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“Kui te planeerite linna autodele ja autoliiklusele, siis saate autod ja 
autoliikluse. Kui planeerite inimestele ja avalikule ruumile, siis saate 

inimesed ja avaliku ruumi.”

Fred Kent, Project for Public Spaces





350 Euroopa linna 
liikumisviiside jagunemine 

http://www.epomm.eu/tems/
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Sõiduautodele suunatud strateegiad
•Kiiruse piiramine
•Väliskulude sisestamine, diferentseeritud 
maksud ja tasud
•Juurdepääsu piiramine tundlikele 
piirkondadele
•Liikluse rahustamine
•Uued sõidukitehnoloogiad ja alternatiivsed 
kütused
•Autode ühiskasutussüsteemid

Säästvad
transp.poliitikad

•Efektiivsus
•Energiatarbimise
vähendamine
•Keskkonnakaitse
•Õiglane juurdepääs
•Väliskulude sisestamine

Transpordi nõudluse 
ohjamine

Maakasutuse ja transpordi 
terviklik planeerimine

Valglinnastumise vältimine

Arendustegevuse suunamine 
olemasolevate ÜT koridoride 
lähedusse

Multifunktsionaalsed asulad 
ja linnaosad

Kohaliku tootmise 
ja teeninduse arendamine 

Kohalik ainete ja jäätmete 
käitlus

Kohalikud taastuvad 
loodusvarad ja energia

Kaugtöö soodustamine

Ökoloogiline maksureform

Kergliiklusele suunatud 
strateegiad

•Luua piisavad ja turvalised 
kergliiklusteed
•Anda juurdepääsueelised 
kergliiklejatele 
•Arvestada kergliiklusega 
tasuvusanalüüsides ja 
transpordistatistikas
•Muuta kergliiklejate 
“staatust”/”teadlikkust”

Ühistranspordile
suunatud strateegiad

•Luua täielikult 
integreeritud süsteemid
•Uued ÜT 
sõlmed/teenused/liigid
•Parandada ÜT 
informatsioonisüsteeme
•Uued eelisõigussõidukite 
süsteemid
•Parandada üldist 
teadlikkust/suhtumist ÜT 
suhtes

Transpordisüsteemi üldine optimeerimine
•Tutvustada ja rakendada transpordi nõudluse 
ohjamisviise
•Optimeerida infrastruktuuri kasutamist
•Arendada multimodaalseid lahendusi
•Arendada raudteeühendusi 



-Bogota linn Kolumbias 6 aastaga
- 60 km kiireid bussiradu

- 300 km jalgrattateid, sadu km kõnniteid
- igal pühapäeval autovaba päev

- tipptunni liiklus vähenenud 40%
- jalgrattaliikluse osakaal 0,5%>5%
- kõndimise osakaal 7%>14%
-10 aastaga vähenes liikluses hukkunute
arv 1600lt 600le 

Kiired lahendused on võimalikud





Roheline Pealinn  2010 Stockholmi 

kesklinna piiri ületamine transpordiliigiti



RP kandidaadi Freiburgi eesmärgid 
autostumise ohjamisel



Londoni ummikumaks 
Kesklinna sisenemise tasu £ 8  
Mõjud:

 30% vähem autoliiklust

 £ 68 miljonit tulusid iga aasta

Busside ühenduskiiruse kasv
 36% rohkem ühistranspordi kasutajaid

Lloyd Wright

Lloyd Wright



’Kui sa elad linnas,  siis ei pea isiklikku autot omama'
William Clay Ford Jr., Ford Motor Company Ltd.



Linna TEEnav



Pilt 16





Pilt 9



• Streetfilms.org
Moving beyond the automobile seeria, mõned filmid ka eesti keeles

• http://www.streetfilms.org/mba-road-diet/
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Jalgrattalinna ala Tallinnas, 5 km raadius südalinnast



Jalgrattalinna ala Tartus, 5 km raadius südalinnast



Jalgrattalinna ala Pärnus, 5 km raadius südalinnast





Pilt 13



Pilt 4





TEEnavatest TÄNAVateks



- 20/30 kmhala ala koos võrdsete teede ristmikega asumites ja 
keskustes
- Iganädalased autovabad nädalavahetused (pühapäeva 
kultuurikilomeetrid) aprillist-oktoobrini
- kaasagsed liikluse rahustamise võtted kõikidesse asumitesse



Linna liikuvuse arengukavad – LiLiA

www.mobilityplans.org



Liikuvuse arengukavad linnadele
Sustainable Urban Mobility Plans



Kas meil on vaja linna liikuvuse planeerimist?

Kui mitte planeerida, siis sellel võib olla teatud eelised:

• Kiire ja odav

• Investoritele meeldib

• Poliitikutele kiire “tegija” kuvand



Aga samas – kui ei planeeri?

• Jõulistel lobistidel on rohkem mõjuvõimu otsuste üle

• Lahenduste alternatiive ei kaaluta

• Kõiki huvigruppe ja elanikke ei kaasata

• Ehitatud objektid ja lahendused omavahel ei haaku

• Maksumaksja raha võib minna raisku mittevajalikele 

objektidele, mida on kulukas pidada 



• 20. saj transpordi planeerimine 
– Mida me tahame ehitada?
– Kust selleks raha leida?

