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Linnaruum on väärtuslik. On olulisem kui kunagi varem, et linnad
oleksid inimeste, mitte autode jaoks. Muutused poliitikas on võimalikud
üsna lühikese aja jooksul.
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Oleme hakanud väärtustama töötajaid, kes olid seni nähtamatud, sealhulgas
ühistranspordi töötajaid ja teisi, kes aitavad meil liikuda. Peame taastama usalduse
ühistranspordi suhtes, mis on ülioluline linnas jätkusuutlikuks ja ohutuks liikumiseks.
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Nähtamatust sai nähtav: igapäevasest transpordist tulenev õhu- ja mürasaaste tase langes
enneolematult madalale. Euroopa elanikud nautisid mõnda aega puhtamat õhku ja vähem mürarikast
linnaruumi ning avaldasid soovi, et see jätkuks. Mida me saaksime teha, et see mingis mahus säiliks?
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Meie maailm liikus liiga kiiresti. Võtame hoogu maha ja
kaalume linnakeskustes madalama kiiruspiirangu kehtestamist.

Hingamisteede tervis ja aktiivne eluviis on praegu olulisemad kui kunagi varem. Esialgsed uuringud
näitavad, et saaste ja ras vumine suurendavad olulisel määral COVID-19ga seotud terviseriske. Seetõttu
peame leidma paremaid ja püsivamaid viise, et aidata inimestel meie linnades ohutult jalgsi käia ja
jalgrattaga sõita. Igaüks peaks vormis püsimise nimel pingutama ning sporti harrastama, seega pole
üllatav, et paljud poed osteti treeningvahenditest tühjaks. Parim treening on aga siiski aktiivse liikumis e
saatel igapäevaste toimetuste tegemine.
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Kodus töötamine on muutunud normaalseks ja
võimalikuks paljudele inimestele ning see
vähendab vajadust ummikuid ja saastet tekitava
igapäevase liikluse järele. Suur hulk inimesi peab
aga endiselt oma töökohale jõudma, mistõttu
peavad tööandjad, linnaliikuvuse eksperdid ja
planeerijad tegema koostööd, et leida lahendused,
mis aitavad meil liikuda turvalise taastumise poole.
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Laste kooliviimine vanemate autoga annab ummikut e
tekkesse märkimis väärse panuse. Kuna see tekitab
aga teistes lastes jalgsi käimise või jalgrattaga sõitmise
suhtes ohutunde, viivad ka nende vanemad neid
autoga kooli – see on suletud ring, millest välja ei
pääse. Kaug- või e-õpe võib aidata neid sõite
vähendada, kuid me vajame oma laste kooliviimiseks
jätkusuutlikumaid valikuid.

Digitaalsed vahendid on transpordi süsteemi tõhusa kasutamise võti, kuid need peavad kõikidele sobima.
Liikuvuseksperdid on palju aastaid pidanud mitmeliigilise liikuvuse edendamiseks diskussiooni liikuvuse kui
teenuse ehk MaaS teenuse (Mobility as a Service) teemal. Abiks võivad olla rakendused, mis pakuvad reaalajas
teavet vähem koormatud valikute kohta, või transpordiplaneerijad, mis pakuvad mitme bussi asemel jalgsi
käimise valikuid. Nende vahendite täielikuks kasutamiseks on vajalikud ka digikirjaoskus ja juurdepääsetavus.
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Veebist ostmine on olnud
üheks lahenduseks eriolukorr
a ajal, aga kuidas
on
kättetoimetamisega? Pidagem
meeles
veojalgrataste
potentsiaali,
mis
toob
heitevaba logistika sammu
võrra lähemale!
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Teatavad inimrühmad on haavatavamad
kui
teised.
Ehitame
linnades
üles takistustevaba transpordisüsteemi, sest
linn, mis
on ligipääsetav ratastoolis
inimesele, on linn, mis on ligipääseta v
kõigile.
#MobilityWeek
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Oxfordi Ülikooli majandusteadlane Kate Raworth on loonud sõõrik-majanduse teooria (2017). Seda
teooriat kasutatakse nüüd mitmes linnas COVID-19 kriisist taastumiseks. See kujutab
majandust sõõrikuna, kus välimine ring on ökoloogiline lagi ja sisemine ring on miinimum, mida me
heaks eluks vajame. Kõik peaksid jääma vahepealsesse mugavuspiirkonda, ilma et keegi auku
kukuks.
#MobilityWeek

