
TEMAATILISED SUUNISED



Autorid

POLIS - innovaatiliste transpordilahendustega tegelev 
Euroopa linnade ja piirkondade võrgustik
Balázs Németh

BNemeth@polisnetwork.eu

Niklas Schmalholz 

NSchmalholz@polisnetwork.eu

EUROCITIES
Juan Caballero

juan.caballero@eurocities.eu

Mai 2020

mailto:BNemeth@polisnetwork.eu
mailto:NSchmalholz@polisnetwork.eu
mailto:juan.caballero@eurocities.eu


SISUKORD

Pöördumine seoses COVID-19 pandeemiaga 5

Sissejuhatus selle aasta teemasse: „Keskkonnasõbralik 
liikuvus kõigi jaoks” 6

Linnade panus on Euroopa rohekokkuleppe edukaks 
elluviimiseks ülimalt tähtis 8

LINNAD, MIS ON ENDALE SEADNUD AMBITSIOONIKAD 
NULLHEITE EESMÄRGID 9

AMSTERDAM 9

BARCELONA  11

KOPENHAAGEN 12

LINNAD, MILLE TARISTUINVESTEERINGUD TOETAVAD 
HEITKOGUSTE VÄHENDAMIST 14

PRAHA 14

GRAZ 16

RIIA 18

NULLHEITELE ÜLEMINEKU MEETMETE RAKENDAMINE 20
MADALAM AUTOKASUTUS PARANDAB ÕHUKVALITEETI JA VÄHENDAB 
MÜRASAASTET 20

GRONINGEN – LINNA ON LOODUD UUS ELEKTRIBUSSIPARK 22

FREVUE PROJEKT – LINNAS TOIMIVAD HEITETA KAUBAVEOLAHENDUSED 24

LIGIPÄÄSETAV ÜHISTRANSPORT MÄNGIB OLULIST ROLLI 
KÕIKI KAASAVA ÜHISKONNA LOOMISEL 25

VIIN – LOODUD ON INFOPUNKTID ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE 25

KRAKÓW – ÜMBER EHITATUD ÜHISTRANSPORDITARISTU 26

MADALMAADE EDELAOSA – NÕUDETRANSPORDI RAKENDAMINE 28

HAMBURG – ÜHISTRANSPORDIS TÄHELEPANU PÖÖRAMINE NAISTE TURVAL-
ISUSE TAGAMISELE 30

VARSSAVI – RÕHK LIGIPÄÄSETAVUSE PARANDAMISEL 31

GENT – MADALAMA SISSETULEKUGA ELANIKEGRUPPIDE JAOKS ON VÄHEN-
DATUD NULLHEITEGA TSOONIDE KEHTESTAMISEGA KAASNEVAT MAKSE-
KOORMUST  32



4



Pöördumine 
seoses COVID-19 
pandeemiaga

Käesolevad temaatilised suunised töötati välja 
enne COVID-19 pandeemia puhkemist, mistõttu 
ei kajasta selles dokumendis sisalduvad tekstid 
tingimata kõige värskemat olukorda. COVID-19 
põhjustatud eriolukorra tõttu on liikuvus meie 
linnapiirkondades erakordselt palju muutunud. 
Mitmed linnad on mõistnud, et linnatranspordi 
puhul on möödapääsmatu uue ja säästvama 
lähenemisviisi rakendamine. Näiteks on 
laiendatud aktiivseks liikuvuseks ettenähtud 
alasid. Selle aasta teises pooles avaldatakse 
liikumispiirangutega nädalate jooksul saadud 
kogemusi käsitlev teabeleht, mis täiendab 
käesolevaid temaatilisi suuniseid ja aitab 
kohalike kampaaniate korraldajatel valmistuda 
EUROOPALIIKUVUSNÄDALA tähistamiseks 16.–
22. septembril 2020. 

Mõistame, et linnade jaoks, kes on aastate jooksul 
meie kampaanias osalenud, on praegu keeruline 
aeg. Avaldame teile kõigile poolehoidu.
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Aastal 2020 on EUROOPALIIKUVUSNÄDALA teema „Keskkonnasõbralik 
liikuvus kõigi jaoks”. See teema peegeldab Euroopa Komisjoni presidendi 
Ursula von der Leyeni poolt Euroopa rohekokkuleppe tutvustamisel 
esitletud eesmärki olla aastaks 2050 esimene CO2-neutraalne maailmajagu. 
Selleaastase teema eesmärk on rõhutada ka nullheitega transpordi 
kättesaadavuse ja ligipääsetavuse olulisust ning tuua esile hea kaasamise 
tava järgimist otsuste tegemisel.

Kuigi mitmes Euroopa suuremas linnas on isiklike sõiduautode kasutus 
vähenenud ning eeldatakse, et lähiaastatel tehakse 50% käikudest 
ühistransporti või jalgratast kasutades või jalgsi,1 siis Euroopa Keskkonnaameti 
(EEA) hiljutised uuringud kinnitavad transpordi heitkoguste märkimisväärset 
kasvu võrreldes 1990. aasta tasemega.2 Täpsemalt, kogu transpordisektori 
heitkogused kasvasid 1990.–2018. aastal 28%, mis näitab tungivat vajadust 
edendada linnapiirkondades CO2-neutraalseid transpordilahendusi. Kuigi 
mitu Euroopa olulisemat suurlinnapiirkonda on võtnud kasutusele rangeid 
meetmeid, oli transpordiks kasutatava taastuvenergia osakaal 2018. aastal 
ikka vaid 8,1%.3

Kliimamuutused ja nendega seotud keskkonnamõju nagu üleujutused, põuad 
ja kuumalained, kujutavad endast otsest ohtu eurooplaste heaolule. Vastavalt 
Pariisi kokkuleppele, mille eesmärk on hoida globaalne soojenemine 1,5 
kraadi piires, on oluline saavutada 2050. aastaks CO2-neutraalsus.4 CO2-
neutraalsust saab saavutada mitme meetodi abil, sealhulgas CO2 heite 
vähendamisega, eelistades vähese heitega ja heiteta ühistranspordi ja 
eratranspordi lahendusi. Samuti jalgsi liikumist ja jalgrattasõitu. Hinnangute 
kohaselt elab 2050. aastaks umbes 80% maailma elanikkonnast 
linnapiirkondades ja seega on linnade roll ambitsioonikate plaanide 
elluviimiseks võtmetähtsusega.5

