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TAUSTINFO 1. JALGRATAS
“Kuni täiskasvanud jalgrattaga sõidavad, on inimkonnal veel lootust.”
H. G. Wells

Viimastel aastatel on jalgrattad muutunud Euroopas väga populaarseks. Asi
ei ole ainult selles, et jalgrattad on moes, vaid jalgratas on ka väga praktiline
liiklusvahend. Ta on kiire, keskkonnasäästlik ja võtab vähe ruumi (nt saab
ühe auto jaoks mõeldud maalapile mahutada kaheksa jalgratast).
Jalgratturid ise on valmis muutma oma liikuvuskäitumist säästvamaks, ent
mõnikord on nad võimaluste puudumise, turvalisuse ja ohutuse kaalutlustel
sunnitud kasutama jalgratta asemel muid liikumisvahendeid. Seepärast on
tähtis, et äri- ja tootmisalal oleksid ohutud jalgrattateede võrgustikud ning
jalgratturitele mõeldud võimalused – see soodustaks jalgrataste
kasutamist töötajate seas. Näiteks äri- ja tootmisala võiks hinnata
olemasolevaid jalgrattateede võrgustikke ümbritsevas piirkonnas ning teha
nende parandamiseks koostööd kohaliku omavalitsusüksusega.
Veel võiks äri- ja tootmisala edendada jalgrataste kasutamist, tehes koostööd
jalgrattamüüjate ning -parandajatega, et tagada oma töötajatele parim
teenindus. Jalgratturitele mõeldud kaldteede ja varjualuste paigaldamine
suunab samuti rohkem jalgratta kasuks otsustama.
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Teine võimalus, mis sobib kõige paremini suurtele äri- ja tootmisaladele, on
ühise jalgrattapargi loomine ning jalgrataste eraldamine äri- ja tootmisalal
liikumiseks (nt väikesaadetised, lühisõidud jms).
Jalgrataste
kasutamine
loob
ettevõttele positiivse kuvandi ja
toetab sotsiaalset vastutust. Lisaks
toetab see töötajate heaolu ja tervist,
mis omakorda avaldub suuremas
tööviljakuses.

“Ettevõtted, kus valitseb tugev
jalgrattakultuur, on seetõttu
tegelikult rõõmsamad töökohad.”

The Work Cycle

Jalgrataste kasutuselevõtt võib alguses olla keeruline ja nõuda
lisainvesteeringute tegemist töökohal, ent jalgrataste eelised on
märkimisväärsed ja ettevõtmine põhjendatud.
Jalgrattaid käsitleva taustinfo kastis tutvustatakse mitmeid liikuvusmeetmeid, mida jalgrattaid silmas pidades kaaluda ning mille eesmärk on
aidata äri- ja tootmisaladel ning üksikutel ettevõtetel kavandada ja rakendada
jalgrataste kasutamise programme nii töötajate kui ka külastajate puhul. Iga
liikuvusmeede sisaldab peamiste edutegurite loetelu ja juhib tähelepanu
võimalikele tõketele meetme võtmisel. Taustinfo kast sisaldab ka loetelu
kasulikest ressurssidest ja veebipõhistest abivahenditest, millest võib
jalgrattalahenduste juurutamisel tuge olla.
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Seega, kui soovite juurutada jalgrattalahendust äri- ja tootmisalal, siis:
- tutvuge erinevate meetmetega;
- valige kohalikele oludele sobivaimad;
-pidage nõu kohaliku või piirkondliku omavalitsusüksusega ja
riigiasutustega, sest nad sageli toetavad jalgrattalahenduste juurutamist
(nt Ühendkuningriigi Cycle to Work Scheme, mis propageerib jalgratast kui
liiklusvahendit, mille abil tööle sõita);
- reklaamige oma valitud meetmeid.
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1.1 ÄRI- JA TOOTMISALA ON JALGRATTAGA LIIKLEJALE LIGIPÄÄSETAV
Meetme kirjeldus. Töötaja või külastaja pääseb äri- ja tootmisalale jalgrattaga –
alla 10 km kodust.

