehitamisega ning

kiiruspiirangute alandamisega. Paljud linnad vähendavad autoteede arvu kesklinnades ning

luuakse madala emissiooni või null-emissiooni alasid (Lozzi et al. 2020).

Sõidukiiruste piirangud viiakse madalamaks, et teha liiklemine võimalikult ohutuks

eelkõige ratturitele ja jalakäijatele. Madalam liikumiskiirus vähendab mootorite tekitatud
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müra ning õnnetuste juhtumisel vähendab tõsiste kahjustuste ohtu. Bristolis läbi viidud

uuringu kohaselt vähenes pärast 30 km/h liikumiskiiruse tutvustamist inimohvrite arv

liikluses, suurenes jalakäijate ja ratturite arv ning kohalikud elanikud olid muutusega rahul.

(Pilkington et al. 2018) Küll aga ei muutu palju kiirusepiirangu alandamisega erinevate

saasteainete sisaldus õhus (Panis et al. 2011).

Juba 1990. aastatest on näide Hasselti linnast, Belgias, kus uuendustega infrastruktuuris

muudeti üks Flandria piirkonna kõige autorikkam linn jalgratturite ning jalakäijate

meelispaigaks. Kaotati ära ringtee, kus oli iga-aastaselt ühe kilomeetri kohta 30 õnnetust.

Autoliiklus suunati kesklinnast eemale, samuti alandati piirkiirust 30 km/h, suurendati

parkimistasusid (Brand 2008).

Sotsiaalne distantseerumine koroonapandeemia ajal mõjutas tugevalt inimeste vaimset

tervist, mida saab parandada aktiivse liikumisega õues. Selleks on vaja häid teid ratturite ja

jalakäijate jaoks. Mitmed linnad Euroopas lõid pandeemia ajal juurde palju ajutisi

kergliiklusteid autoteede asemel, et inimestel oleks võimalik turvaliselt linnas oma jõul

liigelda. (Laker 2020) Sellised lühikesel ajavahemikul loodud muudatused annavad põhjust

uskuda, et sammud kergliiklust soosivate linnataristuste suunas pole liiga keeruline.
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3. LINNALIIKLUS TARTUS

3.1.  Ühistransport Tartu linnas

3.1.1. Bussiliiklus ja selle keskkonnamõjud

Tartus linna ühistranspordi moodustavad bussid. Linnas sõidab 1. juulist 2019 aasta 64

bussi, mis toimivad gaasikütte pealt. Kokku on moodustatud 13 liini, millele lisaks sõidab

2 ööliini. (Tartu 2021b)

2018. aastal läbi viidud Tartu liikuvusuuringu andmetel kasutab Tartus elavatest inimestest

liinibusse igapäevaselt 22% (Tartu ja selle lähiümbruse...2018). “Tartu ja tartlased” 2018.

aasta uuringust selgus, et kolmandik vastajatest ei ole rahul ühistranspordi liikumise

sagedusega. Pooled vastanutest leidsid Tartu linna ühistranspordi korralduses

ebameeldivaid tahke. Probleemidena toodi välja hõredad ajagraafikud, puudulikud

otseühendused, busside ülerahvastatuse või puudumine ümberistumisteks. Ühistransporti

mitte kasutavad inimesed tõid suurimaks muu vahendi kasutamise põhjuseks mitmete

sõitude arvu päevas ning ühistranspordi kasutamise ebamugavuse. Sagedane

ümberistumine (29%), mittesobivad sõiduajad (28%), ühistranspordi aeglus (23%) ning

hõredalt liikuvad bussid (19%). (Tartu ja tartlased 2018)

2014. aastal läbi viidud CO2 heitkoguste lähteinventuuris leiti, et avaliku sektori transport

Tartu eraldas ligikaudu 4000 t CO2 2010. aastal, mis moodustas 9,2% kogu linna

süsihappegaasiheitest (Jaanus et al. 2014).

Kuus aastat hiljem, 1. jaanuarist 2020, sõidavad kõik Tartu bussid rohegaasiga. Busse

varustab antud kütusega ettevõte Alexela (Tartu 2021c). Erinevaid kütuseid võrdlev

uurimus tõi välja, et biogaasi kasutades on heitgaasi kogused 0,25 korda madalamad, kui

diiselkütustel, seega on rohegaasi kasutamine keskkonnasõbralikum ning omakorda ka

inimeste tervist rohkem hoidvam. Biogaasil sõitva bussi näol on tegemist ka odavama

transpordivahendiga, liinikilomeetri hinnaks 1,04€ võrreldes 1,27€ diiselbussi korral

(Ühistranspordis kasutatavate diisel,... 2017).
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3.1.2. Ühistranspordiga seotud eesmärgid tulevikuks

Linnaliikluses on vaja kohalike rahulolu nimel pidevalt sisse tuua uuendusi ning

muudatusi. Tartu on suuna võtnud roheliste ning nutikate lahenduste poole. 2016. aastal

liitus Tartu projektiga nimega SmartEnCity, mille eesmärk on säästvate ja tarkade

terviklahenduste ellu viimine. Selle raames loodi näiteks rattaringluse süsteem. Tulevikus

soovitakse arendada elektritaksode valdkonda ja luua ühistranspordi planeerimise tööriist,

mis kaasab linnaelanikke muutuste planeerimisse (Tartu 2021d).

Rahvusvahelisel turismimessil ITB Berlin sai Tartu linn oma rohegaasil sõitvate busside ja

rattaringluse tõttu organisatsiooni Green Destinations 2020. aasta edulugude kõrval teise

koha kategoorias Keskkond ja kliima. Green Destinations on säästvat turismi arendav

organisatsioon, kes valib igal aastal välja erinevate kategooriate parimad, pidades silmas

kestliku turismi eesmärke. (Green Destinations 2021)

Räägitud on trammiteede loomisest Tartu linna. Tartu linna kergrööbastranspordi teede

määramine ning teostatavus- ja tasuvusanalüüsis tuuakse välja trammide eelised ning

puudused ja tehakse kokkuvõte selle loomise mõttekusest. Trammid saastavad vähem

õhku, on vaiksemad, mahutavad rohkem ja on odavam ülal pidada, kui busse. Miinusteks

on suur rajamismaksumus, oht väheseks nõudluseks, olemasolevaid marsruute peab

täielikult muutma. Analüüsist selgub, et finantsmajanduslikust seisukorrast

kergrööbastranspordi teede rajamine on tasuv vaid siis, kui linna toetatakse väliste fondide

kaudu projekti maksumust 75-85% määral. (Tartu linna kergrööbastranspordi...2020) Tartu

linnavalitsus jättis trammivõrgu Tartu üldplaneeringust 2040+ välja, põhjendades seda

väikese efektiivsusega arvestades sellega kaasnevaid taristu ümberehitusi. (Tartu linna

üldplaneering 2040+ 2021)

Analüüsitud on erinevat tüüpi sõidujagamise teenuste ning isesõitva ühistranspordi arengut

linnas ning selleks valmisolekut, siiski ei arvata, et isejuhtivad vahendid hakkavad suurt

rolli linnaliikluses lähima 30 aasta jooksul mängima (Tartu linna üldplaneering 2040+

2021).
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3.2. Kergliiklus- ja rattateed Tartus

3.2.1. Kergliiklusteed ja eesmärgid nende osas

Tartu linnatranspordis kasutusel olevate biogaasil sõitvate busside keskkonna jalajälg on

üsna väike, kuid liigelda saab ka jalgrattaga või jalgsi käies, mis muutusid

koroonapandeemia ajal populaarsemaks liikumisviisiks.

Tartus on kergliiklemiseks kõvakattega jalgteid 186 km ulatuses ning kergliiklusteid 75 km

ulatuses (Tartu 2021c). Jala käimine on üks lisavahendite osas vähenõudlikumaid

liiklemisviise. Pole vaja ühtegi masinat või teisi isikuid. Jalutamine nagu ka rattasõit on

kasulik tervisele, nii füüsisele, kui vaimule.

Tartu linnas on uuritud rahulolu erinevate liikumisviiside kohta. Jalgsi liikumisviisiga on

täiesti rahul 36% inimestest, samal ajal rattaga sõitjatest 13%. Kolmandik rattaga sõitjatest

vastasid, et nad pigem ei ole rahul võimalustega rattaga liikumiseks. (Tartu linna ja...2018)

Ka 2016. aasta “Tartlane ja keskkond” raporti põhjal vastasid linnaelanikud, et eelkõige

soovitakse linna poolt kõnni-ja rattateede arendamist, autoliikluse ja ühistranspordi

korraldamise parandamisest oldi vähem huvitatud (Tartlane ja keskkond 2016).

Võrreldes 2003 aasta andmeid 2018 aastaga Tartu elanike transpordivahendite valikul

selgub, et jalakäijate arv on vähenenud vähemalt kaks korda ning autokasutajate arv

suurenenud 1,5 korda. Sama uuringu järgi on aga inimeste rahulolu jalgratta valdkonnaga

(jalgrattateed, käitumisharjumused jne) iga aastaga paranenud. (Tartu

jalgrattaliikluse...2019). Oskar Veversi magistritöös leiti aga, et vahemikul 2015.-2018.

aasta suurenes kergliiklejate arv 10%, jalakäijate arv 3% ning ratturite arv 25% (Vevers

2019).

