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Käsiraamatu sissejuhatus
Käesolev käsiraamat sisaldab kogu vajalikku teavet 16.-22. septembril 2019 
toimuvast EUROOPALIIKUVUSNÄDALast osa võtta soovivatele linnadele.

See tähendab

 � 2019. aasta teema tutvustust ja
 � kohalike kampaaniate käsiraamatut, mis sisaldab selles Euroopa 

initsiatiivis osalemise tingimusi. 

Käsiraamatu algus käsitleb kampaania taustainfot ning selle lõpus on kasulike 
linkide loetelu.

Väljaande eesmärgiks on inspireerida kaasahaaravaid tegevusi korraldama, 
ellu viima alalisi meetmeid ja tähistama autovaba päeva. 

Üks peatükk on pühendatud ka EUROOPALIIKUVUSNÄDALa auhindadele 
kandideerimisele.

Linnadele jäetakse vabad käed suuniste kohalike oludega sobitamiseks. 
Käsiraamatus pakutav teave pole täielik ega lõplik; uued mõtted on alati 
teretulnud.

Kampaania taustainfo
EUROOPALIIKUVUSNÄDAL toimub igal aastal 16.-22. septembril. Selle 
Euroopa initsiatiivi eesmärk on julgustada linnasid loodussäästlikke 
transpordiviise juurutama ja edendama ning kutsuda inimesi autoliikluse 
alternatiive proovima.

Euroopa Komisjon on linnaliikuvuse jaoks seadnud kaks ambitsioonikat 
eesmärki:

 � 2050. aastaks kõrvaldada kasutuselt traditsiooniliste kütustega autod
 � 2030. aastaks saavutada suurlinnades saastevaba linnaliikluse 

logistika

Euroopa transpordivolinik Violeta Bulc on määratlenud neli prioriteetset 
valdkonda: innovatsioon, digiüleminek, CO2-heite vähendamine ja töö 
inimestega.

2002. aastal alguse saanud EUROOPALIIKUVUSNÄDAL on järjest laienenud 
nii Euroopas kui ka ülejäänud maailmas. 2018. aastal purustas kampaania 
eelmise osalusrekordi: liikuvusnädala jooksul organiseeris tegevusi 2 792 
linna 54 eri riigist.

Enam kui pooltes osalevatest linnadest viidi sisse ka alalised meetmed. 
Selliseid meetmeid oli kokku 8 848 ja põhiliselt keskendusid need 
liikuvuskorraldusele, ligipääsetavusele ja jalgrattataristu ehitamisele või 
parendamisele.

Nädala tipphetk on autovaba päev. Sel päeval jätavad osalevad linnad ühe 
või mitu piirkonda ainult jalakäijate, ratturite ja ühistranspordi päralt. 2018. 
aastal tähistati autovaba päeva 1 153 linnas.
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TEEMATUTVUSTUS 2019

Teematutvustus selgitab käesoleva 
aasta kampaania teemat ja motot 

„Kõnnime koos!“, millised on ohutu 
kõndimise ja jalgrattasõidu eelised, 

vajalikud poliitilised meetmed 
turvalisema jalgsi käimise ja 

jalgrattasõidu suunas ning toob 
esile mõned ideed teema ümber 

toimuvatest tegevustest

7
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Selle aasta üleskutse: 
Kõnnime koos! 

EUROOPALIIKUVUSNÄDALA 2019. aasta üleskutse on: Kõnnime koos! 
See rõhutab käesoleva aasta teemat, milleks on „Turvaline kõndimine ja 
rattasõit“, tuues esile sageli tähelepanuta jäetud transpordiliigi: jalgsi käimise.  

Aktiivsed liikumisviisid nagu kõndimine ja jalgrattasõit on meie linnade 
tuleviku seisukohalt üliolulised kogu Euroopas.  50 aastat tagasi käisid 
inimesed jala või sõitsid jalgrattaga peamiselt juhul, kui nad endale autot 
lubada ei saanud. Tänapäeval aga ei saa Euroopa linnad endale lubada 
senisel tasemel autodest sõltumist.  MEIE ei saa seda endale lubada.  

2019. aasta EUROOPALIIKUVUSNÄDALA kampaania kutsub inimesi üles 
eelistama aktiivseid liikumisviise ning kõndimist ja rattasõitu ühistranspordiga 
kombineerima. Jalgsi käimisel ja jalgrattasõidul on lisaks paindlikkusele 
hulk teisigi eeliseid, sealhulgas sotsiaalne ja majanduslik ligipääsetavus, 
usaldusväärsus, heidete puudumine ja tervise tugevdamine. Ning mis ehk 
kõige olulisem: aktiivsete liikumisviiside eelistamine muudab linnaruumi 
tundmatuseni.  

Kõigi nende eeliste saavutamiseks aga peavad kõndimine ja jalgrattasõit 
turvalised OLEMA ja üldsusele ka turvalisena PAISTMA. Kohalikud 
ametivõimud peaksid looma tänavataristu, mis jalakäijad ja ratturid nn 
vähekaitstud liiklejate seisusest päästab ja võimaldab 
neil meie linnades turvaliselt liigelda ja end liikluses 
ka turvaliselt tunda. Kui teedevõrgustik jalakäijatele 
ja ratturitele piisavalt ruumi pakub, otsustab 
järjest enam inimesi kõndimise või jalgrattasõidu 
kasuks. Mida turvalisemaks tänavad kõndimise ja 
jalgrattasõidu jaoks muutuvad, seda kaasavamaks 
muutuvad linnad ja seda enam avalikku ruumi on 
kõigile ligipääsetav, sealhulgas väikelastele ja nende 
vanematele, vanemaealistele inimestele, piiratud 
liikumisvõimega inimestele ja pagasiga inimestele.    

Investeering aktiivsete liikumisviiside jaoks turvalisse ja mugavasse taristusse 
ei ole investeering mitte ainult pühendunud ratturite või jalakäijate jaoks – 
see on investeering meie kõigi jaoks. Oleme ju kõik jalakäijad, kui kõnnime 
bussipeatusesse, raudteejaama või isegi parklasse, kui läheme sõpradega 
või lähedastega jalutama, kui külastame uut linna või kui lihtsalt üle tee 
poodi lippame. Turvaline ja hõlpsalt juurdepääsetav taristu on investeering 
ühiskonda. 

Ja ärgem unustagem: me KÕIK vastutame kõigi tänavakasutajate turvalisuse 
ja heaolu eest.  

Muuda oma linn jalakäija- ja ratturisõbralikuks – muuda see inimsõbralikuks. 

Kõnnime 2019. aastal koos!



10 11

Jalgsi käimise 
ja jalgrattasõidu 
kasud 

Jalgsi käimisel ja jalgrattasõidul on terve hulk 
eeliseid. Käesolevas peatükis pakume kohalikes 
kampaaniates osalejatele fakte ja arvandmeid, 
et nad jalakäijate ja ratturite jaoks turvalisema 
linnakeskkonna teemat teadlikumalt edendada 
oskaksid.

TERVISEKASU

Ratturid elavad keskmiselt kaks aastat kauem 
kui jalgrattasõitu mitte harrastavad inimesed ning 
veedavad 15% võrra vähem päevi haiguslehel.1 

25 minutit tempokat kõndimist päevas lisab elule 
kuni seitse aastat pikkust – Norras läbi viidud 
laialdases uuringus2 jälgiti rühma 70. ja 80. 
eluaastates vanemaealisi meesterahvaid ja leiti, et 
vaid 30 minutit füüsilist tegevust nagu jalgrattasõit 
päevas pikendas meeste eluiga võrreldes 
mitteliikuvate meestega kuni viie aasta võrra.

1. CTC: Safety in Numbers. Halving the risks of cycling. https://
bit.ly/2EUEh86
2. Holme, I., & Anderssen, S. A. (2015). Increases in physical 
activity is as important as smoking cessation for reduction in total 
mortality in elderly men: 12 years of follow-up of the Oslo II study. 
British Journal of Sports Medicine, 49(11), lk 743–748.

25min

KASU KESKKONNALE

Pendeltöötaja, kes neli korda nädalas 8 km rattaga 
tööle sõidab, jätab aastas autoga sõitmata 3220 
km, mis tähendab omakorda 380 liitri bensiini ja 
750 kg CO2 heidete säästu.3

Üksainus inimene, kes nädalas viie alla 2 km 
pikkuse autosõidu asemel sihtkohta kõnnib, 
vähendab oma CO2-jalajälge aastas 86 kg võrra 
(Potter, 2004; Euroopa Jalgratturite Föderatsiooni 
viide). 

Autoga liiklejad kogevad harilikult kaks korda 
kõrgemat saastetaset kui jalakäijad ja ratturid.4 
Erinevus tuleneb peamiselt sellest, et suletud 
keskkonnas (näiteks autos) kaldub olema kõrgem 
saasteainete kontsentratsioon kui vabas õhus. Ja 
kuna rattasõit on linnapiirkondades sageli kiireim 
transpordiviis – eriti tipptunnil –, veedavad ratturid 
liikluses vähem aega ja saastatus mõjutab neid 
vähem. 

Kas õhusaaste nullib rattasõidu ja jala käimise kasu 
tervisele? Ei, kasu tervisele on riskidest suurem. 
Uurimus näitab, et rattasõidu ja jala käimise kasu 
tervisele jääb riskidele alla alles pärast 7 tunni 
pikkust rattasõitu või 16 tundi kõndimist keskmises 
linnakeskkonnas. (Tainio ea., 2016)5

3. http://bit.ly/2L2zF3l
4. Dons, Evi & Int Panis, Luc & Van Poppel, Martine & Theunis, 
Jan & Wets, Geert. (2012). Personal exposure to Black Carbon in 
transport microenvironments. Atmospheric Environment.
5. Tainio, M., Nazelle, A. D., Gotschi, T., Rojas-Rueda, D., 
Kahlmeier, S., Nieuwenhuijsen, M., Woodcock, J. (2016). Can 
Air Pollution Negate the Health Benefits of Cycling and Walking? 
Journal of Transport & Health, 3(2).

10

kg

kg
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SOTSIAALNE KASU

Inimesed, kes elavad mootorliiklusele 
läbipääsmatutel tänavatel tunnevad ja toetavad 
oma naabreid tunduvalt rohkem kui tiheda liiklusega 
tänavate elanikud. Vähem mootortransporti 
linnapiirkondades ja rohkem aktiivseid liikumisviise 
võivad edendada sotsiaalseid sidemeid ja 
sagendada naabrite vahelist suhtlust. (Allikas: 
Aldred/University of Westminster)

Ühele autole vajalikust ruumist piisab 20 
jalakäijale. (The Ramblers Association, 2010)

Jalgsi käimine on peaaegu kõigi 
ühistranspordireiside lahutamatu osa, nii et 
parem jalakäijate taristu toetab ka ühistransporti.  
Uuring näitab, et ühistranspordile suunatud 
teedevõrgustikuga linnas kasvab oluliselt ka 
potentsiaalne ühistranspordi nõudlus.6

6.  García-Palomares, J. C., Sousa Ribeiro, J., Gutiérrez, J., & 
Sá Marques, T. (2018). Analysing proximity to public transport: 
the role of Street network design. Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, 76, 102–130.