Töötajad ning külastajad ei pea äri- ja tootmisalale jõudmiseks kasutama
üksnes autot. Mõelge sellele, kuidas pääsevad inimesed äri- ja tootmisalale
lähimast elamupiirkonnast, raudteejaamast ja/või bussijaamast.
Kui kaugel on äri- ja tootmisala
lähimast elamupiirkonnast või
raudteejaamast/bussijaamast?
Rusikareegel on, et enamiku inimeste
jaoks on mõistlik vahemaa kuni
10 kilomeetrit, mille läbimiseks jalgratast
eelistada. Pikem vahemaa peletab
võimalikud jalgratturid juba eemale.

Fakt: Ühendkuningriigis on üle
poole autosõitudest lühemad kui
7,5 km – sellistel puhkudel saaks
auto asendada jalgrattaga. Auto
parkimisele kulub 5–10 minutit,
lisaks kontorisse jalutamine. Selle
ajaga on ka jalgratturil teekond
läbitud. (Allikas: Smarter Travel)

Missugune on ümbritseva ala topograafia? Kas äri- ja tootmisala asub
suhteliselt tasases või künklikus piirkonnas? Künklik maastik peletab
jalgratturid eemale, isegi kui vahemaa kodu ja töökoha vahel ei ole pikk.
Sellisel juhul võib jalgratturite arvu suurendamiseks sobida elektrijalgratas.
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Peamised edutegurid
- Äri- ja tootmisala ümbritseva ala hea tundmine.
- Suhtlus ja koostöö kohaliku omavalitsusüksusega.
- Pidev suhtlus töötajatega.
- Olemasolevate jalgrattateedega kaardi koostamine ja levitamine.
Võimalikud takistused
- Aja- ja rahakulu.
- Kaugus elamupiirkondadest, raudteejaamast ja bussijaamast.
- Künklik maastik, mis muudab jalgrattasõidu raskeks või kurnavaks.
- Rataste sagedased vargused / turvaliste hoiuvõimaluste puudumine.
1.2 JALGRATTAVARGUSTE ENNETAMINE
Meetme kirjeldus. Äri- ja tootmisalal on selge strateegia ning selged võimalused
jalgrattavarguste ennetamiseks.

Töötaja jalgratas võidakse äri- ja tootmisalalt varastada. See paneb töötajaid
loobuma mõttest jalgrattaga tööle sõita. Seepärast peaksid tööandjad
kehtestama reeglid ja võtma meetmeid jalgrattavarguste ennetamiseks:
- jalgrataste varastamise keeruliseks muutmine;
- teave tehniliste lahenduste kohta, mis annavad häiret, kui keegi üritab
jalgratast varastada;
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- nõuanded jalgratta jälitusseadmete kohta;
- vargusega tekitatud kahju hüvitamine.
Peamised edutegurid
- Jalgrataste paigutamine kinnituste külge või varjualustesse, mis asuvad
äri- ja tootmisalal avatud ning hästivalgustatud kohas.
- Valvesignalisatsioonisüsteemide ja/või turvakaamerate paigaldamine.
- Jalgrattahoidjate viimine äri- ja tootmisala turvapunktile (olemasolu korral)
lähemale.
- Vara valvele viitavate märkide paigaldus.
- Jalgrattaboksid (turvaline jalgrattahoidla).
Võimalikud takistused
- Hooldusküsimused.
- Vaja teha koostööd kohaliku turvafirmaga.
- Vandalism.
- Investeeringute vajalikkus.
- Kõrgem juhtkond tõrgub investeerimast.
- Kulude aeglane hüvitamine või raskused kulude hüvitamisel seoses
hooldusprobleemidega.
Hea praktika
- Amsterdamis on Schipholi lennujaam jalgrattateede võrgustiku lõpp-punkt,
kus töötajad saavad jätta oma rattad lukustatud kappidesse ja jätkata reisi
lennujaama transfeerbussiga.1
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- Orange’is (Bristol, Ühendkuningriik) on jalgrattaga tööle sõitvatel töötajatel
juurdepääs duširuumidele, lukustatud kappidele, ühisjalgratastele ja
lukustatud jalgrattahoidlatele, kus on videovalve.5
- Bristoli Ülikooli (Ühendkuningriik) juurde rajati lukustatud varjualused
200 jalgrattale. Töötajad saavad kohalikest kauplustest osta 10-protsendilise soodustusega jalgrattavarustust ja jalgratta ostmiseks saab intressita
laenu.5
- Tartu linn paigaldas jalgrattahoidjad linna tööstuspiirkonna kolme eri ossa.
Need paigaldati ala kolme kõige suurema ettevõtte lähedusse, et
soodustada jalgrataste kasutamist töötajate ja külastajate seas.6
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1.3 VÕIMALUSED JALGRATTAGA SAABUMISEL
Meetme kirjeldus. Äri- ja tootmisala äriühingud pakuvad riietusruume, duširuume ja
lukustatud kappe töötajatele, kes kasutavad töökoha ja kodu vahet sõitmiseks ning
tööga seotud sõitudeks jalgratast.