1.  https://bit.ly/2zsPHQz
2.  https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
3.  https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
4.  https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
5.  https://bit.ly/3eNR5gM

Sissejuhatus selle aasta 
teemasse: „Keskkonnasõbralik 
liikuvus kõigi jaoks”

https://bit.ly/2zsPHQz
https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://bit.ly/3eNR5gM
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Hoolimata Euroopa linnapiirkondade erinevatest klimaatilistest, geograafilistest 
ja sotsiaal-majanduslikest tingimustest saab igal pool rakendada meetmeid 
CO2-neutraalse ja kaasava linnakeskkonna loomiseks. Seetõttu julgustab 
EUROOPALIIKUVUSNÄDAL 2020 inimesi ja kohalikke omavalitsusasutusi 
astuma samme CO2-neutraalse maailmajao pikaajalise eesmärgi saavutamiseks. 

Ehkki strateegia pikaajalisem eesmärk on alles kauges tulevikus, võib 
meetmetel, mis võitlevad saaste, CO2 heite ja liiklusummikutega, olla eesmärkide 
saavutamisel juba täna väga suur mõju. Linna keskustes ja nende ümbrustes 
olevad ummikud lähevad praegu maksma peaaegu 100 miljardit eurot aastas 
ehk üks protsent ELi SKPst.6 Lisaks sellele põhjustab õhusaaste üle 400 000 
enneaegse surma.7 Seega hakkavad pikaajaliste mõjudega meetmed nagu 
näiteks jalgrattasõidu ja jalgsi liikumise soodustamine ning vähese heitega ja 
CO2-neutraalse ühistranspordi edendamine koheselt positiivset mõju avaldama. 

Selles dokumendis käsitletakse lähemalt mitmeid linnu, kus on seatud heiteta ja 
kõiki kaasava liikumiskeskkonna saavutamiseks ambitsioonikad eesmärgid ning 
tutvustatakse tänavusel EUROOPALIIKUVUSNÄDALAL osaleda plaanivatele 
omavalitsustele ideid, kuidas oma elanikele Euroopa Komisjoni edasipüüdlikke 
eesmärke tutvustada.

6.  https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
7.  https://bit.ly/34Z6SF5

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
https://bit.ly/34Z6SF5
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Euroopa Linnapeade Paktiga leiti, et parimate kogemuste jagamine 
aitab kohalikel poliitikakujundajatel paremini saavutada üle-euroopalisi 
kliimaneutraalse majanduse eesmärke.8 Ehkki paljudel kohalikel 
omavalitsustel erinevais Euroopa paigus on ambitsioonikaid algatused, 
on nende kohest mõju keeruline mõõta, kuna liikuvuskavadega seatud 
eesmärgid keskenduvad pigem kaugemale tulevikule. Lisaks sellele ei suuda 
kõige uuemad vähese heitega või heiteta tehnoloogialahendused, nagu 
vesinikbussid, veel mastaabisäästu pakkuda. Euroopa Komisjon tervitab 
Euroopa linnade, nagu Amsterdami, Barcelona, Kopenhaageni, Praha ja 
paljude teiste seatud edasipüüdlikke eesmärke, millega soovitakse saavutada 
heitevaba linnakeskkond 2050. aastaks või veelgi varem. Järgmises kahes 
peatükis käsitleme mõnesid linnu lähemalt, kus on selline eesmärk võetud 
ning kus tehakse ka taristuinvesteeringuid selle eesmärgi saavutamiseks.

8.  https://bit.ly/2VVjhWd

8

Linnade panus on Euroopa 
rohekokkuleppe edukaks 
elluviimiseks ülimalt tähtis

https://bit.ly/2VVjhWd
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LINNAD, MIS ON ENDALE 
SEADNUD AMBITSIOONIKAD 
NULLHEITE EESMÄRGID

Sellised linnad nagu Amsterdam, Barcelona ja 
Kopenhaagen astuvad erinevate poliitikameetmete 
abil konkreetseid samme oma ambitsioonikate 
kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamiseks. 
Kõik need linnad on eesmärgi täitmiseks ja saaste 
vähendamiseks näinud ainuvõimalikuna tervikliku 
lähenemisviisi rakendamist, mis väljendub väga 
erinevates meetmetes ja tegevustes. Selles 
peatükis tutvustataksegi mitmeid toimivaid 
lahendusi.

Amsterdam

Ligi kahe ja poole miljoni elanikuga Amsterdami 
suurlinnapiirkond, mis asub Randstadi 
linnapiirkonna keskel, on endale võtnud suured 
eesmärgid heitevabaduse saavutamiseks 2030. 
aastaks.9 Sellest said alguse Hollandi suurima 
linna mitmesugused tegevused jalgsi liikumise ja 
jalgrattasõidu edendamiseks, ühistransporditeenuste 
laiendamiseks ja investeeringuteks elektrisõidukite 
laadimistaristusse.10

Viimastel aastatel on suur osa ajaloolisest 
kesklinnast eraldatud jalakäijatele ning piiratud 
on isiklike sõiduautodega linna sisenemist. 
See on algatus, mis suurendab jalgratturite ja 
jalakäijate ohutust ning loob ühtlasi mõnusa 
õhkkonna paljudel kesklinna piirkonna tänavatel 

9. https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
10. https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/