Vähem mootor-
transporti linna-

piirkondades 
ja aktiivsemad 

transpordiliigid 
võivad 

parandada 
sotsiaalseid 
sidemeid ja 
suurendada 

naabritevahelist 
suhtlust

TURVALISUSE KASU

Rattasõidu kasu tervisele kaalub turvariskid 
kahekümnekordselt üles.7

Koos on turvalisem: Mida rohkem on jalakäijaid 
ja rattureid, seda ohutum on jala käimine ja 
jalgrattasõit. Autojuhtide valvsus jalakäijate ja 
ratturite suhtes on siis suurem. Näiteks kahaneb 
jala käimise sageduse kahekordistudes jalakäijaga 
juhtuvate õnnetuste sagedus 66% võrra.8

Lisaks ei ole rattasõit sugugi nii riskirohke kui 
üldiselt arvatakse. Kuigi üksainuski surmajuhtum 
on liiga palju, on Ühendkuningriigis keskmiselt 
üks surmajuhtum iga 32 miljoni rattaga sõidetud 
kilomeetri kohta. See suhtarv on 800 korda 
madalam kui maailmas keskmiselt.9 

Eksperdid on ühel meelel, et tervise parandamiseks 
peaksime päevas kõndima vähemalt 6 000 sammu 
ja kaalu langetamiseks vähemalt 10 000 sammu. 
See võib tunduda hirmutav, kuid tööle kõndides ja 
päeva jooksul liikudes kogunevad sammud kiiresti.  

https://bit.ly/2JLZ0uy

7.  Mayer Hillman (1993) Cycling and the promotion of health, 
Policy Studies
8.  Jacobsen, P. L. (2003). Safety in numbers: More walkers and 
bicyclists, safer walking and bicycling. Injury Prevention, 9(3), 
205–209
9. European Cyclists’ Federation (ECF), https://ecf.com/
resources/cycling-facts-and-figures
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MAJANDUSLIK KASU 

Tänavate jalakäija- ja ratturisõbralikumaks 
muutmine toob käegakatsutavat majanduslikku 
kasu kohalikele poodidele, restoranidele jne. 
Leidub hulk näiteid juhtudest, kus mootorliikluse 
rahustamine, parkimiskohtade vähendamine või 
tänava autode jaoks sulgemine on kohalikele 
ettevõtetele tulu toonud.

Näiteks Madridis kasvas uue liikuvuskava ja 
linnasõidukite juurdepääsu normide rakendumisest 
alates ostlemine 2018. aasta detsembris Gran Vial 
(autovaba) 9,5% võrra, Madridi kesklinnas 8,6% 
võrra ning kogu linna lõikes 3,3% võrra.10

Samuti näitas Ühendkuningriigis läbi viidud uuring, 
et pärast ühes Londoni linnaosas uue jalakäijate 
taristu rajamist väitis 66% jalakäijatest end rohkem 
ostlevat ja 90% kohalikest äridest oli nõus väitega, 
et tänava muutmine tõi kaasa ostlemise kasvu.11

Prantsuse jalgrattaföderatsiooni (Fubicy) ja CNRSi 
poolt Prantsusmaa valitsuse toel läbi viidud 
uuringus12 leiti, et autojuhid veedavad kohalikes 
ärides ainult 53,7% jalakäijate veedetavast ajast. 
Ka ratturid veedavad kohalikes poodides rohkem 
aega kui autojuhid: keskmiselt 60,4% jalakäijate 
veedetud ajast. Samuti astuvad jalakäijad ja 

10.  El Pais, El gasto en Navidad aumentó un 8,6% en Madrid 
Central frente al 3,3% en el resto de la ciudad, 22. Januar 2019, 
https://bit.ly/2Hr8r6n + https://bit.ly/2EZVYU8
11. Living Streets, 2018, The Pedestrian Pound, http://bit.
ly/2FkfLgO
12.  Fubicy and ADEME, 2003, ‘Piétons et cyclistes dynamisent 
les commerces de centre-ville et de proximité’, study led by 
Fubicy, with the cooperation of ADEME. Dossier du vélo urbain 
n°6, August 2003 – publication Ademe n°4841

ratturid reeglina kohalikesse poodidesse sisse 
autojuhtidest sagedamini.

Lisaks kohalike äride lõigatavale majanduslikule 
kasule pakuvad aktiivsed liikumisviisid ka 
säästuvõimalusi. Brüsseli piirkondliku valitsuse 
poolt Belgias läbi viidud uuringu13  käigus leiti, 
et auto asemel jalgratta kasutamine säästaks 
keskmisele Brüsseli elanikule 2,853 eurot aastas. 
See summa sisaldab hoolduskulusid, maksusid ja 
kütust, kuid ei sisalda auto soetamise maksumust.

13.  Transport & Mobility Leuven. (2012). Impact et potentiel de 
l’usage du vélo sur l’économie et l’emploi en Région de Bruxelles-
Capitale. Les effets directs et indirects de l’usage du vélo en 
2002, 2012 et 2020, pour le Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Kohalikes 
kauplustes 

veedetud aeg
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Kuidas saavad kohalikud asutused aktiivsete 
liikumisviiside kasutuselevõttu edendada? Pakume 
näiteid linnade jaoks sobivatest tegevustest ja 
meetmetest. 

Linnades, kus vahemaad ei ole reeglina suured, 
on potentsiaal rohkem jala käimiseks ja rattaga 
sõitmiseks suur. Näiteks Londoni elanikud 
sooritavad päevas mootorsõidukitega (auto, 
mootorratas, takso või ühissõiduk) ligi 2,4 miljonit 
reisi, mille võiks hõlpsalt jalgsi läbida (lühemad 
vahemaad kui 2 km). 40% neist teekondadest 
oleks enamiku inimeste jaoks jala läbitavad vähem 
kui 10 minutiga. Ühes uuringus hinnati, et lisaks 
veel 1,2 miljonit mootorsõidukitega tehtud sõitu 
(nagu raudteejaama bussiga või autoga sõitmine) 
võiks osaliselt asendada jala käimisega14. 

Niisiis tuleks jalgsi käimise- ja rattasõidutaristusse 
investeerida, et see potentsiaal realiseerida. 
Seoses oma linnades jalutamis- ja 
rattasõidumeetmete juurutamisega muretsevad 
aga Euroopa poliitilised ja administratiivsed 
otsuste langetajad sageli ummikute lisandumise 
üle. Mitu FLOW projekti15 käigus avaldatud 
juhtumiuuringut näitavad aga, et jalutamis- või 
rattataristu paigaldamine hoopis vähendab 
liiklusummikuid. Näiteks Strasbourgis tõi parema 
jalakäijate taristu juurutamine kaasa bussisõitude 
kestuse languse 40% võrra. 

Jalgrattasõidu ja jala käimise edendamiseks ning 
ohutuks muutmiseks leidub mitut tüüpi meetmeid.

14.  Transport for London, 2017, Analysis of Walking Potential
15.  Flow Quick Facts: https://bit.ly/2ve8wjS

iga päev 2.4 miljonit 
reisi mootorsõidukitega

Parem jalakäijate 
infrastruktuur 

Strasbourgis tõi 
kaasa  

kiiremad 
bussiühendused

40% võtaks enamikul 
inimestel vähem kui 

 10 minutit kõndimist 

40% 

SÄÄSTVA LIIKUVUSE KAVANDAMINE 

Selleks, et linnades liikuvuse kavandamisel järjekindlalt jala käimise ja 
jalgrattasõiduga arvestada ja jalutamis- ja rattasõidustrateegiaid linna 
üldstrateegiaga ühildada, on vaja koostada ja vastu võtta säästva linnalise 
liikumiskeskkonna kava. 

Poolas oli Kraków esimene linn, kus 1993. aastal võeti vastu säästva 
transpordi kava, mille eesmärk oli ruumi paremini kasutada ja tagada kõigi 
transpordiviiside võrdne kohtlemine. Selles kontekstis jaotati linn kolme tsooni 
(A, B ja C) vahel. A-tsoonid olid määratud ainult jalakäijatele ja ratturitele, 
B-tsoonides oli lubatud piiratud juurdepääs mootorsõidukitele ning C-tsoonid 
olid mõeldud peamiselt autoliikluseks. Ühtviisi oluline eesmärk oli kõigis 
tsoonides muuta linn piiratud liikumisvõimega inimestele ligipääsetavamaks. 
Selleks juurutati Krakówis valgusfooride häälteabesüsteemid, ristmikel 
langetati kõnniteeservad ja suurematele mitmetasandistele ristmikele 
paigaldati liftid. Mõnele kõnniteele lisati ka taktiilsed märgistused, et 
nägemispuudega liiklejatele ristmiku lähenemisest märku anda. Uuest 
ja paremast taristust oli kasu kõigile kasutajatele, mitte üksnes piiratud 
liikumisvõimega inimestele.16

Ka Baseli kantonis Šveitsis otsustati jalgsi käimine ja rattasõit lahutamatult 
lõimida säästva linnalise liikumiskeskkonna kavaga. See strateegiline 
dokument näeb ette mitme taristu- ja teadlikkusmeetme kombinatsiooni 
rakendamist. Kõige nähtavamate meetmete hulgas on ratta- ja jalgsilla 
ehitamine üle ühe ohtliku ristmiku, suuremates ühistranspordikeskustes 
rohkemate jalgrattaparklate pakkumine ning isikustatud transpordiplaneerimise 
kampaaniad. 

Lisaks võib aktiivse liikuvuse kavade ja tegevuste planeerimisele ja 
koordineerimisele aidata kaasa linnavalitsuse töötajate hulgas jala käimise 
ametniku ja rattasõidu ametniku rollide määramine, nagu tehti Viinis.17 

16. European Commission, 2017, Health Equity Pilot Project, Walkability in Kraków, http://bit.
ly/2L2NDCr
17. Viini linn: https://bit.ly/2Gsa5kw

Pikaajalised meetmed 
Euroopa linnades
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PAREM TARISTU

Jalgsi käimise ja rattasõidu taristu puhul on laiade, mugavate, ohutute ja heas 
korras kõnniteede ja rattateede olemasolu esmase tähtsusega.

Pariisi kesklinnas loodi Seine’i jõe äärde uus 
kaheksa hektari suurune autovaba tsoon, mis on 
mõeldud jalakäijatele, jalgratturitele ja vaba aja 
nautijatele.18 Kuni viimase ajani oli see piirkond 
tiheda autoliiklusega ülekoormatud kiirtee. Kuus 
kuud pärast seda, kui jõekallas ratturitele ja 
jalakäijatele ligipääsetavaks tehti, loendati Pariisi 
linnasüdames iga päev 1 349 autot (28,8%) vähem 
(veebruar 2017 vs veebruar 2016). Selle eelduseks 
olid suurinvesteeringud rattateedesse ja ulatuslike 
30 km/h tsoonide, 20 km/h tsoonide ja jalakäijate 
alade loomine.19 

Jalgsi käimiseks ja jalgrattasõiduks vajalik taristu ei ole Pariisi-suguste 
suurlinnade privileeg. Ka keskmise suurusega linnad nagu Vitoria-Gasteiz 
(Hispaania), Groningen (Madalmaad) ja Graz (Austria) võtavad kasutusele 
uuenduslikke meetmeid, et aktiivne liikuvus võimalikult lihtsaks ja mugavaks 
muuta. 

