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TAUSTINFO 8. TÄIENDAVAD LIIKUVUSMEETMED
Käesolev taustinfo kast sisaldab täiendavaid liikuvusmeetmeid, mis on
üldisemat laadi ega piirdu ühe konkreetse transpordiliigiga. Nad täiendavad
ja toetavad taustinfo kastides 1–7 loetletud meetmeid ning aitavad
märkimisväärselt kaasa liikuvuskavas seatud eesmärkide saavutamisele.
Seepärast:
- tutvuge loetletud meetmetega;
- valige välja sobivaimad;
- pidage nõu kohaliku/piirkondliku omavalitsusüksusega või riigiasutusega,
sest nad pakuvad sageli vastavat tuge;
- võtke meetmeid ja tutvustage neid.
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8.1 RAHALISED STIIMULID
Meetme kirjeldus. Äri- ja tootmisala pakub rahalisi stiimuleid töötajatele, kes
kasutavad säästvaid transpordiliike.

Rahalised stiimulid on väga olulised selleks, et mõjutada töötajaid kasutama
säästvaid transpordiliike. Stiimulid võivad olla otsesed (nt sõiduraha) või
kaudsed (nt kupongid, mida saab teatud kauplustes kasutada).
Ühistranspordi piletid on samuti rahaliseks stiimuliks, mis võib osutuda väga
kasulikuks mitte üksnes ühistransporti kasutavate töötajate jaoks, kes
sõidavad tööle ja koju, vaid ka jalgrattaga või jalgsi tööl käivate töötajate jaoks,
sest nad võivad aeg-ajalt olla sunnitud kasutama ühistransporti (nt kui ilm
on halb, hädaolukorras vms).
Rahalised stiimulid võivad muuta säästva transpordi propageerimise palju
huvitavamaks ja meeldivamaks töötajate seas võistluste korraldamise teel
(nt auhindade võitmine punktide kogumise korral jne).
Peamised edutegurid
- Koostöö kohaliku omavalitsusüksuse ja kauplustega (kupongid/auhinnad).
- Käitumise muutmisele suunatud kampaania.
- Kampaania kohalikus kogukonnas eesmärgiga edendada äri- ja tootmisala
sotsiaalpoliitikat.
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- Eripakkumised äri- ja tootmisala töötajatele.
Võimalikud takistused
- Isikliku sõiduauto kasutamise alternatiivide puudumine.
- Investeeringute vajalikkus.
- Raske vältida kuritarvitamist.
Hea praktika
- Mobility Jackpot, mille algatas Büro für Mobilität AG (Šveits) 2004. aastal,
on uudne loterii, mis suurendab säästva transpordi alast teadlikkust
pehmete põhimõtete abil ettevõttes, organisatsioonis või kogukonnas.
Mobility Jackpoti juhuslik generaator valib igast osalevast ettevõttest igal
nädalal välja ühe töötaja. Temalt küsitakse, mis transpordivahendiga ta
täna tööle tuli. Ta võidab 50 Šveitsi frangi suuruse (u 30 eurot) peavõidu, kui
tuli tööle jalgrattaga, jalgsi või ühiskasutuses isikliku sõidukiga. Kui valituks
osutunud isik tuli autoga tööle üksi, lisandub summa järgmise nädala
1
peavõidu summale.
- Asti provints (Itaalia) korraldas töötajate seas säästva transpordi
kasutamise edendamiseks säästva transpordi võistluse. Võistluse käigus
teenis töötaja punkte iga kord, kui kasutas säästvat transpordivahendit.
Kogutud punktide alusel saab töötaja nõuda erinevaid auhindu.
- Computer Associates (Datchet, Berkshire, Ühendkuningriik) pakub olulisi
rahalisi stiimuleid: 150–200 Inglise naela töötajatele, kes kõnnivad,
sõidavad jalgrattaga või ühiskasutuses isikliku sõidukiga tööle 26 päeval
kuue kuu jooksul. Ligikaudu kolmandik töötajatest hakkas nõutud päevade
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jooksul isiklikke sõidukeid ühiselt kasutama, ligikaudu 12% hakkas
2
kasutama jalgratast ja ligikaudu 7% jalgsi käima.

8.2 GARANTEERITUD KOJUSÕIT (TAKSOTEENUS)
Meetme kirjeldus. Äri- ja tootmisala pakub garanteeritud kojusõitu töötajatele, kes
kasutavad säästvat transpordivahendit, kuid kellele see hetkel ei ole mingil põhjusel
kättesaadav.