NOx heite 
eeldatav 

vähenemine 
2030. aastaks 

96%1 
Taastuvenergial 

töötavate 
elektrisõidukite 

laadimis-
jaamade arvu 

kasv 400%2 

1. https://bit.ly/2Kv5511
2. https://bit.ly/3eOSNOL

https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
https://bit.ly/2Kv5511
https://bit.ly/3eOSNOL
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ja väljakutel.11 Tervet linnapiirkonda hõlmava tervikliku parkimispoliitika 
tulemusena suunatakse külastajad ja igapäevased pendelrändajad väljaspool 
kesklinna asuvatesse pargi ja reisi parklatesse. Muud transpordiliigid, näiteks 
parvlaevad, mis ühendavad linna põhja- ja lõunaosa, elektrifitseeritakse või 
asendatakse hübriidmudelitega aastaks 2022.12

Lisaks jõupingutustele jalakäijate ja jalgratturite ohutuse suurendamiseks 
ning kindlameelsele eesmärgile heitkoguste vähendamiseks, suurendab 
Amsterdam investeeringuid elektrisõidukite laadimistaristusse. Lähiaastatel 
on Amsterdami suurlinnapiirkond lubanud paigaldada Amsterdami linna ning 
Põhja-Hollandi, Flevolandi ja Utrechti piirkondadesse 20 000 elektrisõidukite 
laadimispunkti. See märkimisväärne investeering suurendab olemasolevate 
avalike ja poolavalike laadimisjaamade arvu (4600) rohkem kui neli korda.13 
Kõik 20 000 täiendavat laadimispunkti põhinevad taastuvenergial.14

11. https://bit.ly/2yDsUkv
12. https://bit.ly/2Vwwvdg
13. https://bit.ly/3eMoJUa ja https://bit.ly/2xSPXYs
14. https://bit.ly/3bABCi8

Elektrisõidukite laadimisjaam Amsterdamis

https://bit.ly/2yDsUkv
https://bit.ly/2Vwwvdg
https://bit.ly/3eMoJUa
https://bit.ly/2xSPXYs
https://bit.ly/3bABCi8
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NOx tase 
vähenes 

2017. aastaga 
võrreldes 19% 

Tasuta 
ühistransport 

kolm aastat 
pärast 

isiklikust autost 
loobumist 

Viimase nelja 
aasta jooksul 

on investeeritud 
800 miljonit 

eurot

Barcelona 

2020. aasta alguses15 astus Barcelona 
suurlinnapiirkond esimesed sammud heitevaba 
linnapiirkonna saavutamiseks, kehtestades 
vähese heitega tsooni (LEZ), kuhu on 
tööpäevadel, ajavahemikus 7.00–20.00, keelatud 
siseneda keskkonda kõige rohkem saastavamate 
sõidukitega (Euro II kategooria või madalam). 
Sellel meetmel, mis mõjutab enamikku Kataloonia 
pealinnapiirkonnast, on olnud vahetu mõju. Vaid 
kuu pärast selle kasutuselevõttu alanes NOx 
tase 2017. aasta lähtetasemega võrreldes 19%. 
Lisaks vähese heitega tsooni sisenemisega 
seotud trahvile pakub linnavalitsus samas ka 
stiimuleid. Vana sõiduki, millel on vähese heitega 
tsooni muidu sissepääs keelatud, võib vahetada 
kolmeaastase ühistranspordipileti vastu. 

Lisaks sellele, et vähendada eraautode liikumist 
Barcelona kesklinnas on linna investeeringute 
eesmärk parandada ka ühistranspordi 
kättesaadavust. Barcelona Metropolitan Transport 
investeeris nelja aasta jooksul 800 miljonit eurot, 
et suurendada liinide 1–5 sagedust tipptundidel 
selleks, et liinide intervall oleks alla nelja minuti.16 
Peale selle on ostetud 23 heiteta bussi, mis 
suurendab elektri-, maagaasi- või hübriidsõidukite 
koguarvu 266ni. Barcelona Metropolitan 
Transport on võtnud eesmärgiks, et aastaks 2030 
koosneks autopark üksnes elektri-, hübriid- ja 
gaasisõidukitest.

15.  https://bit.ly/2VWYZvt
16.  https://bit.ly/3aA2ltQ

https://bit.ly/2VWYZvt
https://bit.ly/3aA2ltQ
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Kopenhaagen

Kui Euroopa rohekokkulepe on ambitsioonikas, 
siis Kopenhaageni linnal on veelgi kõrgemad 
eesmärgid. Taani pealinn on seadnud eesmärgiks 
CO2-neutraalse transpordi saavutamise juba 2025. 
aastaks17 ning on selleks võtnud kasutusele palju 
energiatarbimise ja liikuvusega seotud meetmeid. 
Need meetmed on suunatud sõidukeid ja üksikuid 
sõite puudutavatele otseselt mõõdetavatele 
eesmärkidele. Kopenhaageni üks eesmärk on 
saavutada CO2-neutraalne ühistransport, minnes 
eraautodelt üle jalgsi liikumisele, jalgrattasõidule ja 
ühistranspordile. Kopenhaagen näeb ette, et 2025. 
aastaks tehakse 75% kõigist reisidest jalgsi liikudes 
või jalgratta või ühistranspordiga sõites ning need 
reisid on seega CO2-neutraalsed.18 Kopenhaagen 
on oma jõupingutustes eeskujuks: kõik linna sõidukid 
töötavad elektri, vesiniku või biokütustega. 

Piirkonna kohalikud omavalitsused kasutavad ära 
Kopenhaageni elanike jalgrattasõidu entusiasmi, 
samuti pealinna tasast reljeefi. Jalgratturid saavad 
loota üha laiendatavale ulatuslikule jalgrattateede 
võrgule, mis hõlmab isegi „jalgratta-kiirteid”. Need 
kiirteed on 28 omavalitsuse ja Kopenhaageni 
pealinnapiirkonna ainulaadse koostöö tulemus, 
mille eesmärk on edendada ohutumat, kiiremat ja 
hõlpsamat jalgrattasõitu ning pendelrännet.19

Pärast esimese marsruudi avamist 2012. aastal ehitati 
2017. aastaks veel viis marsruuti, mis oli alles algus – 
45 marsruuti hõlmava võrgustiku kogupikkus on 746 
kilomeetrit. Lisaks kiirteedele on Kopenhaagenis veel 

17.  https://bit.ly/3cBboMy
18.  https://bit.ly/3eQ2j4f
19.  https://bit.ly/2VxwxkT

20 000 tonni 
CO2 kokkuhoidu 

aastas 
Oodatava eluea 
pikenemine ühe 

aasta võrra 
Aastas 1,1 

miljonit 
haiguspäeva 

vähem

https://bit.ly/3cBboMy
https://bit.ly/3eQ2j4f
https://bit.ly/2VxwxkT
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400 km jalgrattateid.20 Taani riigi hinnangul võivad jalgratta-kiirteed suurendada 
jalgrattareiside arvu pealinna piirkonnas 6 miljoni võrra võrreldes 2019. aasta 
andmetega. 