Vitoria-Gasteiz oli üks esimesi „superblokkide“ kontseptsiooni juurutajaid.20 
Linn jaotati hulgaks ühikuteks, mille sees jäeti prioriteet jalgsi või jalgrattaga 
liikuvatele inimestele. Autod ja ühistransport suunati ühikutest välja, neid 
ümbritsevatele teedele. 2014. aastal, pärast superblokkide süsteemi 
rakendamist, kerkis Vitoria-Gasteizis aktiivsete liikumisviiside osakaal 67%-
ni.21

18.  Pariisi muudatustest lähemalt: https://bit.ly/2ZtFVpS
19.  SOOT free cities (tahmavabad linnad): https://bit.ly/2IRNv7J
20.  CIVITASe meetmed: https://bit.ly/2UtcIrn
21.  EPOMM: https://bit.ly/2YdNb8d

Jõekalda 
avamine 
jalgratturitele 
ja jalakäijatele 
vähendas 
autoliiklust 
Pariisi 
kesklinnas

28.8%

Põhja-Madalmaades Groningenis on jalgrattataristut 
arendatud juba alates 1970. aastatest. Eesmärgiks 
on ratturitele autojuhtide ees suhteline eelis anda. 
Seal on mitu nn jalgrattatänavat, mille esmane liigitus 
on jalgrattatee, kuid kuhu lubatakse ka autosid. 
Seda tüüpi taristu parandab märgatavalt jalgratturite 
ohutust. Linn jätkab jalgrattataristu uuendamist: 
näiteks ehitatakse soojendatud jalgrattaradasid ja 
nutikaid valgusfoore, mis jalgratturitele eelisõiguse 
annavad.22 Madalmaade valitsuse väitel on 
Groningenis jalgrattasõidu osakaal liikumisviiside 
hulgas ligi 50%.23

Grazis on vastu võetud laiaulatuslik strateegia, 
mis näeb ette aktiivse liikuvuse edendamist 
jalgrattataristusse ja teavituskampaaniatesse 
investeerimise kaudu. Linna rattateede võrgustiku 
koosseisu kuulub 123 km jalgrattateid ja 800 km 
jalgrattasõbralikke teid, kus kiirusepiirang on 30 km/h. 
Grazis on ka üks maailma suurimaid katkematuid 
jalakäijate alasid (6% kesklinnast).24 Tulemuseks on 
nii jalgrattasõidu kui ka jala käimise kõrge osakaal: 
kumbki 20% kõigist reisidest.25

Väiksemate linnade seas parandas eelmise aasta 
EUROOPALIIKUVUSNÄDALA autasu võitja Igoumenitsa (Kreeka) 
oma jalgrattateede võrgustikku (uute teede rajamine ja olemasolevate 
laiendamine, renoveerimine ning siltidega täiendamine) ja arendas välja 
avalikud jalgrattalaenutamise ja -jagamise süsteemid. Linnavalitsus ehitas ja 
laiendas ka jalgtänavaid, parandas kõnniteid, ülekäiguradu ja ristmikke. 

22.  The Guardian, How Groningen invented a cycling, https://bit.ly/2emxN54
23. Madalmaade taristu ja veemajanduse ministeerium, 2018, Jalgrattasõidu andmed, https://bit.
ly/2vqpzAF
24.  SOOT free cities: https://bit.ly/2J9Eeqj
25.  EPOMM: https://bit.ly/2IVGt1v
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JALGRATTAPARKLAD

Piisava hulga jalgrattaparklate loomine on 
jalgrattasõidu edendamiseks linnades hädavajalik, 
kas siis jalgrattasõidu ühistranspordiga sidumise 
võimaldamiseks või lihtsalt inimestel kesklinna 
jalgrattaga sõitmise ja seal jalgsi liikumise 
võimaldamiseks. 

Paljud Euroopa linnad investeerivad jalgrattaparklatesse ja rajavad 
märkimisväärseid struktuure, et nõudlusega sammu pidada. Näiteks Utrechti 
(Madalamaad) raudteejaama all asuvasse rattaparklasse on 2020.26 aasta 
lõpuks planeeritud 12 500 jalgratta parkimiskohta. Ka Bulgaaria linnad on 
jalgrattaparklate rajamises väga aktiivsed olnud, kuna riiklik parkimisseadus 
on alates 2016. aastast ette näinud, et linnades tuleb eri asukohtades 
jalgrattaparklaid luua. Eeskiri kehtib muu hulgas elurajoonidele (1,5 
parkimiskohta korteri kohta), üliõpilaste ühiselamutele (1 parkimiskoht 2 
voodikoha kohta), kontorihoonetele (1 parkimiskoht 100 m2 kontoriruumi 
kohta), poodidele (1 parkimiskoht 35 m2 pinna kohta) ning loomulikult 
ühistranspordipeatustele (1 parkimiskoht 30 reisija kohta tunnis).27

Uuendusliku jalgrattaparklate disaini poolest paistab välja näiteks 
Hradec Kralové Tšehhi Vabariigis, kus 2015. aastal rajati täisautomaatne 
„parklatorn“.28 Seitsme korruse kõrgune torn pakub vaid 8 m * 8 m suurusel 
pinnal parkimisvõimalust 110 jalgrattale. Torn asub raudteejaama vahetus 
läheduses, nii et see on hõlpsalt nähtav ja võimaldab linlastel sujuvalt 
säästlikke liikumisviise kombineerida.

26. City of Utrecht: http://bit.ly/2MWtOPV
27.  ECF, 2018, Making Buildings Fit for Sustainable Mobility, https://bit.ly/2UKlPVF
28.  ENDURANCE, 2015, Bike Tower – Automatic Parking System for Bikes, https://bit.ly/2ICoE8y

UUTE JALGSI KÄIMISE JA JALGRATTASÕIDU 
TÖÖRIISTADE RAKENDAMINE
Mobiilirakendused ja muud elektroonilised vahendid võivad aidata linnadel 
oma kogukondi mobiliseerida ja suunata inimesi rohkem kõndima ja rattaga 
sõitma. Gdański (Poola) linnavalitsus algatas kohalikes koolides aktiivse 
liikuvuse mängu. Õpilased said oma kõnnitud ja rattaga sõidetud distantse 
isikustatud kaardiga sensorit puudutades registreerida. Kolm kuud pärast 
kampaaniat ulatus jala kooli minevate õpilaste arv 57,4%-ni võrreldes 48,4%-
ga enne kampaania algust.29 Bologna Bella Mossa30 rakendus premeerib 
rattureid ja jalakäijaid auhindadega, sealhulgas kinopiletid ja tasuta joogid 
osalevates baarides. Rakenduse abil püsib 15 000 kasutajat regulaarselt 
aktiivsena.

Elektrijalgrataste kasutuselevõtt aitab edendada pikema distantsi jalgrattasõitu 
ja muudab rattasõidu juurdepääsetavamaks, sh vanemaealistele inimestele. 
Elektrijalgrataste ühiskasutatavatesse rendirataste süsteemidesse lisamise 
teel saavad linnad e-jalgrattad kõigile kättesaadavaks teha. Kaks suurepärast 
näidet on Milano BikeMi süsteem31 ja Madridi BiciMAD süsteem32. Need 
linnad on elanikele kättesaadavaks teinud vastavalt 1 150 ja 2 028 e-ratast. 
100% Madridi ratastest on e-jalgrattad; Milanos on e-ratastel ja harilikel 
ühisjalgratastel ühised dokid.

29.  SWITCH teabeleht: https://bit.ly/2XFwvG5
30.  REFORM Good Practice https://bit.ly/2GuwwFS
31.  BikeMi veebisait: https://bit.ly/2ZMTIam
32.  BiciMAD veebisait: https://bit.ly/2GPT4UH 
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REGULEERIMINE JA TEADLIKKUSE TÕSTMINE

Lisaks jalgrattasõidu ja jala käimise turvalisemaks muutmisele aeglustab 
30 km/h piirkiirusega tsoonide loomine mootorliiklust ja aitab teatud 
piirkondades vähendada müra jm heiteid. Saksamaal kiitsid transpordiministrid 
heaks seadusemuudatused, mis soodustavad 30 km/h piirkiirusega tsoonide 
loomist peateedel koolide, lasteaedade ja haiglate lähedal. Senise seisuga 
võis neid luua vaid elurajoonides. 

Bolzano linnas aitab initsiatiiv „Kooliteed“ 
suurendada algkoolilaste turvalisust ja iseseisvat 
liiklemist. Initsiatiiviga kehtestatakse ajapiirang 
autode juurdepääsule teatud koolilähedastele 
tänavatele lühikeseks ajaks (nt 15 min) koolipäeva 
alguse ja lõpuga seotud tipptundide jooksul. See 
takistab vanemaid lapsi autoga kooli ukse ette 
toomast ja sealt auto peale võtmast. Bolzanos, 
kus muul viisil kui autoga sooritatud reisid 
moodustavad kõigist reisidest umbes 80%, on 
umbes 6 000 algkooliealist last. Initsiatiiviga 
„Kooliteed“ välditavate ummikute hulka võib 
illustreerida järgmise näitega: kui kõik 6 000 last 
autoga kooli toodaks, tähendaks see vähemalt 
4 800 lisa-autoreisi tipptunnil. See aga moodustab 
8% mootorsõidukireiside päevasest mahust.33 

Córdobas (Hispaania) läbi viidud pilootuuring 
nn kõnnibussi algatuse (s.t rühmaviisilise kooli 
jalutamise) kohta näitas, et 43,7% osalejatest 
muutsid oma eelistust osaliselt või täielikult 
erasõidukitest jalutamisele. Kinghami ja Ussheri 
2007. aasta uuring leidis, et „kõnnibussid“ võivad 
aidata kasvatada kogukonnatunnet ja toetada 
laste sotsiaalsete võimete arengut noores eas. 
Seda kontseptsiooni katsetatakse nüüd mitmes 

33.  FLOW, 2018, The role of walking and cycling in reducing 
congestion, https://bit.ly/2a01oAX

vähem autosõite 
tänu Bolzano 
linna algatusele 
„Kooliteed“

8%

riigis, sh Iirimaal, kus seda head tava soovitatakse linnades nagu Dublin, 
Waterford ja Limerick.

