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Jalgsi ja rattaga liikumise 

ohutus ja tervisemõju

EUROOPALIIKUVUSNÄDALA 2021. aasta teema on „Jalgsi ja rattaga 

liikumise ohutus ja tervisemõju“. Selle aasta teema valik peegeldab 

raskusi, mida Euroopa – ja kogu maailm – on COVID-19 pandeemia ajal 

kogenud. Samuti kajastab see Euroopa enneolematust tervisekriisist 

tulenevaid võimalusi muutusteks.

Linnad ja omavalitsused on leidnud pandeemiaga 

toimetulekuks loovaid ja jätkusuutlikke lahendusi. Sel aastal 

tunnustab EUROOPALIIKUVUSNÄDAL linnade 

vastupidavusvõimet ja saavutusi saadud hoo säilitamisel. 

Eelmisel aastal alanud suundumused, nagu aktiivse 

liikuvuse suurenemine ja vähene või heiteta liikuvus, 

vajavad edasist edendamist.



Follow the campaign:

EUROOPALIIKUVUSNÄDAL on 

täies elujõus
Kuigi COVID-19 põhjustatud probleemid olid 

transpordiasutuste, linnaametnike, piirkondlike 

ametiasutuste ja eraettevõtjate peamine mure, osales 

2020. aastal EUROOPALIIKUVUSNÄDALAL peaaegu 

3000 linna 53 riigist ning osalema registreerunute arv oli 

läbi aegade teisel kohal. Kampaania eesmärk on 

motiveerida kõiki endisi ja tulevasi osalejaid ühinema 20. 

aastat järjest korraldatava 

EUROOPALIIKUVUSNÄDALAGA selle aasta moto „Jalgsi 

ja rattaga liikudes hoiad tervist ja keskkonda!“ all. Inimesi 

julgustatakse hoidma end füüsiliselt ja vaimselt vormis ja 

avastama oma kodulinna, piirkonna või riigi ilu ning 

arvestama liikumisviisi valikul keskkonna ja teiste inimeste 
tervisega.

Kuidas osaleda?
Kohalikud omavalitsused, haridusasutused, ettevõtted ja 

vabaühendused saavad 

EUROOPALIIKUVUSNÄDALAGA ühineda mitmel viisil. 

Võite osaleda kampaania põhinädalal 16.–22. septembril. 

Samuti saate kogu aasta jooksul esitada oma 

LIIKUVUSMEETME, mis on seotud säästva liikuvuse 

algatustega. Kui viite ellu meetmeid tervisliku, ohutu ja 

säästva transpordi valdkonnas, jagage oma uudiseid 

sotsiaalmeedias ja hoidke kursis ka kampaania 

sekretariaati. Vaata kampaania veebisaiti 

(www.mobilityweek.eu) ja ametlikke 

sotsiaalmeediakanaleid Facebookis ja Twitteris ja 
Instagramis.

Kas teie kodulinn, ettevõte või vabaühendus on 

saavutanud säästva linnalise liikumiskeskkonna 

valdkonnas midagi silmapaistvat, mis võib teistele 

eeskujuks olla? EUROOPALIIKUVUSNÄDALA kampaania 

kaudu võite saada suurepärase töö eest auhinna. Laiema 

ülduseni jõudmiseks võiks teie LIIKUVUSMEEDE osaleda 

ELi tasandi veebiseminaril ja sotsiaalmeedias läbiviidaval 

konkursil. 

Samuti võiksite kandideerida iga-aastastele säästva 

linnaliikuvuse auhindadele: EUROOPALIIKUVUSNÄDALA 

auhinnad väiksematele ja suurematele kohalikele 

omavalitsustele, säästva linnaliikuvuse kavandamise 

auhind (SUMP-auhind) ja ELi linnade liiklusohutuse 

auhind. EUROOPALIIKUVUSNÄDALA auhinnad 

väiksematele ja suurematele kohalikele omavalitsustele 

antakse peamise kampaanianädala (16.–22. september) 

jooksul, et tähistada linnade silmapaistvaid saavutusi. 

SUMP-auhinnaga tunnustatakse tipptaset säästva 

linnaliikuvuse kavandamisel, mis põhineb säästva 

linnaliikuvuse kavandamist käsitlevatel Euroopa Komisjoni 

suunistel. ELi linnade liiklusohutuse auhinnaga 

tunnustatakse kohalike omavalitsuste innovaatilisi ja 

teisele eeskujuks olevaid saavutusi ohutuma 

linnakeskkonna loomisel. Lisateave on kättesaadav 

kampaania veebisaidil.

Sel aastal vaatame tagasi 

üleeuroopalise kampaania kahele 

edukale aastakümnele. Kampaaniaga 

toetatakse jätkuvalt kohalikke algatusi, 

millega püütakse muuta linnad 

ohutumaks, rohelisemaks, 

kaasavamaks ja juurdepääsetavamaks.

Et aidata linnakeskkonda paremaks muuta, on alates 

aastatuhande algusest EUROOPALIIKUVUSNÄDALAGA 

liitunud tuhandeid asutusi, ettevõtteid, vabaühendusi ja 

linnu. 

Selle teekonna alguses oli ELis vaid 15 liikmesriiki. 

Rongipiletite ostmine internetis oli uudne ettevõtmine ning 

nutitelefonidest ja mobiilsest internetist võis vaid unistada. 

20 aastat hiljem saame pärast ühe makse tegemist reisida 

liikuvuslahendusi kasutades linna ühest servast teise või 

tellida nutitelefoni rakenduse kaudu ühe nupuvajutusega 

takso. Samuti võime kasutada ühiskasutuses olevaid 

elektritõukerattaid. Navigeerimiseks saame kasutada GPS-

toega kaardirakendust, voogedastades samal ajal 

muusikat juhtmevabade kõrvaklappide kaudu. Kõike seda 

saame teha kogu Euroopa Liidus, makstes vaid murdosa 

endisest hinnast. Tehnoloogia on inimeste elu ja liikuvust 

linnades küll muutnud, kuid saastuse ning ohutu ja säästva 

liikumiskeskkonnaga seotud probleemid on jäänud 

samaks. 

https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek?ref=ts&fref=ts
https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/
https://twitter.com/mobilityweek/with_replies


Seos teiste ELi algatustega

EUROOPALIIKUVUSNÄDAL toimub igal aastal 16.–22. 

septembril, kuid Euroopa aastatsüklisse kuuluvad 

lahutamatult ka teised olulised ELi algatused, sealhulgas 

ELi roheline nädal, ELi säästva energia nädal, Euroopa 

teadus- ja innovatsioonipäevad, Euroopa raudteeaasta, 

Euroopa spordinädal ja sellega seotud kampaania 

HealthyLifestyle4All ning aktiivse ja tervena vananemise 

Euroopa nädal. EUROOPALIIKUVUSNÄDAL avaldab 

eeskujuks olevad LIIKUVUSMEETMED kampaania 

kodulehel ja nende ELi temaatiliste kampaaniatega seotud 

sotsiaalmeediakanalites.

See Euroopa algatus toetab ühistranspordi kui kõigi jaoks 

tõhusa, taskukohase ja vähese heitega liikumislahenduse 

kasutamist. Seda kindlat veendumust kajastati COVID-19 

pandeemia kõrghetkel #LovePublicTransport videos . 

Seetõttu on EUROOPALIIKUVUSNÄDAL tihedalt seotud 

Euroopa raudteeaastaga 2021, kuna ühine eesmärk on 

õhutada inimesi säästvalt liikuma. Raudtee on üks 

ohutumaid ja säästvamaid transpordiliike kogu Euroopas. 

EUROOPALIIKUVUSNÄDAL julgustab osalevaid linnu 

ühinema Euroopa raudteeaastaga ja propageerima 

kampaanianädala jooksul rongiga reisimist.

Samuti õhutab kampaania linnu allkirjastama Euroopa 

kliimapakti ja kujundama koos rohelisemat Euroopat. Pakt 

pakub Euroopa rohelise kokkuleppe raames platvormi 

teabe jagamiseks, aruteludeks ja kliimakriisiga seotud 

meetmete võtmiseks ning toetab Euroopa algatusi ja 
kliimaliikumisi, et need saaksid kasvada ja tugevneda.

Selle aasta teemad

Kooskõlas selle aasta teemaga „Jalgsi ja rattaga liikumise ohutus ja tervisemõju“ on neli keskset teemat vaimne ja füüsiline 

tervis, ohutus ja COVID-19-le reageerimine. Alltoodud dokumendis on esitatud iga teema kohta lühidalt faktid ja arvud ning 

parimate tavade näited. Vaimse tervise esiletõstmine esmatähtsa teemana ei ole juhus, sest EUROOPALIIKUVUSNÄDAL 

kutsub üles pöörama suuremat tähelepanu vaimse tervise ja linnakeskkonna vahelisele seosele. Pandeemia ajal on see 

küsimus muutunud üha olulisemaks. Teine esmatähtis teema on füüsiline tervis, mis hõlmab õhu- ja mürasaaste mõju ning 

aktiivse liikumise eeliseid. Ohutuse teema toob esile hiljutised arengusuunad seoses transpordiohutuse, piiratud 

liikumisvõimega isikute integreerimise ja ulatuslike liiklusohutusmeetmetega linnakeskkonnas. Selles osas käsitletakse ka 

linnavalitsuste reageerimist COVID-19 pandeemiale, keskendudes pandeemia positiivsetele aspektidele seoses linnalise 
liikuvusega ja sellele, kui tähis on taastada usaldus ühistranspordi vastu.
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Vaimne tervis

FAKTID JA ARVUD

Vaimne tervis on üks selle 

aasta keskseid teemasid ja see 

toob esile aspekti, mis sageli 

tähelepanuta jäetakse: 

transport võib oluliselt 

mõjutada inimeste vaimset 
tervist ja heaolu.

