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MoMa.BIZ

• Eelnevatest loengutest

• Liikuvuse haldusest

• Liikuvuse kavast

• Probleemide lahendamise moodus - POGSE• Probleemide lahendamise moodus - POGSE

• Töötuba, liikuvuse kava esimene etapp 
ettevõttele – olukorra kaardistamine ja 
lühianalüüs



Liikumine

• Mis on liikumine, milleks liigume, kuidas liigume
• Kuidas ja mis alustel valime liikumisviisi, kuidas 

mõjutab seda linnaruum
• Liikumise ja selle viiside mõju keskkonnale ja 

energiakasutuseleenergiakasutusele
• Autostumine ja selle mõju
• Turundus ja liikumisviiside nähtavus
• Pööre, mis on toimunud nendes ühiskondades, 

kus auto mõju varem tunda andis
• Aimatav liikuvuse pööre Eestis



Liikumise põhjused

– Maakasutus

– Liikumisvajadus

– Senise linnaplaneerimise mõju linnale ja 
liikumiseleliikumisele

– Areng viimase poolsajandi jooksul

– Liikumismoodus mõjutab põhjuseid



• Tänasel kujul jätkamine on kahtlane:

– Kulukas rahaliselt , nõuab aina rohkem juurde

– Rikub inim- ja looduskeskkonda

– Müra, õhusaaste ja vähene liikumine tapavad 

Miks säästev liikumine?

– Müra, õhusaaste ja vähene liikumine tapavad 
efektiivsemalt kui liiklusõnnetused

– Rikub elukvaliteeti

– Ruumi pole

– Eeskujud, kes on selle tee läbi proovinud, on 
loobumas



Miks liikuvuse kava?

• Targad otsused põhinevad analüüsil

• Ettevõtte jaoks otsesed ja kaudsed kasud:

– Töötajate rahulolu – parem tervis ja väiksemad 
kuludkulud

– Maine

– Konkurents tööjõu pärast



Liikuvuse kava

• Transpordiliikide, teede ja muu 
infrastruktuuri efektiivne 
kasutus

• Transpordi ja liikumisharjumuste 
mõjutamine

• Liikluse planeerimise “tarkvara” 
ehk täiendus tavalistele 

•

ehk täiendus tavalistele 
lahendustele

• Tööriistadeks tavaliselt: 
informatsioon, koostöö ja 
turundus

• Mitmete meetmete koondamine 
üheks tervikuks



Liikuvuse kava

• Keskendub liikumisvajadusele
• Ei korralda liiklust, mõjutab otsuseid enne 

liikumist
• Pakub liikuvusteenuseid: informatsioon, 

kommunikatsioon, organiseerimine, kommunikatsioon, organiseerimine, 
koordineerimine

• Liikumiste kett, tervikmudel
• Inimeste liikuvuskäitumine pole täiesti 

ratsionaalne, on ka subjektiivne ja emotsionaalne
• Koostöö eri osapoolte vahel



Kellele?

• Organisatsioonid

• Ettevõtted

• Asumid

• Nii inimeste kui kauba liikumiseks• Nii inimeste kui kauba liikumiseks



Cargo Hopper, 

Utrecht, Holland



Beer Boat, Utrecht



Koostöö ja kaasamine

• Eri tasanditelt näeb asju eri detailsusega ja eri 
nurga alt

• Eri tasanditel saab teha erinevaid asju
– Inimene saab muuta oma mõtlemist ja harjumusi ja 

teha valikuid, saab ka aidata kaardistada. teha valikuid, saab ka aidata kaardistada. 

– Ettevõte saab teha sama, lisaks veel ka luua tingimusi 
teatud piirini.

– Linn saab teha ka kõike eelnevat, lisaks luua tingimusi 
linna mastaabis ja omada selleks kõigeks strateegiat. 
Ja nõuda liikuvuse kava planeeringutes!



Kuidas?

Struktuurianalüüsi 4 sammu:

1. Sihtkohtade kaardistamine

2. Reisiaeg ja teekonna kvaliteet

3. Võimalused paindlike ja aegasäästvate 3. Võimalused paindlike ja aegasäästvate 
reisikettide korraldamiseks

4. Ühistranspordi ning jalg- ja rattateede võrgu 
kvaliteedi hindamine





SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan

www.mobilityplans.eu



POGSE

• Problem Probleem

• Origin Põhjus

• Goal Eesmärk

• Solution Lahendus• Solution Lahendus

• Evaluation Järelhinnang



POGSE

• Eesmärk - linnaruum ja elukvaliteet – puuduv 
tükk pusles

• Näide - Ropka piirkonna linnaruumi kvaliteet

• Eri transpordiliigiga tajub ruumi erinevalt• Eri transpordiliigiga tajub ruumi erinevalt

• Autoga ei märka suurt midagi

• Loeb see, mida me oskame tahta



Tänan!

Linnad ja liikuvus – koostöövõrgustiku grupp
Facebookis



Töötuba

• Targad otsused vajavad analüüsi

• Analüüs vajab lähteinfot

• Ka kohalik ekspert ei tea kõiki vajadusi

• Lähteinfo  hankimine - koostöö ja • Lähteinfo  hankimine - koostöö ja 
panustamine

• Kaardistame ettevõtete tegevusega seotud 
liikumisvajadust



Töö kaardil

• Olulised ankurpunktid:

– Elukoht

– Töökoht

– Vahepeale jäävad vajadused– Vahepeale jäävad vajadused

– Tööga seotud vajadused



Töö kaardil

• Erinevate transpordiliikide võimalused ja 
nende kvaliteet (linnaruumi kvaliteet!)

• Erinevate transpordiliikide sõiduajad

• Erinevate transpordiliikide kombinatsioon• Erinevate transpordiliikide kombinatsioon



Ettevõtte vajadused

• Töötajate ligipääs

• Klientide ligipääs

• Külaliste ligipääs

• Kaup• Kaup

• Asjaajamised töö ajal

• Asjaajamised lõunapausi ajal

• Teenusepakkujad



Töötaja vajadused

• Tööle-koju

• Lasteaiad-Koolid ja teekond nendest tööle

• Töö ajal

• Lõuna ajal • Lõuna ajal 

• Toidukohad väljaspool maja, ka külalistega 
lõunale minek

• Peale tööd ja enne kojuminekut. Kas 
koduteele jääb piisavalt vajalikke sihtpunkte? 