Kui jalgratturid ei eelista Kopenhaageni linna sisenemiseks kasutada jalgratta-
kiirteid, saavad nad jalgratta tasuta kaasa võtta linnalähirongi (S-rongid).21 
Aasta jooksul pärast selle meetme kehtestamist kogu 170 km pikkuses 
võrgus kasvas transporditavate jalgrataste arv 188 000-lt 630 000-le, st üle 
300%.22 Transporditavate jalgrataste arvu suurenemise üheks põhjuseks on 
kokkupandavate istmetega spetsiaalsete jalgrattavagunite kasutuselevõtt. 

Kõik need meetmed on Kopenhaageni pealinnapiirkonna elanikele märkimisväärselt 
kasu toonud. Omavalitsuse hinnangul võrdub see umbes 1,1 miljoni kokkuhoitud 
haiguspäevaga ja 20 000 tonni kokkuhoitud CO2 heitega aastas.23 Kui Taani 
pealinnas õnnestub saastuse taset vähendada Taani maapiirkonnaga samale 
tasemele, pikeneb eeldatav eluiga 2040. aastaks ühe aasta võrra.24

20.  https://supercykelstier.dk/about/
21. https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
22.  https://bit.ly/3ay53jE
23.  https://bit.ly/2S4KTau ja https://bit.ly/3aw7PFT
24. https://bit.ly/2S3fx3Y

Kopenhaageni piirkondlikud rongid pakuvad jalgrataste tasuta vedamise võimalust

https://supercykelstier.dk/about/
https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
https://bit.ly/3ay53jE
https://bit.ly/2S4KTau
https://bit.ly/3aw7PFT
https://bit.ly/2S3fx3Y
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LINNAD, MILLE 
TARISTUINVESTEERINGUD 
TOETAVAD HEITKOGUSTE 
VÄHENDAMIST

Lisaks eeltoodud näidetele omavalitsuste 
ulatuslike poliitikameetmete kohta on sellega 
sarnane ka Praha, Grazi ja Riia linna lähenemisviis 
käitumismuutuste saavutamiseks – need linnad 
teevad suuri investeeringuid ühistranspordi-, 
jalgrattasõidu- ja jalgsi liikumise taristusse.

Praha

Praha linn kui üks suurimaid Kesk-Euroopa 
pealinnu ja üks kõige kiiremini kasvavaid linnu 
Euroopas on seadnud sihiks saada 2050. aastaks 
heitevabaks linnaks.25

Tšehhi pealinn on viimastel aastatel palju 
investeerinud ühistransporti. Ainuüksi 2017. 
aastal eraldati 245 miljonit eurot taristule, 
sealhulgas jaamade renoveerimisele ja 
trammiliinide pikendamisele.26 Jõupingutusi on 
veelgi suurendatud, tehes otsuse ehitada neljas 
metrooliin, mis ühendab ajaloolist kesklinna linna 
kaguosaga. 2019. aasta suvel alustati 2,7 miljardi 
euro suurust investeeringut.27 Raudtee-, bussi-, 
metroo- ja autoreiside ühendamiseks arendatakse 
välja uut suurt transporditerminali Praha 
Smichov. Uus terminal soodustab ühistranspordi 
kasutamist, kiirendades ja hõlbustades üleminekut 
eri transpordiliikide vahel.

25.  https://bit.ly/352475H
26.  https://ceec.uitp.org/prague-investment
27.  https://bit.ly/2SjQv0P

57% kõigist 
reisidest 

toimub ühis-
transpordiga. 

Prahas on 
peaaegu 

50%-l ühis-
transpordiga 

reisijatest 
metroo 

peamine 
ühistranspordi-

liik ja see 
moodustab 

ühis-transpordi 
selgroo (2017)1 

1. https://bit.ly/2KudrpB

https://bit.ly/352475H
https://ceec.uitp.org/prague-investment
https://bit.ly/2SjQv0P
https://bit.ly/2KudrpB
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Teise olulise eelseisva ehitusprojekti raames 
rajatakse uus kaheksakilomeetrine metrooliin, 
mis ühendab olemasoleva metroovõrgu uue 
trammiliiniga ja vähendab seeläbi äärelinnas 
autode ja busside heiteid. Need on kaks 
näidet, kuidas linn teeb tööd tavaautode arvu 
vähendamiseks teedel. 

Samuti püüab linnavalitsus edendada 
elektromobiilsust ja hoogustada aktiivset 
transporti. Jalgsi liikumist ja jalgrattasõitu 
soodustatakse kvaliteetse rohelise avaliku ruumi 
arendamisega. 

