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1) Sissejuhatus
Selle aasta teema
EUROOPALIIKUVUSNÄDALA 2022. aasta teema on „Mugavalt ühendatud“. See teema valiti
peegeldamaks Euroopa rahvaste soovi ühenduste taastamiseks pärast mitmeid kuid kestnud
isolatsiooni, piiranguid ja takistusi. Inimesed saavad kokku linnaväljakutel ja kasutavad kohtumistele
sõitmiseks ühistransporti. Paremad transpordiühendused tähendavad paremini ühendatud kohti ja
inimesi. See on Euroopa Komisjoni Euroopa rohelise kokkuleppe1 võtmeküsimus. Ka säästva ja aruka
liikuvuse strateegia2 kutsub üles looma mugavamaid ühendusi otsustajate, teenusepakkujate,
linnaplaneerijate ja inimeste vahel. Pärast keskendumist linnalise liikumiskeskkonna terviseaspektidele
aastal 2021 püüab EUROOPALIIKUVUSNÄDALA selle aasta teema „Mugavalt ühendatud“ tuua inimesi
enam kokku.
Kuna transport on Euroopas saastavuselt teine sektor3 ja ELi sisetranspordi heitkogused kasvasid
ajavahemikus 2018–2019 lausa 0,8% võrra4, tuleb teha suuri pingutusi selleks, et täita Euroopa rohelise
kokkuleppe eesmärk ja saavutada 2050. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguste nulltase. Selle üüratu
väljakutse jaoks on tähtis, et kõik sidusrühmad ja linnad teeksid linnasisesest liikuvusest tulenevate
heitkoguste oluliseks vähendamiseks koostööd.
Seatud eesmärke ohustavad kriisid, nagu COVID-19 või energiajulgeoleku säilitamine pärast Venemaa
sissetungi Ukrainasse. Kava „REPowerEU“5 näeb ette nende väljakutsete mõju vähendamise erinevate
tegevustega energia säästmiseks, energia tarneallikate mitmekesistamiseks, fossiilsete kütuste
asendamiseks Euroopa roheenergiale ülemineku kiirendamise läbi ning investeeringute ja reformide
nutikaks kombineerimiseks6.

1

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
3 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02
4 https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
7 https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
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„Mugavalt ühendatud”
„Mugavalt ühendatud“ hõlmab kõiki säästva linnatranspordi aspekte, mida saab kokku võtta
märksõnadega „inimesed“, „kohad“, „pakid“ ning „poliitika ja planeerimine“.
Seejuures on ühistransport meie alatine partner inimeste ühendamisel, ohutul liiklemisel ja
keskkonnakaitsel, seda koos aktiivse ja jagatud liikuvuse ning muude hästi ühendatud, tellimustel
põhinevate ja jätkusuutlike transpordiviisidega. Tavapäraste transpordiviiside ühendamine uute
digilahendustega on tuleviku planeerimisel üks võtmetegureid.
Kõigile neljale teemale on selle aasta temaatilistes suunistes pühendatud oma peatükk. Seega on
käesoleva dokumendi eesmärk pakkuda head ülevaadet linnade, asumite ja kodanike parimatest
tavadest ja uutest algatustest, mis innustaksid võtma ette samme linnalise liikumiskeskkonna
muutmiseks säästvamaks.
Inimesed on olnud EUROOPALIIKUVUSNÄDALA keskmes juba üle 20 aasta ja nad on jätkuvalt meie kampaania
liikumapanev jõud. Igal aastal laaditakse 16.–22. septembrini kampaania veebilehele tuhandeid sündmusi, projekte
ja näiteid parimatest praktikatest ning aasta jooksul esitatakse ligi 600 LIIKUVUSMEEDET, mis on tunnistuseks
EUROOPALIIKUVUSNÄDALA edust inimeste ühendamisel nende endi säästvate transpordialaste algatuste
rakendamisel. Lisaks keskendub Euroopa noorteaasta 20227 noorte kaasamisele kõigisse tegevustesse.
Kohad, sealhulgas linnaruum ja rohealad, peavad inimeste kokkusaamiseks olema meeldivad ja funktsionaalsed.
Rohkem rohelust Euroopa linnadesse oli üks põhisoove 82%-l eelmise aasta puhaste linnade kampaania raames
korraldatud küsitlusele vastanutest8.
Pakkide ehk füüsiliste saadetiste kohale toimetamine on seotud üha suurematele väljakutsetega. Digitaalsed
teabepaketid on samas seotud nii pakiveo, kui ka linnalise liikuvusega, mis on esmatähtis liikuvuse sujuvuse
tagamiseks ning eeldab paremaid ühendusi andmete edastajate ja kasutajate vahel.
Iga linn vajab poliitikaid ja planeerimist, et tegeleda ühiste linnalise liikuvuse väljakutsetega põhjalikult ja
tulemuslikult. EUROOPALIIKUVUSNÄDAL annab linnaplaneerijatele suurepärase võimaluse leida inimesest
lähtuva liikuvuse planeerimisest innustust. Kodanike osalus on Euroopa Komisjoni säästva linnalise
liikumiskeskkonna kavade (SUMP-ide) kontseptsiooni keskne osa ning EUROOPALIIKUVUSNÄDALA raames läbi
viidud avalikud arutelud võivad aidata välja töötada kohalikesse naabruskondadesse uudseid inim- ja
keskkonnasõbralikke transpordilahendusi.

7

https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://cleancitiescampaign.org/2021/05/04/what-city-dwellers-want-from-their-mayors-post-covid/
9 https://twitter.com/mobilityweek
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Kuidas osaleda EUROOPALIIKUVUSNÄDALA kampaanias?
Selle aasta teema „Mugavalt ühendatud“ peegeldab ka meie soovi olla teiega ühendatud! Seetõttu
kutsume teid jälgima meid Twitteris9, Instagramis10 ja Facebookis11. Mida tahes te oma kohaliku
meeskonnaga selle aasta teemade raames ette võtate – kutsume teid oma uudiseid meiega jagama.
Aastal 2021 nägi EUROOPALIIKUVUSNÄDAL seni suurimaid registreerimisarve, kui osales üle 3100
linna 53st riigist ning aasta jooksul esitati ligi 650 LIIKUVUSMEEDET.
Liituge EUROOPALIIKUVUSNÄDALAGA septembris. EUROOPALIIKUVUSNÄDALAGA saab liituda
mitmel viisil. Kui esindate oma linna, siis võite osaleda kampaania põhinädalal 16.–22. septembril ning
esitada oma tegevused ja meetmed meie veebilehe kaudu. www.mobilityweek.eu
Esitage oma LIIKUVUSMEEDE ja jagage edulugu. Kui esindate ettevõtet, kodanikualgatust,
haridusasutust või muud ühendust, siis saate aasta jooksul esitada LIIKUVUSMEETME, mis on seotud
säästva liikuvuse algatuste ja teemaga „Mugavalt ühendatud“. Selle aasta temaatilised suunised pakuvad
mitut näidet LIIKUVUSMEETMETEST, mille on esitanud kohalikud eestvedajad üle kogu Euroopa.
Kutsume ka tulevaste tähelepanuväärivate LIIKUVUSMEETMETE eestvedajaid jagama oma
edulugusid.
Saatke edulugusid, et kandideerida auhindadele. Kas teie kodulinn on saavutanud säästva linnalise
liikumiskeskkonna valdkonnas midagi silmapaistvat, mis võib teistele eeskujuks olla?
EUROOPALIIKUVUSNÄDALA kampaania kaudu võite saada suurepärase töö eest auhinna. Meie
kampaania pakub erinevaid auhindu, mis sõltuvad teie saavutuste kontekstist. Seega julgustame teid
osalema meie iga-aastastel võistlustel.
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https://twitter.com/mobilityweek
https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/?hl=en
11 https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek
12 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
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Seos teiste ELi algatustega
EUROOPALIIKUVUSNÄDAL on oluline üritus Euroopa kalendris, mis täiendab mitmeid tähtsaid ELi
poliitilisi algatusi. Euroopa Komisjoni säästva ja aruka liikuvuse strateegia12 pakub järgnevaks neljaks
aastaks 82 spetsiifilist algatust, mis on esimene samm teel kliimaneutraalsuse saavutamiseni aastal
2050. Muuhulgas toetab meie kampaania ka Euroopa kliimapakti13, teadlikkuse tõstmise algatust, mis
keskendub lubadustele ja tegevustele kliimamuutuse vastu võitlemisel üle kogu Euroopa. Seega mängib
EUROOPALIIKUVUSNÄDAL olulist rolli inimeste, linnade, haridusasutuste, ettevõtete ja vabaühenduste
julgustamisel propageerima säästvat linnalist liikumist.
Lisaks ülaltoodud algatuste toetamisele paneb EUROOPALIIKUVUSNÄDAL õla alla ka ELi eesmärkidele
järgmistes algatustes: ELi roheline nädal14 ja ELi säästva energia nädal15. Eduka Euroopa
raudteeaasta 202116 järel püüab Euroopa noorteaasta 202217 tõsta esiplaanile noored inimesed, et
rõhutada nende panust kogu ühiskonnas, sealhulgas nende mõju linnakeskkonna ja säästva linnalise
liikumise tulevikule.