Jala kõndimise ja jalgrattasõidu kampaaniad ei ole sihitud üksnes lastele. 
Brüsselis aitasid teadlikkuse tõstmise kampaaniad nagu „Sõida tööle 
jalgrattaga“34 ja „Jalgratas kui kogemus“35 saavutada liikumisviiside eelistuste 
muutumise rattasõidu suunas; jala kõndimist edendatakse linnasüdame 
jalakäijate ala laiendamise teel 50 hektarile, mis on Euroopas suuruselt teine. 

34.  Bike to work veebisait: https://www.biketowork.be/ 
35.  Bike Experience veebisait: https://bikeexperience.brussels/
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Milliseid tegevusi saame multimodaalsuse edendamiseks 
korraldada? 

Kasuta sotsiaalmeediat ja kaasa elanikke:

Edenda kõndimist ja rattasõitu sotsiaalmeedia kaudu. Kasuta 
selle aasta üleskutset ja vastavat teemaviidet: Kõnnime koos! ja 
#WalkWithUs  
Kõndimisväljakutse: algata sotsiaalmeedias kampaania ja kaasa 
kohalikke ärisid. Nädalavahetusel küsi inimestelt, kui kaua nende 
lemmikkohvikusse või -parki jalutamiseks kuluks. Ja siis proovige, 
kas nad panid täppi! Võime kihla vedada, et nad ülehindavad 
kuluvat aega. Ja kui nad juba seal on, võivad nad ostelda või 
kohvi ja kooki nautida ja seejärel teist teed pidi koju jalutada.

Korraldage sotsiaalmeedias selfivõistlus ja pange isikutele, 
kes postitavad endast pilte teel punktist A punkti B kõige 
rohkem erinevaid aktiivseid liikumisviise kasutamas, auhinnad 
välja! Auhinnad võiks olla seotud kõndimise ja/või rattasõidu 
temaatikaga.

Kõndimine ja rattasõit ei ole üksnes liikuvuse küsi-
mus, vaid puudutab ka inimeste ühtekuuluvust: 
Aktiivne mobiilsus on odav ja peaks olema kõigile kättesaadav. 
Näita, et rohkemaks kõndimiseks ja jalgrattasõiduks ette 
valmistatud linn on ka piiratud liikumisvõimega inimestele 
paremini ligipääsetav.
Paluge inimestel oma jalgsi käimise ja jalgrattasõidu alaseid 
kogemusi jagada. Näiteks võivad aktiivse liikuvuse „eestkõnelejad“ 
vabatahtlikega ühe nädala jooksul nende igapäevastel 
teekondadel kaasas käia ja näidata kõige toredamaid marsruute.  
Ettevõtetes ja koolides võib paluda inimestel kaardi peal näidata, 
kus nad elavad. Sama teed tööl käivad inimesed võiksid koos 
tööle kõndida või rattaga sõita!  

Korralda aktiivse liikuvuse võistlusi töökohtade, naabruskondade 
ja koolide siseselt või nende vahel, et inimesi rohkem jala 
käima ja jalgrattaga sõitma meelitada. Paku auto koju jätmiseks 
mõjuvat ergutusvahendit: väärtuslikku auhinda (nt jalgratas või 
lisapuhkusepäev).
Tee teiste linnadega koostööd ja korralda linnadevaheline võistlus 
ühise mobiilirakenduse abil. Kus tehakse kõige rohkem samme? 
Aktiivse liikuvuse vahendeid on ohtralt: jala käimine, 
jalgrattad, e-rattad, kargorattad, tõukerattad, rulluisud, rulad ja 
tasakaaluliikurid. Sea sisse ajutine „aktiivse liikuvuse punkt“, kus 
inimesed uusi liikumisviise katsetada saavad. 
Vii sisse ajutine osaluspõhine teeviitade süsteem. Kutsu inimesi 
teeviitadele kirjutama kaugus teatud punkti ja aeg, mis sinna jala 
või jalgrattaga minekuks kulub.
Paljud inimesed oskavad oma linnas ainult autoga liigelda. 
Korralda nn alternatiivseid ekskursioone, millel osaletakse jala 
või jalgrattaga, ja aita neil oma kodulinna teisiti kogeda - nagu 
turistid omaenda kodus!
Kasuta tegevuste nädalat nn hüpikparkide või 
hüpikkohtumiskohtade loomiseks. Parklate asemel paku 
inimestele kohta, kus uusi sõpru leida ja lõbutseda!

Kaasa kohalikke elanikke ja sidusrühmi, et kõndimist 
ja rattasõitu aastaringselt edendada:

Vii kampaania raames läbi kohalike elanike küsitlus, et välja 
uurida, kuidas nad sinu linnas kõndimisse ja rattasõitu suhtuvad, 
mida võiks nende arvates teisiti teha ja mis neid veenaks 
auto koju jätma. Kui sinu linnas on käimas kaasamisprotsess, 
nt säästva linnalise liikumiskeskkonna kava jaoks, on 
EUROOPALIIKUVUSNÄDAL suurepärane võimalus protsess 
käima lükata!
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Tee koostööd kohalike jalgrattajagamise ettevõtetega ja 
soovita neil tegevuste nädala jooksul atraktiivseid soodustusi 
pakkuda. September on hea aeg, et harjutada end uue kooli- või 
tööteekonnaga.  
Olemas on palju mobiilirakendusi, mis kõndimise ja jalgrattasõidu 
mugavamaks ja atraktiivsemaks teevad.  Miks mitte selliste 
rakendustega koostööd teha, et julgustada inimesi rohkem 
kõndima ja jalgrattaga sõitma? 36 
Kaasa meediat, et kohalikes raadiojaamades oma saade saada. 
Mõned raadiojaamad pakuvad kohalikele initsiatiividele odavamat 
tariifi, kuid ehk õnnestub sul isegi tasuta kajastust või sponsorlust 
saada!  
Tee koostööd rongi- ja ühistranspordiettevõtetega ja kindlusta, et 
inimesi ergutataks jaamadesse ja bussipeatustesse kõndima või 
jalgrattaga sõitma. Toimiv ja kasutajasõbralik jalgrattaparkimine 
on kahtlemata abiks. 

Teadlikkuse suurendamine on oluline jalgsi käimise 
ja jalgrattasõidu osakaalu suurendamise jaoks pikas 
perspektiivis:
Mida varem lapsed linnas kõndimise ja jalgrattasõidu võimaluse 
avastavad, seda enam nad seda täiskasvanueas kasutavad. 
Arenda koostöös koolidega välja pedagoogilisi tööriistu ja/või 
mängusid ning kasvata uuest põlvkonnast aktiivse liikuvuse 
põlvkond. 
On nähtud palju vaeva, et kaubaveokeid ja sportmaastureid 
jalakäija või jalgratturiga kokkupõrkes ohutumaks muuta. 
Palju õnnetusi on võimalik ära hoida jalakäija ja jalgratturi 
märkamissüsteemide abil. Parandatud on ka kaubikute juhtide 
nähtavust. Too koostöös kohalike sõidukiparkide omanikega 
näiteid ohutumatest sõidukitest, et teadlikkust tõsta.

36. http://mobilityweek.eu/eu-initiatives/social-biking-challenge/

Korralda laste ja täiskasvanute jaoks helkurikampaania, kuna 
helkur kahandab õnnetusse sattumise riski kuni 85% võrra. 
Ammuta inspiratsiooni Taani riiklikust helkuripäevast: jaga välja 
helkureid ja korralda helkurijooks.

Kohanda oma keelt ja sõnumeid: 

Selleks, et julgustada inimesi jala käima või jalgrattaga 
sõitma, kasuta argumente, mis toovad esile selge mõju nende 
igapäevaelule: see on odavam, see on spordisaali külastuse 
eest, see on autost kiirem. Tervisele ja keskkonnale keskenduvad 
argumendid jäävad vahel liialt abstraktseks.
Julgusta vastastikkust lugupidamist kõigi transpordiliikide 
kasutajate vahel ning meenuta autojuhtidele, et jalakäijatel ja 
jalgratturitel kui kõige haavatavamatel on eesõigus.
Kõndimise ja jalgrattasõidu edendamiseks kasuta olemasolevat 
mugavat ja meeldivat taristut ja edenda teistest lugupidavat 
käitumist. 
Ära ohutusest liiga palju räägi – inimeste jaoks seondub 
liiklusohutuse teema hädaohuga.
Sõidukite juurdepääsu piiramine teatud tsoonidele ei ole mitte 
selle (autodele) sulgemine, vaid (inimestele) AVAMINE! 

Sihi kõrgele:

Korralda ülelinnaline autovaba päev. 

Kuna sel aastal langeb autovaba päev (22. september) 
pühapäevale, võiksid kavandada ja edendada alternatiivsete 
liikumisvõimaluste pakkumist perekondadele ja turistidele ning 
kutsuda neid kõiki viise ise järgi proovima. Kuna tänavad on 
autovabad, võid organiseerida festivali, nagu tehti Viinis: https://
www.streetlife.wien/streetlife-festival/ 
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Miks mitte püstitada maailmarekord? Püstitamist või purustamist 
ootavatest maailmarekorditest pole puudust. Kasuta fantaasiat 
ja püstita kohalike elanikega aktiivse mobiilsuse alane 
maailmarekord. 
Inspiratsiooniks tutvu Saksa riikliku EUROOPALIIKUVUSNÄDALA 
koordinaatori poolt ette valmistatud kohalikele organiseerijatele 
mõeldud tegevuskomplektiga.
Ideede hulgas on näiteks fotovõistluse korraldamine, kus 
inimesed teevad järele The Beatles’i kuulsat Abbey Road’i pilti... 
vöötrajal.  Osale Euroopa fotovõistlusel. Veel originaalseid ideid 
leiad aadressilt  https://www.umweltbundesamt.de/europaeische-
mobilitaetswoche-downloads (saksa keeles)
Vali Euroopa Jalgratturite Föderatsiooni poolt valitud parimate 
ideede seast: https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141223-Map-of-
Ideas.pdf

Ressursid 
Euroopa Komisjon
DG MOVE https://ec.europa.eu/transport/home_en

 - Urban Mobility: https://bit.ly/2kLbVDu

 - Road Safety, Walking and Cycling as Transport Modes https://bit.
ly/2TlOFeq

 - Cycling: https://bit.ly/2I77OOO

Euroopa organisatsioonid, platvormid ja projektid
CIVITAS: https://civitas.eu/

 - Thematic Group: Car-Independant Lifestyles: https://bit.ly/2UISIWM

 - CIVITAS INSIGHT, The high potential of walking: https://bit.ly/2KPuky6

 - CIVITAS INSIGHT, Accessible mobility: enabling independent living for all: 
https://bit.ly/2Gx7DdO

Eltis: http://www.eltis.org/
Walk 21: https://www.walk21.com/
European Cyclists Federation: https://ecf.com/

 - ECF Map of ideas: https://bit.ly/2CiVt4e

FLOW: http://h2020-flow.eu/

 - FLOW Quick Facts: https://bit.ly/2ve8wjS

ISAAC, Pedbike planner: https://www.pedbikeplanner.eu/#home

Riiklikud ja kohalikud algatused ja head praktikad
 - Activity box (and other materials) developed by the German 

EUROPEANMOBILITYWEEK National Coordinator: https://bit.ly/2Br5Lmz

 - Vienna’s platform for walking: https://www.wienzufuss.at/ and cycling: 
https://www.fahrradwien.at/

 - Transport for London. Economic benefits of walking and cycling: https://bit.
ly/2qQVqYO
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KOHALIKE KAMPAANIATE 
KÄSIRAAMAT

Kohalike kampaaniate käsiraamat selgitab kolme 
osaluskriteeriumit - liikuvusnädala jooksul läbi 

viidavad tegevused, alalised meetmed ja autovaba 
päev - ja õpetab, kuidas internetikeskkonnas 

registreeruda. Üks peatükk käsitleb 
EUROOPALIIKUVUSNÄDALa auhindu.