Äri- ja tootmisala ettevõtted, millel on paindlik tööaeg ja/või mille töötajad
teevad ületunde, võiksid kaaluda selle meetme kui n-ö turvavõrgu
kasutamist töötajate jaoks, kes kasutavad säästvat transpordivahendit
(nt isikliku sõiduauto ühiskasutus, ühistransport, jalgratas või kõndimine),
kuid kellele tavaliikuvusviisid ei ole parasjagu mingil põhjusel kättesaadavad.
Samuti on see abiks õnnetuse korral või hädaolukorras, kui töötajal on vaja
kohest transporti ja säästev transpordivahend ei rahulda neid vajadusi.
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Sellel meetmel on oluline osa selles, et mõjutada töötajaid muutma oma
liikuvuskäitumist, eelkõige isikliku auto ühiskasutuse kasuks, sest meede
annab töötajale kindluse, et ta saab päeva lõpus kindlasti koju.
Selle meetme võtmiseks on vaja lepingut või koostööd kohaliku taksofirmaga.
Teenuse kuritarvitamise vältimiseks tuleb kehtestada selged reeglid.
Peamised edutegurid
- Koostöö kohaliku taksofirmaga.
- Paindlik tööaeg.
- Taksoteenus töötajatele erihinnaga ka tööga mitteseotud sõitude puhul.
Võimalikud takistused
- Raskused koostöölepingu sõlmimisel kohaliku taksofirmaga.
- Äri- ja tootmisala juhtkonna vastumeelsus sellesse meetmesse investeerida.
Hea praktika
- Orange’i (Ühendkuningriik) personalile, kes käib tööl ühiskasutuses isikliku
autoga, pakutakse garanteeritud kojusõitu, kui ühiskasutuses autoga ei ole
2
mingil põhjusel võimalik koju saada.
- Boots (Ühendkuningriik) võttis garanteeritud kojusõidu kasutusele oma
isiklike sõiduautode ühiskasutuse lahenduse raames. Praktikas
kasutatakse seda harva, ent siiski on tegu hea varuvariandiga (aasta jooksul
4
on seda kasutatud umbes kuus korda).
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8.3 NÕUANDED ISIKLIKU MARSRUUDI KOHTA
Meetme kirjeldus. Äri- ja tootmisala annab töötajatele isiklikku nõu nende töö ja kodu
vahelise marsruudi optimeerimiseks.

Äri- ja tootmisala võib pakkuda eraldi teenust töötajatele, kes on huvitatud
oma liikuvuskäitumise mõjust. Teenus võib olla marsruudi maksumuse ja
heitmete reaalajas arvutamise kalkulaatoriks ning hõlmata transpordikulu
arvestust töötaja kohta, aastaste heitmete arvutust, tõhusa marsruudi
planeerimist, hooajalise marsruudi määramist, isikliku auto ühiskasutuse
koordineerimist jms.
Peamised edutegurid
- Töötajad on huvitatud muude transpordivahendite kasutamisest, ent neil
võib olla raskusi parima variandi leidmisel.
- Pädevad töötajad annavad liikuvusalast nõu.
- Büroo/keskus, mis sisaldab materjale teekonna säästvaks muutmiseks.
- Teenust pakutakse ka klientidele ja külastajatele.
- On olemas alternatiivid isiklikule autole.
- Nõuanded on töötajate jaoks tasuta.
Võimalikud takistused
- Töötajad ei taha pakutud nõuandeid järgida.
- Puudub teenuse osutamiseks pädev personal.
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- Võib raisata tööaega.
- Investeeringute vajalikkus.
Hea praktika
- Meadowhalli kaubanduskeskuses (Sheffield, Ühendkuningriik) koostati
isiklikud marsruudiplaanid 250 töötaja jaoks ja selle tulemusel otsustas
4
ühistranspordi kasuks 17% autokasutajatest.