12

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_en
14 https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week_en
15 https://eusew.eu/
16 https://europa.eu/year-of-rail/index_en
17 https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
18 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf
13
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2) Inimesed
Kahjuks tajutakse linnalist liikuvust puudutavaid otsuseid ülalt-alla meetmetena, mille puhul elanikud
tunnevad, et nende arvamusi eiratakse või ei arvestata. Seega annaks kaasavam ja terviklikum
lähenemine otsuste langetamise protsessile inimestele hääle. Kuigi kodanikupõhised poliitikad võivad
sageli osutuda pikaajaliseks ülesandeks, on tulemused seda väärt. Järgmises peatükis selgitatav
koosloomeraamistik tõstab esile vajaduse kaasata meetmete mõjusaks rakendamiseks
kodanikuühiskonna algatusi ning eri vanuserühmadest ja erineva sotsiaalmajandusliku taustaga inimesi.

2a) Koosloome
Koosloomet võib defineerida kui „süsteemset protsessi uute lahenduste loomiseks mitte pelgalt
inimestele, vaid koos inimestega, kaasates inimesi ja kogukondi poliitikate ja teenuste arendamisse 18“.
See definitsioon oli alus ELi rahastatud projektile SUNRISE,19 mis toetas koosloomeprotsesside arengut
kuues linnas üle Euroopa ja kaugemal. Järgnevad kolm näidet parimatest praktikatest keskenduvad
erinevatele koosloome aspektidele ning erinevatele kodanike kaasatuse tasemetele.

Naabruskonna parkimismurede lahendamine koosloome kaudu Saksamaal Bremenis
Üle kogu Euroopa leidub ajaloolisi linnapiirkondi, mis rajati enne 1940ndaid ja seetõttu ei ole seal ruumi
sõiduautode parkimiseks ei tänaval ega mujal. Selle väljakutse ees seisab ka Saksamaa loodeosas
paiknev Bremeni linn ja Liidumaa. Kitsad tänavad ja kõnniteed ilma teeäärse parkimise korralduseta olid
tavapärased Bremeni Hulsbergi linnaosas, küllaltki väikeses piirkonnas, mis paikneb hansalinna idaosas,
kuulsa Weserstadioni lähedal. Veel hiljuti parkisid autod osaliselt kõnniteedel või mõlemal pool tänavat.
See takistas liikumist kõnniteedel, mis olid sageli ratastooli kasutajatele ja vankriga lapsevanematele
täiesti läbimatud. Piiratud manööverdamisruum põhjustas olulisi probleeme ka tuletõrje- ja prügiautodele.
Autokasutajad nägid oma kodu ette parkimist õigusena ning nende huvid põrkusid teepervesid ümber
kujundada ja parkimist piirata soovivate elanikerühmade huvidega.

© SUNRISE Project

18

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf
https://civitas-sunrise.eu
20 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf
19
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Ülalt-alla juhitavate meetmete asemel käivitas linnavalitsus projekti, mille käigus tuvastati üheskoos
väljakutsed, töötati üheskoos välja lahendused, mis rakendati kolmandas etapis üheskoos ellu ja mida
hindas üheskoos mitmekülgne rühm inimesi. Ülalnimetatud väljakutsete tuvastamise järel korraldas
linnavalitsus koostöös kohalike elanikega teeäärse parkimise ümber. Selle protsessi käigus oli
esmatähtis leida erinevate huvigruppide vahel tasakaal. Tööpäevade õhtuti leidis aset mitukümmend
koosolekut info ja mõtete vahetamiseks. Lisaks anti ka platvorm haavatavatele rühmadele, keda
parkimisega seotud väljakutsed eriti tugevalt mõjutasid, näiteks piiratud liikumisvõimega inimesed ning
pered ja eakad.
Peamisteks saavutusteks oli parkimiseeskirjade ümberkorraldamine ja nende kehtestamine, mis tõi
kaasa 1600 m vaba teeserva ning ühtekuuluvustunde, mis näitas piirkonna elanikele, et mõtete
vahetamine ja arutelu võib viia õnnestumisteni. Enamikul teekasutajatest, jalakäijatest ja puuetega
inimestest on ümberkorralduste järel rohkem ruumi, mis vastab nende vajadustele. Kokkuvõttes oli ühine
koosloomemeede igati edukas ja seda korratakse teisteski Bremeni piirkondades20.

Mitmeliigiliste transpordikeskuste rajamine Portugalis Lissabonis
Lissabonil on hästitoimiv metroosüsteem, mida 2019. aastal kasutas 173 miljonit reisijat ehk pisut üle
500 000 inimese päevas21. Koos muude transpordiviisidega moodustab see 18% kõigist Portugali
pealinnas tööpäeviti ette võetud sõitudest, jäädes alla vaid aktiivsele liikumisele (24%). Kahjuks toimub
56% sõitudest jätkuvalt sõiduautodega. Seega on ühistranspordi osakaalu suurendamine Lissabonis
heitmete vähendamise nurgakiviks.
EMEL, Lissaboni peamine parkimiskorraldaja, tegi koostööd linnavalitsusega, et käivitada
koosloomeprotsess, mille eesmärk on kasutada ära mitmeliigiliste transpordikeskuste täit potentsiaali.
Need on füüsilised jaamad, mis on strateegiliselt paigutatud olemasolevate ühistranspordiliinide
ristumispunktidesse. Enamik neist sõlmpunktidest pakub juba praegu mitut liiki transporti. Näiteks pakub
linna loodeosas paiknev rongijaam Oriente kaug- ja lähiliinide rongi- ja bussiühendusi.

© monteiro.onlie / Shutterstock

20

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf
https://www.metrolisboa.pt/company/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/RC2019-EN.pdf p7
22 https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf
21
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Pärast linnale sobiva transpordikeskuste kontseptsiooni väljatöötamist oli planeerijate järgmine samm
käivitada koosloomeprotsess, mis algas suure kvantitatiivse uuringuga ühistranspordi kasutajate
vajadustest ja soovidest. Üle 2000 osalejaga küsitlus keskendus inimeste rahulolule märgistuse,
mugavuse ja turvalisusega viie tuvastatud sõlmpunkti ümber. Kuna vastajate suur enamus leidis, et viis
sõlmpunkti on hästi ühendatud, on Lissaboni eesmärk tõsta nende keskuste ümbruskonnas üldist turvaja heaolutunnet. Ligi 50% küsitletutest ei tundnud end keskuste lähedal mugavalt ja pidas sealset
õhustikku ebameeldivaks. Küsiti ka lisaküsimusi keskuste täiustamise kohta, mis andis linnale selge
mandaadi rohealade laiendamiseks (üle 90% pooldas) ning avalike istumiskohtade arvu
suurendamiseks. Neid järeldusi kontrolliti süvaintervjuudega, mis andsid sarnaseid tulemusi.
Meetme tulemustest järeldub, et linnavalitsus sai selge ülevaate rahva tahtest spetsiifiliste täiustuste
osas, mis võimaldavad muuta viis transpordikeskust senisest paremaks. Sarnased küsitlused on
investeeringute algpunkti määratlemiseks küllaltki soodne töövahend22.

