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Transport ja liikuvus

• Elementaarne geograafiline fakt, et asjad ja tegevused ei paikne ühes punktist, 
mistõttu on vajalik liikuvus

• Enam kui minek punktist A punkti B

• Võime liikuda (motility)

• Ligipääsetavus (accessibility)

• Kogemus



Liiklus – vaid see, mida autod ja teised motoriseeritud vahendid teevad



Tallinnlaste liikumisviisid

• Tallinna liikumisuuring 2015



Keskkonnamõjud
• Ressursside piiratus

• Pool naftast kasutatakse transpordiks (k.a. 
laevad)

� Autode keskkonnakulu juba tootmisel (2a 
keskm. kütusetarbimine)

• Kasvuhoonegaasid

• Transport ca veerand kasvuhoonegaaside 
emissioonist maailmas

• Lokaalne õhureostus

• Vingugaas (CO)

• Peenosakesed

• Müra

• Ärritusseisund ja stress



Majanduslikud mõjud
• Hajalinnastumise kulud

• Liikumise vajadus ja ajakulu; liiklusummikud

• Väliskaubandusele negatiivsed mõjud (nt Eestis; mõnel maal ka positiivne mõju)

• Autode, kütuse ja varuosade import

• Ruumi raiskamine

• parkimiskohad 

• Õnnetuste kulud

• Kuritegevus/ohtlikkus



Sotsiaalsed mõjud
• Osade ühiskonnagruppide piiratud

võimalused liikuda

• Sotsiaalse sidususe vähenemine

• Kogukond

• Kontaktid teiste inimestega

• Ülekaalulisus jt terviseriskid

Donald Appleyard 1981



Uued mõtlemisviisid

• Säästev areng ja transport

• Transpordile suunatud areng (Transit-Oriented Development)
• ÜT peatused/asustuspunktid arendus

• Peatused sihtpunktide lähedal (400 - 800 m; 10 min jalutuskäik) 

• Juurdepääs/kättesaadavus (Accessibility)
• Organiseeritud kasv

• Kompaktlinn (Compact city)

• Elamisväärne linn (Liveable city)



Liikumisviisi
valikut
mõjutavad
tegurid



Hea linnaruum

• Tegevused linnaruumis võib 
jagada kolme suurde gruppi

• Nende toimumine on erineval 
määral seotud linnaruumi 
kvaliteediga

• Kõnnitavus (ingl k „Walkability“) 
- mõõdab vaadeldava ala 
jalakäijasõbralikkust



Kõndimisvajaduste hierarhia (Alfonzo 2005) 



Disain, linnaruum ja liikuvus
Jalgsi käimine oluline autokasutuse vähendamiseks – miks just jalakäijaid piiratakse?



Tänavavõrgu
tüübid



Tihedus ja lähedus

• Aktsepteeritav kaugus üldiselt 400 –
800 meetrit

• Ajakulu minimeerimine – “kasutu aeg”

• Paralleelsed tegevused



Tajutav kaugus

• Mentaalsed piirangud

• Reaalsed piirangud



Aktiivne tänav ja jagatud ruum



Mida koolid saavad teha?!



Avalik arvamus



Pereliikmete ja sõprade mõju



Olukord Eesti
koolides:

Esimese klassi lastest
läbib vähemalt osa 
kooliteest enamasti
jalgsi
Tartus 45% ja Tallinnas
39%, rattaga vastavalt
1% ja 2%.



Aktiivselt tuleb liikuda iga päev

• Füüsiliselt tervem
• Mõjutab nii südame-veresoonkonna tervist kui luutihedust

• Vähendab ülekaalulisuse tõenäosust

• Positiivne mõju vaimsele tervisele ja heaolule
• Vähendab stressi

• Parem keskendumis- ja õppimisvõime

• Suurem iseseisvus



Liikluse rahustamine
Road diet - Vähendada autoruumi ja suurendada:

Tegevusruumi jalakäijatele
Liikumisruumi alternatiivsetele liikumisvahenditele
“Mental speed bumps”



Võimalus käia piki tänavat – võimalikult otse



Võimalus tänavat ületada



Hooldatud tänavad



Arusaadav
teekond



Ohutustunne



Ligipääs ühistranspordile



Jalgratta infrastruktuur

• Rattateed:
• Mootorsõidukitest eraldi rada

• Laius vähemalt 1,5 meetrit

• Korralikud kaetud rattaparklad

• Hooajast sõltumatu rattateede
korrashoid

• Tallinna Rattastrateegia 2018-2027



Parkimine ja autod koolimajast eemale



Mida õpilastega koos teha? 

• Kaardistage
kooliteid

• Koolitee.mnt.ee 

• mõeldud peamiselt 4.-
6. klassi loodusõpetuse

• ning 7.- 9. klassi
geograafiatundideks



Seo liiklusohutus liikumisharjumusega

• http://www.liikluskasvatus.ee/opetajale/oppetegevust-toetavad-projektid/

• Noorematele: 

• Kujundada lasteaia õuealal näiteks väike ajutine liikluslinnak

• Rattaga ja jalgsi ohutult liiklemise põhitõed

• Tehke ühiseid jalutuskäike ja rattasõite

• Uurige lastelt teekondade meeldivuse kohta

• Tehke lühemaid eksursioone jalgsi



Jalgsi/rattaga kooli tulemise päevad

• Eesmärgiks 1*nädalas jalgsi ja
1* nädalas rattaga

• Alustada võib kord semestris

• Aktiivset transporti eelistavate
laste ja noorte tunnustamine

• Kaugemalt autoga tulijad tuleks
varem auto pealt maha

• Bussi kasutajad peavad jalgsi
bussi peale minema

• Klassidevahelised võistlused



Kõndiv buss ja jalgrattarong

• Üks või mitu vanemat kõnnivad või
sõidavad ratastega lastega koos kooli

• Saab ühendada ka kaugemalt parklast
koolihooneni kõndimisega

• Kindel marsruut ja kellaajad

• Võivad olla ka “kõnnisõbrad”



Kujundage koos koolihoovid ümber

• Et oleks põhjust väljas
olla

• Ajutised ja püsivad
lahendused

• Rohelised koolihoovid



Head liikumist! 
merlin.rehema@hendrikson.ee