Linna piires 
ühistransporti 

kasutavate 
inimeste arv 

on suurenenud 
1,03 miljardilt 

reisilt 2000. 
aastal 1,28 

miljardile reisile 
2016. aastal (s.o 

24% kasv) – 
20181 

1. https://bit.ly/2VT1nDI

https://bit.ly/2VT1nDI
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Graz

Grazi linnal (Austria) on liikumisharjumusi vaatavate 
küsitlusuuringute läbi viimise osas pikaajalised 
traditsioonid, mis algasid 1980. aastatel. Viimane 
uuring näitab kerget nihet mootorsõidukite 
kasutamiselt jalgsi liikumise ja jalgrattasõidu poole. 
Nii kasutab ühistransporti umbes 20% elanikest, 
42% kasutab isiklikke sõidukeid ja umbes 38% 
liigub kas jalgsi või jalgrattaga.28 Jalgratturite ja 
jalakäijate suhteliselt kõrge protsent on tingitud 
sellest, et Grazis on Euroopa suurim jalakäiguala. 
Lisaks on linn aktiivselt edendanud jalgrattasõitu, 
jalgsi liikumist ja ühistransporti, eriti viimastel 
aastatel. Sellesuunalisi jõupingutusi koondab 
2020. aastal vastu võetud liikuvusstrateegia, mille 
fookuses on säästev liikuvus ja seda toetavad 
taristuinvesteeringud, eriti Grazi äärelinnas.29

Lisaks on lähiaastateks vastu võetud 
investeerimiskava trammiteenuste laiendamiseks. 
117 miljoni euro suuruse kavaga vähendatakse 
kitsaskohti, suurendatakse kahe rööbasteega 
trammiteede arvu ja pikendatakse olemasolevaid 
liine. Linnaametnikud rõhutavad, et Grazi linna ja 
Steiermargi liidumaa rahastatava investeeringute 
paketi eesmärk on parandada trammide 
liikumise täpsust ja sagedust.30 Sarnaselt Viiniga 
propageerib Graz ühistranspordi aastakaardi 
ostmist inimestele, kelle peamine elukoht on 
Steiermargi liidumaa pealinnas. Grazi linn 
otsustas 2016. aastal subsideerida residentide 
riiklikku aastapiletit. 2020. aastal on aastapileti 
hind mitteresidentidele 456 eurot, samas kui 

28.  https://bit.ly/3aA2uNG
29.  https://bit.ly/3buYPlL
30.  https://steiermark.orf.at/v2/news/stories/2893728/
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Steiermargi liidumaa pealinna elanikud maksavad 
ainult 228 eurot ehk poole hinnast. Esialgse 
hinnalanguse tulemusel suurenes aastakaartide 
arv 300%.31 Viimaste andmete kohaselt on enam 
kui 10%-l elanikest aastapilet. Ehkki see arv ei 
tundu esmapilgul kuigi kõrge, tuleb arvestada, et 
60 000 elanikku on õppurid, kellel on erinevad 
piletipaketid.32

Need jõupingutused on eriti olulised, kuna 
Grazi kodanikud olid 2012. aastal kohalikul 
rahvahääletusel vastu vähese heitega tsooni 
kehtestamise ideele. Veoautode jaoks on alates 
2014. aastast siiski kehtinud Grazis ja Steiermargi 
liidumaal piirkondlik vähese heitega tsoon, mis 
kohustab neid vastama Euro III heitenormidele. 
Steiermark asub Alpides, basseinikujulises 
orus, kus on raske vältida saasteainete 
kontsentratsiooni.

31.  https://bit.ly/3bAuB0D
32.  https://bit.ly/3by4ffK
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Riia

Läti pealinn, kus elab kolmandik kogu elanikkonnast, 
on viimastel aastatel teinud suuri investeeringuid 
jalgratta-, jalakäijate ja ühistranspordi taristusse, 
eriti Euroopa Liidu rahalisel toel. Kuigi puuduvad 
andmed selle kohta, et Läti oleks ületanud 
Euroopa õhukvaliteedi norme, seisis Riia silmitsi 
saasteprobleemidega, mis olid seotud tihedalt 
hoonestatud ajaloolise kesklinnaga. Nii otsustati 
muuta vanalinn saaste vähendamiseks ja turismi 
edendamiseks jalakäigualaks.33 Autode keelamine 
kesklinna eri tänavatel esmaspäevast laupäevani 
kell 12.00–18.00 suurendab ühtlasi jalakäijate ja 
jalgratturite turvalisust.34

Lisameetmeid rakendati ühistransporti 
investeerimisega Euroopa Investeerimispanga toel, 
kes eraldas 75 miljonit eurot 20 madalapõhjalise 
trammi ja 20 vesinikkütusega bussi ostmiseks, 
et vahetada välja vanemad sõidukid. Need 
investeeringud, mis olid osa Junckeri kavast, 
hõlmavad ka trammide ja vesinikupõhise taristu 
ehitamist ja ajakohastamist.35

Riia kui kolme Balti riigi suurim linn mõistis 
jalgrattateede potentsiaali juba 2000. aastate 
alguses. 2001. aastal ehitati 13,5 km jalgrattateid, 
et ühendada vanalinn ühe Riia äärelinnas asuva 
linnaosaga. Jalgrattataristu on linnavalitsuse jaoks 
olnud viimastel aastatel esmatähtis. On rajatud 
jalgrattateid, et ühendada äärelinn kesklinnaga, 
kui pakkuda ka alternatiivset marsruuti Läänemere 
randadesse jõudmiseks. Nii saab jalgrattateid 

33.  https://bit.ly/2KtCyJ0
34.  https://bit.ly/350akPy (lk 15)
35.  https://bit.ly/2VNdkdS
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kasutada linnast koju ja tagasi sõitmiseks, samuti 
puhkeotstarbel ja pikemateks reisideks Läänemere 
rannakuurortidesse, näiteks Jurmalasse.36 ELi 
rahastatava projekti „CIVITAS Handshake” 
kohaselt kasvab teadlikkus jalgrattasõidu eelistest 
iga aastaga ning 68-kilomeetrise jalgrattavõrgu 
populaarsus üha suureneb.

36.  http://rdsd.lv/velosatiksme-riga/velosatiksme-riga
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NULLHEITELE ÜLEMINEKU 
MEETMETE RAKENDAMINE
Lisaks ülalnimetatud linnade algatustele, mille 
eesmärk on saastevabadus, on paljud Euroopa 
väiksemad ja suuremad linnapiirkonnad astunud 
samme üldise saastatuse ja kasvuhoonegaaside 
taseme vähendamiseks ning transpordile 
juurdepääsu hõlbustamiseks. Need näited 
keskenduvad taristuinvesteeringutega seotud 
meetmetele, aga ka nn pehmetele lahendustele, 
näiteks ühistranspordi piletihinna alandamisele.