Sellised võimalused nagu lukustatud kapid jalgrattavarustuse või riiete
hoidmiseks, riietusruumid ja duširuumid on abiks nii oma kui ka
ühisjalgratastega tööl käivatele töötajatele. See on hea viis jalgratta kui
sõiduvahendi propageerimiseks töökohas.
Nende võimaluste pakkumiseks on aga vaja ruumi. Tähtis on ka meeles
pidada, et kui tööl käiakse jalgrattaga, siis säästab see omakorda
parkimiseks vajalikku ruumi (nt mahub ühele auto parkimiskohale kaheksa
jalgratast).
Reeglina on saabumisel pakutavad võimalused samad nii jalakäijate kui ka
ratturite jaoks – see võib soodustada ka jalgsi töölkäimist.
Peamised edutegurid
- Suur hulk töötajaid juba kasutab tööl käimiseks jalgratast.
- Ruumide regulaarne hooldamine.
- Ruumid on turvalised ja ohutud.
- Kõige kallimad ruumid (nt duširuumid ja riietusruumid) on kättesaadavad
kõikidele töötajatele, mitte üksnes jalgratturitele.
- Teadlikkuse suurendamine ja reklaamikampaania.
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Võimalikud takistused
- Jalgrattaga käivad tööl vaid vähesed töötajad.
- Investeeringute vajalikkus.
- Saabumisel pakutavate võimaluste jaoks on vaja lahendada ruumi- ja
arhitektuurilised probleemid.
- Lahendamist võivad vajada ka bürokraatiaküsimused (nt ehitusload).
Hea praktika
- Hollandis pakub Maastrichti akadeemiline haigla jalgratturitele duši
kasutamise võimalust. Lisaks on olemas turvalised ilmastikukindlad
jalgrattakuurid.1
- Argent Groupis (London, Ühendkuningriik) on jalgrattaga tööl käijatel
võimalik kasutada duši- ja riietusruume, kus on täissuuruses lukustatavad
kapid, samuti kuivatusruumi. 5
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1.4 ETTEVÕTTE JALGRATTAD
Meetme kirjeldus. Äri- ja tootmisala pakub töötajatele ning külastajatele alal kasutamiseks
jalgrattaid.

Äri- ja tootmisala ettevõtted võivad pakkuda jalgrattaid üksnes alal
kasutamiseks. Nii välistatakse vargused ja teostatakse regulaarset hooldust.
See võib olla hea eeskuju töötajatele, võimalus teha algust jalgrattasõiduga
ja muuta inimeste liikuvuskäitumist säästvamaks.
Peamised edutegurid
- Äri- ja tootmisala on väga suur.
- Äri- ja tootmisala piires on palju liikumist.
- Äri- ja tootmisalal on märkimisväärne hulk rattureid.
- Lahendatakse töötajate mured seoses turvalisuse ja ohutusega või
leevendatakse neid.
- Teadlikkuse suurendamine ja reklaamikampaania kohalikus kogukonnas.
Võimalikud takistused
- Töötajad ei taha sõita jalgrattaga, mis ei ole nende oma.
- Investeeringute vajalikkus.
- Kõrgem juhtkond tõrgub investeerimast.
- Vandalism.
Hea praktika
- Baselis (Šveits) eelistatakse Novartise objektidel jalgrattaid. Abiks
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on ka ettevõttesisesed jalgrattateed.1
- Värviliste metallide tehas Plovdivis (Bulgaaria) hangib oma töötajatele
käitisesiseste sõitude jaoks jalgrattaid. Neid kasutatakse käitise sees
kaupade ja väikeste saadetiste kohaletoimetamiseks. Praegu proovitakse
tehases kaht veojalgratast, millega saab kohale toimetada suuremaid
saadetisi ja mis on samas mõeldud töötajate seas jalgrattasõidu
soodustamiseks, sest kõik võivad rattaga proovisõitu teha.6
1.5 ÜHISJALGRATTAD
Meetme kirjeldus. Äri- ja tootmisala annab tööga seotud ja mitteseotud sõitudeks töötajate
käsutusse oma jalgrattapargi.

