
Tartu rattaringluse senised õppetunnid
ja tulevased väljakutsed

Marika Post
Tartu Linnatransport

projektijuht



13.12.19 2

Juuli - august 2017 viidi läbi 
online-küsitlus, millest võtsid 
osa 247 linnaelanikku ning 
esitasid ettepanekud 2 386 
rattaparkla asukoha 
määramiseks.



ONLINE uuringu vastused
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209 inimest vastanutest kasutab linnas liikumiseks muuhulgas isiklikku 
sõiduautot, nendest 28% on nõus autosõidust loobuma 
rattaringlussüsteemi jalgrataste kasuks. 
Ühistranspordivahendina kasutab bussi 147 inimest vastanutest, 
nendest omakorda 24% on valmis asendama bussisõidud rattasõitudega. 
Vastajad leiavad, et rattaringluse rattaparkla võiks olla keskmiselt  536 m 
kaugusel nende elu- või töökohast ning 25% vastanutest on valmis 
süsteemi aastaringselt kasutama juhul, kui süsteem on hästi 
kättesaadav.
Väljapakutud valikutest osutus rattateenuse eest tasumiseks kõige 
populaarsemaks Tartu bussikaart (39% vastanutest), millele järgnesid 
mobiiltelefon (32% vastanutest) ning pangakaart (23% vastanutest).
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Olemasolevad, rajatavad, planeeritavad parklad

750 ratast
500 elektrilist ratast
250 tavaratast

69 parklat koosneb 900 
dokist

Keskmiselt 14-18 dokki
parklas

Aastaringne
kasutusvõimalus
(Talvel jääb ringlema
250 tavaratast)



Rattaringluse käivitamise eelarve ca 3 miljonit eurot
Bewegen Technologies Inc. – leping 2,5 miljonit eurot

500 elektriratast -1 320 500 eur (1 ratas 2 641 eur )

250 tavaratast - 506 250 eur (1 ratas 2 025eur )

900 rattadokki - 329 400 (1 dokk 366 eur)

69 infotulpa - 201 963 (1 infotulp 2 927 eur)

Elektriliitumised - 70 000 eur

69 rattaparkla aluste projekteerimine ja ehitamine - 350 000 eur

Kommuniktasiooni- ja reklaamikampaania, rataste ja infopostide kujundus ja trükk – 50 000 eur

Lisanduvad transpordiautode soetamise, opereerimise ning tööjõukulud.

Ühe suvekuu opereerimiskulu - 75 000 eur

Käitluskulu 50 000 eur (rent, varuosad jne), tööjõukulu 25 000 eur ( 17 töötajat) 
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App Tartu Smart Bike või veeb ratas.tartu.ee
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Läbitud on 1,93 miljonit kilomeetrit
Sooritatud on 728 000 sõitu

Aktiivseid kasutajaid ca 7000
Aegunud 28 974 
Blokeeritud 99
Peatatud 759 (võlgnikud või ei viinud registeerimist lõpuni)

Statistika
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Tänase seisuga on hilinemistasusid (80 eur)  määratud 137, leppetrahve (100 eur) 
ja kahjunõudeid kokku 147.

Kõige rohkem on lõhutud korve, samuti on palju lõhutud rehve
ja kadunud pedaale. 
Tihti ei saa tuvastada lõhkujat. Inimesed ei kontrolli ratta
seisukorda enne sõitma hakkamist (kuigi see nõue on).

Suuremad kahjunõuded on olnud summas 297€ ja 245€, samuti
üks suurem avarii, mille kahjud maksis kinni kindlustus summas 593€. 
Endiselt sõidetakse mitmekesi rattal (sh korvis), mis võib põhjustada ratta katki
minemist.

Kasutustingimuste karmistamine



20 dokiga rattaparkla maksumus ca 20 000 eur

Parkla aluse ja elektriosa projekteerimine ning ehitus - ca 6 000 eur
minimaalselt 20 dokki (8 620 eur), 1 dokk (431 eur) + transport
Infotulp 3 657 eur + kleebised + transport

Elektriratas 3107 eur, tavaline ratas 2250 eur + transport
Elektrikilbi ehitus ( 10 A ) 1 500 eur
20 dokiga parkla pikkus 16 m ning laius 2 m + arvestama peab lisanduvalt
ratta väljatõmbamise pikkusega
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Tartu rattad ja infotulp
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www.tartu.ee

Tänan tähelepanu eest!


