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Liikuvuspüramiid

Allikas: Sustainable mobility (Strategy&)

Annelinn, Tartu
Allikas: GoogleStreetView 2014

Trålgränd, Stockholm, Rootsi
Allikas: GoogleStreetView 2020



Inimmõõtmeline keskkond
Vahemaad väikesed, jalgsi käidavad

Ruumid väikesed; suured ruumid jaotatud osadeks

Atraktiivne, huvitav ja loogiline

Silmakõrgusel ja jalakäija kiirusel hoomatav

Sensoorne – erinevate meeltega tajutav

Paigal on iseloomulik atmosfäär

Kutsub kontakti teiste inimestega

Nieuwe Keizersgracht, Amsterdam, Holland
Allikas: GoogleStreetView 2021



Kergliiklejasõbralik keskkond

Ohutu ja tervislik viibida ning aega veeta

Vajadusel kiirelt läbitav, läbipõikevõimalustega

Meeldiv mikrokliima

Funktsionaalne

Ligipääsetav kõigile

Lihtne, loogiline, arusaadav

Turvaline ja sujuv liigelda

“Green Path”, Kopenhaagen, Taani
Allikas: www.kobenhavnergron.dk



Linnaruumi elemendid

Taimed: puud, põõsad, lillepeenrad, murualad

Linnud, (pisi)loomad

Putukad, sh tolmendajad

Mikroorganismid

Vesi, sh vihmavesi

Eluta objektid

Hooned

Sillutised

Tehnorajatised

Väikevormid ja inventar

Elusobjektid

Jaktgatan, Stockholm, Rootsi
Allikas: landezine-award.com/



Linnapuud

Pakuvad varju hoonetele ja tänava pindadele

Pakuvad kaitset tuule eest

Pakuvad varju sademete eest

Aitavad vähendada soojussaarte efekti (kliimataskud)

Toimivad visuaalse barjäärina

Lisavad privaatsust

Summutavad müra

Pakuvad meelelist kogemust helide, lõhnade ja liikumisega

Neelavad süsinikdioksiidi

Neutraliseerivad ebameeldivaid lõhnu

Toimivad õhufiltrina, püüdes kinni tolmu, lendprügi

On elupaigaks putukatele, lindudele, pisiloomadele

Ohustavad olud

Ehitussurve

Valed elutingimused

Põhjaveetaseme langus

Teesoolad

Mehaanilised vigastused

Tähtsus

Västra Varvsgatan, Malmö, Rootsi
Allikas: GoogleStreetView 2021



Muudatuste elluviimine I
Selleks, et vähendada autode ja suurendada kergliiklejate osakaalu liikluses, tuleb teha
linnakeskkond autoga sõitmiseks halvemaks ja kergliiklejate jaoks paremaks!

Sõiduradade laiused ja pöörderaadiused väiksemaks

Piirkiirused väiksemaks

Eraldi jalgrattateed (mõlemas suunas)

Kergliiklejate liikluspinnad samatasandiliseks

Vähem parkimiskohti autodele, rohkem ratastele

Hoonete vahetu ümbrus inimestele

Tänavatele rohkem haljastust

Rohkem pinke ja peatumiskohti

Teede hoolduses prioriteet alustada kergliiklusteedest

Juhilube tehes kohustuslikud sõidutunnid ka jalgrattal

Allikas: nacto.org/



Muudatuste elluviimine II
Selleks, et linna “pead” keerata soovitud suunas vaatama, peab ka “kael” õiges suunas liikuma!

Linnavalitsuse osakonnad peavad olema muudatuste elluviimiseks ühtsel meelel. Praegu on tegemist
mitme peaga lohega, kes üksteise suunas tuld purskavad. 

Hea näide Vilniusest:



Aitäh kuulamast!