8.4 KAUGTÖÖ JA PAINDLIK TÖÖAEG
Meetme kirjeldus. Töötajatel on paindlik tööaeg ja/või võimalus töötada kodus.

Paindlik tööaeg võimaldab töötajatel teatud määral ise otsustada, millal tööle
saabuda ja töölt lahkuda. Nii on võimalik vältida tipptunde, liiklusummikuid,
viivitusi, stressi jne.
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Kaugtöö võimaldab töötajatel töötada kodus ühel või mitmel nädalapäeval.
Seda võib pidada üheks kõige sobivamaks liikuvusmeetmeks, sest seeläbi
saab vältida igasugust pendeldamist. Siiski sobib see vaid tööle, mida saab
teha interneti, telefoni, faksi või arvuti teel. Selleks peab tööandja töötajat
väga usaldama.
Kui äri- ja tootmisala ei luba töötajatel kodus töötada, siis võib olla
lahenduseks kaugtöökontor. Seda kasutatakse organisatsioonides, kus on
mitu objekti, või kaugetes piirkondades ja suurlinnades. Töötajad võivad leida,
et lihtsam on käia kohalikus kontoris, mis asub lähemal, kui oma tavalises
töökohas, või kasutada teenust töösõitude minimeerimiseks.
Peamised edutegurid
- Töötajad saavad tasakaalustada töö- ja eraelu.
- Sõidukulud vähenevad.
- Kodus töötades on vähem stressi.
- Väheneb parkimiskohtade vajadus äri- ja tootmisalal.
- Hea sotsiaalpoliitika edendamine.
- Kontorikulude vähenemine (s.o elekter, kulumaterjalid jne).
Võimalikud takistused
- Töötajad ei keskendu tööülesannetele.
- Kehv juhtimissüsteem paindliku tööaja korraldamiseks.
- Töötajad peavad seda diskrimineerivaks, kui meede ei käi kõigi töötajate
kohta.
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- Hädaolukorras on võimatu kiiresti reageerida.
- Lahendamata kindlustus- ja terviseküsimused.
Hea praktika
- AA võtab avariikõnesid vastu reeglina neljas kõnekeskuses. Alates
1997. aastast on väike hulk AA töötajaid vastanud kõnedele aga kodust.
Kaugtöötajate kodudesse on paigutatud ISDN-liinid ja ja kodus töötavad
inimesed võtavad võtavad kõnesid vastu samamoodi nagu kontoritöötajad.
AA-liige helistab ja kõnekeskuse automaatne kõnejaotussüsteem ühendab
ta sellega, kes on kõige kauem vaba olnud. Kui see juhtub olema kaug4
töötaja, suunatakse kõne ISDN-liini pidi tema koju.
- Viimastel aastatel on IBM läinud üle paindlikule tööle, muu hulgas kodus
töötamisele ja mobiilsele töötamisele teistes kohtades, kus kontorid
asuvad. See on saanud võimalikuks tänu isiklikele telefoniteenustele, mis
võimaldavad töötajatel kaugsõnumeid vastu võtta, kiirele
internetiühendusele, tihedamale suhtlusele ja teadmiste vahetusele. Lisaks
organisatsioonile oli vaja ka inimeste endi töökultuuri muutust. Töötajate
usaldamine oli määrava tähtsusega. Ligikaudu 80% IBMi Ühendkuningriigi
2
töötajatest töötab osaliselt kodus ja 13% töötab valdavalt kodus.
- Consulting ADAS (Ühendkuningriik) võttis kasutusele IT-põhised
töölahendused ja vähendas kontorite arvu 90lt 25ni. Nüüd töötab üle 500
inimese alaliselt kodus ja üle 1200 töötaja kasutab e-posti süsteeme. Iga
kodus töötava konsultandi kohta vähenesid tööalased autosõidud 2000 miili
4
aastas.
- Orange’i objektil Plymouthis (Ühendkuningriik) korraldati vahetused
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töötajate elukoha järgi, et soodustada isiklike sõidukite ühiskasutust.

2
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8.5 LIIKUVUSBÜROO/LIIKUVUSKESKUS
Meetme kirjeldus. Äri- ja tootmisala on asutanud oma töötajate jaoks
liikuvuskeskuse/‑büroo.