Millised tegevused leiavad aset EUROOPALIIKUVUSNÄDALAL 2020?
Vastavalt kohalikule olukorrale võite septembris organiseerida mõningaid allpool soovitatud tegevusi . Järgige
alati oma riigi ja piirkonna ohutusreegleid ja/või soovitusi.
✓ Jalgsi käimine ja jalgrattasõit on endiselt võimalik –
veenduge, et see on elanikele mugav ja ohutu!
✓ Pakkuge juhendatud ringkäike, et selgitada uusi
ohutusreegleid ja näidata kohti, kus ruum on antud
(pargitud) autode asemel inimestele.
✓ Organiseerige linnadevahelisi veebikonverentse,
nagu
tehti
eelmisel
aastal
Balkanimaades. https://balkangreenenergynews.co
m/video-mayors-of-western-balkans-capitals-assustainable-urban-mobility-ambassadors/
✓ Infostend, mis näitab liiklusvoo graafikut või
analüüsi COVID-19 leviku kõige hullematel
nädalatel.
✓ Küsitlused,
et
teha
kindlaks
linnaruumi
kasutamisega seotud väljakutsed ja soovid ning
tuvastada harjumused ja nende muutused meie
liikumisviiside valikus.
✓ Suuremaid üritusi organiseerides olge loov, et
tagada füüsilise distantsi hoidmine. Hollandi
rattasõidukampaania loojad kasutasid näiteks oma
jalgrataste
pakiraamil
baguette´i,
et
tõsta
autojuhtide teadlikkust ohutust vahemaast, kui nad
mööduvad jalgratturist.
✓ Veebiloterii auhindadele, mis edendavad jalgsi
käimist ja jalgrattasõitu.
✓ Turunduskampaania, et suurendada ühistranspordi
atraktiivsust ja ohutust.

✓ Loovad võistlused, nt ühistranspordi tasuta aastavõi kuukaardi võitmiseks.
✓ Kasutage
sotsiaalmeediat,
et
edendada saastevaba liikuvust ja kohalike elanike
kaasatust (ametlik teemaviide #MobilityWeek).
✓ Korraldage süsinikujalajälje väljakutse; turul on mitu
rakendust, mis näitavad pärast reisikäitumise
andmete
sisestamist
reaalajas
tulemusi. https://travelbetter.panda.org/?utm_sourc
e=BetterPoints%20B2B%20mailing%20list&utm_ca
mpaign=174a02d3ac-Newsletter-Week212020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0
_5cbfb9faa8-174a02d3ac-313004905
Näidake
inimestele nende süsinikujalajälje suurust ja andke
nõu, kuidas seda vähendada.
✓ Korraldage sotsiaalmeedias selfivõistlus, et näha,
kes
postitab
pilte
endast
kasutamas
keskkonnasõbralikke transpordivalikuid.
✓ Kaasake
elanikke
ja
huvirühmi
ühistranspordi
ligipääsetavuse
parendamiseks
ning saastevabade liikuvusteenuste testimiseks.
✓ Miks
mitte
ületada
maailmarekord?
Eesmärgi seadmiseks või ületamiseks on olemas
mitmesuguseid maailmarekordeid. Kasutage oma
kujutlusvõimet
ja
püstitage
koos
kohalike
elanikega saastevaba liikuvuse maailmarekord.

Need on vaid mõned paljudest tegevustest, mida saate sel aastal korraldada lisaks
traditsioonilistele üritustele, mis hõlmavad koole, vabaühendusi, kohalikke ettevõtteid jne. #MobilityWeek