• 21. saj liikuvuse planeerimine:
– Mida me tahame saavutada?
– Kuidas? Keda me kaasame?
– Kas me peame üldse midagi ehitama?
– Mis see maksab? Kuidas kulusid 

vähendada?
– Kuidas me hindame mõjusid?





LiLiA eelised

• Huvigruppide ja elanike kaasamine

• Terviklik planeerimine 

• Mitmekülgne lähenemine

• Suutlikkuse tekitamine, harimine

• Rahaliselt tõhus planeerimine 

• Poliitilistele otsustele toetuse kasv

• Eelised EL/riikliku rahastuse taotlemisel

• Aitab kaasa rahvusvaheliste, EL ja riiklike eesmärkide 
täitmisele (keskkond, liiklusohutus, liikuvus)



Aitab kaasa rahastuse saamisele ja 
raha kokkuhoiule

• Aitab vähendada kulutusi infrastruktuurile

• Hollandis, Prantsusmaal ja Inglismaal on LiLiA
kohustuslik riiklikest transpordi rahastusallikatest
taotlemisel

• LiLiA võib kaasa aidata nt õhukvaliteedi nõuete 
täitmisele, liiklusohutuse eesmärkide saavutamisele 

• Uued koostöövõimalused nt rahvatervise valdkonnaga





LiLiA rakendamine
Mõju on käega katsutav

Gent: 
20 a tagasi ja täna – muutunud 
linn

80ndate lõpp

täna



LiLiA – Soovitusi Brüsselist
LiLiA-le pööratakse Euroopa tasandil järjest rohkem 
tähelepanu

• Linna liikuvuse tegevuskava

• 2011. a transpordi valge raamat
– Võimalik LiLiA koostamise kohustus 

alates teatud suurusega linnadest. 
EL-i poolt koostamisjuhised. 

– Regionaalarengu- ja 
ühtekuuluvusfondide rahastamise 
sidumine linna liikuvuse 
suundumuste säästlikkuse auditiga. 



Huvigruppide kaasamine
ja osalemine 

• Inglismaal on LiLiA olnud 10 a linnadele kohustuslik, kaasamine on 
nende keskne osa

• Kohalikud omavalitsused LiLiAst:

– LiLiA on muutnud transpordi lahendused ja 
investeeringud kvaliteetsemaks

– Muutis algselt vastuseisu leidnud lahendused 
elanikele aktsepteeritavaks ja viimases etapis 
lahenduste muutumine vähenes

– Suurendas poliitilist toetust poliitikute 
algatustele

– Andis aluse eesmärkide ja 
rahastamisprioriteetide seadmiseks







Parkimiskoha rajamise ja ülalpidamiskulud 
(USA uuringuandmed 2002. a hindades, EUR)

Parkimiskoha 

tüüp

Maa 

kapitalikulu 

aastas

Rajatise 

kapitalikulu 

aastas

Opereeri-

miskulu

aastas

Kogu-

kulu 

aastas

Kulu 

kuus

Äärelinn, tänaval 56 212 224 493 41

Äärelinn, parkla 128 212 224 565 47

Äärelinn, 2-tasand. 64 1059 224 1348 112

Linn, tänaval 282 353 224 860 72

Linn, parkla 589 353 374 1316 110

Linn, 3-tasandiline 196 1271 374 1842 153

Linn, maa-alune 0 1766 374 2140 178

Keskus, tänaval 1412 353 299 2065 172

Keskus, parkla 2716 353 299 3369 281

Keskus, 4-tasand. 679 1412 374 2466 205

Keskus, maa-alune 0 2472 374 2621 218

Allikas: Todd Litman, Transportation Cost and Benefit 
Analysis II – Parking Costs. www.vtpi.org





Erinevad ootused transpordile, 
liikuvusele, juurdepääsule

Ettevõtted Elanikud Riik, linn, EL Tulevased
põlvkonnad?



Rühmatöö 9. mai 2012
4 rolli – jagunemine rühmadesse 
• Poliitikud
• Asumiseltsid jt kodanikuühendused
• Eksperdid ja ametnikud
• Ettevõtjad
Teil on 4ks aastaks kokku Tartu liikuvussüsteemi arendamiseks (mitte 

jooksvad kulud tänavate lappimiseks ja ühistranspordi jooksvaks 
korralduseks) 40 miljonit eurot. 

Koosta vähemalt 10 tegevusega kava, millesse see raha investeerida, 
arvestades, et pärast 4a perioodi ei pruugi “uut rahalaeva” tulla. 
Kuidas ja millele raha jaotad, mis eesmärke püüate 4 aastaga 
saavutada ja kes tegevused täidab? 

- 35 min kava koostamiseks rollirühmades
- 4 x 5 min kavade tutvustamiseks – 30 min ühiste tegevuste 

väljasõelumiseks



“Mees, kes 26-aastasena 
veel bussiga sõidab, 

võib end äpardiks pidada.

Margaret Thatcher, 1986



“Me ei saa lahendada oma probleeme sama 
mõtteviisiga, mis meil oli siis kui me need probleemid 
tekitasime.” Albert Einstein 