Liikuvuskeskus/-büroo on äri- ja tootmisala ettevõtete liikuvuskorraldustegevuste koordineerimis- ja rakenduspunkt. Selle tegevused võib jagada
nelja kategooriasse:
1. liikuvusolukorra taustauuring ning äri- ja tootmisala probleemid,
s.o kontrollkäigud, liikuvusuuringud, vestlused töötajatega, töötajate
tähelepanekute ja/või kaebuste kogumine jne;
2. liikuvuskava koostamine, s.o koostöös juhtkonna ja töötajatega selleks, et
tuvastada liikuvusmeetmed, mis vastavad kõige paremini äri- ja tootmisala
vajadustele ning maksimeerivad olemasoleva eelarve;
3. liikuvuskava rakendamine ja liikuvusteabe pakkumine, s.o koordineerimine ja liikuvusmeetmete võtmine, tegutsemine infopunktina töötajate
jaoks, kes on huvitatud oma liikuvuskäitumise muutmisest. Esimene
kokkupuutepunk äri- ja tootmisala külastajate jaoks;
4. hindamine ja pidev parendamine, s.o võetud liikuvusmeetmete mõju
näitajate tuvastamine ja andmete süstemaatiline analüüs edusammudest
teatamisel. Pideva arengu võimaldamine liikuvusstrateegiate rakendamisel
äri- ja tootmisala, tema töötajate ja kohaliku kogukonna hüvanguks.
Liikuvuskeskuse/-büroo jaoks on vaja piisavaid ressursse ja koolitatud
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töötajaid, et pakkuda erinevaid liikuvusstrateegiaid.
Üks liikuvuskeskus, mis vastutab kogu liikuvuskorralduse protsessi eest,
tagab koordineeritud teenuse ja aitab kaasa liikuvuskorralduse edukusele.
Ambitsioonika liikuvuskava jaoks on vaja märkimisväärseid ressursse ja
investeeringuid. Äri- ja tootmisala ning selle ettevõtted peavad otsustama,
kuidas kava rakendamist rahastatakse. See hõlmab töötajate rahalisi/mitterahalisi stiimuleid, ent keskuse pakutavad teenused peaksid olema
kõigile tasuta. Koostöö kohaliku omavalitsusüksusega, et laiendada
keskuse/büroo teenuseid tervele kogukonnale, võib anda rahalisi
lisaressursse.
Peamised edutegurid
- Teadlikkuse suurendamise kampaania.
- Büroo/keskuse juhtimiseks pädev personal.
- Laiapõhjalised teenused ja liikuvusalased erinõuanded.
- Isiklike liikuvuskavade koostamine.
- Äri- ja tootmisala liikuvusürituste planeerimine.
- Koostöö kohaliku transpordi ja liikuvusega seotud küsimustes.
- Rahalised ressursid töötajatele ja teenuste osutamiseks ning seoses
ruumide, riistvara ja tarkvaraga.
Võimalikud takistused
- Märkimisväärsete investeeringute vajadus.
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- Keskus vajab eksperte.
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8.6 TRANSPORDI PLANEERIMINE JA MAAKASUTUS
Meetme kirjeldus. Äri- ja tootmisalal on arengu- ja laienemisvisioon ning see lõimib
säästva transpordi võrgustikud oma liikuvuspõhimõtetega.

Äri- ja tootmisala ettevõtted või äri- ja tootmisala raames ümber asuvad
ettevõtted sageli kasvavad ning laienevad. Seepärast on tähtis, et äri- ja
tootmisala juhtkonnal oleks selge arusaam ning et ta osaleks aktiivselt
säästva transpordi kavandamisel ja arendamisel. Meetmed võivad aidata
kinnistada äri- ja tootmisala keskkonnasäästlikku kuvandit.
Peamised edutegurid
- Koostöö kohaliku omavalitsusüksusega.
- Transpordi planeerimise ja maakasutusega tegelevad eksperdid.
- Liikuvuskavade ja transpordipoliitika muudatuste alase teadlikkuse
suurendamine ning nende muudatuste tutvustamine.
Võimalikud takistused
- Äri- ja tootmisala planeering ei sobi transpordi planeerimiseks.
- Koostöö transpordi- ja liikuvusekspertidega on kulukas.
- Raskused koostöö saavutamisel kohaliku omavalitsusüksusega.
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8.7 E-KAUBANDUS
Meetme kirjeldus. Äri- ja tootmisala pakub e-kaubanduse teenust.

Töötajad käivad sageli poes enne tööd, töö ajal (lõunapausi ajal) või pärast
tööd. Äri- ja tootmisala saab vähendada autokasutust, avaldades
kojutoomisteenuse pakkujate linke ning vähendades seeläbi töötajate
vajadust teha vahepeatusi teel kodust tööle või töölt koju. See aitab edendada
liikuvuskava ja vähendada isikliku auto kasutamist selleks, et oleks mugav
liikuda marsruudil kodu-pood-töö-pood-kodu.
Peamised edutegurid
- Töötajate vajaduste analüüs.
- Hea koostöö kohalike ettevõtetega.
- Sooduspakkumised töötajatele.
- Äri- ja tootmisala sotsiaalpoliitika-alase teadlikkuse suurendamine
kohalikus kogukonnas.
Võimalikud takistused
- Keerukad läbirääkimised.
- Töötajatele pakutavad stiimulid tuleb läbi rääkida.
- Töötajad ei taha kasutada kojutoomisteenuse pakkujat ja eelistavad oma
olemasolevaid ostulahendusi.
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8.8 ÜLDTEENUSTE OSUTAMINE OBJEKTIL
Meetme kirjeldus. Töötajatel on objektil ligipääs paljudele teenustele, s.o kauplustele,
treeningusaalidele, pangale, postkontorile, lasteaiale jne.