Madalam autokasutus parandab õhukval-
iteeti ja vähendab mürasaastet

Alates autovaba päeva kehtestamisest 1990. 
aastatel on see päev olnud edukas algatus 
õhu- ja mürasaaste vähendamisel ning 
suurepärane vahend teadlikkuse tõstmiseks 
ja meedia tähelepanu köitmiseks. Autovabal 
päeval võib täheldada peamiste saasteainete 
selget vähenemist, eriti suurte ummikutega 
suuremates linnapiirkondades. Brüsselis langes 
CO2 ja NOx tase 75–80%.37 Teistes linnades, 
näiteks Pariisis, vähenes saastatus 25–30%.38 
Ehkki need meetmed on vaid lühiajalised, 
näitab saaste oluline vähenemine liikluse ja 
heitkoguste vahelist selget seost ning innustab 
elanikke toetama linnakeskustes saastavat 
liiklust vähendavaid meetmeid. Eelmise aasta 
EUROOPALIIKUVUSNÄDALA ürituste raames 
keelas Kreekas Kozani linnavalitsus viieks 
tunniks kesklinnas kahel peatänaval kogu auto- ja 
mootorrattaliikluse ning kasutas autovaba päeva 

37.  https://bit.ly/2S5S16p
38. https://bit.ly/3cM4jbQ
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raames seda vaba ruumi kampaania lõputseremoonia korraldamiseks koos 
erinevate kogukonnaüritustega, nagu lastele mõeldud spordimängud ja 
tantsuetendused. PM10 ja NOx tase langes järgmise päeva õhukvaliteedi 
näitajatega võrreldes 30%.39 Sofia linn korraldas samuti autovaba päeva 
ürituse ja jälgis kogu päeva vältel keskkonnaagentuuri paigaldatud 
mobiiljaama abil õhukvaliteeti.40 

39.  EUROOPALIIKUVUSNÄDAL Kozani linna kandideerimistaotlus (2019)
40.  EUROOPALIIKUVUSNÄDAL Sofia linna kandideerimistaotlus (2019)

Jalakäijad autovabal päeval Sofias
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Groningen – linna on loodud uus elektri-
bussipark

Groningeni linn (Madalmaad) otsustas vahetada 
oma bensiinimootoriga bussid täielikult välja 
elektribusside vastu. Kolme tootja toodetud 
164 bussi on sõitnud alates 2019. aasta lõpust. 
Lisaks sõidukitesse tehtud investeeringutele on 
Groningeni linna ja ümbritsevate piirkondade 
bussijaamadesse ja muudesse kohtadesse 
paigaldatud 21 laadimisjaama. Uut elektrisõidukite 
laadimistaristut saavad kasutada kõik kolme 
tüüpi elektribussid ja see on Madalmaade suurim 
olemasolev piirkondlik elektribusside võrk. 
Peale müra ja saaste vähendamise vähendavad 
ulatuslikud investeeringud ka CO2 heitkoguseid 
90%.41

Lisaks taristuinvesteeringutele on Groningeni linn 
saanud tuntuks kui üks jalgrattasõbralikumaid 
linnu Euroopas. Alates esimestest jalgrattasõidu 
edendamise ruumilise planeerimise meetmetest 
1970. aastatel on see Madalmaade kirdeosas 
asuv üliõpilaslinn lähtunud jalgrattaid esikohale 
seadvast poliitikast. See on toonud erinevate 
transpordiliikide kasutamises kaasa muljetavaldava 
nihke jalgrataste kasuks. Ligikaudu 60% kõigist 
reisidest Groningeni linnas tehakse jalgrattaga ja 
linn jätkab jalgrattataristusse investeerimist. 

Kui paljud Euroopa linnad alles ehitavad jalgratta 
baastaristuid, siis Groningen on astunud sammu 
edasi, rajades jäätunud teede vältimiseks 
soojendusega jalgrattateid. Lisaks on Groningeni 
äärelinna piirkonnas loodud mitu pargi-ja-sõida 
süsteemi parklat. Need sõlmpunktid annavad 

41.  https://bit.ly/2VONVkc
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võimaluse väljuda autost või piirkondlikust rongist, 
et kasutada viimase miili läbimiseks jalgratast. Kui 
teised Euroopa linnad tegelevad sõiduautode või 
ühistranspordi kitsaskohtade lahendamisega, siis 
Groningen vähendab jalgratturite kitsaskohti, nagu 
ohtlikud ristmikud või valgusfoorid.42 

42.  https://bit.ly/2VVtvG5
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FREVUE projekt – linnas toimivad heiteta 
kaubaveolahendused

Kui kesklinnad peaksid jääma väärt ostlemiskohaks, 
on oluline pöörata tähelepanu suures koguses 
kauba vedamisele kauplustesse, butiikidesse ja 
toidupoodidesse. Seetõttu tuleb kaubavedude jaoks 
linnas leida heiteta lahendused. ELi rahastatud projekti 
FREVUE (elektrilised kaubaveokid linnastunud 
Euroopas) raames katsetati üle 70 eri suurusega 
elektrisõiduki erinevates linnakeskkondades kogu 
Euroopas. Elektrisõidukid suurusega 3,5–19 tonni 
töötasid reaalsetes tingimustes, tarnides jooke, pakke, 
posti ja muud kaupa. Sel moel tehti FREVUE abil 
oluline samm CO2-vaba linnalogistika saavutamiseks 
suuremates linnakeskustes aastaks 2030 ja üleüldise 
õhukvaliteedi parandamiseks Euroopa linnades.43

Isegi sellel suhteliselt väikesel katsel oli 
märkimisväärne CO2 ja NOX kokkuhoid. Sõidukite 
katsed, mis toimusid kogu projekti44 jooksul mitmes 
suures Euroopa linnas, näitasid, et ainuüksi nende 
kasutuselevõtuga hoiti kokku kuni 2000 kg NOX. 
Projekti raporti kohaselt on see samaväärne 2013. 
aasta mis tahes kolmel päeval Londoni linna 
maanteetranspordi NOX heitkogustega. 