2016. aasta “Tartlane ja keskkond” uuringust selgus, et kohalikud tunnevad end tihti

ohustatuna kõige rohkem jalgrattaga sõites, jalakäijana ja autosõidul vahetevahel (Tartlane

ja keskkond 2016).
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Läbi viidud uurimuste tulemustena on Tartu linna üldplaneering 2030+ üks eesmärk

autoliikluse vähendamine ning jalakäijate ja ratturite tingimuste parandamine (Tartu linna

üldplaneering 2030+ 2017). On oluline, et inimesed tunneksid end turvaliselt linnas

liikudes. Tartu linna üldplaneeringus 2040+ seisab, et kergliiklusteed on kui ühendavad

koridorid, mis on olulised nii inimesele, kui ümbritsevale elusloodusele. Plaaniks on rajada

mitmeid kergliiklussildu (Tuglase, Marja ja Lubja tn kergliiklussild) (Tartu linna

üldplaneering 2040+ 2021).

Tartu jalgrattaliikluse strateegilise tegevuskava järgi on 2040. aastaks visiooniks, et

eelistatuimaks liiklusvahendiks saab jalgratas ning jalgsi käimine on populaarseim

liikumisviis. Jalgratturite osakaalu tahetakse tõsta ca 1% aastas ja autode kasutamist

vähendada ca 1% aastas. Kui praegu on rattaliikluse osakaal umbes 9%, siis paarikümne

aastaga tahetakse kasutajate arv viia 26%-ni (Tartu jalgrattaliikluse...2019).

3.2.2.Tartu rattaringlus

Inimestele, kellel puudub isiklik jalgratas ning ei soovi seda ka osta, avanes 2019. aasta 8.

juunil võimalus siiski rattaga liigelda. Tartu linn avas rattalaenutuse, mis koosneb 750

jalgrattast ja 69-st rattaparklast.  (Tartu 2021e)

See on SmartEnCity raames loodud projekt, mida rahastatakse Euroopa Liidu

Regionaalarengu Fondi linnapiirkondade meetmest ja teadus-ja arendustegevust toetav

programmi “Horisont 2020” poolt. (Tartu Rattaringlus 2021a)

Rattad on kergesti reguleeritavad ning mõeldud mugavaks kasutamiseks ratturitele

pikkuses 155-195 cm. 250 ratast on elektrijõul toimivad, mis teeb nende kasutuse lihtsaks.

Ratta saab võtta vabalt valitud parklast ning tagastada samuti vabalt valitud parklasse.

(Tartu 2021d)

Kasutamiseks saab osta nii tunni-, päeva-, nädala-, kui aastapileteid. Samuti päevapiletit

ning bussi kuukaarti olemasolul ka seda tasuta kasutada. (Tartu rattaringlus 2021b)
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Rattaringluse rataste kasutuselevõtt võimaldab vähendada ka autode kasutamist lühiajaliste

distantside läbimisel (Rattaringluse teenuse arendamine...2014)

Rattaringlus soosib ka turismi. Hea liiklemise alternatiivina aitab see edendada Tartu kui

targa sihtkoha kuvandit. “Targas Tartus” muutuvad teenused aina kvaliteetsemaks ja

lihtsamaks ning linnaelanikke kaasatusse panustatakse järjest enam. Turvalisest, rohelisest

ja eneseteostusvõimalustega linnast levib info inimeste seas kiiresti ning aina rohkem

külastajaid tahavad Tartusse tulla. (Estonian Convention Bureau 2020)

3.3. Autoliiklus ja takso

Olja Fomina magistritöös hinnati tänavaid Complete Streets (poliitika, mille eesmärgiks on

tänavatel liikumine muuta võrdsemaks, turvalisemaks ja mugavamaks kõikide

transpordivahendite kasutajatele) põhimõttel. Complete Street meetodite hulka kuulub

tänava kui teenuse tase (kas vastab nõudlusele), uuritakse ka turvalisust,

keskkonnaaspekte. (Fomina 2016, Kingsbury et al. 2011)

Fomina töös uuriti Vabaduse Puiesteed, Turu tänavat ja Kalda teed erinevates kategooriates

nagu jalakäijad, jalgratturid, ühistransport ja mootorsõidukid. Kõigil nimetatud Tartu

tänavatel sai mootorsõidukite kategooria enam punkte, kui teised kategooriad (mida

rohkem punkte, seda parem olukord), mis tähendab, et autode ja mootorrataste jaoks on

olukord mugavam, kui kergliiklejate jaoks. (Fomina 2016)

Mugavusest ja headest oludest tulenevalt on auto üks sagedamini kasutatav vahend

liiklemiseks. Tartu liikuvusuuringu andmetel kasutab nädalas 4-7 päeval autot

transpordivahendina 36% tartlastest. Küsitluse käigus selgus, et üle poolte autojuhtidest

liiguvad autodes üksinda. Inimesi motiveeriks vähem autosid kasutama kiiremad

ühistranspordi ühendused ning paremad jalgratta- ja kõnniteed. (Tartu linna ja

lähiümbruse.. 2018) 2017. aastal läbi viidud liikluskoormuse uuringust selgub, et 2016.

aastal oli Tartu linnas mootorsõidukeid 1000 elaniku kohta 469, sõiduautosid nendest 386.

Võrreldes 15 aastaga kasvas mootorsõidukite arv 110 sõiduki võrra 1000 elaniku kohta.

(Liikluskoormuse uuring... 2017)
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2010. aastal läbi viidud uuringus leiti, et 95% kütuse tarbimisest Tartu linnas toimus

sõiduautode ja ülejäänud ühistransport ning KOV-le kuuluvad sõidukite poolt. (Jaanus et

al. 2014) See viitab sellele, et väga suure osa Tartu linnas liikuvatest mootorsõidukitest

moodustavad autod. Tööl ja koolis käimise viisiks valis talvisel ajal auto 49% tartlastest

ning suvisel ajal 44% (Tartu ja tartlased 2018) Autodega on sageli võimalik kiiremini ühest

punktist teise jõuda, halva ilma korral on see mugavam, kui jalgsi või rattaga käimine.

Valida saab lahkumise aega ning olla muust sõltumatu. Need tegurid võivad olla

põhjusteks, miks autokasutujate arv on linnas nii suur.

Tartu linna kodulehe järgi pakub taksoteenust 12 erinevat ettevõtet. (Tartu 2021f) Takso on

linnas kasutamiseks üks kulukamaid transpordivahendeid, sõidualustustasud maksavad

Elektritakso, Tartu Taksopargi ja GoTakso näitel 2-2,70€ ning kilomeetritasu 0,60-0,88€

(Elektritakso 2021, GO Taksopark 2021). Samal ajal näiteks ühistranspordi tunnipilet

bussijuhilt ostes maksab 2,11€, rattaringluse tunnipilet samuti 2€ (Tartu 2021g, Tartu

rattaringlus 2021b). Seda teenust kasutatakse tudengite seas vähe, seega pikemalt pole

taksot kui transpordivahendit Tartus antud töös kirjeldatud.

Käesolevas töös toodi välja muude transpordiviiside kasutust vähesel määral, seega nende

kohta pole põhjalikumat analüüsi tehtud. Küsitluses valis “Muu”, kui kasutusel oleva

liiklemise vahendina 12 tudengit 504-st. Selle all toodi välja mootorratta ning

elektritõukeratta kasutuse.
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4. KÕRGKOOLIDEST TARTUS JA SELLE ÜMBRUSES

Antud uurimuses on andmeid kogutud kõigist peale ühe linnas asuvast kõrgkoolist. Tartu

linnas paiknevad kõrgkoolid on Balti Kaitsekolledž, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Tartu

õppekeskus, Eesti Maaülikool, Eesti Lennuakadeemia, Kaitseväe Akadeemia, Kõrgem

Kunstikool Pallas, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikooli

Tartu kolledž. Ettevõtluskõrgkooli Mainor Tartu õppekeskusega ei õnnestunud töö

kirjutajal kontakti saada, seega antud uurimuses pole selle kõrgkooli üliõpilasi kaasatud.

Kõrgkoolide sekka arvati ka Eesti Lennuakadeemia, mis asub küll Reola külas Tartu külje

all, kuid paljud selle kooli tudengid elavad linnas.

Balti Kaitsekolledž (lühend BALTDEFCOL) on sõjaväeline kõrgem õppeasutus, kus

koolitatakse välja kõrgemaid staabiohvitsere Balti riikide relvajõudude tarbeks . 1998.

aastal Balti riikide sõlmisid kõik Balti riigid lepingu kolledži loomiseks, mille õppekeeleks

sai inglise keel. Õpe toimub Kaitseväe Akadeemia peahoones, Kesklinnas, Riia 12. (Baltic

Defence College 2021)

Eesti Maaülikooli (lühend EMÜ) õppekavad sisaldavad teadmisi põllumajandusest,

maamajandusest, metsandusest, keskkonnateadustest, veterinaarmeditsiinist ja

loomakasvatusest, tehnika- ja inseneriteadustest. Kõrgkool kuulub ainukesena Eestis

metsanduse valdkonnas 50 parima ülikooli edetabelisse. Lõpetanud tudengitele soovitakse

anda säästlik ning looduslähedane eluhoiak. Peahoone aadress on Kreutzwaldi 1, Tähtvere.

