Liigutav Eesti
On üks probleem ja üks suur lahendus paremaks homseks. Probleemiks on "uus suitsetamine"  ehk
istumine, täpsemalt istumine autos. See maksab heaolu, maksab raha ja saastab elukeskkonda.
Potentsiaaliks on fakt, et kuni 7km (loe jalgsi/jalgrattasõidu) kaugusel oma töökohast elab Eestis
pea 100 000 inimest ehk 44% autoga tööle sõitjatest.1 Lahenduseks on SAADA INIMESED ühest
kohast teise liikudes LIIGUTAMA. Selleks peab elukeskkond soosima jalgsi ja jalgrattaga
liikumist. Enam ei ole vaja uurida kas ja miks, vaid teha Eestile selge plaan, mille alusel
omavalitsused, riik ja erasektor saavad panna Eesti liigutama.
Kirjeldus:
Eestis käivad Statistikaameti andmetel täna autoga tööl pooled töötajatest. Jalgratta osakaal
argipäevaste sõitude tegemiseks on hinnanguliselt 23%. Jalgrattakasutus on 2000. aastast alates
püsinud 23% vahel, autokasutus on sama aja jooksul suurenenud üle 50%.2 Investeerides
vastavasse infrastruktuuri arenesime üsna tavapäraseks autokeskseks heaoluriigiks. Nagu 70date
LääneEuroopa või 60date Ameerika. Tänaseks on meie toonased eeskujud muutunud, sest
autokeskne areng muutus pidurdavaks majandusele, linnakeskused lakkasid olemast inimestele
atraktiivsed, vähene liigutamine kahjustas tervist. Nii Euroopas kui viimastel kümnenditel ka
Ameerikas on tehtud hulk uuringuid, mis põhjalikult kinnitavad, kuidas ja mil määral liikumine
jalgsi või jalgrattaga omab positiivset mõju tervisele, heaolule ja majandusele. Samuti on uuritud,
millised on takistused ja millised faktorid ja meetmed suurendavad jalgsikäimise ja
jalgrattakasutuse määra.
Eesti inimene liigub üha rohkem, aga liigutab end üha vähem  autokesksus ja vähene kehaline
liikumine muutumas ohtlikuks ja kallihinnaliseks arengu pidurdajaks. Reaalsuseks on arstide poolt
kinnitatud teadmine, et vähene kehaline liikumine on tänapäeva suurimaid terviseriske. Hiljuti
kritiseeris ÜRO Eesti olukorda, mis puudutab ootust tervelt elatud aastate osas. Nende
suremuskordaja, kes käivad tööl jalgrattaga (ka siis kui on tasandatud erialast, muust
tervisekäitumisest ja kehamassiindeksist tulenevad erinevused) on autoga tööl käijatest 25%
madalam.3 Lapseeas kujunevad käitumismustrid kogu eluks. Värsked uuringud kinnitavad seost
laste ülekaalulisuse ja rahva üldise jalgsi liikumise või jalgrattakasutuse määra vahel. Taanlased
peavad ka oluliseks, et jalgratta kasutamine suurendab olulisel määral laste ja noorte iseseisvust,
algatusvõimet ja võimet osaluseks ühiskonnas. Jalgsikäigu võimaluste kvaliteet on väga olulise
tähtsusega ka ühistranspordi kasutamisel, pooletunnine igapäevane jalgsikäik pikendab eluiga 10
aasta võrra, ehk siis mõjub sama positiivselt kui suitsetamisest loobumine.
Kopenhaagen avaldab iga kahe aasta tagant reaalsed rahanumbrid, mida areng liikuvuses on kaasa
toonud. 2010 aasta arvud4 näitavad, et iga jalgrattaga sõidetud kilomeeter tähendab linnale TULU
0,16 €, samal ajal kui iga autoga sõidetud kilomeeter on linnale KULU 0,09€ 1.2 miljoni elanikuga
Kopenhaagen, kus pea 80% inimesi sõidab pidevalt jalgrattaga, säästab nii iga aasta üle 300 miljoni
€. Juhuslik ei ole ilmselt ka seos Taani pideva troonimisega heaolu ja kvaliteetse elukeskkonna
edetabelite tipus. Selliseid näitajaid on edasi võimalik seostada ka investeeringute ja talentide
liikumisega, küsitlused on näidanud elukeskkonna olulisuste rahvusvaheliste startup ettevõtjate
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hulgas.