Transport võimaldab inimestel luua ja säilitada suhteid teistega, pääseda ligi töö- ja 

haridusvõimalustele, veeta vaba aega väljaspool kodu ning annab neile rohkem 

paindlikkust. See soodustab eakate aktiivset eluviisi kogukonnas. Uuringud näitavad, 

et eakatesõbralik transpordipoliitika (nt tasuta bussipiletid) suurendab ühistranspordi 

kasutamist eakate poolt ning vähendab depressiooni sümptomeid ja üksindustunnet. 

Aktiivse ja tervena vananemise Euroopa nädala raames on seda rõhutatud kui olulist 

tegurit. Lisaks on selgunud, et lühem sõiduaeg parandab heaolu, samas kui kõige 

negatiivsemalt mõjutab heaolu 60–90 minutit kestev pendelsõit.

Vaimset seisundit võib halvendada ärevus, mis on tingitud suurest rahvamassist või 

ebapiisavast reisiteabest. Liikumisvõimel on olnud tervisliku ja täisväärtusliku elu 

elamisel alati väga oluline roll. Pärast pandeemiat peavad linnad tegema veelgi 

rohkem jõupingutusi, et luua linnapiirkonnad, kus elanikud saavad igal ajal säästvalt 
ja ohutult liikuda.

Pendelränded, 

mis kestavad 

60–90 minutit 

mõjutavad 

enesetunnet 

kõige 

negatiivsemalt

01.https://www.researchgate.net/publication/322612522_Public_transport_policy_social_engagement_and_mental_health_in_older_age_A_quasi-experimental_evaluation_of_free_bus_passes_i_nEngland 

https://www.researchgate.net/publication/322612522_Public_transport_policy_social_engagement_and_mental_health_in_older_age_A_quasi-experimental_evaluation_of_free_bus_passes_in_England


Peale selle, et jalgrattasõit ja jalgsi liikumine parandavad 

inimeste tervist, on need ka uskumatult kasulikud vaimsele 

heaolule. Mitmest uuringust selgub, et aktiivne liikumine 

vähendab depressiooni, ärevust ja muid vaimse tervise 

probleeme. Liikumine jalgsi või jalgrattaga suurendab 

verevoolu, vabastab endorfiine ja vähendab üldist 

stressitaset. Vaimset tervist võib aidata edendada isegi 30-

minutiline jalutuskäik või jalgrattasõit päevas. See võib 

parandada nii üldist meeleolu kui ka une kvaliteeti ning 

vähendada stressi, ärevust ja väsimust. Füüsiliselt 

aktiivsetel inimestel on kuni 30% väiksem oht kogeda 

depressiooni ja aktiivne liikumine aitab depressioonis 

olevatel inimestel paraneda.

Linnades, kus toetatakse jalgrattaga sõitmist ja jalgsi 

liikumist, on elanikud tavaliselt õnnelikud, terved, haritud ja 

majanduslikult stabiilsed. Need näitajad on enamasti 

seotud oma igapäevaelus sageli säästvaid ja tervislikke 

transpordiliike kasutavate inimeste elustiiliga. Enamik 

kohalikke omavalitsusi, kes mõistavad, kui tähtis on 

integreerida aktiivne liikumine kohalikku liikuvuskavasse, 

võtavad kasutusele ka muud innovaatilised sotsiaalsed 

lähenemisviisid. Nende linnade elanikud, kus jalgrattasõit 

ja jalgsi liikumine on populaarsed, saavad luua sidemeid ja 

suhelda sarnaselt mõtlevate inimestega. Jalgrattasõit ja 

jalgsi liikumine aitavad edendada kogukonnavaimu ja 

ühtekuuluvustunnet.

Aktiivne liikumine mõjutab oluliselt 

tervist

02. https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/

03. https://www.walkingforhealth.org.uk/get-walking/why-walk/healthy-minds

04. https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/

05. http://bic.asn.au/information-for-moving-people/social-inclusion-and-public-transport

06. https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-make-public-transport-an-attractive-option-in-your-city?language=en_US

07. Access to Transport and Life Opportunities (publishing.service.gov.uk)

08. https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health

Taskukohane transport sotsiaalse 

võrdsuse ja osalemise toetamiseks

Linnaelu kallinemine põhjustab suurlinnade ja nende 

ümbruse gentrifitseerumist. Kui eeslinnadele juurdepääs 

sõltub ainult autodest, võib see panna autota inimesed –

eriti noored ja eakamad – ebasoodsamasse olukorda. 

Sotsiaalne eraldatus ja vähene suhtlemine kogukonnas on 

seostatavad kehvema tervisega. Uuringud näitavad selget 

ja olulist seost reiside/aktiivsuse taseme ning sotsiaalse 

tõrjutuse ohu vahel. Parem liikuvus vähendab tõenäoliselt 

sotsiaalse tõrjutuse ohtu. Ühistranspordi parendusi, mis 

võimaldavad pakkuda uusi sõiduvõimalusi, on alahinnatud 

ja ühistranspordi üldine ühiskondlik väärtus väärib 

suuremat tunnustust. Nagu C40 linnad (ülemaailmne 

linnade võrgustik, millel on ühine kliimaeesmärk piirata 

globaalset soojenemist) on soovitanud, peaksid linnad 

rakendama taskukohase ja juurdepääsetava 

ühistranspordisüsteemi loomisel võrgustikupõhist 

lähenemisviisi, uurides füüsilist planeerimist, integreeritud 

hinnapoliitikat ja integreeritud tegevust. Uuringud näitavad, 

et inimesed, kes hindavad ühistransporti „heaks“, saavad 

peaaegu kolm korda suurema tõenäosusega kasutada 

selliseid avalikke teenuseid nagu tervishoid, supermarketid 

või haridus kui need, kes hindavad seda „halvaks“. Samuti 

märgivad nad harvemini, et tunnevad end olevat stressis, 

on eluga rahulolematud või kannatavad vaimse tervise 

probleemide käes.

Peale ühistranspordi on sotsiaalse kaasatuse ja heaolu 

suurendamisel oluline roll aktiivsel ja mootorita transpordil. 

Jalakäijasõbralikud naabruskonnad soodustavad jalgsi 

käimist ja jalgrattasõitu, võimaldades naabritel rohkem 

suhelda ja suurendades elanike kogukonnatunnet, mis 
edendab nii vaimset kui ka füüsilist tervist.

Puhkealad linnakeskkonnas
(pargid, rohealad, jalakäijate ja autovabad tsoonid)

Uuringud leiavad järjepidevalt seoseid rohealade ning 

positiivse vaimse tervise ja heaolu vahel. 

Ühendkuningriigis 10 000 inimese seas läbi viidud 

uuringus leiti, et rohelisemate linnapiirkondade elanikud 

teatasid suurema tõenäosusega madalamast vaimsest 

stressist ja suuremast heaolust (pärast sotsiaal-

majanduslike erinevuste kohandamist individuaalsel ja 
piirkondlikul tasandil).

Isegi 30-minutiline 

jalutuskäik või 

jalgrattamatk päevas 

võib aidata vaimset 

tervist parandada

https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
https://www.walkingforhealth.org.uk/get-walking/why-walk/healthy-minds
https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
http://bic.asn.au/information-for-moving-people/social-inclusion-and-public-transport
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-make-public-transport-an-attractive-option-in-your-city?language=en_US
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/831766/access_to_transport_report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health


Ühendkuningriigi vaimse tervise ja linnaplaneerimise 

keskus on kindlaks teinud neli peamist vaimse tervise 

jaoks olulist teemat: rohelised kohad, aktiivsed kohad, 

prosotsiaalsed kohad ja turvalised kohad. 

Juurdepääsetavate rohealade ning positiivse vaimse 

tervise ja heaolu vahel on selge seos. Elukoha läheduses 

asuvad rohealad võivad parandada meeleolu ning 

motiveerida liikuma ja loodusega suhtlema. Inimestel 

peaks olema igapäevaelus pidev korrapärane kokkupuude 

linnaloodusega. Selleks saab näiteks luua vähese heitega 

tsoone, vähendada parkimiskohti ja muuta need 

rohealadeks ning luua suuremaid jalutuskõlblikke alasid, 
kus saab liikuda ja suhelda.

Rohelisemates 

linnapiirkondades elavad 

kogukonnad teatavad 

tõenäolisemalt 

madalamast vaimsest 

stressist ja kõrgemast 
heaolust

09. https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health

10. https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/noise

11. https://www.eea.europa.eu/articles/noise-pollution-is-a-major

12. https://www.eugreenweek.eu/

13. CE Delft 2020, Air pollution and transport policies at the city level, Module 2: policy perspectives, Delft: CE Delft.

14. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018305932

15. https://ec.europa.eu/environment/news/second-clean-air-outlook-report-full-implementation-clean-air-measures-could-reduce-premature_en

Võitlemine müra ja õhusaaste vastu

„Liigne müra kahjustab tõsiselt inimeste tervist ning pärsib 

nende igapäevast tegevust koolis, tööl, kodus ja vabal ajal. 

See võib häirida und, avaldada kardiovaskulaarset ja 

psühhofüsioloogilist mõju, vähendada võimekust ning 

põhjustada ärritumist ja sotsiaalse käitumise muutusi“ –

vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni andmetele. 

Tervist kahjustava müratasemega puutub pikaajaliselt 

kokku 20% Euroopa elanikkonnast. See vastab rohkem kui 

100 miljonile inimesele Euroopas. Igal aastal kaotatakse 

mürasaaste tõttu üle 1,6 miljoni tervena elatud aasta – see 

on õhusaaste järel suuruselt teine keskkonnakoormus 

Euroopas. Iga viies Euroopa elanik puutub öösiti 

korrapäraselt kokku müratasemega, mis võib oluliselt 

tervist kahjustada. Teadlikkust nendest olulistest 

terviseohtudest püütakse tõsta selliste Euroopa 

algatustega nagu ELi roheline nädal, mis toimub sel aastal 

ajavahemikus 3. maist kuni 13. juunini erinevates Euroopa 

riikides.

Õhusaasteainete kontsentratsiooni Euroopa linnades 

suurendab praegu oluliselt autoliiklus. Kuigi heitgaaside 

kogused Euroopa sõidukite heitenormide (euronormide) 

tulemusena vähenevad, mis mõjutab õhukvaliteeti 

praegusest kuni 2030. aastani positiivselt, avaldavad 

lämmastikdioksiidi ja peenosakeste kontsentratsioonid 

jätkuvalt negatiivset mõju. Õhusaaste mõjutab rahvatervist 

kõige rohkem linnades, kus kokkupuude nende 

saasteainetega on suhteliselt suur. Õhusaasteaineid, 

peamiselt peenosakesi ja lämmastikoksiidi, on seostatud 
halva vaimse tervisega,

kuna need põhjustavad depressiooni sümptomeid ja 

pikaajalise kokkupuute korral liigse depressiivse seisundi 

süvenemist. ELi institutsioonid kavatsevad 2004. aastast 

pärineva õhukvaliteedi direktiivi läbi vaadata. Euroopa 

rohelise kokkuleppe raames arutatakse praegu heitkoguste 

piirmäärade läbivaatamist, et viia need paremini kooskõlla 

WHO soovitustega. Läbivaatamine põhineb teisel puhta 

õhu poliitika aruandel, mis avaldati 2021. aasta alguses. 

See võib lähiaastatel oluliselt vähendada heitkoguste 
piirmäärasid Euroopas.

20%
Euroopa elanikkonnast puutub kokku 
pikaajalise kahjuliku müratasemega

https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/noise
https://www.eea.europa.eu/articles/noise-pollution-is-a-major
https://www.eugreenweek.eu/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018305932
https://ec.europa.eu/environment/news/second-clean-air-outlook-report-full-implementation-clean-air-measures-could-reduce-premature_en
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Linnade kujundamisel on mitmesuguseid võimalusi 

integreerida kehaline aktiivsus inimeste igapäevaellu, 

et parandada nende vaimset seisundit. Vaimse tervise 

edendamiseks saab võtta meetmeid, mis aitavad 

integreerida liikumist ja sotsiaalset suhtlemist, alates 

ligipääsetava, mugava, ohutu ja aktiivse transpordi 
võimaldamisest kuni välijõusaalide rajamiseni.

Inimestele tuleb kasuks, kui nad tunnevad end oma naabruskonnas 

ohutult ja mugavalt, ning linnakujundusel on selles suur osa. Olulise 

linnakujundusliku sekkumise head näited on sobiv tänavavalgustus ja 

valve, eristatavad tähistused, mis aitavad dementsust põdevatel 

inimestel oma naabruskonnas orienteeruda, ning elamu-, äri- ja 
tööstuspiirkondade inimkeskne kujundus.



16. https://www.roadspace.eu/
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19. Swedish cities aim to become 1-minute cities | TheMayor.EU

15 minuti linnRuumi pakkumine

EUROOPALIIKUVUSNÄDALA kampaania käigus on 

viimase 20 aasta jooksul korraldatud linnapiirkondades 

jalgsi ja jalgrattaga liikumise edendamiseks mitmesuguseid 

kohalikke tegevusi. Kohalikud omavalitsused korraldavad 

autovabasid päevi, sulgedes osa kesklinnast 

erasõidukitele ja kasutades vabanenud ruumi 

mitmesuguste ürituste läbiviimiseks, et edendada säästvat 

linnaliiklust. Bulgaarias Varna linnas korraldati 2020. aastal 

autovaba päev: peatänaval keelati üheks päevaks liiklus ja 

tänavad muutusid meelelahutusalaks, kus kohalikud said 

aktiivselt koos aega veeta. Koos selle Bulgaaria linnaga 

korraldasid tuhanded linnad üle Euroopa ja mujalgi 

kampaania raames autovabu päevi ja sarnaseid liikluse 

vähendamise üritusi, et juhtida tähelepanu aktiivseks 

liikumiseks ja sotsiaalseks suhtlemiseks vajaliku ruumi 

puudumisele.

Programmi „Horisont 2020“ teadus- ja innovatsiooniprojekti 

MORE raames töötatakse välja kujunduskontseptsioone, 

mis edendavad aktiivsust tänavatel ja vähendavad 

autoliikluse domineerimist, võttes arvesse kõigi liiklejate, 

sealhulgas aktiivsete liiklejate ja jalakäijate vajadusi. 

MORE vaatleb selliste katselinnade, nagu Budapest, 

Constanța ja Lissabon tänavaid ökosüsteemidena ning 

katsetab ruumi kujundamise vahendeid eri eesmärkidel, 

näiteks liikumiseks, aga ka ostlemiseks, suhtlemiseks ja 
vaba aja veetmiseks.

15 minuti linna kontseptsioon annab inimestele võimaluse 

rahuldada oma vajadused kodust lühikese jalutuskäigu või 

jalgrattasõidu kaugusel. See tähendab inimeste 

taasühendamist kohaliku piirkonnaga ning linnaelu ja 

teenuste detsentraliseerimist. 15 minuti linna kontseptsioon 

pärineb Pariisist, kus linnavalitsus püüab pakkuda 

elanikele kõike vajalikku koduuksel või selle lähedal, et 

tagada pealinna ökoloogiline ümberkujundamine 

naabruskondade kogumiks. See vähendaks saastust ja 

stressi, tekitades sotsiaalselt ja majanduslikult segunenud 

linnaosad, mis parandavad nii elanike kui ka külastajate 

üldist elukvaliteeti.

Hispaanias asuv Vitoria-Gasteizi linn, mis sai 2012. aastal 

Euroopa rohelise pealinna tiitli, on aastakümneid teinud 

tööd selle nimel, et luua kesklinnas rohelised tsoonid ja 

kesklinna ümber roheline vöönd. 98% elanikest elab 3 km 

raadiuses rohelisest vööndist, mis kujutab endast kogu 

linna ümbritsevate rohealade ühendamise suurprojekti. 

Rohelisest vööndist sai nii elurikkuse keskus kui ka 

populaarne vaba aja veetmise koht, mis pakub ruumi 

füüsiliseks tegevuseks, sotsiaalseks koosviibimiseks ja 

loodusega suhtlemiseks, näiteks linnuvaatluseks ja 

mahepõllumajanduseks. Vitoria-Gasteizi linnaruumi 

haljastamise meetmed käivad käsikäes säästvamate 
transpordiliikide kasutuselevõtuga.

Mõned Rootsi linnad kavatsevad minna veelgi kaugemale 

ja muutuda 1 minuti linnadeks. Idee sai alguse 

Stockholmist, kuid ka riigi teised linnad kavatsevad liituda 

selle algatusega, mis hõlmab kokkupandava puitmööbli 

paigutamist vabadele parkimiskohtadele tänavatel. Kohalik 

kogukond saab mööbli projekteerimise ja arendamise 

protsessis kaasa rääkida. See tegevus edendab 

kogukonnatunnet ja aitab naabruskonda kujundada, 
vabastades tänavad autoliiklusest.

https://www.roadspace.eu/
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/07/paris-mayor-unveils-15-minute-city-plan-in-re-election-campaign
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/egcn-human-scale-toolkit/Human%20scale%20toolkit_final.pdf
https://www.themayor.eu/en/a/view/swedish-cities-aim-to-become-1-minute-cities-7246#:~:text=If%20Paris%20came%20up%20with,1%2Dminute%20city'%20idea.


20. https://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Phenomena_project_summary.pdf

21. https://www.nweurope.eu/projects/project-search/cycle-highways-innovation-for-smarter-people-transport-and-spatial-planning/

22. https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf (P13)

23. https://thefutureispublictransport.org/wp-content/uploads/2021/03/C40-The-Future-of-Public-Transport-Research.pdf

Liiklusmüra ja õhusaaste 

vähendamise strateegiad

ELi rahastatud projekti Phenomena (müra vähendamise 

meetmete potentsiaalse tervisekasu hindamine ELis) 

raames püütakse välja selgitada meetmed, mis 

vähendavad keskkonnamürast tulenevat tervisekoormust. 