(Eesti Maaülikool 2021)

Eesti Lennuakadeemia (lühend ELA) riikliku rakenduskõrgkool, kus toimub Eesti

lennundusettevõtetele spetsialistide välja koolitamine. Kooli kandideerijate arv oli 2018.

aastal Eesti kõrgkoolide ja ülikoolide seas suurim, mis näitab noorte suurt huvi.

Lennuakadeemia asub linnast väljas, Reola külas. (Eesti Lennuakadeemia 2021).

Kaitseväe Akadeemias (lühend KVA) koolitatakse välja Kaitseväe ülemad ja arendadatakse

sõjateadust. Tegu on riigikaitselise rakenduskõrgkooliga. Akadeemia aadress on Riia 12,

asub Balti Kaitsekolledžiga samas hoones. (Kaitseväe Akadeemia põhimäärus 2019)
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Eesti ainuke rakenduslik kunstikõrgkool, Kõrgem Kunstikool Pallas (lühend Pallas), asub

Tartus. Pallases on integreeritud õppekavad disainis, konserveerimises/restaureerimises ja

kunstis. Kool asub Karlova linnaosas, hoones Tähe 38b (Kõrgem Kunstikool Pallas 2021a,

2021b).

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (lühend TTHKK) pakutakse tervishoiu-, teeninduse- ja

sotsiaalalast haridust. Kooli eesmärk on pakkuda kvaliteetset haridust, olla mõõdetav,

võrreldav ja läbipaistev. Õppehoone asub Maarjamõisas, aadressil Nooruse 5. (Tartu

Tervishoiu Kõrgkool 2021)

Tartu Ülikool (lühend TÜ) on Eesti vanim ülikool, mis on loodud 1632. aastal. Samuti

kuulub see ainukesena Baltimaades 1,2% maailma parimate ülikoolide hulka. Ülikoolis on

neli valdkonda: humanitaarteadused ja kunstid sotsiaalteadused, meditsiiniteadused,

loodus-ja täppisteadused. Asukohaks Ülikooli 18, Kesklinn. (Tartu Ülikool 2021a, 2021b)

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž (lühend TalTech Tartu kolledž) kuulub Tallinna

Tehnikaülikooli inseneriteaduskonda. Kolledži Tartusse loomise eesmärgiks oli

inseneriõppe tugevdamine Lõuna-Eesti. Tudengitel on võimalus õppida näiteks

tööstusökoloogiat, küberfüüsikalisi süsteeme, keskkonnatehnoloogiat, hoonete ehitust.

(TalTech 2021a) Asub aadressil Puiestee 78, Raadi-Kruusamäe linnaosa (TalTech 2021a).
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5. UURIMISTÖÖ METOODIKA

Töö eesmärkide täitmiseks valiti kvantitatiivne uurimismeetod. Tartus õppivate tudengite

liikumispraktikate muutuse parima analüüsi jaoks valiti meetodiks küsitlus, sest selle

kaudu saab tõhusalt palju vastuseid. Suur vastajate hulk annab parema ülevaate

hetkeolukorrast. Küsitlus toimus veebikeskkonnas Google Forms ajavahemikus

03.02–23.04.2021 ning see saadeti laiali nii eesti kui inglise keeles, et näha Eesti ja

välistudengite erinevusi valikutes.

Autor levitas küsitlusankeeti kõikide Tartu kõrgkoolide seas e-maili teel ning ka

sotsiaalmeedia kanalis Facebook. Tegu oli sihipärase valimiga, andmeid koguti vaid Tartu

üliõpilastelt. Esialgu tuli läbi viia mitmeid telefonikõnesid, et teha kindlaks, kes on antud

koolis uuringute edastamise eest vastutav isik. Seejärel said vastava kirja kõik Tartu linnas

(va Eesti Lennuakadeemia) kõrgkoolid (Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, Kõrgem

Kunstikool Pallas, Kaitseväe Akadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž, Tartu

Tervishoiu Kõrgkool). Vastutavateks isikuteks olid enamasti kõrgkoolide

turundusspetsialistid ja kommunikatsioonijuhid. Veebipõhistes suhtlusvõrgustikes

Facebook jagas autor küsitlust oma profiili kaudu ning samuti postitas küsitluse gruppi

„Tartu kodanik“, et saada vastuseid Tartus õppivatelt tudengitelt.

Küsitlusankeet koosnes viiest osast (kirjeldused järgnevates lõikudes) ning küsimuste arv

sõltus osalejate vastustest. Näiteks ei ole nendelt vastajatelt, kes ei kasuta

transpordivahendina autot või ratast, küsitud nende kasutamise põhjuste kohta. Samuti oli

eraldi küsimus Tartu linna piiridest väljas elavatele tudengitele, millele ei saanud vastata

Tartu linnas elavad tudengid.

Esimeses osas selgitati välja vastanute sugu, vanuse vahemik, elukoht (Tartu linnas või

piiridest väljas), õppeaste ja kõrgkool, kus tudeng on immatrikuleeritud.

Teise osa eesmärk oli välja selgitada vastanute transpordikasutus enne koroonapandeemia

väljakuulutamist Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt 11. märtsil 2020. aastal.

Selles osas küsiti päevase läbitud kilomeetrite kohta linnas, kasutatavate
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transpordivahendite kohta ning eelistusi selle valiku osas; samuti uuriti linnast väljas

elavate tudengite liikumisviiside kohta.

Kolmandas osas küsiti ülesehituselt kattuvaid küsimusi teise osaga, kuid uuritav ajaperiood

oli alates koroonapandeemia väljakuulutamist 11. märtsil 2020. aastal. Eesmärk oli uurida

toimunud muutusi kahe erineva ajaperioodi vahel.

Neljandas osas, mille eesmärk oli välja selgitada muutusi transpordi kasutamise ning

liikumiste arvu osas, küsiti ka andmeid harjumuste muutumise ning tuleviku osas. Uuriti,

kas tudengid soovivad tulevikus pärast viiruse leviku vähenemist, minna tagasi oma

endiste valikute juurde.

Küsimused olid suuremas osas valikvastustega, oli nii avatud, kui suletud küsimusi.

Viimases osas uuriti, kui palju tudengid transpordivalikutes mõtlevad keskkonna peale.

Suuremas osas analüüsis on kokku pandud inglise-ja eestikeelse küsitluse tulemused (v.a.

5.10.)

Kokku vastas küsitlusankeedile 504 inimest, nendest 424 eestikeelsele ja 80 ingliskeelsele

ankeedile. Saadud andmed töödeldi MS Exceli abil.

Küsitluse analüüsimise käigus ilmnesid, et andmete analüüsimise lihtsustamiseks oleks

saanud mõned küsimused sõnastada teisiti. Küsitluses oli küsitud erinevate

transpordivahendite kasutamise sageduse kohta (1-3 korda nädalas, 4-7 korda nädalas,

mitte kunagi), kuid lihtsamalt oleks saanud vajalikud andmed küsides, millist vahendit

kasutatakse nädalas enim.

Küsitluse 9. küsimus (vt lisa 1, 2) vastusevariant “Sotsiaalsed tegevused” on tõlgitud

inglise keelest otse eesti keelde (inglise keeles social activities tähendab näiteks koos

sõpradega väljas söömas käimist, lauamänguõhtuid, looduses matkamist), kuid eesti keeles

sellist sõnapaari sageli ei kasutata ning vastajad võisid seda erinevalt tõlgendada.

Küsitluse 20. küsimuse (vt lisa 1, 2) transpordivahendite kasutamise kohta pärast

piirangute lõppu on erinevus eesti-ja ingliskeelse küsitluse vahel. Eestikeelne küsimus
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uurib rohkem tulevaste muutuste kohta, ingliskeelne uurib ka pandeemiale eelneva aja

kohta, kuid ei paku vastuseks varianti, et piirangute kadumisel minnakse tagasi eelnevate

harjumust juurde. Seega on neid küsimusi omavahel ebasobiv võrrelda, kuigi

vastusevariandid on samad.
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6. TULEMUSED

6.1. Valimi iseloomustus

Eestikeelsele ja ingliskeelsele küsitlusele vastanuid oli kokku 504. Nende seas olid

ülekaalus naistudengid (66%). Enim vastajaid oli vanuses 22-25 aastat (41%), seejärel

18.-21. aastased (33%). 26-30. aasta vanused moodustasid valimist 12% ning üle 30.

aastased 15%.

Joonis 1 illustreerib vastanute jaotumist õppeastmete järgi - Üle poole (53%) vastanutest

olid Eesti Maaülikooli üliõpilased. Põhjus võib seisneda selles, et Eesti Maaülikool saatis

lisaks infokirjale ka eraldi pöördumise, mis sisaldas informatsiooni ainult antud küsitluse

kohta. Natuke üle kümnendiku vastustest laekus Tartu Ülikoolist (13%) Järgnevad

vastanutest jaotusid kahanevas järjekorras vastavalt Kõrgem Kunstikool Pallasest (9%),

Tallinna Ülikooli Tartu kolledžist (8%), Eesti Lennuakadeemia (8%), Balti Kaitsekolledž

(5%), Kaitseväe Akadeemia (2%) ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool (2%).

Joonis 1. Küsitlusele vastanute jaotus kõrgkoolide järgi (%).