Hea näide on jalgrataste eraldamine töötajatele tööga seotud ja mitteseotud
sõitudeks tööpäeva jooksul ning koguni võimalus võtta tööandja jalgratas
nädalavahetuseks koju kaasa. Jalgrattaid saab kasutada tööalasteks
sõitudeks (nt kohalikud koosolekud, sõidud äri- ja tootmisalal, sõidud ühelt
alalt teisele jne), ent töötajad võivad kasutada jalgrattaid ka muudeks
sõitudeks. Töötajatele tuleks kasutamiseks anda ka turvavahendid, nagu
jalgratturikiivrid, jalgrattatuled ja -lukud.
Jalgrattaparki võiks kuuluda ka elektrijalgrattaid. Elektrijalgrattad on
abimootoriga jalgrattad, mida osaliselt veab elektrimootor ja osaliselt jalgrattur (st jalgratturi lihasjõust saadud füüsiline panus kahekordistatakse).2
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Seetõttu on elektrijalgrattad tavalistest ratastest kiiremad ja väntamine ei
ole nii kurnav, eelkõige mägistes piirkondades. Seega suurendab nende
olemasolu jalgrattapargis meetme eduvõimalusi.
Ehkki selle meetme jaoks on vaja suurt alginvesteeringut, saavad äri- ja
tootmisala ettevõtted pikemas perspektiivis suurt rahalist kasu. Rataste
kasutamine töösõitudeks, mida muul juhul oleks tehtud auto või taksoga,
vähendab kohe sõidukulusid, parkimis-, taksoteenuste ja ühistransporditasusid.
Peamised edutegurid
- Ettevõtte jalgrataste paigutamine äri- ja tootmisala kesksesse asukohta.
- Turvaliste ja ohutute panipaikade ning jalgrattahoidjate olemasolu.
- Jalgrataste pidev hooldus.
- Turvavahendite olemasolu.
- Rahaliste ja mitterahaliste stiimulite pakkumine jalgratturitele.
- Võimaluste (nt riietusruumide, duširuumide, lukustatud kappide jms)
pakkumine jalgratturitele.
- Teadlikkuse suurendamine ja reklaamikampaania.
Võimalikud takistused
- Investeeringute vajalikkus.
- Elektrijalgrataste kallim hind võrreldes tavaliste jalgratastega.
- Ruumipuudus äri- ja tootmisalal jalgrataste hoidmiseks ning muude
võimaluste tarbeks.
- Jalgrataste vargus või vandalism.
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- Liiga pikad vahemaad.
- Ohutusküsimused jalgrattateede puudumise tõttu.
- Töötajate vähene huvi.
- Väljakukujunenud liikuvuskäitumise muutmise soovi puudumine.
- Mured seoses kindlustuskaitse ja võimaliku vastutusega.
- Äri- ja tootmisala juhtkond ei soovi sellistesse meetmetesse investeerida.
- Pikk tasuvusperiood.
Hea praktika
- Ühendkuningriigi ettevõttes Forster on jalgrattaga tööl käimine kasvanud
13%lt 31%ni ning jalgrattaga töösõitude osakaal 0%lt 30%ni vähem kui
aastaga. Forster maksab iga tööasjus jalgrattaga läbitud miili kohta
40 penni, ühisjalgrattaid kasutatakse iga päev ja taksoarved on vähenenud
10%.3
- Hollandi ettevõttes Waterschap Veluwe on ettevõttest 10 kilomeetri
raadiuses elavatel töötajatel võimalus saada ettevõttelt jalgratas, kui nad
kasutavad seda tööle sõitmiseks.1
- Põhja-Bristoli riikliku tervishoiusüsteemi trust pakub ühisjalgrattaid
kohalikeks sõitudeks. Pikemate sõitude tarbeks on töötajatele ette nähtud
kaks kokkupandavat jalgratast, mis võimaldavad ühendada jalgrattasõitu
bussi- või rongisõiduga.4
- Ühendkuningriigi ettevõttel Computer Associates, mis asub Sloughi
ringkonna serval, on 25 jalgrattast koosnev jalgrattapark, mis on ette nähtud
kodust tööle ja töölt koju sõitmiseks. Samuti on lisavarustus töötajatele
tasuta.5
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1.6 TÖÖSÕIDUD JALGRATTAGA
Meetme kirjeldus. Äri- ja tootmisala toetab jalgratta kasutamist töösõitudeks.

