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Liikuvusandmete vajadus

• Inimeste liikuvuse muutumine.

• Uued ja IKT põhised andmeallikad.

• Andmete põhine juhtimine – paremad otsused.



IMO eesmärk

• Mobiilsusuuringuid toetav uuenduslik ja terviklik andmetaristu.

• Erinevate andmeallikate integreerimine

• Andmete kättesaadavaks tegemine.



Partnerid
• Tartu Ülikool

• Rände- ja linnauuringute keskus

• Mobiilsusuuringute labor 

• Majandusteaduskond 

• Tallinna Ülikool
• Eesti demograafia keskus

• Tallinna Tehnikaülikool
• Mehaanika ja tööstustehnika instituudi 

logistika ja transpordi teaduskeskus

• Küberneetika instituut

• Automaatikainstituudi 
Proaktiivtehnoloogiate Teaduslabor

• Ragnar Nurkse innovatsiooni ja 
valitsemise instituut

• Statistikaamet



Liikuvusandmete kättesaadavuse 
suurendamine

• Kasutajaportaal 
• Andmestike kirjeldus

• Kättesaadavuse kirjeldus

• Tööjaamad Tartu Ülikoolis ja 
Statistikaametis.

• Avaandmed

https://imo.ut.ee/

https://imo.ut.ee/


Andmete kättesaadavus

Tööjaamad

• Teadlased

• Registreeritud kasutajad, 
lepingud

• Andmebaas (PostgreSQL)

• Individuaalandmed

• Võimalus arendada indikaatoreid

• Elukohad, külastatud kohad, 
välisreisid

Avaandmed

• Riigiasutused

• Avalikult kättesaadav

• Kaardirakendused, 
masinloetavad andmed (tabelid, 
kaardikihid) 

• Agregeeritud andmed

• Eeldefineeritud indikaatorid

• Rahvastiku ja turismi statistika, 
liikumisvood



Andmestikud Riigi isiku-
põhised 

e-
andmed

Mobiili-
andmed

Sensor-
andmed

Konteksti-
andmed



Riigi isikupõhised e-andmed
Rahvaloenduste ühendatud andmebaas (1989, 2000, 2011 
rahvaloendused)

Rahvastiku longituudne andmebaas

Statistikaameti töötajate- ja tööandjate ühendatud andmed

Tööotsimisportaalide andmed

E-residentsuse sotsiaalsete mõjude andmebaas

Ettevõtete andmebaas Amadeus



Mobiiliandmed

Passiivse mobiilpositsioneerimise andmebaas

Nutitelefoni rakenduse MobilityLog andmed



Sensorandmed

Liiklusvoogude videoloendussüsteem

Linnakeskkonna sensorvõrk (keskkonnanäitajad, müra,  
liiklustihedus)

Meresensorid
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Avaliku sektori avaandmed

• Ühistranspordiregistri avaandmed

• Targa Tee avaandmed

• Eesti hariduse infosüsteemi avaandmed

• Eesti spordiregistri avaandmed

• Ehitisregistri avaandmed

• Kinnisvara tehingute statistika

• Politsei- ja piirivalveameti avaandmed

• Eesti Avaandmete Portaal

• Tallinna avaandmed

• Tartu avaandmed



Ruumilise mobiilsuse andmebaas

Võimaldab saada adekvaatse hetkeülevaate erinevatest ruumilist mobiilsust 
ja transporti puudutavatest andmeallikatest ja uuringutest.

• Nimetus ja kirjeldus;

• Koostamise aasta;

• Autor või haldaja;

• Kättesaadavus/kasutatavus;

• Muud vajalikud andmed (näiteks kontakt või link uuringu materjalidele);

• Märksõnad.



Rändekalkulaator

• Rahvastikuprognoosid

• Rändestsenaariumid



Mobiiliandmetel põhinev 
rahvastikustatistika kaardirakendus

• Koduankrud

• Tööankrud

• Muud ankrud

• Pendelränne

Saab alla laadida tabeleid ja kaardikihte!



Siiri Silm
Siiri.silm@ut.ee