Õppeastmete esindajatest oli enim bakalaureuseõppe tudengeid (45%), järgnes

magistriõppes olevate arv (27%), rakenduskõrgharidust omandavad (23%) ja doktoriõppe

tudengid (6%).
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6.2. Läbitud distants ja liikumiste sagedus

Joonisel 2 on näha, et päevases läbitud distantsis enne pandeemiat ja selle jooksul suuri

muutusi ei olnud. Siiski on vahemaad pigem vähenenud. Enne pandeemiat liikus vaid 7%

vastanutest alla 1 km päevas, viiruse leviku ajal on see tõusnud 15%-ni. 6-15 km ja sellest

üle distantsi läbijate arv on samuti vähenenud, vastavalt 28% 21%-le ja 9% 6%-le.

Joonis 2. Päevas läbitud distants enne koroonapandeemiat ja selle ajal.

Tudengitest, kelle keskmine päevane linnas läbitud distants jääb 6-15 km vahele, kasutab

autot nädalaste liikumiste lõikes 80%, samal ajal kui 1-5 km läbivad tudengite hulgas oli

see 50%. Alla 1 km läbijate hulgas oli autoga sõitvaid 70%, kuid sõidud olid enamasti

kuni 3 korral nädalas, mitte rohkem. Viimasel juhul võib tegu olla tudengitega, kes elavad

ühiselamus ning nädalavahetus linnast välja kodukohta sõidavad.

Peaaegu 80% vastanute seast on koroonapandeemia tõttu linnas liikumine vähenenud. Vaid

18% vastanute liikumiste arv ei muutunud ning ülejäänute (3%) liikumiste arv suurenes.

Linnast väljas elavate tudengite jaoks oli linna liikumise vajadus enne koroonapandeemiat

peaaegu igapäevane (44% vastanutest liikus linna 5-7 päeval nädalas). Kuue kuuga

vähenes see hulk poole võrra (22%). Vähenev linna sõitmise vajadus on arvatavasti

tingitud koolitöö üle minemisest veebikeskkonda.
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6.3. Linnas kasutatav ja linna tulevate tudengite transport

Küsitluses olevad vastused sisaldasid informatsiooni kasutussageduste kohta (1-3 korda ja

4-7 korda nädalas), tabelis 1 on need andmed kokku pandud ning kirjeldavad üldiselt

vahendite kasutuse muutust.

Tabel 1. Muutused transpordivahendite kasutuses tudengite seas enne koroonapandeemiat ja selle jooksul.

ENNE JOOKSUL MUUTUS

Jalgsi 30,1% 30,7% +0,6%

Isiklik jalgratas 10,6% 11,6% +1%

Rattaringluse ratas 6,1% 4,9% -1,2%

Ühistransport 20,9% 15,9% - 5%

Takso 7,8% 8,9% +1,2%

Auto 22,7% 26% +3,3%

Muu 1,8% 2% +0,2%

Ühistranspordi ja rattaringluse kasutamine vähenes, ülejäänud vahendeid kasutatakse

rohkem. Rattaringluse rataste kasutamise vähenemine võib olla tingitud sellest, et küsitlus

saadeti laiali talvisel ajal, kui rattaid laenutada ei saa. Enim tõusis autokasutajate hulk

(3,3%). Veerand üliõpilastest vastas, et Tartu rattaringluse rattaid ei kasutata

liikumisvahendina mitte kunagi ning seda valitakse nädalaste liikumiste lõikes ka peale

“Muu” variandi kõige vähem ühest punktist teise jõudmiseks. “Muu” transpordivahendi all

toodi välja mootorratast ning elektritõukeratast.

Tabeli väliselt võib välja tuua, et kõige sagedamini (4-7 korral nädalas) liiguti enne

pandeemiat linnas ringi jalgsi (41% vastanutest), olukord on sarnane ka praegu (42%).

Populaarsuselt teine oli liikumine autoga (29%), mille kasutus on tõusnud praeguseks 4%

võrra. Järgnes ühistransport (16%) ja jalgratas (12%), viimane on viiruse leviku jooksul

muutunud populaarsemaks, kui ühistranspordi kasutus.

Suurem osa (68%) linnast väljas elavatest tudengitest sõitsid varasemalt linna ainult

autoga. Ülejäänud kasutasid kas ühistransporti (25%) või nii autot, ühistransporti kui ratast
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(7%). Pandeemia ajal tõusis autokasutus 4%, ühistranspordi ning integreeritud vahendite

kasutus langesid mõlemad  2%.

Natuke üle poole vastajate (40%) transpordi kasutuses muutust varasema ajaga ei

toimunud (joonis 3). Tudengitest, keda pandeemia liikumisvahendite valikul mõjutas,

ligikaudu kolmveerand soovivad piirangute leevendamisel kas vähendada auto kasutust,

suurendada ühistranspordi kasutust või käia rohkem jalgsi ning kasutada jalgratast.

Joonis 3. Eesmärgid transpordi kasutuses  peale piirangute kadumist.

Põhiliseks põhjuseks, miks piirangute kadumisel kasutada taas ühistransporti, oli vähesem

hirm viirusesse nakatumisse. Samuti lähenev kevadine aeg tähendab paremaid võimalusi

jala ning jalgrattaga  liikumiseks, kui talvistes tingimustes.

6.4. Liikumise põhjus

Liikumise ajendina olid vastusevariantideks esitatud töö, kool, toidupood, hobid,

sotsiaalsed tegevused ja muu. Põhiliseks liikumise põhjuseks enne pandeemiat oli kool

(30%) ning kõige harvemaks pakutud variantide väline põhjus (9,4%) (tabel 2). Pandeemia

jooksul valiti kooli, kui sagedasemat liikumise põhjust 9% võrra vähem, kui varem ning

enim suurenes toidupoes käimise sagedus (+6%).
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Tabel 2. Kõige sagedasemaks liikumise põhjuseks valitud põhjused enne koroonapandeemiat ja selle jooksul.

ENNE JOOKSUL MUUTUS

Töö 16,5% 18,2% +1,7%

Kool 29,9% 20,6 % -9,3%

Toidupood 20,9% 27% +6,1%

Hobid 14,9% 13,8% -1,1%

Sotsiaalsed
tegevused

10,9% 11,6% +0,7%

Muu 7% 9,4% +2,4%

Peale koolis käimist vähenes pisut ka liikumiste arv hobidega tegelemise jaoks

(-1,1%).Ülejäänud näitajad tõusid, kaasa arvatud sotsiaalsed tegevused.

6.5. Transpordivahendi valiku kriteeriumid

Hinnati viite erinevat kriteeriumi viie punkti skaalas (1-kõige olulisem, 2-üsna oluline,

3-erapooletu, 4-vähem oluline, 5-ebaoluline). Kriteeriumiteks olid mugavus, hind,

turvalisus, tervis (nt mure haiguste leviku pärast), aeg ja keskkonnasõbralikkus.

Kõige tähtsamateks kriteeriumiteks peeti transpordi valikut tehes enne koroonapandeemiat

ajakulu (27%), mugavust (21%) ja hinda (17,2%). Viiruse leviku jooksul jäid esimesed

kaks tegurit kõige olulisemaks, kuid koroonapandeemia tõttu tõusis tervise kaalutlus

18,7%-ga kolmandale kohale olulisuse nimekirjas. Ainukesena tõusis ka turvalisuse

olulisus. Ülejäänud väärtused langesid, 3,6% vastusest selgus, et hinna väärtus muutus

ebaolulisemaks, kui enne pandeemiat. Samuti hooliti vähem vahendi

keskkonnasõbralikkusest.

Alltoodud tabelis (tabel 3) on välja toodud kõik muutused nii sagedasemate kui harvemate

valikute seas enne pandeemiat ja praegu.
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Tabel 3. Olulisemad ja vähem olulisemad tegurid transpordivahendi valikul tudengite jaoks.

ENNE JOOKSUL MUUTUS
Sage Harvim Sage Harvim Sage Harvim

Mugavus 21,4% 13,3% 20,8% 12,7% -0,6% -0,6%

Hind 17,2% 12,3% 14,7% 15,9% -2,5% +3,6%

Turvalisus 12,5% 17,1% 15,7% 16,2% +3,2% -0,9%

Tervis 12,2% 26,8% 18,7% 17,7% +6,5% -9,1%

Aeg 26,9% 14,9% 22,3% 14,7% -4,6% -0,2%

Keskkonna-
sõbralikkus

8,8% 15,6% 7,8% 19,8% -1,0% +4,2%

Allolevad joonised kirjeldavad muutusi põhjalikumalt. Välja on toodud kõik tähtsuse

astmed ning jagunemine kriteeriumite vahel. Joonisel 4 on näha, et üle poole (55%)

vastanutest pidasid aega kõige olulisemaks teguriks transpordivahendi valikul, järgnes

mugavus (46%). Enim tudengeid valis  kõige ebaolulisemaks tervise (23%).

Joonis 4. Transpordivahendi valikut mõjutavad tegurid enne koroonapandeemiat.