KOLM OSALUSKRITEERIUMIT

Kõik Euroopa ja ka kaugemad linnad on oodatud 
EUROOPALIIKUVUSNÄDALast osa võtma. Registreerimine toimub interneti 
vahendusel ja taotlus kiidetakse heaks juhul, kui vähemalt üks järgnevatest 
kriteeriumidest on täidetud:

 � 16.-22. septembri nädalal käesoleva aasta teemaga sobivate tegevuste 
organiseerimine.

 � Vähemalt ühe uue alalise meetme rakendamine, mis toetab isiklikelt 
sõiduautodelt kestlikele transpordiviisidele üleminekut. Viimase 12 kuu 
jooksul rakendatud meetmed lähevad samuti arvesse, juhul kui neid 
16.-22. septembri nädalal reklaamitakse.

 � Autovaba päeva korraldamine, eelistatavalt 22. septembril. Selleks 
tuleb üks või mitu piirkonda vähemalt üheks päevaks (1 tund enne 
tööpäeva algust kuni 1 tund pärast tööpäeva lõppu) jalakäijatele, 
ratturitele ja ühistranspordile reserveerida. 

Ainult linnad, mis täidavad kõiki kolme kriteeriumi, saavad „kuldosalejate“ 
nimetuse ja võivad kandideerida EUROOPALIIKUVUSNÄDALa auhindadele 
(vt allpool).

KUIDAS INTERNETIS REGISTREERUDA

Minge saidile www.mobilityweek.eu ja vajutage nuppu „Registreerimine“.

30
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Pärast registreerumist või eelmisel aastal loodud konto alt sisselogimist tuleb 
täita registreerumisvorm. Valige oma keel.

Linnad peavad esitama järgmise info:

 � 16.-22. septembri nädalal korraldatavad tegevused
 � Alalised meetmed, mis algatati viimase 12 kuu jooksul ja mida 

reklaamitakse 16.-22. septembri nädalal
 � Teave autovabal päeval autoliikluse jaoks suletud piirkonna või 

piirkondade ning tolle päeva jooksul korraldatavate tegevuste kohta
 � Teised ELi initsiatiivid, milles teie linn osaleb

Registreerumise lõpus valideerib taotluse teie riiklik koordinaator. Heakskiidu 
saamisel saadetakse teile meiliga automaatne kinnitus. Alles siis avaldatakse 
teie linna osalus internetis „Osalejate“ lehel.

Teavet, mille registreerides andsite, võite kuni septembri lõpuni igal ajal 
uuendada.

Vajadusel võite oma linna profiili uuendada, kasutades kohaliku 
EUROOPALIIKUVUSNÄDALa eest vastutava kampaaniategija nime 
ja meiliaadressi. Kui teie linnal on profiil juba olemas, aga te ei mäleta 
sisselogimisandmeid või meiliaadressi, võtke ühendust riikliku koordinaatori 
või Euroopa sekretariaadiga. 

Harta allkirjastamine on kohustuslik ainult neile, kes kandideerivad 
EUROOPALIIKUVUSNÄDALa auhindadele.
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KUIDAS KAMPAANIAT ALUSTADA

Esiteks analüüsige selle aasta teemat, mõelge selle üle, mida see tähendab 
ja määratlege fookus, mis sobib teie linna ja riigi oludega. Prioritiseerida  
tuleks juba olemasolevaid häid tavasid. Vaadake, kuidas neid oleks võimalik 
võimendada või edasi arendada ning seejärel kavandage muudatusi, mis 
neid veelgi parendaks.

Kindlustage poliitiline toetus. Kui teie kohalik valitsus ei suhestu käesoleva 
aasta teemaga, kuna seal ei leita, et see teie linna puudutab, paluge oma 
riiklikult koordinaatorilt toetuskirja. 

Ärge kasutage oma teadaannetes liiga poleemilist või negatiivset tooni. 
Isiklike sõiduautode, veokite ja teiste sõidukite sõiduteedelt likvideerimine 
mootortranspordi negatiivsete majanduslike mõjude leevendamiseks ei ole 
realistlik lahendus, kuid me saame näidata üldsusele ja ettevõtjatele, et 
liiklemiseks ja kaupade transpordiks on olemas lai valik võimalusi.

Koguge tõendeid. Koguge fakte ja arvnäitajaid, mis toetavad säästva 
liikuvuse edendamist teie linnas. Kasutage neid tõendusmaterjalina, et oma 
sõnumit eri sihtgruppidele tõhusamalt selgitada.

Looge tõhusaid partnerlusi. Nutika ja säästliku liikuvuse saavutamine on 
pikaajaline protsess, milleks on lisaks poliitilisele toetusele vaja ka pühendunud 
partnereid. Julgustame kohalikke ametivõimusid selliseid partnerlusi looma 
ja võimalikult palju kohalikke algatusi ja tegijaid kaasa haarama ning ühtlasi 
nendega lähedast koostööd tehes ka EUROOPALIIKUVUSNÄDALat ette 
valmistama.

Niisiis peaks omavalitsused looma partnerlusi (avalike) transpordiettevõtjatega, 
keskkonnakaitse-, tervise- ja spordiliitudega, kohalike ettevõtjatega (sh 
nende väliste kontaktide, nt klientide, varustajate, partneritega), (kohaliku) 
meediaga jne.

Ettevõtjad on sageli osalemisest huvitatud, et näidata, et nad võtavad 
vastutuse kliimamuutuste vastu võitlemisel ja hoolivad kohalikust kogukonnast 
ning oma töötajate tervisest. Kohalikud ametivõimud peaksid partnerite 
kaasamisel sellele rõhuma.

Ettevõtjad, organisatsioonid ja teised potentsiaalsed partnerid, kes ei ole 
sobivad EUROOPALIIKUVUSNÄDALas (16.-22. september) osalema, kuid 
soovivad aasta jooksul teemasse sobivaid üritusi organiseerida, võivad 

eraldi registreeruda. Tänu LIIKUVUSTEGEVUSTE funktsionaalsusele 
saavad need organisatsioonid oma tegevuse registreerida aadressil www.
mobilityweek.eu/about-mobilityactions/.

Arendage edasi juba olemasolevaid initsiatiive. Kindlasti on nii kohalikul, 
piirkondlikul kui ka riiklikul tasandil juba olemas hulk initsiatiive, mis ühel või 
teisel viisil teie kampaaniaga haakuvad. Nende kaasamine võib teie tegevust 
tugevdada, sõnumile kõlapinda lisada ja tööd lihtsustada.

TEGEVUSED 16.-22. SEPTEMBRI NÄDALAL

Linnadel palutakse programmi väljaarendamisel keskenduda käesoleva 
aasta teemale. Küll aga võib tegevusi organiseerida erinevatel säästliku 
linnatranspordiga seotud teemadel. Järgnevad näited korduvatest 
tegevustest.

EUROOPALIIKUVUSNÄDALa ametlik algus

Kampaania avalöögiks on 16. septembril ideaalne korraldada avalikke üritusi 
ja meediasündmusi. Avalöögi raames võib näiteks:

 � Koos kohaliku poliitilise esindajaga allkirjastada harta, et pühendumust 
demonstreerida

 � Avada linna poolt kavandatud alalisi meetmeid 
 � Tutvustada eripakkumisi, näiteks soodsamad ühistranspordipiletid 

kampaania raames
 � Organiseerida giidiga jalgsi- või rattaretk

Ärge unustage meediale, partneritele ja kohalike elanikele kutsed saata!

Ühistranspordiga seotud tegevused

Kõik ühistranspordipakkujad võivad kasutada kampaaniat võimalusena 
edendada mitmelaadseid lahendusi, tõestamaks, et need pakuvad isiklikule 
sõiduautole toimivat alternatiivi.

Valik ühistranspordile pühendatud tegevusi:

 � Ühistranspordiga tööl käimine: kehtestage eripakkumised, 
pakkuge bussis või bussipeatuses pärast tööd värskendavaid 
jooke, organiseerige pendeltöötajate väljakutse, korraldage 
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ühistranspordiettevõtete ja pendeltöötajate vaheline arutelu, teavitage 
reisijaid autode ühiskasutuse võimalustest jne

 � Ligipääsetav ühistransport: tehke koostööd puuetega inimeste 
organisatsioonidega, korraldage ratastoolide või silmasidemetega 
üritusi, aitamaks piiratud liikumisvõimega inimeste seisukohta paremini 
mõista jne

 � Suhtlus ühistranspordikasutajate ja töötajatega: viige läbi küsitlusi, 
et teada saada kasutajate rahulolutase ja ootused; korraldage 
ühistranspordikeskuste külastusi, kus selgitatakse sõiduvahendite 
sagedust, kiirust ja marsruute mõjutavaid tegureid, korraldage 
innovatiivse ühistranspordi näitus ja pakkuge proovisõidu võimalust 
uute loodussõbralike ja nutikate sõidukitega jne

Jalgrattasõiduga seotud tegevused

Rattasõit on seotud kõigi elamissõbraliku linna aspektidega. Jalgrattad 
säästavad ruumi ja kütust ning ei tekita müra- ega õhureostust.

Kõik allpool esitatud tegevused on mõeldud rattasõidu eelistele tähelepanu 
tõmbamiseks.

 � Pendelränne jalgrattaga: püstitage infopunkt, looge partnerlusskeem 
uute ja kogenumate jalgratturite vahel, korraldage „Rattaga tööle“ päev, 
pakkuge rattaga tööle sõitnud inimestele hommikusööki, kasutage 
olemasolevaid nutirakendusi rattasõiduväljakutseteks jne

 � Jalgrattateenused ja taristu: tehke koostööd kohalike rattaliitudega, 
pakkuge jalgrattaparandusteenust, jagage teavet turvaliste 
jalgrattamarsruutide kohta, organiseerige ühissõit hiljuti avatud 
rattateel, paluge kohalikel rattaliitudel või politseil jalgratastele 
vargusevastane seerianumber anda jne

 � Rattasõit on moodne: korraldage uute rattamudelite ja -prototüüpide 
näitus, korraldage rattasõiduriiete moenäitus või töötage välja 
rattasõidukomplektid jne

Kõndimistegevused
Jalgsi käimine on oluline transpordiviis, mis vahel kahe silma vahele jääb. 
Järgnevaid tegevusi on lihtne korraldada.