Esialgsed tulemused näitavad, et liigse mürasaaste mõju 

tuleks linnaplaneerimises arvesse võtta. Võimalikud 

lahendused hõlmavad lubatud kiiruse langetamist tervetes 

linnapiirkondades ning ärihoonete kasutamist 

müratõkkena. Müra vältimise edendamine, näiteks toetus 

sellistele säästvatele transpordiliikidele, nagu jalgsi 

liikumine ja jalgrattaga sõitmine, on hädavajalik, et 

saavutada vajalik pikaajaline müra vähendamine. 

Lahendusteks on ka linnadele sõidukite juurdepääsu 

eeskirjad, jalakäijate tsoonid, kiiruspiirangu langetamine 

linnapiirkondades ja aktiivse liikumise võimaldamine.

ELi rahastatud algatuse Interreg projekti CHIPS 

(jalgrattateede innovatsioon arukamaks inimeste 

liikumiseks ja ruumiliseks planeerimiseks) raames arendati 

ja edendati jalgrattateid kui tulemuslikku ja kulutõhusat 

vähese süsinikdioksiidiheitega lahendust sõiduks linna 

tööle ja sealt tagasi. Projekti raames töötati välja 

lahendused, mis võivad aidata linnadel ja piirkondadel 

rajada jalgrattateid kui uut liikuvustoodet. Nende 

lahendustega võib ületada füüsilised ja käitumuslikud 

tõkked, mis takistavad pendeltöötajatel jalgrattateede 

kasutamist, ning maksimeerida jalgrattateede ja muude 
transpordivahendite koostoimet.

Transpordist tuleneva õhusaaste vähendamine 

linnapiirkondades saavutatakse peamiselt saastava liikluse 

piiramise või keelustamisega. Barcelonas rakendatakse 

„superplokkide“ kontseptsiooni, mille kohaselt luuakse 

liiklust ümber mitme ploki suunates autovabad saared, ja 

alates selle kontseptsiooni kasutuselevõtust 2016. aastal 

on müra ja õhusaaste linnas oluliselt vähenenud. Kohalik 

omavalitsus kavatseb nüüd seda kontseptsiooni ulatuslikult 

laiendada ning muuta järgmise kümne aasta jooksul kogu 

Barcelona kesklinna rohelisemaks jalakäija- ja 

jalgrattasõbralikuks piirkonnaks, kus erasõidukid peaaegu 

täielikult puuduvad. Hispaania pealinnas Madridis tehti 

teistsuguseid jõupingutusi ning rajati säästva linnaliikuvuse 

kava (SUMP) raames vähese heitega tsoon (LEZ). See 

avaldas järsult mõju ja lämmastikdioksiidi saaste vähenes 

kõigest kolme kuu jooksul pärast LEZi rajamist 15%. Mitu 

Rumeenia linna, sealhulgas Iași, Sibiu, Sighetu Marmației, 

Suceava, Târgu Mureș ja Pitești, tellisid oma 

ühistranspordipargi laiendamiseks ja kohalikele elanikele 

ulatuslikuma teenuse pakkumiseks hiljuti nüüdisaegsed 

heitgaasivabad elektribussid, et võtta kasutusele 
keskkonnasõbralikumad lahendused.

Äsja avaldatud C40 uuringu kohaselt võivad ühistransporti 

suunatavad suured keskkonnahoidlikud investeeringud 

vähendada transpordist tulenevat õhusaastet kuni 45% ja 

kärpida linnatranspordi heitkoguseid 2030. aastaks enam 

kui poole võrra. Euroopa Komisjoni uue säästva ja aruka 

liikuvuse strateegia kohaselt muutuvad 100 Euroopa linna 

kliimaneutraalseks ja Euroopa teedel hakkab sõitma 

vähemalt 100 miljonit heiteta sõidukit, et täita Euroopa 

rohelise kokkuleppe raames õhukvaliteedi ja 
kliimaeesmärgid kogu Euroopas.

https://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Phenomena_project_summary.pdf
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/cycle-highways-innovation-for-smarter-people-transport-and-spatial-planning/
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf
https://thefutureispublictransport.org/wp-content/uploads/2021/03/C40-The-Future-of-Public-Transport-Research.pdf
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24. report-vehicles-in-use-europe-january-2021.pdf (acea.be)

Füüsiline tervis

EUROOPALIIKUVUSNÄDALA 

tegevuskava raames aktiivse liikumise 

edendamise pika traditsiooni kohaselt on 

füüsiline tervis säästva linnaliikuvuse üks 

põhikomponente. Lisaks sellele on oluline 

roll ka liiklusega seotud negatiivse 

välismõju, näiteks heitgaaside 
vähendamisel.

FAKTID JA ARVUD

Õhukvaliteet
Õhusaaste kahjulikku mõju kinnitavad Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 

hiljutised uuringud, mille hinnangul põhjustab peenosakeste saaste EL 27-s ja 

Ühendkuningriigis otseselt 376 000 enneaegset surmajuhtumit aastas. Siiski on 

saastega seotud surmajuhtumite arv viimase 30 aasta jooksul poole võrra 

vähenenud. Võib täheldada olulisi muutusi, mis on seotud õhusaaste 

vähendamise, aktiivse liikumise lahenduste kasutamise, uute transpordiliikide, 

näiteks elektrijalgrataste kasutuselevõtu ning linnades jalakäijate alade ja 

rohealade suurendamise jõupingutustega. Euroopa linnad, nagu Kopenhaagen 

ja Amsterdam, on võtnud kohustuse vahetada kogu ühistranspordipark 2030. 

aastaks välja elektrisõidukite vastu. Viin otsustas võtta kasutusele 

alternatiivkütusega bussid ja rakendada ühistranspordi kasutamist soodustavat 

poliitikat, mis tõstis ühistranspordi osakaalu 39%ni, samas kui see põhjustab 
vaid 6% linna transpordiga seotud CO₂ heitest.

376k
enneaegset surma, 

mis on põhjustatud 

peenosakeste 

reostusest

-50% alates 1990. 

aastast

https://www.acea.auto/files/report-vehicles-in-use-europe-january-2021-1.pdf
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Aktiivne liikumine
Sõiduauto kasutamise asendamisel aktiivse liikumisega võib 

olla kaks positiivset mõju: füüsilise tervise parandamine ja 

heitgaaside vähendamine. Viis aastat kestnud Briti uuringus 

jõuti järeldusele, et jalgratast kasutavatel pendeltöötajatel on 

52% väiksem risk surra südamehaigustesse ja 40% väiksem 

risk surra vähki. Samuti leiti, et katsealustel oli 46% väiksem 

risk haigestuda südamehaigustesse ja 45% väiksem risk 

haigestuda vähki.

Majanduslikus mõttes ei kahjusta istuv eluviis mitte ainult 

tervist, vaid toob Euroopa Liidule ka üldist majanduslikku kahju 

rohkem kui 80 miljardit eurot aastas. Euroopa 

vähktõvevastase võitluse kava eesmärk on vähendada peale 

muude riskitegurite ka saastusest tingitud vähktõve 

põhjustatud surmajuhtumite arvu. Kava on tihedas seoses 

rohelise kokkuleppega ja nullsaaste saavutamise 

tegevuskavaga, et tõhustada liikmesriikides meetmete võtmist 

saasteainete vastu, eesmärgiga saavutada puhtam õhk 

parema seire, modelleerimise ja sihipäraste õhukvaliteedi 

kavade abil.

Piiratud liikumisvõime võib avaldada suurt mõju ka eakatele. 

See probleem tuvastati ELi aktiivse ja tervena vananemise 

nädala jooksul. See Euroopa algatus tegeleb kõnealuse 

probleemiga ka ELi rahastatud projekti „Ühendatud 

elujõulisus“ abil. EUROOPALIIKUVUSNÄDALA raames 

vaadeldakse lähemalt jalgrattasõitu. Aktiivset liikumist võib 

peale struktuurimuudatuste soodustada ka tehnika areng. 

Paljudele eakatele on jalgrattasõit füüsiliselt raske, nii et 

sellele vanuserühmale võib tulla kasuks taskukohasema 
hinnaga elektrijalgrataste kättesaadavuse parandamine.

Võib täheldada üldist nõudluse kasvu, kuna müük on kümne 

aasta jooksul kuuekordistunud ja prognooside kohaselt 

kahekordistub see taas alates 2020. aastast kuni 2025. 

aastani. Hiljutiste Saksamaa uuringute kohaselt on 65–69-

aastaste vanuserühmas kõige rohkem elektrijalgrataste 

kasutajaid (16%). Poole kõigist Saksamaa 

elektrijalgrattasõitudest teevad üle 60-aastased ning 29% neist 

teevad 70-aastased ja vanemad. Elektrijalgratastega läbitud 

päevased vahemaad on nimetatud vanuserühmades 4–8 

kilomeetrit pikemad kui tavaliste jalgratastega läbitud 
vahemaad, mis tähendab 70% tõusu.