Keskkonnasõbralikkuse olulisuse peale vastas suurim osa, et on erapooletud (23%). Selle

küsimuse andmete järgi kaldusid vastused viimase kirjeldatud kriteeriumi osas väärtustama

seda keskpärasest rohkem.
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Joonis 5 kirjeldab olukorda koroonapandeemia ajal. Kui varem arvasid 25% tudengitest, et

tervis on kõige olulisem transpordivahendi valikul, siis nüüd arvavad seda 53%. Aeg ja

mugavus on endiselt üsna olulised, vastavalt 49% ja 39%. Ebaolulisuse seisukohast on

kõik kriteeriumid sarnaste väärtustega, natuke kõrgem on turvalisus (15%), kuid 14% on

vastanud, et ka mugavus on ebaoluline.

Joonis 5. Transpordivahendi valikut mõjutavad tegurid koroonapandeemia ajal.

Keskkonnasõbralikkust valisid kõige olulisemaks 15% rohkem tudengeid, kui varem.

Sama palju tudengeid vastas, et see on endiselt mitte oluline.

Küsimusele „Kui palju on koroonapandeemia mõjutanud ühistranspordi kasutust tervise

kaalutlustel?“, vastas ligi kolmandik (29%), et pole olnud üldse mõjutatud (joonis 6).
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Joonis 6. Skaalal 1-5 hinnatud koroonapandeemia mõju ühistranspordi kasutamise osas tervise hoidmise

aspektist.

Ligi 20% vastanutest kinnitas, et see on ühistranspordi kasutust tugevalt mõjutanud , sama

paljud arvasid et mõju on olnud keskpärane või pisut rohkem.

6.6. Keskkonnasõbralikkus transpordi valikuid tehes

Kümnendik vastanutest mõtleb väga palju keskkonna peale transpordivahendi valikul

(joonis 7). 13% vastanutest ei mõtle selle peale üldse. Kolmandik (33%) vastanutest on

vahepealsel seisukohal. Rohkem on tudengeid, kes mõtlevad vahendi valikul keskmiselt ja

keskmisest vähem keskkonna peale.

Joonis 7. Keskkonna peale mõtlemine transpordi valikul.
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Auto kasutajate hulgas, kes on koroonapandeemia ajal transpordivahendina autot rohkem

kasutanud, vastas 12%, et proovivad autoga sõites seda teha võimalikult ökonoomselt ja

keskkonda hoidvalt (joonis 8). 51% vastas, et mõtlevad ökonoomsuse peale natuke ning

18%, et ei mõtle keskkonna peale üldse. Ülejäänud (19%) tavapärased autoga sõitjad pole

hakanud autot rohkem kasutama.

Joonis 8. Keskkonna peale mõtlemine auto kasutajate hulgas ja auto kasutuse suurenemise muutus.

Muutused transpordivahendite kasutuses koroonapandeemia ajal on pannud rohkem

mõtlema keskkonnamõjude peale 6% vastanutest, kolmandiku jaoks pole

koroonapandeemia mõtteviisi transpordi ja keskkonnasõbralikumate valikute osas muutnud

(joonis 9).

Joonis 9. Keskkonna peale mõtlemine koroonapandeemia tõttu.
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Jalgrattaga liiklejatest vastas 58%, et nad kasutavad jalgratast nii tervise, kui

keskkonnakaalutlustel ja 9%, et kummagi peale ei mõelda (joonis 10).

Joonis 10. Tervise ja keskkonna väärtustamine rattakasutajate hulgas.

Tervist väärtustasid rohkem 26% ja keskkonda 3% vastanutest. Vastusena lisati, et

rattasõiduga saab raha kokku hoida ning seda tehakse harjumuspäraselt.

6.7. Tartu kõrgkoolide ja õppeastmete vahelised erinevused

Kõrgkoolidest laekus vastuseid erinevalt hulgalt tudengitelt, seega järgnevad võrdlused on

mõjutatud erinevast vastajate hulgast (tabel 4). Peatükk on esitatud ülevaate andmise

eesmärgil.

Tabel 4. Ingliskeelse ja eestikeelse küsitluse vastanute arvud.

Kool Vastanute arv

Eesti Maaülikool 269

Tartu Ülikool 68

Kõrgem Kunstikool Pallas 43

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž 42

Eesti Lennuakadeemia 39
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Balti Kaitsekolledž 25

Tartu Tervishoiu Kõrgkool 10

Kaitseväe Akadeemia 8

Tulemustest selgus, et kõige rohkem keskkonna peale mõtlevad kõrgkoolid Tartus on

võrdselt Tartu ülikool ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool, kus 1-5 punkti skaalal (1-ei mõtle

üldse; 5-väga mõtlen), tuli tudengite keskmiseks hindeks 3,1. Eesti Maaülikooli tudengid

hindasid keskkonna peale mõtlemist transpordivahendi valikul hindega 3. Vähem

oluliseks peavad keskkonda Balti Kaitsekolledži ja Kaitseväe Akadeemia tudengid

keskmisega 2,5.

Samal skaalal, kuid erinevate õppeastmete võrdluses, mõtlesid keskkonna peale enim

doktorikraadi omandavad üliõpilased (keskmine väärtus 3,2). Järgnesid magistriõppe ning

rakenduskõrgharidusõppe tudengid keskmisega 2,8 ning bakalaureuseõppe tudengid

keskmisega 2,7.

Koroonapandeemia eelsel ja praegusel ajal on kõikidest transpordivahenditest kõrgeim

autokasutajate hulk Kaitseväe Akadeemias (32%) ning madalaim Tartu Tervishoiu

Kõrgkooli (29%) tudengite seas, samas viimased valivad enim linnas liikumiseks

ühistranspordi (joonis 11). Jalgsi liiguvad enim Balti Kaitsekolledži tudengid, rattaga

Kunstikool Pallas tudengid. Kuni kolmel korral nädalas käivad jalgsi linnas enim Tallinna

Tehnikaülikooli Tartu kolledži tudengid (37%). Kaitseväe Akadeemia tudengid valivad

sellisel puhul sagedamalt auto (40%) ning ka takso (25%) võrreldes teiste kõrgkoolidega.

Ühistransporti rohkem Balti Kaitsekolledži (31%) ja Tartu Ülikooli (30%) õpilased.
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Joonis 11. Transpordivahendite valikud ülikoolide lõikes.

Analüüsides eraldi, millist transpordivahendit kasutatakse 4-7 korral nädalas on tulemused

väga erinevad (joonis 12). Sisse on arvestatud koroonapandeemia eelne ja praegune aeg.

Kõikide kõrgkoolide lõikes liigeldakse enim (4-7 korral nädalas) linnas jalgsi ja autoga.

Kaitseväe Akadeemias on antud analüüsi põhjal enim jalgsi käijaid (71%) ning autoga vaid

15%. Eelneva lõigu tulemusi mõjutas tugevalt 1-3 korda nädalas kasutusel olevate

transpordivahendite andmed. Järgneval joonise järgi liiklevad autoga kõige sagedamalt

Lennuakadeemia tudengid (59%).
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Joonis 12. 4-7 korral nädalas valitud transpordivahendid ülikoolide lõikes.

Balti Kaitsekolledži tudengid kasutavad enim isiklikku jalgratast (22%) ning Kõrge

Kunstikooli õpilased nii rattaringluse teenust (9%), kui ühistranspordi teenust (15%). Eesti

Maaülikooli ja Tartu Ülikooli osad tudengid märkisid takso kasutamist 4-7 korral nädalas.

6.8. Liikumispraktikate erinevus elupaikade järgi

Üle kolmveerandi (77%) tudengitest elavad Tartu linna piirides. Peaaegu pooled linna

piirides elavad tudengid moodustavad Annelinna (17,5%), Tähtvere (16%) ja Kesklinna

(14,9%) elanikud (joonis 13)
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Joonis 13. Linnas elavate tudengite elupaikade jaotus linnaosade kaupa.

Joonisel 14 on näha, et kõige enam käivad jalgsi tudengid, kes elavad Maarjamõisa,

Jaamamõisa, Tähtvere, Supilinna, Vaksali, Ropka ja Kesklinna linnaosades. Teised

piirkonnad on ka kesklinnast kaugemal ning võtavad jalgsi liikudes kauem aega. Jättes

välja Ränilinna ja Ropka Tööstusrajooni andmed auto kasutusest ja rattaringluse kasutusest

(mõlemas linnaosas elas vastanute seast üks tudeng), võib näha, et ülejäänud linnaosadest

reisivad tudengid kasutavad kõikide nädalapäevade kokkuvõttes sarnasel määral

transpordivahendina autot. Ihastes kasutatakse enim rattaringluse ratast (14%), kuid ka

isiklikku jalgratast (30%). Rohkem kui teised kasutavad islikku jalgratas ka Varikul elavad

üliõpilased (29%). Taksoteenust kasutavad enam Maarjamõisa (15%) ja Ihaste tudengid

(14%).
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Joonis 14. Erinevate liikumisvahendite kasutus (enne ja koroonapandeemia jooksul koos).

Tartu linnast väljas elavad tudengid reisisid Tartusse enamasti kas auto (68%) või

ühistranspordiga (25%). Koroonapandeemia ajal on hakatud kasutama rohkem autot

(+4%), vähem ühistransporti (-2%).

6.9. Eestikeelse ja ingliskeelse küsitluse vastuste võrdlus

Kahe erineva küsitluse vastused suuremas osas kattusid, kuid järgnevalt on välja toodud

silmapaistavamad erinevused.

Enim eesti- ja ingliskeelseid vastuseid tuli Eesti Maaülikoolist (vastavalt 55% ja 59%).