 � Jala tööle minek: julgustage ettevõtteid jala tööle tulnud töötajaid 
premeerima (näiteks hommikusöögi, rahalise ergutuse või 
lisapuhkuseminutitega), paluge tegevjuhil ettevõtte kontori(te) ümber 
tänavatel ringi jalutada, et jalakäijate ligipääsetavust hinnata jne

 � „Elus tänavad“: organiseerige volikogu liikmetele jalutuskäik linnas, et 
hinnata selliseid probleeme nagu füüsilised takistused, pragunenud 
kõnniteed, ebaseaduslik parkimine, prügi tänavatele jätmine jne

 � „Parkimispäev“: kutsuge kohalikke elanikke üles parkimiskohtasid 
loovalt kasutama, istutage vähemnägusatele tänavatele puid, kutsuge 
poepidajaid üles kampaaniaga liituma jne

 � Koolid: lapsi saadavad hommikul jalgsi kooli minekul kõrgetasemelised 
ametnikud, korraldatakse võistlusi ja tegevusi nagu näiteks ussimäng, 
kasutatakse lastega suhestumisel uut tehnoloogiat jne

 � Rohevööndid: korraldage olemasolevates ja (ettevaatust rakendades) 
ka mitteametlikes rohevööndites rattaretki, jalutuskäike või piknikke, 
kus osalevad ka kohalikud ametnikud
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Vastutustundliku autokasutuse edendamine

Ka need, kes teatud põhjustel vajavad isiklikku autot, saavad säästlikumale 
linnakeskkonnale kaasa aidata.

Järgnevad näited on vaid osa hulgast võimalikest tegevustest, alustades 
hoolika ja ettevaatliku sõidustiiliga ja lõpetades rohkemate inimeste korraga 
sõidutamisega (autojagamine).

 � Jagage ummikutes seisvate autode juhtidele stressipalle vm objekte, 
mis tõmbavad tähelepanu nende käitumise tagajärgedele

 � Kutsuge autokoole üles säästliku sõidustiili tunde pakkuma.
 � Edendage säästlikku sõidustiili kutseliste sõidukijuhtide seas, näiteks 

koolibussi- ja taksojuhtide, ettevõtete ja institutsioonide juhtide hulgas 
jne

 � Algatage koostöös kohalike bensiinijaamadega kampaania, milles 
kutsutakse üles regulaarselt rehvirõhku kontrollima (alla 0,4 baari 
tähendab kütusekulu kasvamist 10% võrra)

 � Organiseerige võistlusi, mille käigus autojuhid oma juhiload teatud 
perioodiks ära annavad ja saavad vastu ühistranspordipileti 

 � Kohalikes raadiojaamades liiklusinfo eetrisselaskmise ajal 
meenutage autojuhtidele ummikute vältimise võimalusena autosõidu 
kombineerimist teiste liiklusvahenditega 

 � Tutvustage autode ühiskasutusse andmise skeeme
 � Juhul, kui teie linnas autode ühiskasutuse skeem puudub, viige läbi 

küsitlus, et tuvastada potentsiaalseid huvilisi
 � Korraldage näitus, kus üldsus saab loodussõbralikke, elektri-, hübriid-, 

ja maagaasisõidukeid näha ja proovida
 � Proovige veenda linnapead EUROOPALIIKUVUSNÄDALa jooksul 

meediatähelepanu tõmbamiseks elektrisõidukit kasutama

Kaubavedu linnas

Säästev liikuvus ei puuduta üksnes seda, kuidas me oma linnades ringi 
liigume, vaid ka seda, kuidas me kaupu transpordime. Säästliku kaubaveo 
edendamiseks linnades on võimalik korraldada kargorattasõitusid, 
kohaletoimetamisteenuste näituseid, kargorataste ühiskasutuse skeeme, 
korraldada oma sündmuste logistikat kargoratta abil jne.

Brüsseli Vrije ülikoolis teostatud uuringu ja Cyclelogistics projekti käigus 
kogutud andmete põhjal oleks võimalik 50% kuni 70% Euroopa linnades 
toimuvast kaubaveost viia üle (kauba)rattaveole.

Looge sihtotstarbeline kaubavedude sõlmkeskus. Väljaspool autovaba ala 
asuv platvorm või autopark oleks reserveeritud tollel alal asuvate poodide 
jaoks mõeldud vedude tarvis. Sealt toimetaksid keskkonnasõbralikud 
sõidukid kauba poodidesse.

Liikuvuskorralduse edendamine

Liikuvuskorraldus kujutab enesest võimsat käitumise muutmise vahendit. 
EUROOPALIIKUVUSNÄDALa raames võivad kohalikud võimud luua 
partnerlusi koolide ja ettevõtetega ning rakendada koolides liikuvuskavasid 
ning pendelrändeplaane.

Käitumise muutumise julgustamiseks võite näiteks uudiskirjades tutvustada 
säästlikku pendelrännet, anda säästvatele ettevõtetele auhindu, seada sisse 
liikuvuskoordinaatori positsioon jne.
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Tegevused säästva linnaliikuvuse kava raames

EUROOPALIIKUVUSNÄDAL on suurepärane võimalus tekitada huvi säästva 
linnaliikuvuse kava koostamise vastu. Oma kava edendamiseks võite läbi viia 
järgnevaid tegevusi:

 � Korraldada näituse, milles tutvustatakse transpordi arengu võimalikke 
stsenaariume

 � Korraldada linnaliikuvuse tegevuskavasid käsitlev konverents
 � Korraldada liikuvusteemalisi naabruskonna koosolekuid
 � Tutvustada/rakendada liikuvuskava meetmeid (uued bussiliinid, 

uued „Pargi ja sõida“ taristuelemendid, rattateed, säästlikud 
pendelrändeplaanid, liikuvusteabe keskused jne)

Vabaaja- ja seltskonnategevused

Vabaajategevused pakuvad võimalust linna ohutuks avastamiseks ja selle 
vaiksemas, autovabas keskkonnas nautimiseks. Sellele vaatamata peaks 
EUROOPALIIKUVUSNÄDALa keskmesse jääma linnatransport, mitte sport 
ega kultuur.

 � Linna avastamisele suunatud pendelveoteenused
 � Giidide või matkaklubide korraldatud tuurid
 � Jalakäijate ühiskõnnid koostöös spordipoodide, koolide, ühingutega jne
 � Hotellivõtmed, mis pakuvad juurdepääsu ka ühistranspordile või 

ühiskasutatavatele jalgratastele
 � Korraldage avalikes kohtades tasuta kontserte, teatrietendusi, 

tänavaetendusi jne
 � Püstitage peaväljakule sein, kuhu inimesed saavad oma arvamusi jätta
 � Paluge kohalikel spordiliitudel ja/või poodidel ja ettevõtetel tänavatel 

spordiüritusi korraldada
 � Pakkuge sõitusid ebaharilikel transpordivahenditel nagu hobukaarikud, 

turistirongid, päikeseenergial töötavad paadid jne

Tervist edendavad tegevused

Transport mõjutab kogu elanikkonna tervist, sealhulgas eriti vastuvõtlike 
gruppide nagu laste ja vanurite oma.

Kohalikud terviseteenused, tervisekindlustusfirmad, meditsiiniühingud ja 
spordiühingud võivad olla liikuvus- ja tervisetegevuste korraldamiseks 
sobilikud partnerid.

 � Paluge kohalikul õhukvaliteedi seirevõrgustikul, keskkonna- ja/või 
energeetikaametil või müraalasel teabekeskusel õhukvaliteedi ja müra 
alane näitus korraldada

 � Paluge politseil ja/või autode tehnilise ülevaatuse keskustel parklatesse 
pargitud sõidukite omanikele saasteteste pakkuda

 � Kutsuge tervisekindlustusorganisatsioone üles pakkuma teavet 
liikumise kasulikkuse kohta tervisele ja infot selle kohta, kuidas füüsilist 
tegevust igapäevaellu sulandada jne

 � Kutsuge haiglaid/arste üles terviseteadlikkuse suurendamiseks 
tervisekontrolli pakkuma (vererõhk, vereringlus, kaal, luumass jne)
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ALALISED MEETMED

Registreerumise ajal näidatakse registreerumisvormil alaliste meetmete 
ajakohastatud nimekirja. Käesolev peatükk on põgus sissejuhatus alalistesse 
meetmetesse, mida teiegi linn saaks rakendada.

Osalevatel linnadel palutakse esitleda uusi alalisi meetmeid, mis toetavad 
modaalset üleminekut isiklikult sõiduautolt keskkonnahoidlikutele 
transpordivahenditele.

Võimalusel peaks vähemalt üks neist meetmetest olema sõiduteepinna 
muutmine jalakäijate teeks või ratta- või ühissõidukirajaks, näiteks laiem 
kõnnitee, uus ratta- või bussirada, uus liiklusrahustusmeede, madalam 
kiirusepiirang.

Need meetmed ei pea tingimata kulukad olema, vaid näitavad kohalike 
ametivõimude pühendumust säästvale linnaliikuvusele. Mõned võimalikud 
alalised meetmed on:

Ühistransport

 � Ühistranspordivõrgustiku parendamine ja laiendamine 
(ühissõidukirajad, uued peatused, uued liinid jne)

 � Graafiku tihendamine, ekspressliinide loomine jne
 � Ühissõidukiparkidesse keskkonnasõbralike sõidukite soetamine 

(elektri-, hübriid-, maagaasi- jm sõidukid)
 � Ühtne piletimüügisüsteem
 � Eri ühistranspordiliikide vahel integreeritud teenused 
 � Paluge ühistranspordioperaatoritel oluliste töökohtade lähedale 

peatused luua

 � Lubage väljaspool tipptundi ühissõidukitesse jalgrattaid
 � Ühistranspordipeatuste juurde uute jalgrattahoidjate paigaldamine
 � Bussipeatuste parendamine
 � Tehke graafikud jm info kättesaadavaks ka puudesõbralikes 

formaatides (suures kirjas, Braille’is, audioformaadis jne)
 � Kohandage taristut ligipääsetavust silmas pidades (madalad bussid, 

liftid, kaldteed jne)
 � Kindlustage, et ligipääsetavust puudutav teave on veebis, 

mobiilirakendustes, voldikutes jne olemas
 � Juurutage uut tüüpi graafikud, veebisaidid või rakendused, avage 

multimodaalsed infoteenused ja uurige välja, mida kasutajad arvavad

Rattarajatised

 � Rattavõrgustiku ja -rajatiste edendamine (laiendamine, renoveerimine, 
teeviitade paigaldamine, parklad, lukud jne)