Helsingi linn arvestas jalgrattataristu investeeringute tasuvusuuringus, et iga jalgrattataristu
rajamisse paigutatud euro toob ühiskonnale tagasi 8 eurot peamiselt läbi rahva tervise ja ajalise
säästu.5 Eestis on lisanduva jalgsi ja jalgrattaga liikumise rahaliseks väärtuseks hinnatud 180
miljonit eurot aastas.6
Eestis on liikuvuse ja aktiivse liikumise alaseid uuringuid tehtud vähe. Samuti on lünklik sellealaste
strateegiliste dokumentide olemasolu ja nende järgimine. Samal ajal on teada olulised meetmed,
mille mõju on jalgsi ja rattaga liikumise jaoks määrava tähtsusega ja mille kasulikkust ei ole üldises
plaanis vaja tõestada. Viimase viie aasta jooksul on Eestis kasvanud ka kompetents, arusaamine ja
toetavate hoiakutega inimeste kriitiline hulk. Seega on mõistlik asuda uurimisega jätkates samal ajal
asja kallale, seada eesmärgid ja mõõdikud ent veel olulisem – pakkuda konkreetseid lahendusi ja
tegevusi, mis viiks ühise eesmärgini.
Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring “Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja
liikuvuses” kirjeldab keskkonnasäästu potentsiaali, mis on peidus sõiduautode kasutamise
vähendamises. Liigutamise suurendamise positiivne mõju on aga laiem ning valdkondadeülene ja
vaheline. Sama kehtib ka meetmete kohta, mida tuleks rakendada, et positiivset muutust saavutada.
Vabas ja demokraatlikus ühiskonnas ei saa inimesi jõuga mingile käitumisele suunata ka siis, kui
seda tehakse hea eesmärgi nimel. Eriti juhul, kui käsitletakse liikumist, mis on inimese üks
põhivajadusi. Küll aga saab luua võimalusi, mis kutsuvad inimesi loobuma kahjulikust käitumisest.
Võimalusi, mis vabastavad autosõltuvusest läbi hea kvaliteediga alternatiivide pakkumise.
Säästvat liikumist edendavate meetmete valikuks ja elluviimiseks on vaja spetsiifilist kompetentsi.
Veel enamgi on vaja arusaamist eesmärgi vajalikkuse osas ja meetmeid toetavaid hoiakuid. Praktika
on näidanud, et nii riiklikul kui kohalikul tasandil napib mõlemat – nii kompetentsi kui toetavad
hoiakuid. Hoiakud tulenevad tihti vähesest informeeritusest. Hoiakuid on võimalik mõjutada läbi
silmaringi laiendamise ja positiivset mõju ilmsiks toovate pilootprojektide.
Taani Keskkonnanõukogu uuring7 uuris lähemalt jalgrattakasutuse suurendamise praktilisi näiteid.
Leiti, et tulemuslikud on linnad, kus laiapõhiselt, mitmel tasandil asutakse tegutsema ühise
eemsmärgi suunas, oluline on kõneisikute olemasolu ja rahalised toetusprogrammid. Eesti liigutama
panemise eesmärgiks on jõuda samade positiivsete tulemusteni, mida on üle maailma kogenud
paljud riigid ja linnad. Selleks on vaja tegutsemist läbimõeldult, süsteemselt ja pidevalt. Arenguidee
abil saame pakkuda osapooltele praktilist tuge olulise liikumisalase pöörde elluviimisel:
● koondame seni kirjapandu ja tehtu, et luua olukorrast pilt ning seada mõistlikud ja
mõõdetavad eesmärgid – (nt suurendada aastaks 2030 jalgsi/jalgrattaga igapäevase liikumise
osakaalu kolmekordselt);
● toome erinevate osapoolte jaoks (avalik sektor, ministeeriumid, KOVid, erasektor, erineva
suurusega piirkonnad, konkreetsed ettevõtted) välja, millised on nende poolt võimalikud
tegevused ja panused, et muuta Eesti liigutavaks ja seatud eesmärk täita. (näiteks aitame
tegevuskavade koostamisel, tegevuste planeerimisel ja kui puudu on uuringuid, siis nende
kavandamisel);
● koolitame osapooli, pakume välja tegevusstrateegia. (Rattakasutuse edendamise
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juhendmaterjali8 alased koolitused toimusid 2013 aastal ametnikele üle Eesti. Paljude
koolitustel osalenute hoiakute muutus on olnud selgelt märgatav ja aidanud oluliselt kaasa
rattakasutuse edendamisele Eestis);
● aktiivset igapäevast liikumist ja autokasutust mõjutavate avaliku sektori haldussüsteemide
hinnang;
● näidislahendused olemasoleva tänavaruumi ümberdisainimiseks ja liigutavamaks
muutmiseks;
● keskendume eelkõige linnadele ja igapäevastele liikumistele/sõitudele, kus potentsiaal
aktiivse liikumise suurendamiseks on kõige suurem.