Seetõttu võib heiteta kaubaveolahenduste terviklikul 
kasutuselevõtul olla märkimisväärne potentsiaal 
õhukvaliteedi parandamiseks. Projekti FREVUE 
teadlased rõhutasid ka seda, et kui ainuüksi London 
peaks 2021. aastaks elektrifitseerima 10% oma 
kaubaautodest, võiks pealinn kokku hoida üle miljardi 
euro.45

43.  https://frevue.eu/
44.  https://cordis.europa.eu/project/id/321622
45. https://bit.ly/2VU4aMT
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https://cordis.europa.eu/project/id/321622
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LIGIPÄÄSETAV ÜHISTRANSPORT 
MÄNGIB OLULIST ROLLI KÕIKI 
KAASAVA ÜHISKONNA LOOMISEL

Aasta teema „Keskkonnasõbralik liikuvus kõigi 
jaoks” teine eesmärk on rõhutada, et vähese 
heitega ja heiteta liikuvuse lahendused peaksid 
saama kõigile taskukohaseks ja ligipääsetavaks. 
See on suunatud inimestele, kes on füüsilise 
või vaimse puudega, samuti noortele, eakatele, 
naistele, vähemusrühmadele, erivajadustega 
inimestele ja sotsiaalselt ebasoodsas olukorras 
olevatele inimestele. Ühistranspordi kättesaadavus 
ja ligipääsetavus soodustab sotsiaalset ja 
majanduslikku kaasatust, vaba aja veetmise ja 
kultuuritegevuse võimaldamist ning tagab kõigile 
liikumisvabaduse, ilma et oleks vaja omada autot.46 
Transpordi sotsiaalset mõõdet on arutanud väga 
mitmed linnavalitsused üle Euroopa. Järgnevalt on 
esile toodud mõned näited.

Viin – loodud on infopunktid erivajadust-
ega inimestele

Pimedate või liikumispuudega inimeste jaoks võib 
lühike metroo- või bussireis olla märkimisväärne 
probleem. Seetõttu on transpordi ligipääsetavus 
kaasava ühiskonna jaoks hädavajalik. 
Nüüdisaegne veerem ja taristu uuendused on 
ühistranspordi kasutatavust oluliselt soodustanud. 
Viini peamine veoettevõtja Wiener Linien pakub 
abivajavate inimeste toetamiseks mitmesuguseid 
lahendusi, nii on teabe andmiseks paigaldatud 
Austria pealinna metroovõrku mitme sensoorse 
funktsiooniga infopunktid.

46.  https://bit.ly/2S6drQZ

https://bit.ly/2S6drQZ
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Infopunktidest saab kiiruudiseid ja muud asjakohast 
teavet teksti kõneks muutva veebisaidi kaudu. 
Neid lahendusi on Wiener Linien välja töötanud, 
katsetanud ja täiustanud tihedas koostöös Austria 
pimedate ja vaegnägijate ühinguga. See koostöö 
on viimase 20 aasta jooksul olnud vastastikku 
kasulik ning toob esile ühistranspordi ettevõtjate 
ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahelise 
koostöö tugevused.47

Kraków – ümber ehitatud ühistranspord-
itaristu

Investeeringud ühistransporti on eriti olulised 
kasvavate linnapiirkondade jaoks. Kraków kui 
üks kõige kiiremini kasvavaid linnu Euroopas 
pöörab suurt tähelepanu ka ligipääsetavusele. 
Tänu ELi rahalisele toetusele investeeris Krakówi 
linn uude sõidukiparki, ostes 35 nüüdisaegset ja 
energiatõhusat madalapõhjalist trammi.48 Enam 
kui 100 km pikkuses võrgus töötavate trammide 
vananenud veerem vahetatakse järk-järgult 
välja, asendades need uute energiatõhusate 
madalapõhjaliste trammidega, mis võimaldavad nt 
kärude ja ratastooliga liikujatele hõlpsat ligipääsu.

47. https://bit.ly/3bAmGAl (P 315)
48.  https://bit.ly/3eJbR10

Ratastoolis 
inimeste ühis-

transpordile 
ligipääsu 

hõlbustamine 
võttes 

kasutusele 
madala-

põhjalised 
trammid 

Varsti 
saavutatakse 
masinapargi 

100% 
uuendamine

https://bit.ly/3bAmGAl
https://bit.ly/3eJbR10


27

Kuni kõigi kõrgepõhjaliste trammide väljavahetamiseni on töötajaid koolitatud 
toetama erivajadustega inimesi suuremates ühistranspordi sõlmpunktides. 
See saavutati ELi rahastatud projekti AENEAS raames, mis keskendub 
liikuvusele vananevas ühiskonnas. Projekti teine osa hõlmas teadlikkuse 
tõstmise kampaaniat, et parandada laste ja noorte käitumist eakatega 
ühistranspordis.49

49. https://bit.ly/2W8iDoL (P 270)

Kraków investeeris tänapäevastesse madalapõhjalistesse trammidesse, et vähendada heitkoguseid ja 
hõlbustada ratastooliga ligipääsu
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Madalmaade edelaosa – nõudetranspordi 
rakendamine

Kujutage ette, et elate maapiirkonnas ja ainus 
bussiliin, mida saate kasutada lähimasse linna 
sõitmiseks, lõpetab tegevuse. See võib muutuda 
reaalsuseks, kui veoettevõtjad seisavad silmitsi 
selliste probleemidega nagu sõidukijuhtide puudus, 
tulude vähenemine või majanduslikud kärped. 
Lisaks ei ole äärelinnades ja maapiirkondades 
enamjaolt saadaval ka sõidutellimis- või 
sõidujagamisteenuseid, nagu Uber või Bolt.50