 � Üldkasutatavate või ühiskasutatavate jalgrataste skeemide loomine
 � Looge ratturite infopunkt või stend, kust töötajad, majaomanikud, 

külastajad jt teavet saaks
 � Looge ratturite jaoks riietevahetus- ja pesemisvõimalusi
 � Looge turvalisi ja ilma eest kaitstud rattaparklaid
 � Ostke linna või ettevõtte rattajagamisskeemi jaoks jalgrattaid
 � Looge avalik jalgrattaparandusteenus
 � Kolige rattaparklad avalike hoonete, kontorite, ostukeskuste jne 

sissepääsude juurde

Jalakäijate alad

 � Jalakäijate alade loomine või laiendamine
 � Taristu arendamine: käigusillad, kõnniteed, ülekäigurajad, 

tänavavalgustus jne
 � Avaliku ruumi kasutuse ümberjagamine ja jalakäijasõbralikuks 

muutmine

Uued sõidukite kasutamis- ja omandivormid

 � Internetipõhiste autode jagamise ja ühiskasutamise skeemide 
juurutamine

 � Vastutustundlik autokasutus (säästlik sõidustiil jne)
 � Keskkonnahoidliku(ma)te sõidukite kasutamine
 � Elektrisõidukite laadimispunktide rajamine
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Kaubaveod
 � Uued kaubaveoregulatsioonid
 � Keskkonnahoidliku(ma)te sõidukite kasutamine
 � Platvormide loomine kaupade ümberlaadimiseks

Parkimine

 � Looge uusi parkimis- või parkimiskeelutsoone
 � Jõustage parkimiseeskirju rangemalt
 � Jagage parkimiseeskirjade kohta teavet
 � Võimaldage liiklusummikute vähendamiseks paindlikku tööaega
 � Reserveerige parimad (sissepääsule lähimad) parkimiskohad autode 

ühiskasutajatele
 � Tagage autode ühiskasutajatele hädaolukorras kojusõiduvõimalus
 � Paigutage parklad sissepääsust kaugemale

Liikluse vähendamise ja juurdepääsu piiramise skeemid

 � Koolide läheduses kiiruse piiramise programmid
 � Väliste parkimistsoonide vähendamine
 � „Pargi ja sõida“ jaamade loomine
 � Alaline juurdepääsupiirang kesklinnale

Ligipääsetavus

 � Ligipääsetavuskavade algatamine
 � Piiratud liikumisvõimega isikutele mõeldud 

taristu loomine
 � Arhitektuurist tulenevate tõkete 

eemaldamine
 � Kõnniteede laiendamine ja nende servade 

madaldamine
 � Kombatavate kõnniteede ja ratastooli 

jaoks sobivate kaldteede loomine
 � Valgusfooride helisignaalseadmetega 

varustamine

Liikuvuskorraldus

 � Töökohtades ja koolides reisiplaanide 
välja töötamine

 � Liikuvusteabekeskuste ja infoteenuste 

loomine
 � Hariduslike materjalide arendamine
 � Liikuvuskavade loomine koostöös kohalike elanike ja huvitatud 

osapooltega
 � Tööandjatele ergutuste ja boonuste pakkumine
 � Juurdepääsu hõlbustamine äri- jt sotsiaalpiirkondadele

AUTOVABA PÄEV

Autovaba päev pakub eriti hea võimaluse uute liikuvuslahenduste ja säästva 
transpordi katsetamiseks. Kuid autovaba päeva korraldus tuleb varakult ette 
planeerida, kuna tänavate sulgemine võib nõuda bürokraatliku kadalipu 
läbimist.

Millal toimub autovaba päev?

Me soovitame kõigil Euroopa linnadel jätkata autovaba päeva tähistamist 
selle algsel kuupäeval: 22. septembril.

Kui see sündmuse eesmärgiga paremini sobib, võib selle siiski ka mõnele 
teisele EUROOPALIIKUVUSNÄDALa päevale (16.-22. september) nihutada. 
Nädala jooksul võib korraldada ka mitu autovaba päeva.

Kui teie linn korraldab aasta jooksul korduvat autovaba päeva (näiteks märtsis 
või juunis), soovitame selle LIIKUVUSTEGEVUSena registreerida.

Mida loetakse autovabaks päevaks?

Linnas tuleks määratleda üks või mitu autovaba ala. See/need alad suletakse 
mootorliiklusele enamikuks päevaks (st üks tund enne tööpäeva algust kuni 
üks tund pärast tööpäeva lõppu).

Sinna lubatakse ainult jalakäijad, jalgratturid, ühistransport ja 
keskkonnasäästlikumad sõidukid, näiteks veeldatud naftagaasi, maagaasi, 
elektri vms baasil töötavad mootorsõidukid.

Kui suletakse rohkem kui üks piirkond, võiks neid ühendada jalakäijate 
teed. Autovaba(sid) ala(sid) võib ümbritseda ka puhvertsoon, kus jagatakse 
autojuhtidele teavet.
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Miks on autovaba päevaga liitumine oluline?

Autovaba päev on üks kolmest EUROOPALIIKUVUSNÄDALa kriteeriumist ja 
auhinnale kandideerida soovivatele linnadele on selles osalemine kohustuslik.

Kuid autovaba päev kujutab endast paljut muudki. Paljud linnad kasutavad 
seda võimalusena luua üheks päevaks jalakäijate alad ja korraldada nii 
tekkivas avalikus ruumis avalikke sündmusi.

Lisaks pidustustele on see suurepärane võimalus elanikele näidata, milline 
autovaba kesklinn või piirkond välja võib näha.

Lisaks on autovabal päeval märgatav mõju keskkonnale https://bit.
ly/2YMZCHX. Mõõtke nii autovabal päeval kui ka sellele eelneval ja järgneval 
päeval õhukvaliteeti ja mürataset. Teavitage tulemustest ka elanikke. 
Näidake neile, et käitumise muutmine ja autodest vähem sõltuva eluviisi 
omaksvõtmine linnades aitab parandada meie tervist ja elukvaliteeti ning 
võidelda kliimamuutuste vastu.

Kuidas määratleda autovaba ala?

Autovaba(de) ala(de) asukoht ja suurus tuleks kohalikke olusid arvestades 
hoolikalt kindlaks määrata. Ala(d) võivad aidata:

 � juhtida tähelepanu konkreetsetele probleemidele (müra, õhukvaliteet 
jne)

 � katsetada või esitleda kavandatavaid meetmeid (nt alalised jalakäijate 
alad)

 � kõnetada konkreetseid sihtrühmi (lapsed, töötajad jne)
 � näidata piirkonnas asuvate ettevõtete head tahet 

Autovaba päeva tähistamiseks sobiva piirkonna valimisel tuleb arvesse võtta 
selle külastajate arvu „harilikul“ päeval ja oodatavat lisakülastajate arvu 
autovabal päeval.

Arvesse tuleb võtta ka parkimisvõimalusi selle piirkonna ümbruses.

Kui teie linn otsustab mitme autovaba ala kasuks, ühendage need.

Kuidas autovabas alas edukalt erandeid teha?

Juurdepääs autovaba(de)le ala(de)le on valve all ja paigaldatakse tõkked. 
Vajalik on asjaomase linnaameti, politsei ja teiste kohalike ametivõimude 
kaasabi.

Koostada tuleb lühike lubatavate sõidukite nimekiri. Lisaks 
keskkonnasõbralikumatele sõidukitele (veeldatud naftagaasil, maagaasil, 
elektril jne töötavad) võib erandi teha ka tervishoiutöötajatele, puuetega 
inimestele ja kiireloomulistele parandustöödele.

Hädaabiteenustele (politsei, tuletõrje, kiirabi) ja elektri- ja gaasivõrgutöötajatele 
antakse automaatselt juurdepääs.

Ülaltoodud nimekirjas nimetamata alustel tehtud eranditaotlused tuleks 
suunata vastavale linnavalitsuse osakonnale. Erandeid tuleks teha võimalikult 
vähe.

Kohalikel elanikel tuleks paluda autod eelmisel päeval mujale parkida, et 
tänavad vabad hoida. Vaja võib minna sihtotstarbelisi parklaid ja lepingute 
sõlmimist parklaettevõtja(te)ga.
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Alternatiivina võib lubada elanikel piirkonnast autoga välja sõita, kuid autosid 
mitte enne teatud kellaaega tagasi lubada. Niisiis tuleks neil autod parklasse 
jätta.

Kaubaveod oleks lubatud teatud kellaajani (mis tuleb eelnevalt täpsustada) 
vastavalt üldtingimustele. Päevaseid kaubavedusid vajavate ettevõtete 
jaoks võib luua väljaspool piirkonda asuva spetsiaalse laadimisala. Sealt 
toimetatakse kaup kargorataste või keskkonnasõbralike sõidukitega edasi.

Milliseid alternatiive autovabal päeval pakkuda?

Käepäraseim ja tõhusaim viis autovabal päeval liikuda on ühistransport. 
Soovitavad on järgnevad tegevused:

 � Tihedamad graafikud
 � Parem ligipääsetavus piiratud liikumisvõimega reisijatele
 � Madalamad sõiduhinnad või tasuta ühistransport
 � Eripakkumised (parkimise ja bussipileti või bussi- ja rongipileti 

kombineerimine, piletiga kinodes, ujulates jne soodustuse saamine)

Kaaluda võiks ka parklate ja kesklinna vahel või konkreetsetel marsruutidel 
(kesklinna tuur, ringteed) pendelveoteenuse käimapanekut.

Keskkonnasäästlikumaid sõidukeid võib autovabades tsoonides kasutada 
kaupade kohaletoimetamiseks või piiratud liikumisvõimega inimeste tarvis.

Alternatiivi pakuvad ka jalgrattad:

 � Kaasake kohalikke rattaühinguid ja -gruppe
 � Pakkuge „Pargi ja sõida“ rajatistes, raudteejaamades, bussipeatustes 

jne rattalaenutusteenust
 � Kombineerige bussi- või parkimispilet rattalaenutusega
 � Võimalik on ka autovõtmete või registreerimisdokumendi üleandmise 

vastu rattakasutuse pakkumine
 � Pakkuge mehitatud, halva ilma eest varjatud rattaparkimisvõimalust
 � Teavitage elanikke väljaspool autovaba piirkonda asuvatest ohututest 

ja märgistatud rattateedest
 � Ärge unustage sündmuse logistika ja muu jaoks kasutada 

kaubajalgrattaid!

Kuhu auto jätta?

„Pargi ja sõida“ taristu

Selleks, et julgustada elanikke autodest loobuma ja ühistransporti kasutama, 
võib äärelinnades sisse seada turvatud parklaid. Need parklad peaksid olema 
mehitatud ja nende lahtiolekuajad peaksid sobima autovaba päeva kestusega. 
Need võivad olla tasulised või tasuta (näiteks võib parkimistasu kombineerida 
bussipileti või rattalaenutusega). Parklatesse, mida ühistransport harilikult ei 
teeninda, peaks viima spetsiaalsed pendelveoteenused.
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Mugavad parklad

Nende jaoks, kel on vaja autot kasutada, tuleks autovaba ala lähedale 
luua spetsiaalsed parklad. Neid parklaid võib kasutada kaassõitjate autost 
väljalaskmiseks, lühiajaliseks (alla tunni pikkuseks) parkimiseks, autode 
ühiskasutuse hõlbustamiseks, kauba kohaletoimetamiseks jne. Neid ei tohiks 
kasutada pikaajalise parklana ja need peaksid olema mehitatud. Nendest 
parklatest võib kesklinna käima panna pendelveoteenuse.