Illustreerimaks mõned võimalikud näited:
● Kohalikud omavalitsused (KOV) maakonniti  valitsuse tegevuskavas on
Keskkonnaministeeriumil võimalus luua programm, et toetada liikuvuskavade koostamist.
Paljud KOVid ei oma selget arusaama, mida liikuvuskavas kajastada, millist kasu see toob
ja mis suuruses investeeringuid realiseerimine nõuab. Jagame KOVid tüübi ja suuruse järgi,
määratleme liikuvuskavas sisalduva, teeme realiseerimise maksumuse hinnangud ja
loetleme võimalikud finantseerimismeetodid (PPP, ELSF jt.) (nt. Tallinna
Kommunaalametile esitati pakkumus rattastrateegia koostamiseks, milles on ülekaalus
praktilised sammud, mida saab tuua eeskujuks);
● Maakonnakeskused/suuremad linnalised piirkonnad – määratleme “kesklinna”, kus täna
reeglina on suurimad takistused jalgrattaga ja jalgsi liikumiseks ning millega tuleks tegelda
eelisjärjekorras;
● hajaasustuses kaardistame kohad, kus kergliiklusteed lõpevad valla piiriga, või ei ulatu
näiteks ühistranspordi peatusteni;
● Haridusministeerium, haridusametid – kodulähedaste lasteaedade ja algkoolide eelistamine
● Tallinna Linnaplaneerimisamet – 
planeeringutes ja ehitusprojektides arvestada jalgsiratta
ligipääsuga selmet soodustada autokasutust, nt parkimiskohtade arv,
nõue uutele

kortermajadele rajada tänavatasandile jalgratta hoiuruumid jms;
● Teeme KOVidele ettepaneku, et detailplaneeringutes ja ehitusprojektides peab arvestama
jalgsi ja rattaga liikujate vajaduste ja mugavusega;
● Elron – jalgrattasõbralik lähenemine ja kommunikatsioon, jalgrattaparklad
jaamades/peatustes;
● KOVid koostöös noorteorganisatsioonide, arendajatega, asumiseltsidega:
● Regulaarselt korduvate ajutiste positiivsete muudatuste sisseviimine, nt autovaba pühapäev
on mujal maailmas olnud väga edukas. Suveperioodil võiks kaaluda pikemaid testperioode,
et kasutajate harjumused muutuksid ja positiivne mõju saaks ilmsiks. (New York Times
Square näide, mis viis püsiva lahenduseni, Sunday Parkways – autovabad
pühapäevakultuurikilomeetrid igasse linnaossa).
Kokkuvõte: Aitame Arenguidee abil Eesti liigutama. Meie poolt pakutud tegevuste tulemusel saab
ellu viia muudatused, mis aitavad Eesti liigutama. Loome hetkeolukorrast pildi ja seame mõistliku
mõõdetava eesmärgi – näiteks: suurendada aastaks 2030 jalgsi/jalgrattaga igapäevase liikumise
osakaal kolmekordseks. Edasi toome Eestis erinevate osapoolte jaoks (avalik sektor,
ministeeriumid, KOVid, erasektor, erineva suurusega piirkonnad, konkreetsed ettevõtted jms) välja,
millised on nende poolt võimalikud tegevused ja panused, et täita seatud eesmärk. Et Eesti oleks
veel liigutavam!
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