Projekt „Vallutame tänavad“: koosloome Leuvenis

© Henk Vrieselaar / Shutterstock

Kui küsitluste mõju koosloome tunnetamisele elanike seas on küllaltki passiivne, siis muud vahetumad
tegevused annavad elanikele võimaluse otsustamisprotsesse otseselt mõjutada. Leuveni projekt
„Vallutame tänavad“ on üks selline näide. See ligi 100 000 elanikuga Belgia linn on koduks mitmele
tuhandele tudengile ja on seetõttu üks Belgia peamisi jalgrattalinnasid. Sellele vaatamata leiavad Leuveni
elanikud, et linna tänavatel on ülekaalus hoopis autod. Projekt „Verover de Straat“ („Vallutame
tänavad“)23 on sõnastanud oma kavatsused just sellest lähtuvalt: „Koos elanikega muudame tänavad
rohelisemaks, tervislikumaks, mugavamaks, turvalisemaks ja lastesõbralikumaks!“. Selle eesmärgi
saavutamiseks antakse inimestele võimalus kujundada ümber mõned kunagised parklad. Esmase
taotlusvooru järel saavad väljavalitud tänavate elanikud võimaluse kujundada oma tänava teatud osasid
ümber. Kui tulemused elanikele meeldivad, siis rakendatakse meetmeid püsivalt. Projekti, mida haldab
mitu kohalikku algatust, toetab Leuveni linn. Hetkeseisuga on esitatud avalik osalemiskutse, millele
oodatakse vastuseid ümberkujundatavate tänavate elanikelt.

22

https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf
https://veroverdestraat.be/over-het-project/
24 https://www.thejournal.ie/dublin-traffic-congestion-4985027-Jan2020/
23
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2b) Kodanike teadusalgatus
Kodanike teadusalgatus kirjeldab osalusprotsessi, mis võimaldab tavalistel inimestel panustada
teaduslikesse analüüsidesse ja protsessidesse. Kodanike teadusalgatus ei jaga lihtsalt andmekogumise
ja -analüüsi koormat rohkematele õlgadele, vaid suurendab ka uuritava teema mõistmist. See mõistmine
on eriti oluline projektide puhul, mis soodustavad kodanike kaasatust. See aitab kinnistada
demokraatlikku teesi „inimeste poolt, inimeste jaoks“.

WeCount – kodanikud analüüsimas andmeid oma kogukonna kontekstis
Projekt WeCount, mida rahastab ELi programm „Horisont 2020“, kutsus elanikke koguma liiklusandmeid
kuues pilootlinnas üle Euroopa. Osalejad liitusid vabatahtlikult töötubadega ning õppisid kasutama ja
mõistma liiklustiheduse andmeid sensoritelt, mis neil paluti paigaldada oma kodude ja töökohtade
akendele.

© WeCount Project

Ühe projektis osaleva linnana seisab Dublin silmitsi linna elanikkonna järjepidevast kasvust ja nõudlusele
alla vanduvast ühistranspordisüsteemist tulenevate väljakutsetega. Seetõttu üllatas see väheseid, et
Dublin kuulutati enne pandeemiat Euroopa kuuendaks kõige tihedama liiklusega linnaks24. Projekti
WeCount raames kasutati Iirimaa pealinnas erinevaid sensoreid, mis aitavad hinnata käimasolevaid
algatusi. Osaliste tagasiside näitas arengut oma naabruskonna liiklus- ja saasteprobleemide pelgalt
tunnetamiselt innukale reaalajas andmete kogumisele, et saavutada positiivseid muutusi seal, kus see
on neile kõige olulisem: piirkondades, kus nad elavad ja töötavad ning kus õpivad nende lapsed.
WeCount andis inimestele võimaluse koguda andmeid ja teadmisi oma kogukonna liiklusmustritest ning
suurendas teadmiste vahetamist kohalike elanike ja otsustajate vahel25.
Lähemalt uuritud probleemide hulka kuulusid rattateede vähesus, kiiruspiirangute eiramine ning
kommertsliikluse ja keskkonnaandmete, nt õhu- ja mürasaaste kesine mõõtmine. Osalejad leidsid, et
pakutav tehnoloogia on huvipakkuv ja suur enamik mõistis andmekogumismeetodeid hästi. Mida
täpsemaks nad andmeid pidasid, seda enam pakkus neile koostöö rõõmu. Lisaks võimalusele osaleda
andmete kogumise kaudu teadustöös ja luues oma kogukonnas käegakatsutavaid muutusi, on see
algatus kasuks ka linnadele, sest jaotab andmekogumise finants- ja halduskulu enamatele õlgadele.

24

https://www.thejournal.ie/dublin-traffic-congestion-4985027-Jan2020/

25

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_swafs_report-citizen_science.pdf

26

https://we-count.net/_uploads/Deliverable-5.4-Part-A-Final-Summative.pdf
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Meetme eesmärk pole niivõrd olla vahetu tööriist poliitilisteks muutusteks kui innustada inimesi
proaktiivselt osalema. Siiski on projekt toonud kaasa püsiva koostöö kohalike elanike ja
poliitikakujundajate vahel. Selle projektiga seoses on Dublini linnavolikogu Iirimaal palunud liikluse
jälgijatel edastada liiklusandmeid ja õhukvaliteedi mõõtetulemusi, et toetada linna koolitsoonide loomise
algatust. Selle algatuse eesmärk on toetada aktiivset liikumist ja suurendada ohutust koolitsoonideks
määratud piirkondades26. WeCounti sensoritelt pärinevate andmete kasutamine annab volikogule
võimaluse hinnata algatuse tõhusust objektiivsete andmete alusel ja aja möödudes muuta koolide
ümbruses liikumisharjumusi.

2c) Kodanike kaasamine
Linnaelanikud on parimad eksperdid liikuvusega seotud väljakutsete, ohtlike tänavaskeemide ning saaste
ja kehva ligipääsuga seotud probleemide tuvastamisel. EUROOPALIIKUVUSNÄDALA kampaaniat
üllatavad sageli lood, mis on edastatud meie LIIKUVUSMEETMETE võrgustiku kaudu27. Meie
kampaania tunnustab neid näiteid parimatest praktikatest ja nende potentsiaali inspireerida veelgi
suuremat osalust nii vastavates linnades kui ka kaugemal.

Bologna: kodanike kaasatus 30 km/h ala loomisel
Umbes 400 000 elanikuga Itaalia linna Bologna ajalooline kesklinn on hädas ülemäärase autoliiklusega,
sest ligi 60% kõigist sõitudest tehakse autodega. Selleks ei pea olema liiklusekspert, et mõista, kuidas
sõiduautode ülemäärane kasutamine koos ajaloolise kesklinna kitsaste tänavatega võib kujuneda
ebameeldivaks kombinatsiooniks nii ohutuse kui ka saaste seisukohast. Seda hüpoteesi toetab ka
statistika, millest nähtub, et viimase kümne aasta vältel on igal aastal keskmiselt 20 surmaga lõppenud
ja 2600 vigastustega liiklusõnnetust.
Just seetõttu korraldasid mitmed aktivistid 2021. aasta juulis etteteatamata protestiaktsiooni, et tõsta
teadlikkust ja võidelda sõiduautode halbade mõjude vastu. Sellele ainulaadsele üritusele järgnes
kampaania „30 Bologna – una citta per tutti“. Rohujuuretasandi liikumine kogus sotsiaalmeedia,
spetsiaalse veebilehe bologna30.it28 ja kommunikatsiooniürituste kaudu mitu tuhat toetusallkirja.
Algatuse autorid kasutasid nutikalt teiste linnade statistikat ja parimate tavade näiteid, võttes need kokku
ja tõlkides lühikesteks ja tabavateks itaaliakeelseteks loosungiteks, mis aitasid kanda nende sõnumit.
Neid plakateid saab alla laadida spetsiaalselt selleks loodud kodulehelt, et kõik, kes neid sõnumeid
toetavad, saaksid need kodus välja printida. Algatus leidis laia toetust nii ühenduste, teiste algatuste kui
ka ettevõtete seas üle kogu Bologna.
See rohujuurdetasandi liikumine on edukalt suurendanud teadlikkust olukorrast, tõstnud esile näiteid
erinevate Euroopa riikide parimatest tavadest ning õpetanud Bologna elanikele sellise lähenemise olulisi
eeliseid.