Võõrkeelsele ankeedile laekus kolmandik vastuseid Balti Kaitsekolledžist (31%), mis on

rahvusvaheline kool ja kus toimub kogu õpe inglise keeles. 96% välistudengeid elab linna

piirides.

Eestikeelsele küsitlusele vastanute vahel oli nii enne koroonapandeemiat kui selle ajal

rohkem auto kasutajaid, võrdluseks 20% enne ja 28% nüüd ning välistudengite puhul 16%

enne ja 24% nüüd.
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Samas linnast väljas elavad välisüliõpilastest kasutavad praegu umbes pooled (48%)

ühistransporti linnas liiklemiseks. Eesti tudengite seas on see 23%.

Koroonapandeemia ajal oli võõrkeelsele küsitlusele vastanute seas kool kõige sagedasem

linnas liikumise põhjuseks 35%-ga, eesti keelt kõnelevate tudengite seas on see 22% ning

kõige valitum põhjus oli toidupoe külastamine 27%-ga.

Transpordi valikul pidasid tervise kaalutlusi olulisemaks välismaalased (27%) võrreldes

eesti tudengitega (17%).

Eesti tudengitest vastasid pea pooled (44%), et koroonapandeemia ei muutnud nende

transpordikasutust üldse, välismaa tudengitest vastas samamoodi alla veerandi (22%).
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7. JÄRELDUSED

Uurimusele püstitatud kolmest hüpoteesist kaks leidsid kinnituse. Hüpoteesi, et Covid-19

pandeemia algus pani Tartu tudengeid mõtlema tervise peale võib lugeda kinnitatuks, kuna

uurimusest selgus, et tudengid hakkasid tõesti koroonaviiruse levikuga rohkem

transpordivahendi valikul tervise peale mõtlema.

Teine hüpotees: “Transpordiviisina kasutatakse rohkem jalgratast või jalgsi käimist”, sai

kinnituse, kuigi muutus polnud suur. Rohkem suurenes koroonapandeemia ajal

autokasutus.

Kolmas hüpotees: “Enamus vastanutest arvab, et ei muuda juba praeguseks kujunenud

harjumusi viirusega seotud piirangute kadumisel”, pidas paika umbes kuuendikust

vastanute vahel. 40% vastanute transpordi kasutuses ei toimunud üldse muutust võrreldes

varasemaga. Tudengid, kelle transpordi kasutuses muutust ei toimunud, olid enamuses

siiski juba varem jalgsi, rattaga või autoga liiklejad ning jätkasid samamoodi

koroonapandeemia ajal.

Linnas liigutud vahemaad vähenesid, kuna koolitöö hakkas toimuma veebipõhiselt ning

polnud vaja kodust lahkuda. Üle viie km päevas liikus koroonapandeemia ajal 7% vähem

varasemaga võrreldes, 8% lisandus alla ühe km päevas läbinute hulka. Distantside

vähendamist märgati ka Santanderi linnas, Hispaanias. Kui muidu oli elanike tavalised

läbitud vahemaad 2-5 km, siis pandeemia ajal on lühemad (0,5-2 km) reisid

tavapärasemaks muutunud. (Aloi et al. 2020) De Haasi ja kahe teise Hollandi teadlase

poolt läbi viidud uurimuse järgi langes keskmise reisi vahemaa 12-lt 8-le kilomeetrile

pärast viiruse levima hakkamist (de Haas et al. 2020)

Kui koroonapandeemia eelsel ajal oli põhiliseks liikumise motiiviks kool, siis pandeemia

ajal on see olnud toidupood (27%). Kool on praegu sagedaseimaks liikumise põhjuseks 7%

vähemate tudengite jaoks kui varem. Samas on pisut suurenenud (+1,2%) tööle liikumiste

arv. Sellel võib olla mitu põhjust. Üheks põhjuseks võib olla see, et veebiloengutest

võetakse vähem osa, kui kontaktõppe korral ning leitakse töökoht selle kõrvalt. Samas võis

tööle minemine muutuda sagedasemaks liikumise põhjuseks vähesemate kooli minekute
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arvelt. Euroopa väliselt uuriti Lõuna-Aasias lumepalli meetodil inimeste peamisi liikumise

põhjuseid ning muutused olid veelgi suuremad. Tööle minejate hulk langes 28% ja

õppimisega seotud põhjused 16%. Toidupoodidesse minek kui põhiline kodust lahkumise

põhjus tõusis pandeemia tõttu pandeemiale eelneva aja 4%-lt pandeemia ajal 44%-le.

(Abdullah et al. 2020)

Sagedamini hakkasid tudengid mõtlema ka transpordivahendi valikuid tehes tervise ning

turvalisuse aspekti peale ning selle arvelt vähenes mugavuse ning aja prioriteet, mis olid

enne pandeemiat kõige olulisemad. Abdullah uurimuse järgi tõusis turvalisus, kui kõige

olulisem aspekt, eelneva aja 47% vastanutest 66% vastajani. Ka ajakulu polnud enam

pandeemia ajal 9% vastanute jaoks kõige prioriteetsem. Samas olulisus vahemaa hoidmisel

teistega tõusis 25%lt vastanult 64%-ni. (Abdullah et al. 2020)

Ligi 30% vastanutest arvasid, et peale olukorra leevenemist ja ning viiruse leviku

vähenemist, hakatakse kasutama rohkem ühistransporti ning vähem autot. Sarnased

tulemused ilmusid ka Hollandis läbiviidud uurimuse käigus, kus 20% inimestest arvas, et

olukorra normaliseerumisel ja piirangute kadumisel hakatakse võrreldes varasemaga käima

rohkem jala ja jalgrattaga. Samas uurimusest ilmnes, et 80% inimestest plaanib minna

tagasi koroonapandeemia eelsele transpordivahendite kasutamisele.  (de Haas et al. 2020)

Keskkonnahoidlikkuse aspektist vastasid enamik Tartu tudengeid, et keskkonna peale

mõeldakse transpordivahendi valikul keskpäraselt. Erinevust oli märgata erinevate

õppeastmete tudengite vahel, kus enim mõtlesid sellele doktorikraadi omandavad

üliõpilased. Samas 62% auto kasutajatest vastas, et sõites mõeldakse keskkonna peale,

proovitakse näiteks vahetada käike ja kasutada pidurit ökonoomselt, üritatakse vältida

lühikeste distantside läbimist autoga, kui sama maad saaks läbida kas kõndides või rattaga.

Välja saab tuua ka erinevused kõrgkoolide lõikes. Kõige enam mõtlevad transpordivahendi

valikul selle keskkonnamõjude peale Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengid

ja vähim Kaitseväe Akadeemia ja Balti Kaitsekolledži tudengid.

Koroonapandeemia eriti paljusid tudengeid keskkonnasõbralikumaid valikuid tegema ei

pannud, vaid 6% vastas, et pandeemia on mõjutanud nende väljavaateid keskkonnale

tugevalt ja 29%, et mõju polnud üldse.
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Tartu linnaosade võrdluses saab välja tuua, et kõige enam käivad jalgsi tudengid, kes

elavad Maarjamõisa, Jaamamõisa, Tähtvere, Supilinna, Vaksali, Ropka ja Kesklinna

linnaosades. See võib olla tingitud sellest, et enamik Tähtveres elavaid üliõpilasi on

Maaülikooli tudengid ning paljud elavad ühiselamus, samuti pole sealt Vaksali ja Supilinn

kaugel. Paljud Jaamamõisas ja Kesklinnas elavad tudengid õpivad Tartu Ülikoolis, mis on

on antud linnaosadele lähemal. Teised piirkonnad on ka kesklinnast kaugemal ning võtavad

jalgsi liikudes kauem aega. “Tartu ja tartlased” 2018 raportis on samuti märgitud, et jalgsi

käivad tööl või koolis enim Supilinna, Tähtvere ja Karlova elanikud (Tartu ja tartlased

2018) Koolide lõikes kasutavad autot kõige sagedamini Lennuakadeemia tudengid.

Koolihoone asub kesklinnast 11 km kaugusel kesklinnast ning mugavaim ja kiireim viis

sinna jõudmiseks on auto. Balti kaitsekolledži tudengid seas kasutatakse autot vähim, kuna

tudengitest enamus on välismaalased, kes õpingute ajaks autot ei osta.

Töö tulemuste põhjal saab välja tuua mitmeid järeldusi. Peaaegu aastase uuringuperioodi

jooksul vähenes ühistranspordi kasutus 10%, suurenes aga jala, rattaga ning autoga

liikumine. See viitab sellele, et inimesed eelistavad vahendeid, mis on sobivad

individuaalseks kasutamiseks ning teistest asjaoludest mitte sõltuvad. Tartu linna visioon

tulevikuks on, et enamus inimestest liikleb linnas rattaga ning käib jala. Praegune

koroonapandeemia tõestas, et sellises kriisiolukorras on need eelistatumad viisid

liikumiseks, kui ühistranspordi kasutus. Sarnase olukorra kordumisel on elanikel

mugavam, kui varasemast on juba kõndimise või rattasõidu harjumus olemas. Thigpeni

uurimuse järgi suurenes näiteks elektritõukside ost tunduvalt rohkem kui autode ost

(Thigpen 2020). Samas ühe teise uuringu järgi inimeste poolt läbitud distantsid linnades

küll vähenesid tunduvalt, kuid üleminek eraautodelt kergliiklusvahendite peale polnud suur

(Abdullah et al. 2020). Võimalik, et suuremateks muutusteks on vaja rohkem aega.