Sellise äri- ja sotsiaalse kogukonna loomine, kus töötajad saavad rahuldada
oma igapäevased tööalased ning isiklikud vajadused, vähendab ebaoluliste
sõitude arvu. Äri- ja tootmisala peab kaaluma neid pehmemaid mitteärilisi
lahendusi (s.o postkontor, sularahaautomaadid, sportimisvõimalused jms)
ning selgitama välja, kas tal on võimalik neid rahuldada. Seda tehes loob ta
uusi (ebatraditsioonilisi) teenuseid, mis rikastavad tema sotsiaalset
pakkumust.
Peamised edutegurid
- Koostöö kohalike ettevõtete ja teenusepakkujatega.
- Sooduspakkumised töötajatele.
- Töötajate vajaduste mõistmine.
- Objektil pakutavate teenuste tutvustamine.
Võimalikud takistused
- Töötajad eelistavad ise sisseoste teha.
- Raskused kohalike ettevõtetega koostöö tegemisel.
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Hea praktika
- Ühendkuningriigis on DVLA-l Swanseas kohalik apteek ja keemilise
puhastuse teeninduspunkt. Kord nädalas väljub lõuna ajal objektilt buss
3
Swanseasse nende jaoks, kes soovivad minna sisseoste tegema.
- Unipart on avanud Oxfordi äärelinnas asuval objektil töötajate jaoks mitmeid
rajatisi: lasteaed, spordisaal, seinatenniseväljakud, terviseteenuste ja
ilusalong, kus pakutakse juuksuri-, kiropraktiku, osteopaatia- jms
4
teenuseid.
- Antwerpenis (Belgia) on Agfa-Gevaertil (6000 töötajat) oma kauplus, kust
3
saab osta kõiksugu kaupu.
3
- Ühendkuningriigis on Manchester Airport Plc objektil lastesõim.
3
- Leedsis (Ühendkuningriik) on Addleshaw Booth & Co objektil spordisaal.
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KASULIKUD MATERJALID JA ABIVAHENDID
ABIVAHEND http://www.mobilitymanagement.be/english/measures/meas9.htm
Tegu on otsingumootoriga, mis aitab ettevõtetel koostada oma liikuvuskava ja tõhusalt
edendada ühistranspordi kasutust, ettevõtte ühise transpordi kasutust, erasõidukite
ühiskasutust, jalgsi liikumist ja rattaga liikumist kodu ning töökoha vahel.
Abivahend on kättesaadav viies keeles: inglise, saksa, itaalia, prantsuse ja hollandi.
ELTIS – LINNALIIKUVUSPORTAAL http://www.eltis.org
Eltis toetab Euroopa linnapiirkondade liikuvusalase teabe, teadmiste ja kogemuste
vahetust. Saidil on rubriik Case Studies (juhtumiuuringud), kus tutvustatakse säästva
liikuvuse (sh parkimiskorralduse) edukaid näiteid.
ÜHENDKUNINGRIIGI TRANSPORDIMINISTEERIUM
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110130183933/http://www.dft.gov.uk/pgr/su
stainable/travelplans/work/essentialguide.pdf
Ühendkuningriigi transpordiministeeriumi väljaanne “The Essential Guide to Travel
Planning” sisaldab kasulikku teavet parkimiskorralduse kohta.
ACT TRAVELWISE http://www.acttravelwise.org/plan
Tegu on Ühendkuningriigi võrgustikuga, mis edendab säästvat transporti. Kodulehelt leiab
kasulikku teavet liikuvuskavade kohta.
IEE ELIBRARY http://www.iee-library.eu/
IEE eLibrary rubriik “Mobility Management” sisaldab endas mitmeid liikuvuskorralduse
abivahendeid ja juhendeid, muu hulgas “eAtomium Mobility Management: training
material” ja juhendit “Treatise – Mobility Management”.
LIIKUVUSKORRALDUSE PORTAAL http://www.eu-portal.net/
Portaali eesmärk on kiirendada ELi uuringutulemuste kasutuselevõttu kohalikus ja
piirkondlikus transpordis uute kursuste ning õppevahendite abil. Õppematerjalid pakuvad
kasulikke ülevaateid ettevõtete liikuvuskorraldusest ja liikuvuskavadest.
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EPOMM (EUROPEAN PLATFORM ON MOBILITY MANAGEMENT)
http://www.eu-portal.net/
Tegu on võrgustikuga, mis ühendab liikuvuskorraldusega tegelevaid Euroopa riike.
Veebilehelt leiab teavet liikuvuskorralduse kohta, kasulikke töövahendeid ja
juhtumiuuringuid.

KASUTATUD KIRJANDUS
Eltis – linnaliikuvusprotaal
http://www.eltis.org

1

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

2

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

3

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

4

22

23