Kui jalgrattaga sõidab tööle juba suur hulk töötajaid, võib äri- ja tootmisala
edendada ka jalgrataste kasutamist tööga seotud sõitudeks või
töölähetusteks. Seda meedet tuleks kasutada koos pesemis- jms võimaluste
ja regulaarse jalgrattahoolduse pakkumisega. Tööga seotud sõitudeks ette
nähtud jalgrattaparke on vaja hallata.
Peamised edutegurid
- Toetada jalgrattaklubide teket töötajate seas.
- Jalgratast kasutav töötaja võib olla teistele eeskujuks ja propageerida
jalgratta kasutamist.
- Teadlikkuse suurendamine ja reklaamikampaaniad.
- Rahaliste ja mitterahaliste stiimulite kasutamine.
Võimalikud takistused
- Vahemaad on pikad ja jalgrattasõit ei tule kõne alla.
- Jalgratturite hulk on väike.
- Tervishoiu- ja ohutusküsimused.
- Pikk tasuvusperiood.
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Hea praktika
- DETRi töötajatele, kes kasutavad töösõitudeks jalgratast, makstakse
12 penni miili eest. Kui töötaja peab kasutama töösõiduks ametiautot,
makstakse talle standardtasu, mille määr on 40 penni miili kohta kuni
4000 miili pealt ja 24 penni miili kohta alates 4001 miilist. Nad on loobunud
süsteemist, mille puhul makstakse erinevat määra mootori kubatuuri
alusel, et motiveerida töötajaid kasutama väiksema kubatuuriga
keskkonnasäästlikumaid autosid.
- Edinburghi linnavalitsus (Ühendkuningriik) maksab töötajatele, kes
kasutavad töösõitudeks isiklikku jalgratast, 25 penni miili kohta.5
1.7 JALGRATAS JA ÜHISTRANSPORT
Meetme kirjeldus. Äri- ja tootmisala pakub teenust, mille puhul jalgratturil on lubatud
siseneda ühistranspordivahendisse jalgrattaga ning kasutada vastavaid mugavusi.

Äri- ja tootmisala ettevõtted võivad jalgrattaga töölkäimise soodustamiseks
pakkuda teenust, mille puhul jalgratturil on lubatud siseneda ühistranspordivahendisse jalgrattaga. Sageli ei lubata jalgratturitel oma sõiduriista bussi
kaasa võtta või küsitakse jalgratta eest lisatasu. Äri- ja tootmisala võib
sõlmida ühistranspordiettevõttega lepingu, mille kohaselt lubatakse
jalgrattad kohalikesse bussidesse ja võimaluse korral lisatasuta. Äri- ja
tootmisala ettevõtted võivad pakkuda seda teenust kasutavatele töötajatele
soodustusi või hüvitisi.
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Peamised edutegurid
- Tihe koostöö kohaliku omavalitsusüksuse ja kohalike transpordifirmadega.
- Äri- ja tootmisala on paigaldanud oma piirkonna bussijaamadesse
jalgrattahoidjad.
- Koostatud on transpordivõrgustiku ja jalgrattateede võrgustiku kaardid.
- Koostöö kohaliku omavalitsusüksuse ja transpordifirmadega.
Võimalikud takistused
- Vähene koostöö kohaliku omavalitsusüksuse ja/või kohalike
transpordifirmadega.
- Ebausaldusväärne transpordivõrgustik.
- Bussijaamas puuduvad jalgrataste hoidmise võimalused.
- Investeeringute vajalikkus.
- Jalgrattateed ei ole ligitõmbavad.
- Tervishoiu- ja ohutusküsimused.
Hea praktika
- Brüsselis (Belgia) pakub kristlike töötajate liikumine lähedalasuvas jaamas
jalgrataste broneerimise ja üürimise teenust. Jalgrattad paigutatakse
jaamas eraldi ruumi, millele on juurdepääs vaid asutuse töötajatele.
Üürifirma hooldab jalgrattaid ja pakub jalgrattalukke.1
- Alates 1998. aastast tegutseb Zürichi keskjaamas (Šveits) pendeldajatele
mõeldud valvega jalgrattaparkla. Aastatasu on ligikaudu 75 eurot.1
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1.8 ÄRI- JA TOOTMISALA SISESED VÕIMALUSED JA TEENUSED (JALGRATTATEED, KALDTEED, JALGRATASTE HOOLDUS JMS)
Meetme kirjeldus. Äri- ja tootmisalal on sisemine jalgrattavõrk, sh jalgrattateed, kaldteed,
jalgrattahoidjad jms ning jalgratturitele pakutakse teenuseid (nt jalgratta hooldust).