Mikroliikuvus
Lisaks elektrijalgratastele kasutatakse Euroopa linnades teise 

hiljutise suundumusena vabalt tagastatavaid (free-floating) 

jalgrattaid ja elektritõukerattaid, mida nimetatakse 

mikroliikuvuse lahendusteks. Neid võib pidada linnades 

heitkoguste vähendamise kiireks ja puhtaks lahenduseks ning 

ühtlasi pakuvad need linnakeskkonnas kiire alternatiivi 

punktist A punkti B jõudmiseks. Interregi Bukaresti hinnangute 

kohaselt väidab kohalik elektritõukerataste pakkuja „Flow“, et 

iga sõiduk vähendab oma elutsükli jooksul süsiniku 

heitkoguseid kuni 3500 kg ulatuses. Selle tulemuse 

saavutamine sõltub sõiduki vastupidavusest ja kasutamise 

kestusest. Ühe uuringu kohaselt on elektritõukerataste aktiivne 

kasutusaeg enne lammutamist vaid 28 päeva. Sellegipoolest 

tuleb rõhutada, et elektrijalgrattad ja elektritõukerattad ei tekita 

heitgaase ning parandavad liikumisvõimalusi 

linnakeskkonnas. Kui sõidukeid hooldatakse ja remonditakse 

ning kui need kogutakse kokku keskkonnasõbralikult, võivad 
need lahendused pakkuda elujõulist alternatiivi.

Jalgrattakasutajatel on 46% 

väiksem risk haigestuda 

südamehaigustesse ja 45% 
väiksem risk haigestuda vähki

6x
Jalgrattamüük on kümne 

aastaga kasvanud 

kuuekordselt

The 65-69
-aastaste vanuserühm 

omab kõige rohkem 

elektrirattaid
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Heitkoguste vähendamine 

linnakeskustes 
Heitkoguste vähendamine Euroopa linnakeskustes 

soodustab tervislikku elu. Üks suurepärane näide, mida 

tunnustati ka EUROOPALIIKUVUSNÄDALAL eeskujuks 

oleva LIIKUVUSMEETMENA, on Q-Parki algatus „Pargi ja 

sõida“. See Belgia eraõiguslik parkimisteenuse osutaja 

pakub igal nädalavahetusel Antwerpeni Berchemi 

raudteejaamas parkimisel üle 50% allahindlust. Parkla 

asub mugavalt ringtee ääres, et vähendada sõiduautode 
kasutamist kesklinnas.

Autodele kesklinna juurdepääsu 

piiramine

Teine meede autoliikluse piiramiseks linnakeskustes on 

ajutised või alalised sõidukite juurdepääsu eeskirjad 

(Urban Vehicle Access Regulations, UVAR). Need võivad 

hõlmata ajutisi piiranguid, osas tsoonides ainult vähese 

heitega sõidukite kasutamise lubamist või isegi kõigi 

erasõidukite sissesõidukeeldu teatavates piirkondades. 

UVARi kehtestamine võib olla pikaajaline protsess, kuid 

kasutada on ka väiksemad ja kiiremad lahendused. 

Bordeaux ja Pariis on kehtestanud strateegia autovaba 

päeva korraldamiseks iga kuu esimesel pühapäeval kogu 

2021. aasta jooksul, rajades konkreetsetes piirkondades 

autovabad tsoonid. Jaanuarist märtsini katsetatakse seda 

kontseptsiooni Bordeaux' kesklinna lääneosas. Alates 
aprillist laiendatakse tsooni põhja ja lõuna suunas.

Reeglid kehtivad vahemikus 10.00–18.00 või 10.00–19.00. 

Selline korraline üritus tagab prognoositavuse ja väldib 

liiklusvoo olulist mõjutamist suuremas ulatuses.

Poolas muutis Kraków parkimisreegleid mitmel 

linnaväljakul. Kaupluste omanikud ja parklate haldajad 

protestisid nende muudatuste vastu. See vaenulik 

positsioon muutus mõne kuu jooksul, sest kaupluste ja 

parklate omanikud ei kandnud olulist majanduslikku kahju 

ja inimesed hakkasid veetma ümberkujundatud piirkonnas 

rohkem aega. Üle 75% küsitletud inimestest ei soovi 

varasemat olukorda taastada. Nad rõhutasid, et nad on 

„eriti rahul autode puudumisega nendes piirkondades ning 

naudivad ühtlasi struktuurset maastikukujundust, ajaloolisi 

hooneid ja üldist õhkkonda“. Need näited eespool 

nimetatud linnadest on vaid väike osa ühistest 

jõupingutustest, mida Euroopa linnad on teinud 
süsinikdioksiidi heite vähendamiseks.

Meetmete kombineerimine säästva 

linnaliikuvuse kavas (SUMP)

Krakow, Poland

SUMPi – s.o pikaajaline kõikehõlmav integreeritud 

liikuvuskava kogu funktsionaalse linnapiirkonna jaoks –

väljatöötamine annab selged pikaajalised eesmärgid, kuna 

selle raames uuritakse liikuvuse probleeme terviklikult ning 

käsitletakse ühtlasi transpordiliikide üldist kombinatsiooni, et 

vähendada inimestele ja keskkonnale tekkivat kahjulikku 

välismõju. Budapest rõhutas SUMPi tähtsust, sest see aitab 

eri sidusrühmadel – alates kohaliku omavalitsuse 

osakondadest ja riigi esindajatest kuni transpordiettevõteteni 

– saavutada ühtlustatud lähenemisviisi. Selline 

koordineerimine tagab SUMPi rakendamiseks vajaliku 

kollektiivse toetuse. Lisateave SUMPide kohta on avaldatud 

linnalise liikuvuse vaatluskeskuse ELTIS platvormil ning 
SUMPi väljatöötamise ja rakendamise suunistes.

33. https://www.youtube.com/watch?v=RCK5Xq3DcOk

34. https://www.green-zones.eu/en/blog-news/sunday-driving-bans-in-paris-and-bordeaux

35. https://civitas.eu/sites/default/files/CARAVEL%20D5%20-%20pt%206%20krakow.pdf

36. https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf (P16)

https://www.youtube.com/watch?v=RCK5Xq3DcOk
https://www.green-zones.eu/en/blog-news/sunday-driving-bans-in-paris-and-bordeaux
https://civitas.eu/sites/default/files/CARAVEL%20D5%20-%20pt%206%20krakow.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf


37. https://www.thelocal.fr/20201022/paris-to-plant-170000-new-trees-and-turn-key-spots-into-urban-gardens/

38. https://www.biketowork.be/en/news

Ruumi vabastamine aktiivse liikumise jaoks

Füüsilist aktiivsust saab soodustada, rajades rohelisi linnapiirkondi, kus on 

ruumi jooksmiseks, joogaks või looduse ja päikese nautimiseks. Samuti 

aitavad need alandada asfaltkattega tänavate ja hoonete 

pinnatemperatuuri, kuna puud ja suuremad põõsad pakuvad varju. Rootsi 

Göteborgi näidetest selgub, et linnapargis oli temperatuur 4 °C madalam 

kui hoonestatud linnapiirkonnas. Peale selle vähendavad puud ja muu 

haljastus süsinikdioksiidi taset, pakuvad loomadele loodusliku elupaiga ja 

isegi suurendavad ümbritseva kinnisvara väärtust. Teine näide on 

Pariisist. Prantsusmaa pealinn püüab ära kasutada linnaruumi 

haljastamise võimalusi, istutades 170 000 puud, rajades rohelise peatelje 

ning eraldades 30 hektarit parkidele ja aedadele. Kuna Pariisis on juba 

praegu 500 000 puud, suurendaks 2026. aastaks rakendatav kava puude 
arvu umbes 25% võrra.

Aktiivse liikumise edendamine
Stiimulite pakkumine aktiivseks liikumiseks võib avaldada 

märkimisväärset mõju. Paljudes riikides on juba pikka aega rakendatud 

stiimuliskeeme, nagu Ühendkuningriigis skeem „Jalgrattaga tööle“, mis 

pakub jalgratta ja sobiva varustuse laenutamiseks või ostmiseks 

maksuvabastust. Sarnaseid näiteid leidub ka Belgias, kus eelistatakse 

autosid, kuid armastatakse väga professionaalset jalgrattasporti. 

Fietsersbond (Flandria ja Brüsseli hollandikeelne jalgrattasõitu toetav 

rühm) lõi tööandjatele väljakutse edendada aktiivset liikumist, jälgides 

rakenduse kaudu läbitud kilomeetreid ja julgustades ühiselt jalgrattaga 

sõitmist ning korraldades töötajate motiveerimise eesmärgil üritusi ja 
andes välja auhindu.

Pariisi eesmärk on 

2026. aastaks 

istutada

170,000
puud

+25%
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39. https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf

40. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617465/IPOL_STU(2018)617465_EN.pdf

Ohutusmeetmed
Temaatiliste suuniste selles osas 

käsitletakse lähemalt ohutusmeetmeid, 

mis on jagatud kahte ossa: transpordi 

ohutus, näiteks ohutusmeetmed piiratud 

liikumisvõimega isikutele, ja liiklusohutus. 

Viimane hõlmab meetmeid 

liiklusõnnetuste ja surmajuhtumite 
ennetamiseks.

FAKTID JA ARVUD

Erivajadustega inimeste turvalisuse suurendamine

ELis on ligikaudu 15% inimestest erivajadusega ja elanikkonna vananemise tõttu 

see arv tõenäoliselt suureneb. Seetõttu on Euroopa Parlamendi transpordikomisjon 

välja selgitanud mitu probleemi, millega piiratud liikumisvõimega isikud või pimedad 

või nägemispuudega inimesed ühistranspordi kasutamisel kokku puutuvad. Need on 

eelkõige seotud suurte takistustega juurdepääsul liiklussõlmedele ja mitmeliigilise 

transpordi sõlmpunktidele ning teabe puudumisega kohaliku transpordi 

ligipääsetavuse kohta. Kuigi see teave võib olla kättesaadav, siis puudub sageli 
õige, näiteks punktkirjas või helivormingus teabekandja.