26
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28 https://bologna30.it/
29 https://mobilityweek.eu/related-initiatives/european-year-of-youth/
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Viis võimalust noorte inimeste kaasamiseks
Paljud poliitikud üle kogu maailma armastavad öelda, et lapsed on meie tulevik. Seejuures on jätkuvalt
õhus
küsimus,
kuidas
suurendada
noorte
huvi
säästva
liikuvuse
vastu.
Meie
EUROOPALIIKUVUSNÄDALA kampaania koostas materjale ja korraldas töötubasid nooremate
põlvkondadega suhtlemiseks. See hõlmas ka eraldiseisva EUROOPALIIKUVUSNÄDALA veebilehe
loomist Euroopa noorteaasta29 raames ning suuniste väljatöötamist suhtlemiseks nooremate
põlvkondadega30. Täna saame jagada EUROOPALIIKUVUSNÄDALA huvirühmadele viit soovitust:
1. Noortega tuleb pidada sisulist dialoogi, et kaasata nad eos poliitikate kujundamise protsessi.
Tänane maailm on täis õõnsaid turundussõnumeid, millest inimesed on harjunud mööda
vaatama. Noorte ja poliitikakujundajate tegelikuks kokkuviimiseks on seega vaja luua ruum
dialoogiks, küsida küsimusi ja teineteist siiralt kuulata.
2. Mitmesuguste noorte kaasamine. Noored peaksid esindama erinevaid vanuserühmi ja taustu.
Kohalikud võrgustikud pakuvad häid lähtekohti noorterühmade leidmiseks ja innustamiseks, sest
võimaldavad paremini selgitada, kuidas liikuvuse planeerimine mõjutab noorte igapäevaelu ja
kuidas nad saavad protsessides osaleda.
3. Selleks, et pakkuda liikuvuse planeerimise protsessile kasulikku ja konstruktiivset sisendit, peaks
suhtlus olema siiras, mitte lihtsalt linnukeste kirja saamiseks. Mida mitmekesisem on kogukonna
esindatus, seda suurem on tõenäosus, et linn suudab luua eduka plaani, mis tõstab
jätkusuutlikkust ja inimeste elukvaliteeti.
4. Teadvustage noorte jaoks olulisi seoseid transpordi kättesaadavuse ning noorte võimaluste ja
takistuste vahel. Kulud ja tulud mõjutavad meie võimalusi isiklikuks arenguks, seda eriti vanuses,
mil inimesed otsivad oma kohta elus.
5. Noored toetavad suurema tõenäosusega jätkusuutlikke transpordiviise. Nad klammerduvad
vähem harjumuste külge ja on avatumad aktiivsete transpordiviiside suhtes. Sellise elustiili jätkuv
toetamine on kasulik meile kõigile. Noorte vahetu vaatenurk võib aidata mõjutada teisi kogukonna
liikmeid ning osutuda võtmeteguriks kasutajasõbralike võrgustike loomisel ja säästva liikuvuse
alaste algatuste õnnestumisel.

29
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3) Kohad
EUROOPALIIKUVUSNÄDALA eesmärk on esile tõsta lahendusi, mis muudavad transpordikeskused
kohtadeks, kuhu kutsuda külalisi, kus jalutada, istuda ja kohtuda. Kampaania sekretariaat otsustas valida
selle kategooria parimate tavade näited, mis hõlmavad kohtade, tänavate, naabruskondade ja linnade
muutumist elamisväärsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Lisaks on selles peatükis olulised sellised
teemad, nagu kesklinnade parkimiseeskirjad, kuna mitmed Euroopa linnade algatused on edukalt
vabastamas teeääri ja linnaruumi. Seeläbi saab kohtade abil luua mugavaid ühendusi inimeste,
keskkonna ja liikumisvõimaluste vahel.

3a) Ruumi ümberkorraldamine
Inimesed on viimasel ajal üha enam kodus ning see annab neile võimaluse tutvuda rohkem oma
kogukonnaga ja ostelda kodu lähedal. Inimesed ei kiirusta ning veedavad oma kodukandis rohkem aega.
Tänu sellele on avaliku ruumi korralduse osas toimunud suured edasiminekud. Kui inimesed käivad oma
kodukandis regulaarselt jala, on neid lihtsam kaasata ka jätkusuutlike parenduste tegemisse.

Kohtumispaikade loomine Rootsis Malmös
Malmös on käimas algatus, mille käigus asendatakse parkimiskohad välimööbliga, et kogukonnad
saaksid tänavad tagasi ja võiksid neid nautida rahulikumas tempos 31. Nende kohtade loomisel kaasati
elanikke kogu linnast. Idee kontseptsioon on pakkuda inimestele eelkomplekteeritud välimööbli
mooduleid (lauad, toolid, potitaimed jm), mida saab ümber paigutada erinevatel viisidel ja eesmärkidel.
Suureks eesmärgiks on asendada parkimiskohad inimeste kohtumispaikadega. Uue mööbliga saab
muuta tänava tarbimisruumist naabrite kohtumiskohaks. Tänavamööbel suurendab võimalust sattuda
kokku ja kohtuda naabritega, muuta liiklusvoogu ning luua elanikele ja lastele parkide kõrvale turvalisi
alasid linna nautimiseks kohalikumas ja linnalikumas keskkonnas.
Parim lähenemine teema „Mugavalt ühendatud“ tutvustamiseks on lasta kohalikel kogukondadel osaleda
oma naabruskonna ruumi ümberkujundamisel ehk alustada muutusi oma kodust. Ruumi eraldamine
jalakäijatele, ratturitele ja vahetuks suhtlemiseks oma kodu või kohaliku poe ees normaliseerib
jätkusuutlikku transporti ja linnasid hetkest, kui inimene oma uksest väljub.

Liikluse rahustamine Poolas Bytomis
Kõik teavad oma kodukandis vähemalt ühte tänavat, kus juhid kipuvad kiiruspiirangut ületama või mis ei
ole muus plaanis jalakäijatele ja ratturitele ohutu. Põhjuseid selliste olude tekkeks on mitmeid, alates
tänava paiknemisest kahe suure tee vahel, kiiruskaamerate ja muude järelevalvemeetmete puudumine
või lihtsalt aktiivset liikumist mittesoodustav linnaplaneering. Katowice lähedal paiknev Poola linn Bytom
pidi selliste ohtudega toime tulema Miarki tänaval, kus autod kihutasid kiirusel üle 100 km/h.

https://www.weforum.org/agenda/2021/02/sweden-local-parking-community/
32 https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/?uid=z9CC2A18
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Vaja oli soodsaid lahendusi, sest linna eelarves oli ümberkorraldusteks ainult 15 000 €. Kuigi aktiivsete
liikumisviiside propageerijad hakkasid kasutama lööklauset „värv ei ole taristu“, ei olnud
käegakatsutavaid lahendusi otsivatel inimestel liikluse ning sellega seotud müra ja saaste
vähendamiseks ühtki muud tõsiseltvõetavat lahendust. Katkematu kaherealise rattatee ning mitmete uute
ületus- ja parkimiskohtade märkimine tänavale aitas sõidutee laiust vähendada. See meede koos uue
kurvilise teeskeemiga aitas liiklust rahustada.
See tähendas keskmise kiiruse langust üle 20 km/h ainult paari märgi ja mõne liitri värviga. Lisaks
vähenes liiklustihedus üle 30%, see vähendas märkimisväärselt kohalikele mõjuvat müra- ja õhusaastet.
Aktiivgrupp on veendunud, et seda tõhusat madalate kuludega parimat tava hakatakse rakendama ka
teistes Poola linna osades32.

Füüsiliste tõkete rajamine Austrias Salzburgi autovabas keskuses
Autovaba linnakeskus, kus jalakäijad saavad vabalt jalutada ja värsket õhku hingata, on paljudele meist
unistuseks. Salzburg otsustas selle unistuse teoks teha. Lisaks sellele, et elanikud ei pea enam kasutama
sõiduautosid, parandas see muutus ka tuhandete linna külastavate turistide kogemust, mis on samuti
oluline, sest Mozarti sünnipaigas ööbib iga päev 170 000 külalist.
Tänu oma heale asukohale piki Salzachi jõe orgu, on Austria suuruselt neljanda linna keskus küllaltki
tihedalt asustatud. Liikluse korraldamiseks rakendati rangeid meetmeid – keskusesse pääsu
tõkestamiseks paigaldati autoteedele füüsiliste tõketena kergitatavad postid. See korraldusvahend
võimaldab teha erandeid hädaabisõidukitele, nagu politseipatrullid ja tuletõrjeautod, ning võimaldada
kaubavedu keskuses paiknevatesse äridesse. Samas on kaubavedu võimalik vaid esmaspäevast
laupäevani ajavahemikus 6:00–11:00 ning pühapäeviti ligipääsu ei ole33. Südalinna elanikele tehti
Salzburgi linna poolt erandid ning nad said loa sõita oma autoga kodu juurde.