Kui eesmärgiks on pikaajaline muutus töötajate liikuvuskäitumises, siis
peaksid äri- ja tööala ettevõtted olema jalgrattale sobivate liikuvuspõhimõtete
eeskujuks ohutu sisemise jalgrattavõrgustiku loomise teel.
Peale selle soodustavad jalgrattaga töölkäimist ka sellised teenused nagu
jalgrataste remont ja hooldus.
Peamised edutegurid
- Koostöö kohaliku omavalitsusüksusega võib viia sisemise jalgrattataristu
kaasrahastamiseni.
- Paremate jalgrattavõimaluste teostamine algab meetmetest, mis on
odavad ega teeni mitte üksnes jalgratturite, vaid ka jalakäijate huve:
ülekäigukohtade juures tänava äärekivide madalamale paigutamine,
rohkem ruumi jalgratturitele ja jalakäijatele jne.
- Asjakohased praktilised näited hea praktika kohta, mitte pelgalt teooria.
- Äri- ja tootmisala jalgrattavõrgustik on jalgratturitele ohutu.
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Võimalikud takistused
- Investeeringute vajalikkus.
- Rakendamine võtab muude meetmetega võrreldes kauem aega.
- Äri- ja tootmisala suuruse mittesobivus pindala ning töötajate arvu poolest.
Hea praktika
- Vorarlbergis (Austria) muutis Wolford AG parkimiskorraldust nii, et maaalusest jalgrattaparklast pääseb otse kontorihoonesse. Autoparkla viidi aga
peavärava juurde.1
- Baselis (Šveits) on Novartisel kvaliteetsed jalgrattakuurid, spetsiaalsed
jalgratturitele mõeldud väravad ja eraldi pääsukaardisüsteem.1
- Grazis (Austria) pakkus ettevõte AVL List nädala jooksul jalgrataste tasuta
kontrolli ja remonti. Töötajatele anti nõu ratta seadistamise, varustuse ja
sõidutehnika kohta ning neile tehti hinnasoodustusi jalgrattavarustuse
soetamisel. See toimus koostöös kohaliku jalgrattamüüjaga. Rattaid
remontisid ettevõtte omad töötajad õpipoisiprogrammi käigus.
Ettevõtmine oli nii edukas, et seda otsustati jätkata püsivalt ühel päeval
nädalas.1
- Ühendkuningriigis võttis Benefits Agency hiljuti kasutusele mitmeid
keskkonnasäästliku transpordi meetmeid. Töötajatele pakuti ühel päeval
tasuta jalgrattahooldust ja seda jätkati koostöös kohaliku jalgrattapoega,
mis pakub Benefits Agency töötajatele 10% hinnasoodustust
remonditeenuselt.1
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1.9 OHUTUD JALGRATTATARISTUD
Meetme kirjeldus. Äri- ja tootmisala on teadlik olemasolevatest jalgrattataristutest ning teeb
koostööd kohaliku omavalitsusüksusega, et neid parandada ja ohutumaks muuta.