ELis on 

erivajadusega 
inimesi 

~15%

https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617465/IPOL_STU


Liiklusohutuse suurendamine

41. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0671

42. https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/scoreboard_2018_en.pdf

43. https://etsc.eu/70-of-road-deaths-in-european-cities-are-pedestrians-cyclists-and-motorcyclists/

44. https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/speed_en.pdf

45. https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/move-2019-01178-01-00-en-tra-00_3.pdf (P10)

46. https://www.sicurstrada.it/Risorse/FERSI-report-scooter-survey.pdf

47. https://www.europe-consommateurs.eu/en/travelling-motor-vehicles/motor-vehicles/electric-scooters-in-france.html

48. https://etsc.eu/itf-report-recommends-action-on-safety-of-e-scooters/

49. https://www.roadspace.eu/wp-content/uploads/2020/05/MORE-D2.3_WITHOUT-CONFIDENTIAL-ANNEXE.pdf

ELi liikmesriigid püüavad saavutada liiklussurmade 

peaaegu nullini vähendamise eesmärki ehk Euroopa 

Komisjoni kavandatud eesmärki „Vision Zero“. Surmaga 

lõppenud liiklusõnnetuste arv on vähenenud tänu 

turvavöödele ja muudele ELi ohutusalaste õigusaktidega 

ettenähtud turvameetmetele, tehnika arengule 

autotööstuses ja rangematele riiklikele kiiruspiirangutele. 

2001. aastal hukkus liiklusõnnetustes peaaegu 55 000 
inimest; 2018. aastaks oli see arv vähenenud üle 50%.

Jalgratturite ja jalakäijate ohutus

38% kõigist surmaga lõppenud õnnetustest toimub 

linnatänavatel. Seetõttu on EUROOPALIIKUVUSNÄDALA 

2021. aasta teema eesmärk tõsta teadlikkust 

surmajuhtumite traagilisest arvust, mis oli 2018. aastal 

umbes 9500. Rohkem kui 50% neist surmaga lõppenud 

õnnetustest on seotud jalgratturite või jalakäijatega. Auto 

sõidukiiruse ja jalgratturi või jalakäija vigastuse 

raskusastme vahel on selge põhjuslik seos. Näiteks on 

ilmnenud, et jalakäijate ellujäämise tõenäosus on 90%, kui 

nad saavad löögi autolt, mis sõidab kiirusega 30 km/h või 

alla selle, ja vähem kui 50%, kui kiirus on 45 km/h, kuid kui 

kiirus on 80 km/h või rohkem, on ellujäämise tõenäosus 
peaaegu olematu.

Jalgratturid ja jalakäijad on linnaliikluses endiselt kõige 

haavatavamad rühmad. Nagu on rõhutatud Euroopa 

Komisjoni talituste töödokumendis „ELi 

liiklusohutuspoliitika raamistik 2021–2030: järgmised 

sammud liiklussurmade arvu nullini viimise eesmärgi 

saavutamiseks“, on teetaristu ja selle ümbrus enam kui 

30% liiklusõnnetuste puhul soodustav tegur. Alljärgnevas 

osas esitatud parimate tavade näited toovad esile Euroopa 
eri riikide taristulahendused.

Elektritõukerataste ohutust 

käsitlevad õigusnormid 

Euroopa linnakeskustes on üha enam levinud 

mikroliikuvuse lahendused, nagu vabalt tagastatavad 

elektritõukerattad. Õigusraamistikud on aga väga erinevad. 

Kui osas linnades on kehtestatud kiiruspiirang 20 km/h, siis 

teistes on lubatud suurem kiirus. Mitmes ELi liikmesriigis 

on kehtestatud õigusnormid, mis kohustavad 

elektritõukerataste juhte kasutama kõnniteed, samas kui 

teistes riikides on selgelt sätestatud, et elektritõukerattaga 

tuleb sõita sõiduteel või asjakohasel juhul jalgrattateel. 

Sellised ebaselged ja ebajärjekindlad õigusnormid võivad 

põhjustada ohtlikke olukordi ja tekitada reisijatele 

probleeme.

Lisaks saab liiklejate jaoks üldist ohutust suurendada 

elektritõukerataste parkimiseeskirjadega. Linnades, näiteks 
Malagas, on loodud spetsiaalsed parkimisalad, et vältida

vabalt tagastatavate elektritõukerataste ebaseaduslikku 

parkimist kõnniteel. Kogu Euroopas võitlevad linnad liigse 

kiiruse vastu, kehtestades selged kiiruspiirangud ja 

määrates rikkumiste eest suured trahvid. Pariis kehtestas 

135 euro suuruse trahvi kõnniteel sõitmise eest ja nägi 

elektritõukeratastele seadusega ette kiiruspiirangu 20 

km/h.

Kuna õnnetuste statistika näitab, et sellised 

liikuvuslahendused kujutavad endast ilmset ohtu, on 

eespool nimetatud eeskirjad vajalikud. Taani uuringust 

selgub, et elektritõukerattaga sõitjad saavad kaheksa 

korda rohkem vigastusi kui jalgratturid; Ameerika 

Ühendriikide statistika näitab, et elektritõukerataste 

kasutajatel on peavigastused kaks korda tõenäolisemad. 

Nende üsna murettekitavate arvude puhul on lahenduseks 

tegeleda joobes juhtimise probleemiga ja koolitada 

mikroliikuvuse kasutajaid kui sõidukijuhte ning parandada 

linnade sõidu- ja kõnniteede kvaliteeti, kõrvaldades augud 
ja tagades vajaduse korral sileda kõnnitee.

-50% 38%

>30%

liiklusõnnetustes 

hukkunuid 
2018 vs 2001

surmaga lõppenud 

õnnetustest toimub 

linnatänavatel

liiklusõnnetustest on 
seotud teetaristuga

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0671
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/default/files/pdf/scoreboard_2018_en.pdf
https://etsc.eu/70-of-road-deaths-in-european-cities-are-pedestrians-cyclists-and-motorcyclists/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/speed_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/default/files/move-2019-01178-01-00-en-tra-00_3.pdf
https://www.sicurstrada.it/Risorse/FERSI-report-scooter-survey.pdf
https://www.europe-consommateurs.eu/en/travelling-motor-vehicles/motor-vehicles/electric-scooters-in-france.html
https://etsc.eu/itf-report-recommends-action-on-safety-of-e-scooters/
https://www.roadspace.eu/wp-content/uploads/2020/05/MORE-D2.3_WITHOUT-CONFIDENTIAL-ANNEXE.pdf


PARIM TAVA 

 iener Linien, Vienna, Austria

Tähelepanu haavatavatele 

rühmadele 
Budapest on Kesk-Euroopa ühe suurlinnapiirkonnana 

koostanud liikuvuskava, milles pööratakse suurt 

tähelepanu jalakäijatele ning mille rakendamiseks aastatel 

2014–2030 on esile toodud mitmesugused meetmed. Neist 

üks on lasteaedade, koolide ja muude haridusasutuste 

ümbruses paiknevate liiklusmärkide iga-aastane ülevaatus. 

Selle toetuseks luuakse täiendavad liikluse rahustamise 

tsoonid. Neid vähendatud kiirusega tsoone tuleks 

rakendada ilma lisamärkideta, sest eeskirjad on iseenesest 

mõistetavad. See saavutatakse sõidutee kulgemise 

muutmisega, suurendades äärekivide või ohutussaarte 

arvu. Need algatused lisati meetmepakettidena Budapesti 

säästva linnaliikuvuse kavasse.

Rahvusvaheline Ühistranspordi Assotsiatsioon (UITP) on 

koostanud mitu soovituslikku suunist selle kohta, kuidas 

piiratud liikumisvõimega isikuid või muu erivajadusega 

inimesi, kes abi vajavad, toetada ja kuidas nendega 

suhelda. Lisaks soovitusele olla kannatlik soovitab UITP 

pöörduda otse reisija poole, selle asemel et rääkida tema 

saatjaga. Abivajajaga vesteldes peaks kehakeel olema 

kooskõlas räägitava sisuga, et vältida segadust. Lisaks 
tuleb alati austada erivajadustega inimeste isiklikku ruumi.

Teadlikkuse tõstmine perspektiivide 

muutmise kaudu

Piiratud liikumisvõimega isikute ja pimedate või 

nägemispuudega inimeste kaasamise suurepärane näide 

on Viin ja selle transpordiamet Wiener Linien. Poliitikute ja 

asjaomaste huvirühmade vahel toimus teabevahetus, et 

paremini mõista nende soove ja vajadusi. Loodud on 

koostöömeetmeid, nagu nn jalutuskeskused, mille eesmärk 

on tuua kokku piiratud liikumisvõimega isikud, pimedad või 

nägemispuudega inimesed ning otsustajad, et 

ühistranspordipeatuste läheduses üheskoos jalutada.

Selline teabevahetus aitab teadlikkust tõsta. Alates 1999. 

aastast on Wiener Linieni ühistranspordipeatustes 

paigaldatud plaatidest või tänavakividest 

pinnakattesüsteemid, millel on sooned või konarused. 