Kohalikele elanikele mõeldud parklad

Ka kohalikele elanikele peaksid olema loodud spetsiaalsed parklad. Need 
peaksid asuma autovaba ala piires või sellele väga lähedal. Need tuleks 
avada üritusele eelneval päeval ja need peaksid lahti olema üritusele 
järgneva päevani. Rakendada võiks eritariife, et julgustada elanikke oma 
autosid terveks päevaks sinna parkima. Üksikasjad tuleks täpsustada 
parklaomanikega.

Kes on autovaba päeva korraldamise jaoks parimad partnerid?

Autovaba päeva tähistamine võib teha muret mõningatele kaupmeestele. 
Seetõttu tuleks teha jõupingutusi nende varajases staadiumis kaasamiseks.

 � Teavitage neid spetsiaalselt nende jaoks koostatud ametliku 
dokumendi abil sellest, kuidas ilma autota südalinna pääseb

 � Märkige iga kaupluse jaoks ära lähim ühistranspordipeatus
 � Reklaamige südalinnas asuvaid poode EUROOPALIIKUVUSNÄDALa 

ametlikul kaubal (näiteks võite poodide logod autovaba ala kaardile 
märkida)

 � Eraldage kaubavedude jaoks spetsiaalne koht ja kasutage 
kaubavedude jaoks keskkonnahoidlikke sõidukeid

 � Jagage poodides ühistranspordipileteid
 � Julgustage kaupluseomanikke autode keelamise teel saadud 

avalikku ruumi oma poepinna laiendusena kasutama (terrasside või 
tänavalettide abil). Pange tähele, et autovaba päev ei tohiks muutuda 
turundusürituseks.

MIDA TEIE LINN SEL AASTAL KA EI TEEKS, 
ÄRGE UNUSTAGE...
Selleks, et kindlustada ürituste sünergia Euroopa tasandil ja aidata inimestel 
tajuda, et nad on osa ülemaailmsest liikumisest, ärge unustage:

 � Järjekindlalt rakendada visuaalseid suuniseid http://www.mobilityweek.
eu/communication-toolkit

 � Olge loovad, mõelge välja uusi meetmeid ja tegevusi ja jagage neid 
oma riikliku koordinaatori või Euroopa sekretariaadiga http://www.
mobilityweek.eu/contact

 � Kasutage teemaviidet #mobilityweek ja jälgige ametlikke kontosid
Facebookis www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek 
Twitteris https://twitter.com/mobilityweek
Instagramis https://www.instagram.com/europeanmobilityweek
YouTube’is www.youtube.com/user/europeanmobilityweek 
Flickr’is www.flickr.com/photos/europeanmobilityweek

 � Sotsiaalmeediat kasutades pidage meeles:
 � Jagage materjali, mis teie sihtrühma huvitab
 � Parandage vead, kuid pieteeditundeliselt (lahutage faktid 

arvamustest)
 � Suhelge, rääkige oma partnerite ja toetajate edulugudest
 � Ärge spämmige
 � Kasutage õigekirjakontrolli ja kontrollige postitatavad lingid üle

 � Saatke tundlikumatele sihtrühmadele (kauplusepidajad, 
ettevõtted, autovabade alade elanikud) infokirju, et neid 
EUROOPALIIKUVUSNÄDALast teavitada ja neid korraldamises 
osalema kutsuda

 � Tellige meie e-uudiskiri http://www.mobilityweek.eu/newsletter
 � Kutsuge linnaametnikke kampaania korraldamises osalema, ergutage 

töötajaid rohkem säästlikke transpordiliike kasutama ning koostage 
neile kestlik pendelrändeplaan

 � Seirake ja hinnake oma tegevusi (konkreetsete meetmete kaudu 
saadud uute ühissõidukikasutajate arv, pärast kampaaniat autovabalt 
elada otsustavate inimeste arv, õhukvaliteedi paranemise näitajad, 
müra vähendamine, avalik arvamus teie plaanide ja tegevuste kohta 
jne)

 � Seostage oma tegevused asjaomaste ELi initsiatiividega (Projekt 
EDWARD - Euroopa liiklussurmadeta päev, Euroopa spordinädal, 
CIVITAS, Linnapeade pakt jne)

 � Kasutage teisi internetis saadaval olevaid materjale (teabeleht, poster, 
parima tava juhis http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources
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Kõik kommunikatsioonimaterjalid on inglise keeles. Käesolev käsiraamat, 
iga-aastane teabeleht ja poster ning kampaaniavideo on olemas kõigis ELi 
ametlikes keeltes.

EUROOPALIIKUVUSNÄDALA AUTASUD

EUROOPALIIKUVUSNÄDALa autasu antakse kohalikule omavalitsusele, 
kes tegi eelmise EUROOPALIIKUVUSNÄDALa jooksul kõige rohkem ära 
säästva liikuvuse teadlikkuse tõstmiseks.

Alates 2017. aastast antakse auhind välja kahes eri kategoorias: üks 
suurematele ja teine väiksematele linnadele.

Selle eesmärk on ergutada edukaid kampaaniaid ja tõsta teadlikkust kohalike 
meetmete vajalikkuse kohta säästliku linnaliikuvuse osas.

Finaliste tunnustatakse märtsis aset leidval mainekal tseremoonial Brüsselis 
ja nende kohta avaldatakse videoid ja teemalugusid.

Kriteeriumid

Mõlemas kategoorias kehtivad samad kriteeriumid.

Kohalikud omavalitsused võivad kandideerida EUROOPALIIKUVUSNÄDALa 
auhindadele, kui nad:
1. on registreerunud veebisaidil www.mobilityweek.eu 
2. on edastanud allkirjastatud harta
3. on „kuldosalejad“ ehk täidavad kolm järgnevat kriteeriumi:

määratud nädala jooksul käesoleva aasta teemaga sobivate tegevuste 
korraldamine
vähemalt ühe uue isiklike sõiduautode kasutuse vähendamisele suunatud alalise 
meetme rakendamine
autovaba päeva pühitsemine

4. asuvad kas EL-28 riigis, ELi kandidaatriigis, potentsiaalses ELi kandidaatriigis, mis 
on osa Stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessist, Euroopa Majanduspiirkonna 
riigis või Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigis. Need on järgnevad 
riigid: Albaania, Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Eesti, 
endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Island, 

Itaalia, Kosovo1, Kreeka, Küpros, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Läti, 
Malta, Montenegro, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, 
Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi 
Vabariik, Türgi, Ungari, Ühendkuningriik. 

Hindamiskriteeriumid
Sõltumatu linnaliikuvusekspertide žürii hindab:
1. Käesoleva aasta teemat käsitlevate tegevuste kvaliteeti
2. Sündmuste tegevuskava ja üldsuse kaasatust
3. Kommunikatsioonistrateegiat
4. Alalis(t)e meetme(te) mõju
5. Kohalike sidusrühmadega sõlmitud partnerluste ulatust

Kandideerimisprotsess

Kohalikud omavalitsused, kes soovivad EUROOPALIIKUVUSNÄDALa 
auhindadele kandideerida, peavad:

 � Täitma ära inglisekeelse kandideerimistaotluse ja lisama küsitud teabe
 � Esitama kandideerimistaotluse veebisaidil näidatud viisil
 � Lisama taotlusele allkirjastatud harta digitaalse koopia
 � Lisama autovaba päeva raames mootorliiklusele suletud ala kaardi
 � Saatma toetavat materjali nagu pildid (kõrge resolutsiooniga), videod, 

kommunikatsioonimaterjalid ja meediakajastuse väljavõtted
 � Kogu vajalik materjal tuleb saata 23. septembri ja 23. oktoobri vahel

1. Kõnealune määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo 
iseseisvusdeklaratsiooni kohta.
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Autasutseremoonia ja auhind

EUROOPALIIKUVUSNÄDALa auhinnatseremoonia peetakse Brüsselis ja 
osaleb ka ELi transpordivolinik. Harilikult leiab see aset märtsis. Tseremoonia 
käigus antakse üle ka säästva linnaliikuvusplaneerimise auhind.

Võitjaks valitud kohalikke omavalitsusi premeeritakse kuni kolme minuti 
pikkuse promovideoga, mis kirjeldab nende kui Euroopa säästva linnaliikluse 
meistri saavutusi.

TEEMAKOHASED LINGID

Euroopa Liidu veebisait ja dokumendid

 � European Commission - Mobility and Transport portal https://bit.ly/1epTAxu
 � European Commission - Clean transport, Urban transport https://bit.ly/2US0w8o 
 � European Commission - Sustainable Transport https://bit.ly/2vjGggO 
 � European Commission - Intelligent Transport Systems (ITS) https://bit.ly/2fSaRtI 

ELi projektid ja initsiatiivid
 � CIVITAS www.civitas.eu 
 � Eltis www.eltis.org 
 � BiTiBi project – Bike Train Bike www.bitibi.eu 
 � EBSF_2 project: http://ebsf2.eu/ 
 � FLOW project http://h2020-flow.eu/ 
 � FREVUE project https://frevue.eu/ 
 � MaaS4EU project: http://www.maas4eu.eu/ 

Kohalike omavalitsuste, organisatsioonide ja asjaomaste ette-
võtete initsiatiivid

 � BKK Budapest, launch of the FUTÁR tool: https://bit.ly/2sMaf2L 
 � FUTÁR tool: http://futar.bkk.hu 
 � Blue Bike: https://www.blue-bike.be/en 
 � City of Esch-sur-Alzette, Pedestrian signposting, https://bit.ly/2BQIcC9 
 � City of Paris, Paris respire: https://bit.ly/2HxHWrQ
 � Hitch: http://www.hitchit.co/ 
 � International Post Corporation, Parcel Lockers webpage: https://bit.

ly/2oyyKf7 
 � MaaS Alliance: https://maas-alliance.eu/ 
 � MaaS Global: https://maas.global/ 
 � The Money Advice Service (car cost calculator): https://bit.ly/1Ds8xRu 
 � Le Moniteur Automobile (car cost calculator): https://bit.ly/2HmdTUg 
 � Mulhouse Alsace Agglomération, news item on Compte Mobilité:  

https://bit.ly/2EZAu7s 
 � RATT Timisoara, bike-sharing webpage: http://www.ratt.ro/velo_

tm.html 
 � STIB Brussels, walking map: https://bit.ly/2ZpuAHb 
 � Street Life Festival 2018, Vienna, https://www.streetlife.wien/streetlife-

festival 
 � Swiss Federal Railways, Multimodal webpage: https://bit.ly/2CMV6xz
 � Tisséo Toulouse, Pastel Card: https://bit.ly/2l4sUPx  
 � Transport for London (TfL), walking map: https://bit.ly/1MIEkxp 
 � UPS, trial of electric tricycles: https://bit.ly/2F322Nl 