Seetõttu lõi Madalmaade edelaosas asuv Zeelandi 
provints taksoteenuse, mis opereerib lõpetatud 
bussiliinidel kogu provintsi ulatuses. Kasutajad 
saavad nn Haltetaxi reisi ette broneerida ja see 
sõidab nagu tavaline buss. Transpordiettevõtja 
saab peatuda vaid ettetellitud peatustes, selle 
asemel et käitada madala kasutusmääraga 
täismahus bussiliine. Teenust pakutakse iga 
päev kuni kella 23.00-ni ja see hõlmab ka 
ümberistumispeatusi, mis pakuvad traditsioonilisi 
transporditeenuseid.51

50.  https://bit.ly/2VImZnw
51.  https://bit.ly/2Y9ObNC

https://bit.ly/2VImZnw
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Mis kasu on heast ühistranspordivõrgust, kui piletihinnad ei ole kõigile 
taskukohased? Selle küsimuse tõstatasid Viini linnavõimud 2011. aastal. 
Alates 2012. aasta maist saab kogu Viini ühistranspordivõrku kasutada 
aastakaardi ostmisega vaid 1 euro eest päevas. Alates 365 eurose aastapileti 
kasutuselevõtust on Viini ühistranspordi aastakaartide arv kahekordistunud. 
Värskeimad andmed näitavad, et peaaegu 50% Viini elanikest omavad 
aastakaarti.52 Hiljutiste hinnangute kohaselt tehakse peaaegu 40% kõigist 
reisidest Viinis ühistranspordiga ning umbes 30% autoga. Lisaks piletihinna 
alandamisele on investeeringud metroo- ja trammiteenuste laiendamisse 
suurendanud teenuse kättesaadavust suuremale hulgale Viini elanikele.53

52.  https://bit.ly/3cItuwa
53. https://bit.ly/3cTYYzB

Zeeland, madalama asustustihedusega piirkond Madalmaade edelaosas

https://bit.ly/3cItuwa
https://bit.ly/3cTYYzB
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Hamburg – ühistranspordis tähelepanu 
pööramine naiste turvalisuse tagamisele

Naised on ühistranspordi kasutajate seas haavatav 
rühm, kes tunnevad end linnakeskkonnas liikudes 
sageli ebaturvaliselt, eriti tipptundidel. Seetõttu 
on paljud Euroopa ühistranspordiettevõtjad 
investeerinud turvatöötajatesse, taristu 
turvalisemaks muutmisesse või valvesse. 

Saksamaal on paljud linnad ja 
ühistranspordiettevõtjad teinud erinevaid algatusi 
naiste turvalisuse suurendamiseks. Lisaks 5900 
turvakaamerale, mis on juba paigaldatud Hamburgi 
sõidukitesse ja ühistranspordipeatustesse, 
tagavad naiste turvalise reisimise kogu selles 
tohutult suures ühistranspordivõrgus ka 400 
turvatöötajat.54 Lisaks on paigaldatud kokku 177 
hädaabikõnesüsteemi, mis tagavad otseühenduse 
turvakeskusega ja mida saab vajaduse korral 
kasutada abi kutsumiseks.55

54.  https://bit.ly/2zqED6j
55. https://bit.ly/359ku0o
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Varssavi – rõhk ligipääsetavuse paran-
damisel

Poola pealinn alustas kogu linna hõlmavat 
algatust ligipääsetavuse parandamiseks, 
kehtestades õigusakti, millega tagati, et kõik 
avalikku ruumi, teedesse ja hoonetesse tehtavad 
investeeringud vastavad ligipääsetavuse nõuetele. 
Pärast õigusakti kehtestamist 2017. aastal kulus 
mitu aastat metroojaamade, bussipeatuste ja 
rongijaamade nõuetele vastavusse viimiseks. 
Riiklikud investeeringud on märkimisväärselt 
parandanud liikumispuudega inimeste ligipääsu 
bussidesse ja metroovagunitesse. Praegu 
vastab ligipääsetavuse nõuetele 87% kõigist 
bussipeatustest. Varssavi ehitusprojektid 
hõlmasid ka 40 kilomeetrit uusi jalgrattateid. 
Nägemispuudega inimeste toetamiseks paigaldati 
64 heliseadmega valgusfoori.56

Lisaks nendele ulatuslikele ehitusprojektidele 
investeerib Varssavi linn uutesse 
madalapõhjalistesse trammidesse. Poola 
pealinn ostis kokku 273 trammi, mis suurendab 
ühistransporditeenuse osutamise kiirust, sagedust 
ja ligipääsetavust.57 Neid ulatuslikke jõupingutusi 
tunnustas ka Euroopa Komisjon, kes andis 
Varssavile puudega inimeste vajadusi arvestava 
linna auhinna Access City Award 2020.

 

56.  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
57.  https://bit.ly/2Y8wVYN
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Gent – madalama sissetulekuga elanike-
gruppide jaoks on vähendatud nullheite-
ga tsoonide kehtestamisega kaasnevat 
maksekoormust 

Belgia linn Gent kehtestas nullheitega tsooni 
2020. aasta alguses.58 Soovitud saastetaseme 
vähendamise kõrval võivad vähese heitega 
tsoonid tekitada aga ka rahalise koormuse 
väikese sissetulekuga autoomanikele. Gentis 
võeti kasutusele ainulaadne toetusmeede väikese 
sissetulekuga rühmade rahalise koormuse 
vähendamiseks, määrates lisatasu 1000 eurot 
diiselmootoriga auto ja 750 eurot bensiiniauto 
eest.59 Lisatasu kasutas 350 elanikku kolme 
aasta jooksul ja see meede lõppeb juunis 2020. 
Linnaametnikud eeldavad, et vähese heitega 
tsooni kehtestamisel 2020. aastal taotluste arv 
kasvab.60

58.  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190416_04334151
59.  https://bit.ly/2SbTd8f ja https://bit.ly/2VF5XGx
60. https://bit.ly/3cIuCQq
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