Need laialtlevinud süsteemid aitavad pimedatel ja 

nägemispuudega inimestel leida kõige ohutuma ja kiirema 

tee ühistranspordivahendisse ja sealt välja. Ühtlasi on kõik 

ühistranspordikeskused Wiener Linieni pikaajaliste 

jõupingutuste tulemusena ligipääsetavad maapinna 
tasandil.

54. https://www1.wienerlinien.at/media/files/2020/barrierefrei_354241.pdf

55.http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=qe0x0dQC

56. http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=YwIvnTCo

57. http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=FDtAT8xo

50. http://www.sump-challenges.eu/sites/www.sump-challenges.eu/files/bmt2016_eng_v3.pdf

51. https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf

52. https://www.blindenverband-wnb.at/wissenswertes/verkehr/taktiles-leitsystem-wien/

53. https://www.behindertenrat.at/2019/05/walkshop/

Avatud teabevahetus 

erivajadustega inimestega, et 

tugevdada empaatiat

Praktilisteks ja kergesti rakendatavateks lahendusteks on 

ka teadlikkust suurendavad kampaaniad. Euroopa linnade 

hea tava näited hõlmavad seminare, jalutuskäike linnas 

koos pimedate või nägemispuudega inimestega ja 

teavituskampaaniaid. Temaatilistes suunistes tuuakse 

esile kolm näidet EUROOPALIIKUVUSNÄDALA 

LIIKUVUSMEETMETEST. Hispaanias Mallorca saarel 

asuvas väikelinnas korraldati projekt „Pimekohtumiste 

linn“, mille eesmärk on võimaldada inimestel kogeda 

pimedana jalgsi liikumist kohaliku kogukonna pimeda 

inimese abiga. Ühine jalutuskäik läbi linna juhib 

tähelepanu mitmesugustele ligipääsetavuse probleemidele 

ja suurendab teadlikkust teatavatest taristu puudustest. 

Sarnase teadlikkust suurendava kampaania korraldas 

Prantsusmaal Orléansist 70 km idas asuv Montargis, kus 

keskenduti valitud ametnikele. Ametnikud juhiti läbi 

erinevate takistuste, et nad kogeksid pimedust, kurtust või 

piiratud liikumisvõimet. Teine lahendus pärineb Türgist 

Izmiri linnast, kus erivajadustega ja erivajadusteta 

inimesed kasutasid koos tandemjalgrattaid. Sõitude käigus 
tuvastati ühised takistused. 



58. https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/

2012/EMW_Best_Practice_Guide_2012.pdf

59. https://www.eltis.org/resources/case-studies/pedestrianisation-ljubljana-city-centre

60. https://www.sutp.org/publications/9584/

61. https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/news/bruxelles-ville-30-premier-bilan-chiffre

Jalakäijatele mõeldud piirkondade 

loomine

Autovabadel päevadel või nädalavahetustel on pikk 

ajalugu iga-aastase EUROOPALIIKUVUSNÄDALA 

pidustuste osana. EUROOPALIIKUVUSNÄDALA raames 

alguse saanud ajutised meetmed on paljudel juhtudel 

muutunud püsivateks lahendusteks. 

EUROOPALIIKUVUSNÄDALA 2011. aasta auhinna võitja 

Bologna rakendas ajutise meetmena autovaba tsooni 

ajaloolises kesklinnas. Kümme aastat hiljem on 

autovabadest nädalavahetustest saanud Bologna linnaelu 

lahutamatu osa. Need lood võivad innustada linnu kogu 

Euroopas alustama sarnaste muutuste läbiviimist.

Kuna jalakäijatele mõeldud piirkondade loomine võib võtta 

palju aega, on Sloveenia pealinnas Ljubljanas rakendatud 

järkjärguline lähenemisviis väga edukas, sest selle 

tulemusel on jalakäijatele mõeldud piirkondade 

kogupindala üle 100 000 m2 (mis vastab rohkem kui 140 

jalgpalliväljakule). Linn alustas seda 

taaselustamisprotsessi pärast liikluskoormuse suurenemist 

kesklinnas. Nende jõupingutustega kaasnesid jõekallaste 

taaselustamine kesklinnas ja jalakäijate jaoks üle jõe 

täiendavate sildade ehitamine. Need pikaajalised 

protsessid autoliikluse vähendamiseks linnas on tänu 

tulemuslikule teabevahetusele Ljubljana elanikega saanud 
88–95% heakskiidu.

Liikluse rahustamine ja kiiruspiirangute langetamine linnades

Tervete tänavate muutmine jalakäijatele mõeldud 

piirkonnaks on võimalik meede, millega takistatakse 

sõiduautode juurdepääsu teatavatele piirkondadele. Siiski 

võivad ka väiksemamahulised taristumeetmed avaldada 

jalakäijate ohutusele olulist mõju. Saksamaa uuringus on 

esile toodud mitmesugused väiksemamahulised meetmed 

ja nende mõju, näiteks jalakäijate saared, kõnniteede 

laiendamine, sõiduteede kitsenduste rajamine või taimede 

istutamine, kui nimetada vaid mõned. Jalakäijate saared 

on eraldatud alad sõidutee keskel, mis võimaldavad 

jalakäijatel teha tiheda liiklusega põhi- või kõrvaltee 

ületamisel pausi – see meede on eriti kasulik eakatele, 

piiratud liikumisvõimega isikutele ja lastele. See 

väikesemahuline taristumeede vähendab sõidukiirust, 

äratab autojuhtide tähelepanu ja lühendab tänava 

ületamise vahemaad. Viimane on ka peamine põhjus 

sõiduteede kitsenduste rakendamiseks, mis samuti 

rahustab liiklust.

Oluline meede jalakäijate ja jalgratturite liiklusohutuse 

suurendamiseks on kiiruspiirangu langetamine 

konkreetsetes riskipiirkondades või kogu linnas. Kuigi 

paljud Euroopa linnad on teatavates piirkondades 

kiiruspiirangut langetanud, on eriti huvitavad kaks hiljutist 

näidet: Bilbao Hispaanias ja Belgia pealinn Brüssel. Bilbao 

võitis 2020. aastal ELi linnade liiklusohutuse auhinna ja 

Brüssel sai 2019. aastal säästva linnaliikuvuse 
kavandamise auhinna.

Bilbao koostas SUMPi raames 2007. aastal ohutu liikuvuse 

kava, millega nähti ette, et alates 2011. aastast on 

liiklussurmade arv maksimaalselt kolm ohvrit aastas. 

Esimese üle 300 000 elanikuga linnana, mis kehtestas 

kiiruspiirangu 30 km/h 87%-l kõigist oma teedest, astus 

Bilbao olulise sammu liiklusohutuse suurendamiseks, 

vähendades samal ajal ka mürasaastet ja autoliiklusega 

kaasnevat muud negatiivset välismõju. Need meetmed 

said laialdase heakskiidu tänu kohalike sidusrühmadega 

peetud terviklikele aruteludele ja tugevale suhtluskavale, 

mille eesmärk oli soodustada meetmete vastuvõtmist 

elanike seas. Ootused, et kiiruspiirang 30 km/h pikendab 

sõiduaega ja takistab liiklusvoolu, olid alusetud. Teine 

oluline muutus toimus Brüsselis, kus samuti kehtestati 

alates 1. jaanuarist 2021 kiiruspiirang 30km/h kõigil teedel, 

välja arvatud mitu põhimaanteed. Selle suure sammu 

peamised põhjused on mürasaaste ja liiklusohutus. ELi 

pealinnas kümnes kohas tehtud kiiruskontrollide kohaselt 

olid tulemused nähtavad juba ühe kuu möödudes. Andmed 

näitavad, et ühe kuu möödudes oli kiirus nii 30 km/h kui ka 

50 km/h tsoonides vähenenud keskmiselt 9%. Erinevalt 

üldlevinud arvamusest on üldine sõiduaeg jäänud nii 
tipptunnil kui ka muul ajal stabiilseks.

30
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COVID-19-le reageerimine

Selles osas tuuakse esile mitmesugused 

linnakeskkonnas COVID-19-le 

reageerimiseks rakendatud meetmed, 

esitades statistika, mis on Euroopa linnade ja 

kogu maailma avalikku elu tugevalt 

mõjutanud. Eelkõige käsitletakse 

pandeemiaga seoses tehtud muudatuste 

positiivseid aspekte.

Autorid soovivad rõhutada, et teised ELi rahastatud projektid, organisatsioonid ja 

asutused on seda teemat põhjalikult kirjalikult käsitlenud. SUMPi teemajuhend „Planning 

for More Resilient and Robust Urban Mobility” („Vastupidavama ja tugevama 

linnaliikuvuse kavandamine“) ja SUMPi praktikute ülevaade COVID-19 kohta pakuvad 

põhjalikke juhiseid ja parima tava näiteid. Selles dokumendis esitatakse mõne valitud 

meetme lühiülevaade.