© FAAC.BIZ

Need ranged füüsilised takistused on osa suuremast parkimisstrateegiast, mis lähtub 2016. aastal
alustatud plaanist „Salzburg.Mobil 2025“34, mille üheks keskseks tegevuseks oli hästitoimiva „pargi ja
reisi“ süsteemi loomine, mis pakkus üle 4000 parkimiskoha35 linna äärealade olulistes asukohtades,
32

https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/?uid=z9CC2A18
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34 https://www.salzburg.gv.at/themen/verkehr/verkehrsplanung/salzburgmobil2025
35 https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/parken/
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näiteks lennujaamas, messialadel ning outletipoodide lähedal. Lisaks piirati teeäärset parkimist ajaloolise
linnakeskuse naabruskondades. Nendel tasulistel parkimisaladel on lubatud parkida maksimaalselt 3
tundi. Nädalavahetustel ja kesklinnast väljaspool on teede ääres parkimine jätkuvalt tasuta, kuid 3tunniline piirang kehtib ka siis. Kokkuvõttes on tõkete süsteem, „pargi ja reisi“ võimalused ning
reguleeritum teeäärne parkimine vähendanud liiklusest tulenevat koormust nii turistidele, kui ka
kohalikele liiklejatele ning on suunanud autosid ajaloolisest linnakeskusest eemale.

3b) Rohelisemad linnad
Linnade rohelisemaks muutmisel on mitmeid eeliseid, näiteks heite tasakaalustamine puude
istutamisega, mis ühtlasi võib linna keskmist temperatuuri umbes 1 °C36 võrra langetada. Tänu puude
pakutavale varjule võib pinnatemperatuur kuumal suvel väheneda 8–12 °C Kesk-Euroopas ja kuni 4 °C
Lõuna-Euroopas37. Roheluse propageerimine võib suurendada ka linnade bioloogilist mitmekesisust,
nagu on juhtunud Utrechtis, kus linnavõimud otsustasid kohandada üle 300 bussipeatuse katused
taimedele, mis meelitavad ligi liblikaid, mesilasi ja kumalasi. See vähemalt 15–20 aasta vältel rakendatav
meede aitab suurendada linna bioloogilist mitmekesisust. Lisaks ei tekita see linna maksumaksjatele
lisakulusid, sest katusepeenarde hoolduskulud katab bussipeatustes näidatavatest reklaamidest saadav
tulu38.
Nagu mainitud eelmise aasta temaatilistes suunistes, on Pariis seadnud eesmärgiks istutada 2026.
aastaks 170 000 puud39. Selliseid pingutusi tehakse üle kogu Euroopa ning selle tunnustamiseks annab
Euroopa Komisjon välja Euroopa rohelise pealinna auhinda40. Tiitel, mida on juba terve aastakümne vältel
igal aastal välja antud, tunnustab ja tõstab esile kohalikke pingutusi keskkonna ning seeläbi ka linnade
majanduse ja elukvaliteedi parendamiseks. Järgnevates peatükkides toome esile kaks varasematel
aastatel Euroopa rohelise pealinna tiitli pälvinud linna: Esseni ja Ljubljana.

Ligipääsmatu tööstusala looduskaitsealaks – Ruhri piirkonna ümberkujundamine
Ruhrgebiet (Ruhri piirkond) oli kunagi (Lääne-) Saksamaa majanduse tööstuskese ning seda on sageli
nähtud stereotüüpse näitena ligipääsmatust kõnnumaast, mida tähistavad maastiku kohal kõrguvad
suitsevad korstnad. Tegu on minevikku jäänud stereotüübiga. Alates söekaevanduste allakäigust
1960ndatel on viiele miljonile elanikule koduks oleva piirkonna restruktureerimiseks tehtud olulisi
investeeringuid ja strateegilisi plaane41. See „Strukturwandel“ (struktuurne muutus) hõlmab nii
töövõimaluste loomist endistele kaevuritele ja nende peredele kui ka looduskeskkonna taastamist.
Üks põhieesmärke oli taastada kaks olulist Essenit läbivat jõge: Emscher ja kogu piirkonnale nime andev
Ruhr. Kui veel 1990ndatel peeti mõlemat jõge ohuks elanike tervisele, on nüüdseks toimunud oluline
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muutus. Tänu Emscheri-äärsete linnade ja maakondade tihedale koostööle rajati jõekallastele üle 150
km rattateid.
Kogu Esseni piirkonda istutati üle kolme miljoni puu, loodi 73 bussi- ja rongiliini ning rohealasid laiendati
53%-ni linna pindalast. Lisaks taastati märkimisväärne hulk jõekaldaid. Need ja mitmed teised pingutused
tõid tasapisi tagasi linnud ja kalad ning viisid 40 aastat kestnud Ruhri ujumiskeelu tühistamiseni aastal
2017. Kuigi sellised ettevõtmised on töömahukad ning vajavad olulisi investeeringuid ja tihedat koostööd
mitmete haldusüksuste vahel, on tänu sellistele pingutustele võimalik neid teistele Euroopa linnadele
tutvustada ning eeskujuks seada.

© imageBROKER.com

Täiustatud jalakäigualad Sloveenias Ljubljanas
Eelmise aasta temaatilistes suunistes42 mainiti Sloveenia pealinna Ljubljanat, sest linn oli suutnud läbi
teha märkimisväärse ülemineku mootorsõidukite ülemvõimult 140 jalgpalliväljaku suurusele jalakäijate
alale. Kaheldamatult võib Ljubljanat pidada väga roheliseks linnaks, sest 46% sellest on kaetud metsaga.
Aastal 2007 ühendasid mitmed olulised sidusrühmad, sh linnavalitsus, erinevad asutused ja ettevõtted,
jõud, et koostada visioonidokument „Vision Ljubljana 2025“. Ühiselt pandi paika pikaajaline plaan, mis
hõlmab üle 100 eraldiseisva projekti alates aktiivset liikuvust soosivatest infrastruktuurimuutustest kuni
väljakute kaunistamise ja kultuuriüritusteni. Lisaks linna olemasolevatele parkidele, millest mõned on üle
sajandivanused, loodi uusi rohealasid.
Niinimetatud tühermaad muudeti uuteks parkideks, linna rohealade pindala kasvas 80 hektari ehk
rohkem kui 110 jalgpalliväljaku suuruse ala võrra. Need rohealad pakuvad rohkelt võimalusi ka vaba aja
veetmiseks, näiteks on seal väike loomafarm, laste mänguväljakud, matkaradasid ja ruumi
jalgrattasõiduks43.
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3c) Rattastrateegiad
Jalgratastel on keskne roll üleminekul säästvale liikuvusele, suurendades muuhulgas linnade elukvaliteeti
ja parandades elanike tervist. Lisaks rattasõiduks ruumi eraldamisele ja taristu loomisele on esmatähtis
tekitada jalgratastele ristumiskohtades teiste transpordiviisidega piisavalt mugavaid parkimisvõimalusi
ning propageerida linnades liikumisviisina rattasõitu. Jõudmaks punktist A punkti B on vaja paremaid
ühendusi, mis tagaksid mugavad ühendused ühistranspordi ja jalgrataste vahel. Rattastrateegia puhul
on üks võtmeküsimusi piisava hulga turvaliste parkimiskohtade olemasolu.

Tipptehnoloogiaga rattaparklad Madalmaades Utrechtis
Madalmaad on jätkuvalt jalgrattataristu osas eeskujuks, eriti mis puudutab rattaparklaid. Utrechti värskelt
renoveeritud rongijaam ehitati ümber, et luua hetkeseisuga maailma suurim jalgrattaparkla, mis pakub
kohta 12 500-le rattale. Kõige olulisem on, et süsteem pakub seda, mida inimesed rattaga sõitmisel kõige
enam hindavad – mugavust.
Jalgrattaga saab jaama sisse sõita ning valida parkimiseks ühe kolmest tasandist, kust on ligipääs
rongijaama, poodidesse ja kohalikku ümbruskonda. Ridade lõpus paiknevatel ekraanidel näidatakse
parkimiskohtade saadavust reaalajas ning kahetasandilistel parkimiskohtadel on nii kaitsetega hoidikud
kui ka hüdraulilised tõstukid. Parkimine on 24 tundi tasuta. Parkimise alustamine ja lõpetamine toimub
ühistranspordikaardiga, mis võimaldab samas jaamas ligipääsu ka 1000 ühiskasutuses olevale
jalgrattale. Saadaval on ka remonditeenused ja parkla on valvega. Lisaks on eraldatud rohkelt ruumi
suurematele
ratastele,
näiteks
kastiratastele.
Terviklik lähenemisviis sellele rajatisele tähendab linnaelanikele muretut teekonda linnast rattaparklasse,
parklast rongile ja rongilt koju. Hoone ehituses on kasutatud kivi ja klaasi, et peegeldada väliskeskkonda,
ning võimalikult palju on rakendatud loomulikku valgust. Tupikusse viivate käiguteede vältimine aitab
optimeerida liiklusvoogu ja tõsta funktsionaalsust ning suurendab kasutajasõbralikkust ja tagab hea
üldise kasutajakogemuse44.