Rohkem kergliiklusvahendite kasutus tähendab ka õhusaaste hulga vähenemist.

Transpordivahendite kasutuse languse seos linna õhukvaliteediga tuli välja mitmest

uurimusest (Aloi et al. 2020, Papale et al. 2020, Baldasano 2020). Õhusaastatus võib

tekitada tõsiseid terviseprobleeme, seega puhtam õhk tähendab ka inimeste paremat tervist.
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Hollandi uurimuse järgi suhtuvad inimesed auto kasutamisse paremini kui ühistranspordi

kasutusse. Autoga liigelda võib olla mugavam, kiirem ja viirusest hoidumise seisukohast

turvalisem. (de Haas et al. 2020) Samas toob tihe autoliiklus kaasa palju liiklusõnnetusi.

Eraautode vähesemaks kasutamiseks on juba praegu hakatud sisse tooma

sõidujagamisteenust, kus eraisikutel on võimalik omavaheliste kokkulepetega teel koos

liikuda. Samas tuleb praeguste auto kasutajate jaoks muuta teised liikumisvahendid

atraktiivsemaks taristu parandamise ja populariseerimisega meedias.

Uurides Tartu kõrgkoolide tudengite keskkonnakäitumist, selgus, et suhtumine keskkonda

on keskpärane. Paljud noored kasutavad autot kuni 5 km distantside läbimiseks, kuigi ratas

oleks sellele hea alternatiiv. Meedias võiks rohkem propageerida ilma mootorita sõidukite

kasutust, plakatid ja reklaamid võiksid ilmuda iga kevad. Talvel on jalgrattaga sõitmine

raskendatud, kui mitte öelda võimatu. Kuid muudel aastaaegadel võib see olla väga hea

vahend linnas liikumiseks. Üks põhjus, miks rattaid veel vähe kasutatakse, on teedega

rahulolematus. 2018. aasta Tartu linna ja lähiümbruse uuringust selgus, et kolmandik

jalgrattaga liiklejatest pigem pole teedega rahul. Turvaliste ning mugavate võimaluste

puudumise korral valitakse vahend, mille kasutamine on nii vaimse kui füüsilise heaolu

nimel parem. Kui rattur peab kitsal teel seda jagama jalakäijaga ning pidevalt äärekivisid

ületama, teeb see liikumise ebamugavaks. Võib loota, et paremate kergliiklusteede korral

suureneb ka ratturite ja jalgsi käijate arv.

Ühistranspordi paremaks toimimiseks ja kiiremaks toimimiseks võiks sisse tuua

kiirtranspordisüsteemi (Bus Rapid Transit). Võimalik on kasutada nutikaid lahendusi

liikumise registreerimiseks (MaaS liikuvusteenus) ja info kogumiseks paikades, kus

asustus on hõredam, et vastavalt vajadusele reageerida (Lozzi 2020). Ühistranspordi

paremaks funktsioneerimiseks on vaja, et see oleks võimalikult kiire ja kättesaadav kõigile

linnaelanikele.
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KOKKUVÕTE

Antud uurimust läbiv teema on koroonapandeemia muutused transpordisektoris maailmas

tehtud uuringute ning Tartu tudengite näitel. Ülevaade sisaldab informatsiooni

koroonapandeemia levikust, sellega kaasnevatest piirangutest ning mõjust linnade

transpordile. Välja on toodud Euroopa linnade transpordi mõjud keskkonnale ning esitatud

lahendused jätkusuutlikuma ja sujuvama liikluse jaoks. Täpsemalt uuriti mõju Tartu

tudengite transpordi kasutusele, lisaks ka nende keskkonnakäitumise kohta. Käesoleva töö

tulemused kinnitasid juba varem väljastatud uurimustes ilmunut.

Koroonapandeemia mõjutas paljude inimeste elusid maailmas ning riikide poolt

kehtestatud piirangud muutsid seniseid harjumusi tugevalt. Erinevate maailmas korraldatud

uuringute järgi vähenes mõnedes linnades ühistranpordi kasutus kuni 80%. Tartu tudengite

seas vähenes busside kasutus 10%. Vähesel määral suurenes jalakäijate, jalgratturite ja

autokasutajate arv (kuni 3%). Ühistranspordi kasutuse vähenemise üks põhjustest oli teiste

inimestega kontakti vältimine, et hoiduda viirusest nakatumisest. Ka üldiselt sai

liikumisvahendi valikul hinnast, mugavusest ja ajakulust olulisemaks tervise peale

mõtlemine.

Mitmes linnas pandi tähele süsinikdioksiidi ja lämmastikdioksiidi hulkade vähenemist

õhus võrreldes 2019. aasta kevadperioodi 2020. aasta omaga. Uurimustes toodi välja seos

väiksema transpordivahendite kasutamisega koroonapandeemia alguses. Vähem autosid tõi

kaasa  mõnes linnas ka õhukvaliteedi paranemist.

Tartu tudengid hakkasid transpordivahendit valides mõtlema rohkem tervise peale,

transpordivahendina hakati rohkem kasutama jalgratast ning liiguti jalgsi, kuigi muutus oli

väga väike. Peaaegu poolte vastanute liikumisvahendite kasutuses muutust ei toimunud.

Uurimuse järgi saab välja tuua tudengite harjumuste ja keskkonna teadvustamise erinevuse

kõrgkoolide vahel. Kõige sagedasemalt kasutavad autot Lennuakadeemia tudengid ning

kõige harvem Balti kaitsekolledži tudengid. Välisüliõpilaste seas oli võrreldes Eesti
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tudengitega vähem auto kasutajaid. Keskkonna peale transpordivahendi valikul mõtlevad

enim Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengid ning vähem Balti

Kaitsekolledži ja Kaitseväe Akadeemia tudengid.

Linnatranspordi tulevikulahendused hõlmavad Euroopa Liidus kasutajapõhiseid lahendusi.

Pannakse rõhku kodanike kaasamisele, vajaduspõhisele ja kiirele transpordile. Pandeemia

ajal muutusid populaarsemaks kergliiklusvahendid ning jalgsi käimine, mis võiks olla

kasvav trend ka piirangutevabas tulevikus. Sedaviisi paraneb linnade õhukvaliteet,

inimeste tervis, väheneb müra ja tõsiste liiklusõnnetuste arv. Ka Tartu tulevikustrateegiatest

on eesmärgiks jalgratta- ja jalakäijate teede parandamine, et selle arvelt autokasutajate arv

väheneks. Koroonapandeemiale sarnaste olukordade taas ilmnemisel on hea, kui inimestel

on harjumus kasutada liikumiseks viise, mis on nii tervisele kui vaimule hea ning et linna

infrastruktuur võimaldab turvalist liiklemist kõigile transpordivahendite kasutajatele.
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Lisa 1. Küsitlusankeet eesti keeles

Alajaotis 1 - üldandmed

1. Sugu

❏ Naine

❏ Mees

2. Vanus

❏ 18-21

❏ 22-25

❏ 26-30

❏ Üle 30

3. Milline õppeaste on Teil omandamisel?

❏ Bakalaureuseõpe

❏ Magistriõpe

❏ Rakenduskõrgharidusõpe

❏ Doktoriõpe

4. Millises Tartus asuvas kõrgkoolis Te õpite?

❏ Eesti Maaülikool

❏ Tartu Ülikool

❏ Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž

❏ Kaitseväe Akadeemia

❏ Balti Kaitsekolledž

❏ Eesti Lennuakadeemia

❏ Kõrgem Kunstikool Pallas

❏ Tartu Tervishoiu Kõrgkool

5. Kas elate Tartu linnas või linnast väljas?

❏ Tartu linnas sees

❏ Linnast väljas
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6. Kui elate Tartu linnas, siis millises linnaosas?

❏ Annelinn

❏ Ihaste

❏ Jaamamõisa

❏ Karlova

❏ Kesklinn

❏ Maarjamõisa

❏ Raadi-Kruusamäe

❏ Ropka

❏ Ropka tööstusrajoon

❏ Ränilinn

❏ Supilinn

❏ Tammelinn

❏ Tähtvere

❏ Vaksali

❏ Variku

❏ Veeriku

❏ Ülejõe

Alajaotis 2 - Transport enne koroonapandeemiat

7. Tavaline distants päevas linnas liikudes?

❏ Alla 1 km

❏ 1-5 km

❏ 6-15 km

❏ Üle 15 km

8. Millist transpordivahendit kasutasite linnas liiklemiseks?

Mitte kunagi 1- 3 korda nädalas 4-7 korda nädalas

Jalgsi

Isiklik jalgratas

Rattaringluse ratas
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Ühistransport

Takso

Auto

Muu

9. Liiklemise põhjus? (1 - kõige sagedasem; 3 - kõige harvem)

1 2 3

Töö

Kool

Toidupood

Hobid

Sotsiaalsed
tegevused

10. Millistel kaalutlustel valisite transpordivahendi? (1 - kõige olulisem; 5 - kõige

ebaolulisem)

1 2 3 4 5

Mugavus

Hind

Turvalisus

Tervis (nt
mure haiguse
leviku
pärast)

Aeg

Keskkonna-
sõbralikkus

11. Kui elate Tartu linnast väljas, millist transpordiviisi kasutasite linna

liiklemiseks?

