Seminar: Säästvad linnaliikuvuse kavad
– kuidas korraldada, keda kaasata?
26. märts 2013, Tallinn, Rahvusraamatukogu Kuppelsaal

Seminari päevakava koos ettekannete failidega
Kokkuvõte aruteluteemades ja küsimustest
Säästva linnaliikuvuse eesmärgid
-

-

põhiline eesmärk on linna elukvaliteedi parandamine. Nii ökonoomsem maakasutus, kui ka
see, et ei oleks peredel liiga palju ajalisi ja rahalisi kulutusi liikumisele. Samuti transpordi- ja
liikumisekorraldaja kulutustega arvestamine, mis ei ole ainult linna kulud.
säästva transpordi arengukava üks eesmärke olla osa linna üldisest visioonist. Ei saa ühe
valdkonna kaupa lahendada ühe valdkonna probleeme. Linna tuleb vaadelda kui tervikut.

Koostöötasandid, ulatus, liikuvuskavade sidumine olemasolevate kavade ja planeeringutega
-

-

-

-

tuleb mõelda omavalitsuste koostöö peale. Hetkel on lihtsustatult välja kujunenud nii, et
järjest suurem hulk inimesi kolib linna piiri taha. Sellest tekib suurem liikumisvajadus. Praegu
on planeerimine orienteeritud eelnevast tingitud liikumisvajaduse rahuldamisele, mitte
maakasutuse planeerimisele. Kui liikumiskanal jääb nii suureks nagu ta on, siis tekib teisel
pool piiri omavalitsuses kodanike hulgas nõudlus Tallinnaga koostööd teha.
piirdumine ainult Tallinnaga, on väga lühinägelik, sest kui vaatame, mis tegelikult toimub, siis
liikuvus üle linna piiri kasvab kogu aeg, ka siis kui meil ei ole tohutuid arendusi seal põllu peal.
See kasvab ikka. Systra toimepiirkonna skeem tundub enam-vähem vastuvõetav.
Tallinna liikuvuskava koostamise protsess oli näide tänasel seminaril toodud slaididest, kuidas
eelmisel sajandil planeerisid linna teedeinsenerid. Selle dokumendi väljund oli pigem teede
arengukava.
Põhidokumentides on strateegilised eesmärgid paigas ja tegelikult ongi vaja ainult
tegevuskava selle strateegia elluviimiseks ja et tegevused ei oleks vastuolus eesmärkidega
eesmärgid ja kavad peavad olema kokkulepitud otsustajate tasandil, mitte sahtlisse
kirjutatud ja ilma avalikkust kaasamata paberid
Omavalitsused peavad kokku leppima reaalsetes funktsioonide jaotuses. See rollijaotus peab
olema vastastikku kasulik. Kui nii on kokku lepitud, siis ei tohiks ka halbu üllatusi tulla.
kaasamise küsimus hästi oluline, sest selle puhul on väga tähtis kuidas protsessiga
alustatakse. Kui suudame inimesed algfaasis kaasa tõmmata, siis on edu alati suurem.

Sidumine maakonnaplaneeringutega
Maakonnaplaneeringute ja maakondade arengustrateegiate uuendamine. Lähteülesanded ei ole veel
valmis, aga maakonnad teevad koostööd Siseministeeriumiga, et need oleksid ühtsed.
-

Osa suuniseid maakonnaplaneeringus saaks olla kohustuslikud.
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Võita on ühisest planeerimisest palju rohkem, sest siis tekib tööjaotus. See on täpselt see,
mis Harjumaad praegu väga hästi iseloomustab. Omavalitsuste konkureerimise etapi võib
vahele jätta.
Olulisena tuli Pärnus ja Tartus vastavate strateegiate koostamisel välja hoobade puudumine.
Maavalitsuse hoovad on piiratud. Palju täielikuma pildi saab, kui läheneda ka omavalitsuse
põhiselt, aga selle hind on see, et koostöö on väga raske. Tuleb välja töötada kogu see
skeem, kuidas see kõigile kasulik on.
oluline küsimus, kes on nõus võtma planeerimisotsused enda kanda. Kas linnavalitsus, ka
poliitilisel tasandil, on nõus seda otsustusõigus ära andma? Omavalitsus võib öelda, et
pakutud versioon ei sobi ja kasutab arengudokumenti selektiivselt
Üks lahendus saaks olla, et kui Harju maakonnaplaneeringut hakatakse tegema, siis
vaadatakse selles rohkem maakasutuse suunamist ja kogu toimepiirkonda, aga Tallinn teeb
samal ajal oma linna liikuvuskava, kus ta vaatab rohkem ja detailsemalt linnapiirkonda.

EL struktuurivahendid 2014-2020 ja säästvat linnaliikuvust toetavad lahendused
Riigil on viie linnapiirkonna rahastamise nägemus järgmiseks eelarveperioodiks. Kuidas on MKM-i
plaanid, et see rahade jaotus läheks mõistlikesse ja eesmärgipärastesse kohtadesse?
Haidak/ MKM: pragmaatilisest seisukohast peab Tallinna linn tegema koostööd Harju maavalitsuse,
omavalitsuste ja riigiga. Selge on, et omavalitsustega ja kaugemate naabritega lepitakse midagi
kokku. Riik saab anda tagasisidet, mis sobib või mitte. Lõpptulemus on ikkagi see, et väga piiratud
ressursside juures saame teha väga vähe asju. Siit jõuame tagasi arutelu alguses tõstatud küsimuse
juurde - Mis on eesmärk? Minu esimene küsimus, kas Tallinna linna arengukava ja teiste strateegiliste
dokumentide põhjal on võimalik öelda, mis on need põhieesmärgid? Kui need on seal
identifitseeritud ja kokku lepitud, siis hakkamegi otsast neid lahendama.
SiM/ Liis Palumets: Järgmiseks perioodiks on vaja koostada linnapiirkondade strateegiad, mille alusel
EL struktuurifonde kasutatakse. Need strateegiad võiksid SiM hinnangul hõlmata nii linna kui seda
ümbritsevaid omavalitsusi, kus nad koos oma olemasolevate arengukavade põhjal leiaksid linnalise
piirkonna ühisosa ja paneksid selle kirja. Sellele saab seejärel raha kavandada. Selle peale, ümber või
kõrvale saab ehitada liikuvuskava, mis on tegelikult palju täpsem ja palju laiemat valdkonda käsitlev.
Linnapiirkonna strateegia on Euroopa poolt seatud kohustus ja seda peab kindlasti tegema.
Jaak-Adam Looveer/Tallinna linnaplaneerimisamet: Nagu Harju maakond on planeeringutega kaetud,
siis samamoodi on ka Tallinn tegelikult suures osas planeeringutega kaetud. Me arutame praegu
kuidas üldse arenguid suunata. Peale klassikaliste planeerimisvahendite tulevad siinkohal fiskaalsed
tegurid mängu. Kuidas soodustada näiteks mereääre arendamist kesklinnas? Peame silmas pidama
suurema regiooni konteksti, konkurentsi põhjamaade linnade vahel, kuidas saavutada neid linnalisi
kvaliteete. Aga meie prioriteedid on nendega sarnased.

Liitu ka: Eesti linnaliikuvuse ja –planeerimise ekspertide info- ja arutelugrupiga LiLi Facebookis
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