Automatiseeritud parkimistorn Tšehhis Třinecis
Meie iga-aastastes temaatilistes suunistes püütakse alati jagada näiteid parimatest tavadest nii suurtes
kui ka väikestes linnades. Tšehhi linn Třinec oma 35 000 elanikuga on hea näide väiksematest linnadest,
millel on jätkusuutlikkuse tõstmisel suured eesmärgid. Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi abil rajas
linn automatiseeritud parkimistorni, kuhu mahub 118 jalgratast.
See uus ehitis püstitati linna peamise transpordisõlme juurde, mis koliti sama algatuse raames ümber
Třineci keskusesse. Need tegevused suurendasid ligipääsetavust ja julgustasid nii kohalikke elanikke kui
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https://www.eltis.org/sv/node/44358
45

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smart-transport-strategy-in-trinecczechia

18

ka külalisi aktiivselt liikuma. Nupuvajutusega võetakse jalgratas rakisesse ja paigutatakse turvalisele
parkimiskohale, kust see väljastatakse hiljem sama mugavalt kviitungi skaneerimise järel.
See meede on mitmekordistanud rataste kasutamist ja pakub head võimalust jätta auto maha, sõita
jalgrattaga tornini ja jätkata sõitu sihtkohta rongiga. Nüüd, kui uus infrastruktuur on rajatud, keskendub
linnavõim aktiivse liikumise propageerimisele mitte pelgalt sportimisviisina, vaid igapäevatranspordina.
Üle linna on rajatud uusi jalgrattateid ja -hoidjaid ning mitmesuguseid töövahendeid ja rajatisi e-rataste
hoolduseks, remondiks ja laadimiseks45.

© Regionaalarengu ministeerium / Antonín Kapraň

Rattaparklate integreerimine regionaalsesse transpordivõrku Prantsusmaal Île-deFrance'is
Pariisi ümbritsev Île-de-France'i piirkond püüab tõsta jalgrataste osakaalu elanike kasutatavatest
transpordivahenditest 2% pealt 6%-ni ja investeerib selleks ühistranspordivõrguga seotud
rattaparklatesse.
Eesmärk on lisada kõrgelt arenenud ühistranspordisüsteemi (515 jaama) baasil 2030. aastaks 140 000
parkimiskohta. Teenindada regiooni, kus elab 12 miljonit inimest, kes teevad päevas 1850 km
kogupikkusega liinidel 9,4 miljonit sõitu, ei ole just kerge ülesanne. Algatuse üldeesmärkide hulka
kuuluvad liitumise lihtsustamine erinevate teenusepakkujatega ning tasuta kasutamise võimaldamine
aastase ühistranspordikaardi omanikele.
See projekt viiakse ellu paralleelselt riikliku poliitikaga, mis näeb ette kohustuse rajada jaamadesse
rattaparklad, ning koos Paris Express Networki arendusega, et integreerida plaanidesse juba
projekteerimise etapis piisavalt jalgratastele suunatud taristut. Jalgratastele suunatud toetuste ja
pikaajaliselt renditavate elektrirataste süsteemi väljatöötamisega on linn seadnud sihiks muuta jalgratas
mõistlikuks liikumisvahendiks 10–15 km raadiuses Pariisist. Tervikliku transpordivõrgu seisukohast on
eesmärk muuta rattasõit loomulikuks ja mugavaks osaks nii kohalikust liikumisest kui ka väljasõitudest
kogu regiooni piires46.
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smart-transport-strategy-in-trinecczechia
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https://www.polisnetwork.eu/news/polis-public-transport-lab-redesigns-the-city; https://www.youtube.com/watch?v=psFFVj_tns8
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4) Pakid
Transpordisektor tekitab 30% kogu Euroopa CO2-heitest. Üks tõhusamaid viise heitkoguste piiramiseks
on vähendada sõitude ja pakkide kohaletoimetamiste arvu. Mida vähem sõite peab sõiduk saadetise
kättetoimetamiseks tegema, seda vähem tekib heitgaase. Iga tagastatav saadetis tähendab täiendavat
transpordiaega, rohkem sõidukeid, suuremat kütusekulu. Kliente tuleb tootekirjelduses selgelt teavitada,
et nad saaksid teha aruka valiku ja oleksid teadlikud oma otsuste mõjust. See vähendab saadetiste
tagastamise tõenäosust, kohalikku liikluskoormust ja mõju keskkonnale. Kullerteenuste säästvust on
võimalik suurendada elektriliste sõidukite ja kastirataste kasutamisega, sest need on nii mugavuse kui
ka tõhususe poolest sageli oluliselt paremad, sobides eriti hästi lõpptarneks.

4a) Linnasisene kaubavedu
E-kaubandus on viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud. COVID-19 pandeemia on tohutult
kasvatanud veebitellimuste arvu, sest inimesed ei saanud ühiskonna sulgemise tõttu poes käia ja olid
nakkuse vältimiseks ettevaatlikumad. Ligikaudu 40% Euroopa inimestest elab hetkel linnapiirkondades 47.
Tõhus ja heitevaba kaubavedu järjest kasvavas linnakeskkonnas on muutumas üha tavalisemaks. Üks
põhjus selleks on linnavõimude üha suuremad pingutused veokitest tuleneva saaste vähendamiseks,
rakendades erinevaid meetmeid, näiteks sõidukitele seatud nõudeid linnapiirkondade ligipääsuks. Lisaks
ostavad inimesed üha enam kaupu veebi teel, arvestamata seejuures, millist mõju nende ostud võivad
avaldada tarneahelale ja linnalisele liikumiskeskkonnale.
Õnneks on tänapäeval saadaval mitmeid alternatiive sisepõlemismootoritele, näiteks kaubarattad, mis
on hiljuti Londonis läbi viidud uuringu järgi isegi tõhusamad kui kaubikud,48 sest suudavad kesklinnades
toimetada kaupu kohale kuni 60% kiiremini. Nii elektriliste kaubarataste kiirus, kui ka tõhusus on
kaubikutest parem, sest ratastel on suurem keskmine kiirus ja käesoleva näite puhul suutsid need kohale
toimetada tunnis 10 pakki võrreldes kaubiku 6 pakiga.
Seega on ettevõtetel kaubaratta näol tegu hea vahendiga oma sõidukipargi süsinikujalajälje
vähendamiseks, sest koos muude säästvate poliitikatega tarneahela varasemates etappides näitab see
veenvalt pühendumust kliimamuutuse vastu võitlemisele. Tänased tarbijad tunnevad üha enam muret
jätkusuutlikkuse pärast ning kaubarattad on lihtne ja silmaga nähtav viis kuidas anda endast märku kui
keskkonnasõbralikkust taotlevast ettevõttest.

Planeerimistarkvara tarnete koordineerimiseks Madalmaades Groningenis
Ideaalset näidet kaubarataste kasutamisest kaubaveo parendamiseks võib näha Hollandi linnas
Groningenis. Linn on alati paistnud silma keskkonnasäästvuse alase aktiivsuse poolest ning võitis 2014.
aastal jätkusuutlikkuse auhinna ja Madalmaade kõige säästvama transpordivõrguga haldusüksuse tiitli.
Lisaks püüab linn saavutada 2025. aastaks heitevabad kaubaveod, osaledes mitmes EL-i rahastatavas
projektis, nagu SURFLOGH (nutikad linnasisese kaubaveo logistikakeskused)49 ja ULaaDs (linnalogistika
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kui tellitav teenus)50. Selle projekti kaudu suutis linn parandada logistikastruktuuri, koordineerides sõite
uudse ja tõhusa teekonnaplaneerimise tarkvara abil ning suunates vedusid keskusele lähemal paikneva
uue logistikakeskuse kaudu. Seejuures toimetatakse pakke kohale saastevabade elektriliste
kaubaratastega, mis tänu spetsiaalsetele rattaradadele ei satu liiklusummikutesse.
Linnad kogu maailmas on silmitsi probleemiga, kus suur osa linnaruumist kuulub autodele ja
tarbesõidukitele, selle asemel, et seda sama ruumi võiks kasutada üha kasvava elanikkonna jaoks ja
säästva linnalise liikuvuse propageerimiseks51.