Euroopa rohelise kokkuleppega toetatakse COVID-19-järgset taastumist, aidates 

taastada kestlikumat ELi majandust, luues töökohti ja vähendades sotsiaalset 

ebavõrdsust. Euroopa Komisjoni säästva ja aruka liikuvuse strateegia eesmärk on 

aidata Euroopa transpordisüsteemil COVID-19 kriisi tõsisest mõjust kiiresti taastuda 
ning muutuda säästvamaks, arukamaks ja vastupidavamaks.

https://civitas.eu/document/topic-guide-planning-more-resilient-and-robust-urban-mobility
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FAKTID JA ARVUD

Usalduse taastamine 

ühistranspordi vastu

Euroopas ja kogu maailmas põhjustas COVID-19 

ühistranspordi kasutamise olulist vähenemist. Euroopa 

linnades, nagu Lyonis ja Nizzas, vähenes ühistranspordi 

kasutamine 2020. aasta alguses 85–95%. Samasugune 

märkimisväärne langus toimus ka Madalmaades. Sõitjate 

arvu oluline vähenemine oli osaliselt tingitud 

põhjendamatust murest seoses rongides või bussides 

viirusega nakatumise ohuga. Saksamaa ja Prantsusmaa 

haigustõrjeasutuste andmed näitavad, et kõigi 

transpordiliikidega (maismaa-, õhu- ja meretransport) on 

võimalik seostada ainult 0,2–1,2% COVID-19-ga 

nakatumise juhtudest. Neid tulemusi toetab Hiinas tehtud 

uuring, milles hinnati kiirrongidega seotud koldeid. 

Uuringus rõhutatakse, et kui reisijate hajutamiseks on 

piisavalt ruumi ja kokkupuude on suhteliselt lühiajaline, on 

ühistransport väga ohutu. Prantsusmaal, Austrias ja 

Jaapanis tehtud uuringud kinnitavad, et lühiajalised 

metroosõidud kujutavad endast minimaalset riski võrreldes 
mitmetunniste rongisõitudega.

Üleminek aktiivsele liikumisele

Peale ühistranspordi kasutamise ja pendelliikluse 

märkimisväärse vähenemise toimus selge üleminek 

aktiivsele liikumisele, näiteks jalgsi ja rattaga liikumisele. 

Linnavalitsused kogu Euroopas on soodustanud käitumise 

muutumist, rajades püsivad või ajutised jalgrattateed. 

Saksamaa uuringus analüüsiti kogu Euroopast saadud 

teateid eraldatud jalgrattaradade rajamise kohta 

pandeemia ajal. Teadlased märkisid, et alates 2020. aasta 

juulist on teatatud sellistest taristumuudatustest 2000 

kilomeetri ulatuses. Eraldatud jalgrattarajad rajati paljudes 

suuremates Euroopa linnades, sealhulgas Berliinis (23 

km), Brüsselis (40 km), Budapestis (20 km), Pariisis (32 
km) ja Roomas (150 km).

Õhukvaliteedi paranemine

Peale aktiivsele liikumisele ülemineku täheldati Euroopa 

linnades lämmastikdioksiidi (NO2) ja peenosakeste 

(PM2,5) saastetasemete vähenemist liikumispiirangute ajal 

2020. aasta märtsis. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 

andmetel vähenesid eelmise aastaga võrreldes ulatuslikult 

NO2 heitkogused Euroopa linnades, näiteks Pariisis 

(54%), Milanos (21%), Barcelonas (55%) ja Lissabonis 
(51%).

Prantsusmaal Pariisis asuva Sorbonne'i ülikooli 

meteoroloogialabori analüüside kohaselt vähenesid NO2 

heitkogused rohkem kui 30% võrra Austria, Belgia, 

Bulgaaria, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Šveitsi ja 

Portugali linnapiirkondades (kus heitkogused vähenesid 

üle 50%). Heitkogused vähenesid kõigi hinnatud Euroopa 

riikide linnapiirkondades. Sama kehtib ka PM2,5 kohta, 

sest kõigis linnapiirkondades (v.a Poola) toimus 

vähenemine. Kõige märgatavamalt vähenes peenosakeste 

saaste Prantsusmaal (18%), Itaalias (20,5%), Portugalis 

(23,5%) ja Sloveenias (18,4%).

Autoliikluse vähenemise tõttu vähenes ka liiklusõnnetustes 

hukkunute arv. ELi 25 liikmesriigist 19s vähenes 2020. 

aasta aprillis liiklusõnnetustes hukkunute arv võrreldes 

eelmise kolme aasta aprilliga. Surma sai 910 inimest 

võrreldes varasema keskmisega, mis oli 1415 
surmajuhtumit (langus umbes 35%).

Ainult 0,2–1,2% COVID-

19 nakatumisi on 

võimalik siduda 

transpordiga
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PARIM TAVA

Autorid soovitavad tutvuda EUROOPALIIKUVUSNÄDALA 

partnerite kogutud teabega, näiteks materjalid teemal 

„COVID-19 ja liikuvus“ ja „Linnade taasavastamine COVID-

19 järel“, samuti SUMPi teemajuhend COVID-19-le 
vastupidavuse kohta.
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Ohutusmeetmed ühistranspordis

Mitu Euroopa linna, näiteks Rumeenias Iasi linn, otsustas 

COVID-19 pandeemia kõrghetkel kasutada haavatavate 

elanikkonnarühmade või eesliinitöötajate vedamiseks 

spetsiaalseid busse. Sarnaseid meetmeid võeti kasutusele 

ka teistes linnades, näiteks Dublinis, kus hoolimata 

ühistranspordi kasutamise vähenemisest otsustati 

olemasolevatel liinidel bussiliikluse sagedus säilitada. 

Lisaks kohandati bussiliine, et vältida ülerahvastatust 

kitsastes bussipeatustes ja teha Iirimaa pealinna 

sõiduteedel ruumi jalgrattatee jaoks. Pandeemiavastases 

võitluses on väga kasulik ka teabe jagamine, näiteks 

täiendav teave reisijate arvu kohta, mida jagavad 

nutitelefoni rakenduste kaudu Deutsche Bahn (Saksamaa 
raudteeteenused) ja Kataloonia (Hispaania) bussid.

Aktiivne liikumine COVID-19 ajal

Kuna paljud inimesed valisid aktiivse liikumisviisi, nagu 

jalgsi ja rattaga liikumise, võtsid linnavalitsused kasutusele 

mitmesuguseid meetmeid, et soodustada aktiivset liikumist 

ja vähendada ühistransporditaristu koormust. Paljud linnad 

laiendasid püsivate lahenduste loomiseks oma ajutist 

aktiivse liikumise taristut. Selle dokumendi avaldamise ajal 

on veel ebaselge, kas kõik ajutised meetmed jäävad 

püsima, ning seetõttu käsitletakse siin eelkõige valitud 

püsivaid meetmeid.

Itaalias sai Milano innustust mitmelt linnalt üle maailma, et 

mõelda liiklusruumi jaotamine linnakeskuses uuesti läbi. 

Poliitikadokumendi „Strade Aperte“ (avatud teed) eesmärk 

on laiendada jalgrattateede võrku ja jalakäijate alasid, et 

võimaldada linnatänavatel aktiivset liikumist ja vähendada 

sõiduautode kasutamist. Avatud teede programmis 

võetakse kasutusele teiste linnade, näiteks Berliini ja 

Barcelona silmapaistvad lahendused, et tagada puude 

istutamine, puiesteede uuendamine ja märkimisväärse 

liiklusmahuga ristmike ümberkorraldamine. Kui teised 

linnad on määranud jalgrattateede puhul kindlaks 

konkreetse kilomeetrite arvu, siis Milano programmi 

eesmärk on saavutada suhtumise muutus aktiivse 

liikumise kasuks.

250 000 elanikuga Bordeaux’ piirkond (kust on pärit 

samanimeline vein) on rajanud 78 kilomeetrit eraldatud 

jalgrattaradu, püstitanud ajutised jalgrattahoidjad kesklinna 

ja soetanud 1000 rendijalgratast õpilaste jaoks ning veel 

200 elektrijalgratast, et suurendada olemasolevat 
rendijalgrataste parki.

Säästva linnaliikuvuse kavade 

(SUMP) toetamine

Bologna, üliõpilaslinn ja Emilia-Romagna piirkonna pealinn 

Itaalias, laiendab lähiaastatel oma praegust 145 kilomeetri 

pikkust jalgrattateede võrgustikku, nii et see on kokku 

umbes 500 kilomeetrit. Säästva linnaliikuvuse kava 

(SUMP) raames välja töötatud jalgrattaliikluse kavade 

rakendamist kiirendati COVID-19 pandeemia ajal. Bologna 

linnapea sõnul pidi 2020. aasta lõpuks valmima 60% 

Bologna SUMPis kavandatust ehk Bicip Metropolitana, mis 

ühendab kesklinna ning suurlinnapiirkonna kaubandus- ja 

elamupiirkondi. SUMPil oli võtmeroll, kuna see võimaldas 

suurlinnapiirkonnal ja Bologna linnal olemasolevaid plaane 

kiiresti rakendada. Säästva linnaliikuvuse kava sisaldab 

strateegilisi pikaajalisi eesmärke, kuid selles on seatud ka 

lühiajalised eesmärgid. Selline paindlikkus on võimaldanud 

teistel SUMPi kehtestanud linnadel, nagu Antwerpenil ja 

Gentil (Belgia), Katowicel (Poola), Lissabonil (Portugal) ja 

Szegedil (Ungari), toetada kokkulepitud meetmete võtmist 

COVID-19 pandeemia ajal, kui tingimused ja prioriteedid 
muutuvad.
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