Kas äri- ja tootmisala on ühendatud lähima elamupiirkonna, raudteejaama
või bussijaamaga jalgrattateede ja/või jalgratturite jaoks ohutute teede abil?
Ohutuskaalutlustel ei taha inimesed sageli jalgrattaga tööle sõita ja turvaliste
jalgrattateede puudumine heidutab suure tõenäosusega töötajate seas
leiduvaid võimalikke jalgrattureid. Sellisel juhul on tähtis kaaluda alltoodud
meetmeid:
- kontrollida teid, mis ühendavad äri- ja tootmisala lähimate
elamupiirkondade, raudteejaama ja bussijaamaga ning juhtida tähelepanu
ohtlikele kohtadele ja/või kohtadele, kus nähtavus puudub;
- suhelda tihedalt ja teha tihedat koostööd kohaliku omavalitsusüksusega
ohutute jalgrattateede rajamiseks;
- korraldada huvitatud töötajatele kursus ohutu jalgrattasõidu teemal.
Äri- ja tootmisala ning kohaliku omavalitsusüksuse vaheline koostöö võib
osutuda kasulikuks mõlemale. Teadmised, mis äri- ja tootmisala ettevõtetel
oma töötajate vajaduste kohta on, ning kohaliku omavalitsusüksuse
tehnilised teadmised ja kogemused garanteerivad parimate lahenduste
leidmise jalgrattateede võrgustiku parandamiseks. Lisaks võivad äri- ja
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tootmisala ning kohalik omavalitsusüksus jõuda kokkuleppele selliste
lahenduste kaasrahastamises, nii et sellest tõuseb ilmselget kasu
mõlemale. Kohaliku jalgrattateede võrgustiku parendamine ei ole kasulik
üksnes äri- ja tootmisala töötajatele, vaid ka kohalikule kogukonnale
tervikuna. Parem ja ohutum jalgrattateede võrgustik soodustab jalgrataste
kasutamist igapäevase liiklusvahendina. Sellel on omakorda mitmeid
positiivseid mõjusid kohalikule elukvaliteedile.
Kui äri- ja tootmisala ettevõtted investeerivad ohutumasse jalgrattataristusse, siis ei hakka mitte üksnes töötajad kaaluma jalgratta kasutamist,
vaid ka ettevõttel kujuneb keskkonnasäästliku ettevõtte maine. Sellest
hoolimata on jalgrattateede ohutuse ja ligitõmbavuse suurendamiseks vaja
märkimisväärseid investeeringuid.
Peamised edutegurid
- Suhtlus ja koostöö kohaliku omavalitsusüksusega.
- Äri- ja tootmisala ümbritseva piirkonna hea tundmine.
- Jalgrattakultuur kohalikus kogukonnas.
- Kohaliku kogukonna nõudluse põhjalik analüüs.
- Läbipaistev poliitika töötajate ja elanike suhtes.
- Suurem ohutus ja vähem närvilisust liikluses.
- Hea transpordi planeerimine ja vahendite kättesaadavus.
- Jalgrattateede kaitsmine tugeva tuule ja vihmasaju eest puude istutamisega.
- Jalgratturite teeületusnuppude kasutuselevõtt.
- Õnnetusjuhtumite ja piiratud nähtavusega kohtade minimeerimine.
23

- Teadlikkuse suurendamise kampaania kohalikus kogukonnas.
- Töötajate koolitamine ohutu jalgrattaga töölkäimise teemal.
Võimalikud takistused
- Kehv koostöö kohaliku omavalitsusüksusega.
- Jalgrattateede taristu planeerimine ja teostus võtab kaua aega.
- Kohaliku omavalitsusüksuse ehitus- ja planeerimislahendused ei võimalda
taristut muuta.
- Jalgrattatee ei ole ligitõmbav, sellel on ohtlikke alasid või koguni puuduvad
igasugused jalgrattateed.
- Töötajad ei ole oma jalgrattasõiduoskuses kindlad.
- Vajadus märkimisväärsete investeeringute järele.
Hea praktika
- Ühendkuningriigis on The Boots Company rahastanud lähedalasuvat
TOUCANi ristmikku (fooriga reguleeritud ülekäik jalakäijate ja jalgratturite
jaoks), et aidata jalakäijatel ja jalgratturitel ületada tiheda liiklusega
tänavat.1
- Baselis (Šveits) on Novartise ravimifirmal ettevõtted linna eri paikades.
Selleks, et soodustada jalgratta kasutamist nende vahet liikumiseks,
arendas Novartis välja jalgrattateede võrgustiku. Algatus tuli ettevõtte
jalgrataste kasutamise toetusrühmalt, kes tegi koostööd Baseli linnaga. 1
- Tartus (Eesti) rajati linna äri- ja tootmisala ühendamiseks olemasolevate
kõnniteede võrgustikuga kolme meetri laiune kõnni-/jalgrattatee, mis on
autoliiklusest eraldatud. Tee sai väga populaarseks ja aitas suurendada
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äri- ja tootmisalas töötavate ning seda külastavate jalgratturite ja jalakäijate
arvu.
- Pfizer, Doveri ringkonnavalitsus ja Kenti maavalitsus tegid koostööd tarkade
stoppjoonte ja jalgrataste parkimisvõimaluste kasutuselevõtuks Sandwichi
linnas ning üleriigilise jalgrattatee ja piirkondlike jalgrattateedega
liitumiseks. Jalgrattateed rajati Pfizeri lõimitud liikluskava raames ja need
on ühtviisi abiks nii turistidele kui ka kohalikele elanikele.4
- Peamine probleem seoses Novartise viie erineva objektiga Baselis (Šveits)
oli tihe liiklus, mis tulenes sellest, et inimesed käisid autoga tööle ja sõitsid
autoga erinevate objektide vahet. Seega otsustati edendada jalgrataste
kasutamist töösõitudeks ja tööl käimiseks. Kasutusele võetud meetmed:1
ettevõttesisese töörühma moodustamine;
jalgrattateede võrgustiku rajamine ettevõtte erinevate objektide
vahele ja selle lõimimine linna jalgrattateede võrgustikuga
(koostöös linnavalitsusega);
jalgratastele mõeldud varjualuste rajamine igale objektile;
objektisiseste jalgrattateede rajamine igale objektile;
eraldi väravad jalgratturite jaoks iga objekti peasissekäigu juurde;
jalgrattaparandustöökoja rajamine;
ettevõttesse rataste muretsemine;
regulaarne turundus jalgratta kasutamise edendamiseks;
parkimiskorralduse muutmine ja ja parkimiskohtade
pidev vähendamine.
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KASULIKUD MATERJALID JA ABIVAHENDID
ASTUTE http://www.astute-eu.org/astute_toolkit/toolkit.php