Linnasisese kaubaveo ümberkujundamine Hispaanias Barcelonas
Barcelona näeb vaeva, et propageerida kaupade kohalevedu minimaalse keskkonnamõjuga.
Eesmärgiks on kasutada vähese liiklusega aladel elektrilisi jalgrattaid ja väikekaubikuid, et vähendada
linnasiseste kaubavedude keskkonnamõju.
Hispaania suuruselt teisele linnale on kliimaneutraalsus oluline eesmärk. Seetõttu plaanib Barcelona
rajada kogu linna ulatuses säästva linnalise liikuvuse mikrokeskusi. Hetkel on kasutusel kaks sellist
mikrokeskust, teised on ehitamisel. Mõnede allikate väitel on osa piirkondi keskuste tulevased asukohad
juba välja valinud. Barcelona praegust toetusskeemi elektriliste kaubarataste ostuks ja kohalike
omavalitsuste abistamiseks mikrokeskuste rajamisel laiendatakse kõigi eelduste kohaselt ka Barcelona
lähiümbrusesse.
Need toetused makstakse välja preemiana Barcelona piirkonna linnadele, kus on vähese heitega tsoonid.
Eduka rakendamise ja jätkusuutlikkuse tõstmise tagamiseks on esmatähtis koostöö avaliku sektori ja
erasektori sidusrühmade vahel. Linnad saavad julgustada eraalgatusi, toetades liikuvusprojekte
rahaliselt.

4b) Sõidukitele seatud eeskirjad ligipääsuks linnapiirkondadele ja vähese heitega
tsoonid
Sõidukitele seatud linnapiirkondade ligipääsu eeskirjad (Urban Vehicles Access Regulations, UVARid) ja
vähese heitega tsoonid on meetmed, mida kasutatakse linnades õhukvaliteedi parandamiseks, et
vähendada saaste mõju inimeste tervisele ja oodatavale elueale. Lisaks aitab teatud sõidukiliikide
ligipääsu reguleerimine selleks määratud aladel liiklustihendust vähendada, see omakorda annab
võimaluse aktiivsete transpordiviiside kasutamiseks teistest sõidukitest tuleneva ohuta. Nende
strateegiate rakendamisest alates on paljud piirkonnad ümber kujundatud, et võimaldada jalakäijatele,
jalgratturitele ja teistele haavatavatele liiklejatele paremaid liikumistingimusi. UVAR-ide ja vähese heitega
tsoonide muude eeliste hulka kuulub ka väiksem mürareostus, mis vähendab liiklusmürast tulenevat
stressi ja ärevust.
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Laiendatud UVAR Parmas
Itaalia linn Parma paikneb Emilia Romagna regioonis Po oru keskel. Parmal on suuri probleeme
õhukvaliteediga. Tänu osalusele ELi rahastatud projektis Dynaxibility4CE 52 on Parma astunud
märkimisväärse sammu erasõidukite ligipääsu ja liikumise reguleerimise poole linnas ja seda
ümbritsevatel aladel.
Esimene samm UVAR-i kehtestamisel või karmistamisel on dokumenteerida linnas juba varem alustatud
rakendustegevusi ja kehtivaid liikuvust korraldavaid plaane. Aastal 2021 käivitas Parma linn projekti
„Roheala“, mis on oluline samm säästvama tuleviku poole. Roheala on linna peamiste ringteedega piirnev
madala saastetasemega tsoon. Maist 2022 on karmistatud juba eelmisest talvest kehtinud liiklust
piiravaid meetmeid, mis töötati välja regionaalse õhusaaste vähendamise plaani raames 53. Lisaks on
ligipääs kesklinnale rohelisem: Parma puiesteede ümbrusesse jäävad alad peaksid muutuma üha
jalakäija- ja jalgrattasõbralikumaks. Linna ajaloolist keskust nimetatakse siniseks alaks ning see hõlmab
vähese heitega tsooni ja keskkonnasaari, kus kehtivad erinõuded sõitmisele ja parkimisele. Piirkonda
pääsevad ja seal tohivad parkida elektri- ja hübriidautod.

5) Planeerimine ja poliitika
Järgmine peatükk „Planeerimine ja poliitika“ keskendub südalinnade muutmisele rohelisemaks,
mitmekesisemaks ja kaasavamaks keskkonnaks, mis võimaldab erinevate transpordiliikide turvalist ja
tõhusat kooseksisteerimist. Linnaplaneerimine ja taristu arendamine on tihedalt seotud. Linnapiirkondade
ülesehitust mõjutavad ruumivajadus ning taristu ja võrgustike paiknemine.
Taristute arendamisel on mitmeid väljakutseid: see loob ühendusi, kuid samal ajal ka uusi soovimatuid
füüsilisi takistusi, mis võivad kohalikke kogukondi negatiivselt mõjutada. Säästva transporditaristu
eesmärk peaks olema vältida, minimeerida ja kompenseerida negatiivseid mõjusid inimestele,
kogukondadele ja ökosüsteemidele, kuna linnaelanike kasvavate nõudmiste rahuldamiseks peab ta
paratamatult laienema. Säästvat transporti ja säästvat linnaplaneerimist ühendab oluline roll
keskkonnasõbralikumate praktikate normaliseerimisel. Üks suur väljakutse, mille eest linnad seisavad,
on tagada, et taristu ja liikuvus oleksid igati säästvad kõigist vaatenurkadest, nii majanduslikust,
sotsiaalsest kui ka keskkonnaalaselt. Säästva taristu rajamine tähendab teenuste tugisüsteemi
arendamist kooskõlas keskkonnaga ja keskendudes inimeste vajaduste rahuldamisele.

5a) Infrastruktuuri planeerimine
Üleminekul ökoloogilisemale taristule tuleb kõigil tarneahelas ning inimeste ja kaupade veos osalevatel
sektoritel investeerida jätkusuutlikumalt ja töötada välja nutikam taristu. Kliimaga seotud hädaolukorrale
reageerimiseks tuleb järgnevatel aastatel suunata märkimisväärne hulk Euroopa linnade avalikku
rahastust ambitsioonikatesse liikuvusplaanidesse ja säästva linnalise liikumiskeskkonna kavadesse.
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Säästva taristu arendamisel tuleb kasutusele võtta uusi kompetentse, mis tulenevad digitaliseerimisest,
ajakohastest töötavadest ja koostööst erasektoriga.

Säästvasse taristusse tehtud investeeringute olulisus Tšehhi pealinnas Prahas
Tšehhi pealinn Praha plaanib investeerida 14 miljonit eurot jalgrattaradade ja muu rattasõiduga seotud
taristu rajamisse, et luua säästev ja hea ligipääsuga transpordivõrgustik, mis parandab nii inimeste kui
ka kaupade liikumist. Samal ajal nähakse ette ka investeeringud linnas säästvat liikuvust
soodustavatesse uuringutesse ja projektidesse.
Kuna nõudlus aktiivsete liikumisviiside järgi on Prahas tõusuteel, siis on jalgrattataristu suurepärane
investeering selle arengu toetamiseks. Taristu arendamine algas uuringuga ratturite vajadustest, et
hinnata, millised piirkonnad sobivad rattaradade, -parklate ja remondipunktide rajamiseks kõige paremini.
Kuna linn toetab koolimajade juurde rattahoidikute paigaldamise rahastamisega jalgrattaga koolisõitu, oli
oluline ka linnavõimude ja kohalike koolide vaheline koostöö koolide vajaduste väljaselgitamiseks.
Tulles vastu üha kasvavale jalgratturite arvule saab Praha rattataristu arendamisest vahetut kasu:
väiksem õhusaaste, vähem müra, tervemad ja paremas vormis inimesed.