❏ Auto
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❏ Ühistransport

❏ Muu...

12. Kui elasite linnast väljas enne pandeemia algust, kui mitu päeva nädalas pidite

liikuma Tartusse kooli või muude toimingute jaoks?

❏ 1-2 päeva

❏ 3-4 päeva

❏ 5-7 päeva

Alajaotis 3 - Transport koroonapandeemia ajal

13. Tavaline distants päevas linnas liikudes?

❏ Alla 1 km

❏ 1-5 km

❏ 6-15 km

❏ Üle 15 km

14. Millist transpordivahendit olete kasutanud linnas liiklemiseks?

Mitte kunagi 1-3 korda nädalas 4-7 korda nädalas

Jalgsi

Isiklik jalgratas

Rattaringluse ratas

Ühistransport

Takso

Auto

Muu

15. Liiklemise põhjus? (1 - kõige sagedasem; 3 - kõige harvem)

1 2 3

Töö

Kool
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Toidupood

Hobid

Sotsiaalsed
tegevused

16. Millistel kaalutlustel olete valinud transpordivahendi? (1 - kõige olulisem; 5 -

kõige ebaolulisem)

1 2 3 4 5

Mugavus

Hind

Turvalisus

Tervis

Aeg

Keskkonna-
sõbralikkus

17. Kui elate Tartu linnast väljas, millist transpordiviisi olete kasutanud linna

liiklemiseks?

❏ Auto

❏ Ühistransport

❏ Muu...

18. Kui elate linnast väljas, kui mitu päeva nädalas olete pidanud liikuma

Tartusse kooli või muude toimingute jaoks?

❏ 1-2 päeva

❏ 3-4 päeva

❏ 5-7 päeva

Alajaotis 4 - Muudatused koroonapandeemia tõttu

19. Kas nädalane liikumiste arv koroonapandeemia ajal muutus?

❏ Vähenes
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❏ Suurenes

❏ Ei muutunud

20. Kui transpordivahendite kasutuses toimusid muutused, kas piirangute

kadudes jäävad need tavaks?

❏ Piirangute kadumisel kavatsen kasutada rohkem ühistransporti

❏ Piirangute kadumisel kavatsen kasutada vähem autot

❏ Olen uue olukorraga harjunud, ei lähe eelneva juurde tagasi

❏ Ei toimunud muutust

❏ Ei tea

❏ Muu...

21. Kui palju on koroonapandeemia mõjutanud Teie ühistranspordi kasutust

tervise kaalutlustel? (1- ei ole muutnud; 5- on väga mõjutanud)

❏ 1

❏ 2

❏ 3

❏ 4

❏ 5

Alajaotis 5 - Keskkonnamõju transpordivalikul

22. Kui palju mõtlete transpordiviisi valikul selle keskkonnamõjude peale? (1- ei

mõtle üldse; 5- mõtlen väga palju)

❏ 1

❏ 2

❏ 3

❏ 4

❏ 5

23. Kui olete hakanud koroonapandeemia ajal rohkem autot kasutama, kas

mõtlete sõitmisel keskkonnasäästmise peale (nt jagate autot sõpradega;
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lühikeste vahemaade läbimiseks ei käivita autot, vaid jalutate; proovite sõita

võimalikult ökonoomselt)?

❏ Mõtlen palju

❏ Mõtlen natuke

❏ Ei mõtle üldse

❏ Ei ole hakanud autot rohkem kasutama

24. Kas koroonapandeemia ajal toimunud muutused transpordivalikute osas on

teid pannud mõtlema ka transpordiviiside keskkonnamõjude peale? (1-midagi

pole varasemaga muutunud; 5-mõtlen palju rohkem kui varem)

❏ 1

❏ 2

❏ 3

❏ 4

❏ 5

25. Kui kasutate liiklemiseks jalgratast, siis kas pigem keskkonnahoidmise või

tervihoiu eesmärgil?

❏ Keskkonnahoid

❏ Tervishoid

❏ Kumbki pole oluline
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Lisa 2. Küsitlusankeet inglise keeles

Subsection 1 - general information

1. Gender

❏ Female

❏ Male

2. Age

❏ 18-21

❏ 22-25

❏ 26-30

❏ Over 30

3. What degree are you currently pursuing?

❏ Bachelor’s degree

❏ Master’s degree

❏ Professional Higher Education

❏ Doctoral degree

4. In which college in Tartu are you studying at?

❏ Estonian University of Life Sciences

❏ University of Tartu

❏ TalTech Tartu College

❏ Estonian Military Academy

❏ Baltic Defence College

❏ Estonian Aviation College

❏ Pallas University of Applied Sciences

❏ Tartu Health Care College

5. Do you live in the city or outside of the city borders?

❏ In Tartu

❏ Outside of Tartu
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6. In case you live in Tartu, which district?

❏ Annelinn

❏ Ihaste

❏ Jaamamõisa

❏ Karlova

❏ Kesklinn

❏ Maarjamõisa

❏ Raadi-Kruusamäe

❏ Ropka

❏ Ropka tööstusrajoon

❏ Ränilinn

❏ Supilinn

❏ Tammelinn

❏ Tähtvere

❏ Vaksali

❏ Variku

❏ Veeriku

❏ Ülejõe

Subsection 2- Transportation before COVID-19 pandemic

7. What was your average daily distance of travelling in Tartu?

❏ Under 1 km

❏ 1-5 km

❏ 6-15 km

❏ Over 15 km

8. Which kind of transportation did you use in the city?

Never 1-3 times a week 4-7 times a week

By foot

Personal bicycle
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Tartu Smart Bike
Share

Public transport

Taxi

Car

Something else

9. What were the most common reasons for you to travel around the city? (1 -

most common; 3 - most seldom)

1 2 3

Work

School

Grocery shopping

Hobbies

Social activities

10. Which features were important while choosing transportation before the

pandemic? (1 - most important; 5 - the less important)

1 2 3 4 5

Comfortness

Price

Safety

Health (i.e.,
concern about
infectious
deceases)

Time

Environmental
friendliness
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11. In case you live outside of Tartu, which transportation did you use to get into

the city?

❏ Car

❏ Public transport

❏ Something else...

12. In case you lived outside of the city borders before the pandemic, how many

days a week did you have to visit Tartu for school or other reasons?

❏ 1-2 days

❏ 3-4 days

❏ 5-7 days

Subsection 3 - Transportation during COVID-19 pandemic

13. What has been your average daily distance of travelling in Tartu?

❏ Under 1 km

❏ 1-5 km

❏ 6-15 km

❏ Over 15 km

14. Which kind of transportation have you used in the city?

Never 1-3 times a week 4-7 times a week

By foot

Personal bicycle

Tartu Smart Bike
Share

Public transport

Taxi

Car

Something else

66



15. What have been the most common reasons for you to travel around the city?

(1 - most common; 3 - most seldom)

1 2 3

Work

School

Grocery shopping

Hobbies

Social activities

16. Which features have been important while choosing transportation during the

pandemic? (1 - most important; 5 - the less important)

1 2 3 4 5

Comfortness

Price

Safety

Health (i.e.,
concern about
infectious
deceases)

Time

Environmental
friendliness

17. In case you live outside of Tartu, which transportation have you used to get

into the city?

❏ Car

❏ Public transport

❏ Something else...

18. In case you lived outside of the city borders during the pandemic, how many

days a week have you had to visit Tartu for school or other reasons?

❏ 1-2 days
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❏ 3-4 days

❏ 5-7 days

Subsection 4 - Changes due to COVID-19 pandemic

19. Has weekly number of travelling changed after the beginning of COVID-19

pandemic?

❏ I move around less

❏ Did not change

❏ I move around more

20. In case there were changes in the transportation, will you go back to your

pre-COVID habbits after the restrictions disappear?

❏ I have gotten used to this situation, nothing will change for me

❏ There has been no change

❏ I plan to use more public transport

❏ I plan to use car less

❏ I do not know

21. How much has Corona-19 pandemic changed your attitude regarding your

health and using public transport? (1- it has not changed at all; 5- it has

changed completely)

❏ 1

❏ 2

❏ 3

❏ 4

❏ 5

Subsection 5- Importance of environment while choosing transportation

22. How much do you think about the environment while choosing

transportation? (1- I don’t think abou the environment at all; 5- I think a lot

about the environment)
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❏ 1

❏ 2

❏ 3

❏ 4

❏ 5

23. In case you have started using car more during the pandemic, do you think of

the environmental aspect of it (using rideshare, not using car for short

distances between two drives, try to drive as economically as possible)?

❏ I think a lot about the environment

❏ I think a little bit about the environment

❏ I do not think at all about the environment

❏ I have not started using car more

24. In case there have been changes in your transportation due to the pandemic,

has it changed the way you think about your transportation choice's

environemental impact? (1- It has not changed at all; 5- I think about the

environment more than before)

❏ 1

❏ 2

❏ 3

❏ 4

❏ 5

25. If you cycle to move around the city, do you do it because of the small

environmental impact (compared to cars) or because of healthcare?

❏ Health

❏ Environment

❏ Both are important

❏ Neither is important
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