See abivahendite kompleks koosneb paljudest parimatest praktikanäidetest. Nende
abil saate ületada tõkkeid, millega avalik-õiguslikud ja erasektori organisatsioonid jalgsi
liikumise ning jalgrattasõidu edendamisel silmitsi seisavad.

CYCLE TO WORK MANUAL

http://www.eltis.org/index.php?ID1=19&id=20&searchstring=Cycle%20to%20work%20m
anual See juhend ja materjalide pakett, mis on kättesaadav saksa ja inglise keeles, annab
praktikutele täpseid juhiseid selleks, et kavandada ja rakendada jalgrattaga tööle sõitmise
plaani kohalikus piirkonnas.

Kuidas juhtida jalgrattameedet – LIFE CYCLEi rakendusjuhend

http://www.eltis.org/docs/tools/LIFECYCLE_Implementation_Manual_pdf.pdf

Tõendeid jalgsi liikumise ja jalgrattasõidu eeliste kohta
http://www.bristol.gov.uk/page/benefits-cycling-and-walking

BIKERADAR – viis põhjust jalgrattaga tööl käimiseks

http://www.bikeradar.com/fitness/article/five-reasons-to-cycle-to-work-29878/

Jalgrattapargi rajamise juhend

http://www.keepingcardiffmoving.co.uk/uploads/documents/21/original/Guide_to_Settin
g_up_a_Pool_Bike_Scheme.pdf?1313415196

Ühisjalgrattad ettevõtete jaoks

http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/Pool-bikes-for-business.pdf
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Tähelepanekuid ettevõtte ühisjalgrataste kasutuselevõtu kohta
http://www.travelsmart.gov.au/employers/pubs/bikefleet-induction.pdf

CYCLE TO WORK GUARANTEE http://www.cycletoworkguarantee.org.uk/
Cycle to Work Guarantee on Ühendkuningriigi transpordiministeeriumi vabatahtlik
algatus, millega püütakse muuta ettevõtteid jalgrattaid soosivaiks tööandjateks seeläbi, et
töötajate jaoks tehakse jalgrattaga tööl käimine lihtsaks.

KASUTATUD KIRJANDUS
TOOLBOX for Mobility Management in Companies
http://www.mobilitymanagement.be/english/index.htm

1

ELi elektrijalgrataste projekt “Go Pedelec”
http://www.gopedelec.eu

2

Ways2Work
http://ways2work.bitc.org.uk/

3

4
Ühendkuningriigi transpordiministeerium, ”A travel plan resource pack for employers”
(Tööandjatele mõeldud sõidukava koostamise abimaterjalide kogum) (2006)

5
Ühendkuningriigi transpordiministeerium, “Making Travel Plans Work: lessons from UK
case studies” (Kuidas sõiduplaanid toimima panna: õppetunnid Ühendkuningriigi
juhtumiuuringutest) (2002)

Äri- ja tootmisalade liikuvuskorraldus (MoMa.BIZ)
http://moma.biz

6
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