Autoparkla ümberkujundamine linna tarnekeskuseks Hispaanias Madridi kesklinnas
Madridi-suuruses linnas, kus elab ligi 3,5 miljonit inimest, on linnasisesel logistikal linna toimimises oluline
roll. Madridi linnavolikogu ametlike andmete järgi moodustavad kaubaautod 10% linna sõidukitest,
põhjustades 20% tipptunni ummikutest ja 30% õhusaastest. Selle väljakutse seljatamiseks töötati välja
strateegia, mis hõlmab muuhulgas ka Plaza Mayori parklas paiknevat linna tarnekeskust (ingl. urban
consolidation centre, UCC). UCC eesmärk on vähendada kaupade laialiveo mõju ja see paikneb linna
ajaloolises keskuses. Tänu sellele uuele kontseptsioonile suudab keskus jaotada kaupa umbes 150 000
elanikule ning pakub teenuseid kauba toimetamiseks ettevõtetelt klientidele ja ettevõtetelt ettevõtetele
Madridi vähese heitega tsoonis. Selle saavutamiseks muudetakse vana parkla transpordikeskuseks, mis
on varustatud elektriautode, veojalgrataste ja muude lahendustega kaubaveoks.
Suuremad kaubikud ja veokid toimetavad kauba kohale väiksema liiklusega kella-aegadel, nt
varahommikul, Plaza Mayori parklasse, kus see sorteeritakse ja jaotatakse lõpptarneks kergematele
sõidukitele. Sellest näitest on näha, kuidas ökoloogilist üleminekut peab saatma uute säästvat liikuvust
toetavate lahenduste arendamine.

5b) SUMP-id
Säästva linnaliikuvuse kava (ingl. Sustainable Urban Mobility Plan ehk SUMP) on pikaajaline strateegiline
plaan, mille eesmärk on parandada mitmesuguste poliitikate ja rakenduste abil liiklejate ja kaupade
liikumist linnas. SUMP-ides määratletud sekkumiste üldeesmärgiks on vähendada autoliiklust ja
parandada üldist elukvaliteeti. Selle saavutamiseks keskendutakse liikuvusele, kuid ka muudele
aspektidele, nagu linnakeskkonna elavdamine ja naabruskondade kohandamine jalakäijatele. Suurte
eesmärkide hulka kuuluvad linnade keskkonnamõjude vähendamine linnapiirkondade optimeerimise,
liiklusohutuse, turvalisuse ja liikumiskeskkonna tõhususe suurendamise, kõigi liiklejate kaasamise ning
haavatavamate liiklejate, näiteks laste, puuetega inimeste ja jalgratturite, kaitsmise teel.
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Euroopa Komisjon propageerib SUMP-ide rakendamist, pakkudes rohkelt teavet ja suuniseid ning
julgustades kõiki Euroopa linnasid, mis on üle-euroopalises transpordivõrgustikus (TEN-T)
klassifitseeritud oluliste sõlmpunktidena, töötama välja oma SUMP-i. Seega on linnavalitsused peamised
panustajad säästva linnalise liikumiskeskkonna kava loomisesse. Samas julgustatakse ka riiklikke ja
piirkondlikke ametiasutusi võtma riiklike tugiraamistike väljatöötamisel juhtivroll, et anda linnadele ja
regioonidele protsessis veelgi enam otsustusõigust.
SUMP-i raamistik on jagatud neljaks etapiks, mis on omakorda jagatud erinevateks tegevusteks. Kõik
neli etappi algavad ja lõppevad vahe-eesmärgiga, milleks on üldjuhul otsus või tulemus, mida on vaja
järgmise etapi juurde siirdumiseks. Sellele vaatamata tuleks kõiki verstaposte ja tegevusi arvestada
osana järjepidevast planeerimistsüklist, mis protsessi vältel pidevalt täieneb.
Üldisemat teavet SUMP-ide kohta leiate Euroopa Kohaliku Transpordi Informatsiooni Talituse (ELTIS)
platvormi SUMP-ide alajaotusest54.

Märkimisväärsed muutused Brüsselis tänu SUMP-idele
SUMP peab vastama inimeste ja ettevõtete spetsiifilistele liikumisvajadustele. Euroopa Komisjon algatas
SUMP-auhinna väljaandmise, et tunnustada neid linnu ja kohalikke võime, millel on iga-aastase teemaga
seotud planeerimise kindlad aspektid õnnestunud kõige paremini. Auhinna väljaandmist korraldab
EUROOPALIIKUVUSNÄDALA eest vastutav konsortsium.
SUMP-i 5. ja 8. auhinna võitis Brüssel, pakkudes suurepäraseid näiteid sellest, kuidas lõimida inimeste
ja kaupade vajadused ning parandada elukvaliteeti. Belgia pealinn on tuntud Euroopa ühe suurima
jalakäijate ala poolest, mis võimaldab inimestel nautida linnakeskust, kartmata sõiduautosid. Lisaks
rakendab linn enamikul tänavatest kiirusepiirangut 30 km/h, mis aitab vältida liiklusõnnetusi ja suurendab
kõigi teekasutajate ohutust. Piirang 30 km/h on vähendanud teedel hukkunute arvu 30 ohvrini aastas
võrreldes varasema viie aasta keskmisega 44,2.
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Sellele vaatamata pidi linn nägema oma kaubaveosüsteemiga kurja vaeva. Probleemi lahendamiseks
võttis Brüssel kaubaveo korraldamiseks vastu linnaliikuvuse kava, mis põhines kolmel suunisel:
1) kohandage teekonnad lihtsamaks, et vähendada mõju avalikule ruumile ja vähendada kullerite
töökoormust;
2) lihtsustage kaupade tarnesüsteemi;
3) kasutage sõidukite kaubaruumi maksimaalselt, vältides „tühja õhu“ vedamist.
https://www.eltis.org/mobility-plans/european-platformBrussels’ zone 30: 5 months on (brusselstimes.com)
24

Lisaks näeb plaan ette investeeringuid vähesaastavatesse ja saastevabadesse sõidukitesse ning teatud
naabruskondade kaupade laadimisalade ümberkujundamisse55.

Viimatine SUMP-i auhinna võitja on Tampere Soomes
Tampere, Soome suuruselt kolmas linn, võitis SUMP-i auhinna 2021. aastal. Kuna eelmise aasta auhind
keskendus terviseteemadele, oli Tamperel sõltumatu žürii veenmisel suuri eeliseid. Linn, mis on koduks
250 000 inimesele, on seadnud sihiks oma elanike füüsilise ja vaimse heaolu tõstmise spetsiaalsete
liikuvuskampaaniatega. Selle saavutamiseks piloteerib Tampere linna haridusalane töörühm erinevaid
tegevusi, nagu aktiivsed kooliväljasõidud jalgrattal, jalgsi või rolleriga, teeületuskampaaniad ning
liikuvuse olulise rolli rõhutamine kvaliteetse linnaruumi loomisel. Tõelist ambitsiooni näitab ka eesmärk
vähendada individuaalseid autosõite 30% võrra – Soome linnaelanikud on pikkadel talvekuudel harjunud
nii külma temperatuuri kui ka lumega.
Nagu öeldud, oli üks olulisemaid tegureid auhinna andmisel 2021. aasta mais avaldatud SUMP-i tervise
ja keskkonna osa56. Kuigi Tamperel on võrreldes teiste Euroopa linnadega hea õhukvaliteet ja madal
mürareostuse tase, puutub 15% linna elanikest jätkuvalt kokku liiklusmüraga, mis ületab 55 detsibelli.
Sellest tulenevalt on eesmärk harmooniline kogukonnastruktuur, mis vähendab majanduskasvust
tulenevat survet tänavavõrgule. Linnaehituse tihendamine loob paremad tingimused funktsionaalsele
ühistranspordile ning ka rattasõiduks ja jalutamiseks. Sõiduautodest tuleneva koormuse vähendamisel
on kandev roll ka aktiivsel liikumisel. Jalutamiseks ja rattasõiduks on kavandatud kohalikud lahendused:
korrastatakse kõnniteid ja uuritakse UVAR-i teostatavust. Üldjoontes alustab Tampere healt
stardipositsioonilt, kuid linn on seadnud endale ikkagi praeguse SUMP-tsükli lõpuks 2030. aastal
ambitsioonikad eesmärgid.
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56 https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/s/wnhhQDC1P/SustainableMobilityPlan.pdf
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