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Lühikokkuvõte 
 
Käesolevas uurimuses käsitletakse vastastikmõju integreeritud linnatranspordi 
kavade (säästva linnalise liikumiskeskkonna / transpordi kavad) ja Euroopa 
Liidu ühtekuuluvuspoliitika vahel. Pärast arutelu säästva linnalise 
liikumiskeskkonna kavade mõiste ja transpordi/linnatranspordi rolli üle 
ühtekuuluvuspoliitikas analüüsitakse kaheksas juhtumiuuringus seost 
integreeritud linnatranspordi kavandamise ja transpordipoliitika/-projektide 
ühtekuuluvuspoliitika alusel rahastamise vahel. Lõpuks esitatakse uurimuses 
poliitikaalased soovitused, sealhulgas seoses 2011. aasta ühtekuuluvuspoliitika 
reformi ettepanekutega. 
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KOKKUVÕTE 
Taust 
Euroopa ühtekuuluvuspoliitikal on oluline osa nii liidu kui terviku kui ka eelkõige tema 
271 nõrgima piirkonna konkurentsiolukorra parandamisel. Struktuurifondide (Euroopa 
Regionaalarengu Fond (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF)) ning Ühtekuuluvusfondi abil 
investeerib EL tuhandetesse projektidesse erinevates majandussektorites, mis käsitlevad 
kultuurilisi ja sotsiaalseid küsimusi kõikjal Euroopa piirkondades. Rahastamisperioodiks 
2007–2013 kujutab 347 miljardi suurune üldeelarve endast ELi tasandil suurimat rahalise 
toetuse allikat majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimiseks. Vahendeid, mida 
kasutatakse fondide vahendite taotlejatele suunamiseks ning mida tuntakse 
rakenduskavadena, valmistavad ette liikmesriigid ja need võtab vastu komisjon. 
 
Umbes neljandik 347 miljardist eurost (kogu ühtekuuluvuspoliitika rahastamisest) 
eraldatakse transpordile. Ainult 2,3% sellest summast eraldatakse konkreetselt 
linnatranspordiprojektidele. Ometi elab umbes 70% Euroopa elanikkonnast 
linnapiirkondades ja see osakaal suureneb veelgi. Kokku on rakenduskavade raames 
linnatranspordiprojektidele eraldatud 8,1 miljardit eurot. Iga rakenduskava toetab tavaliselt 
üks fond, st üks struktuurifondidest või Ühtekuuluvusfond. Rakenduskavasid haldavad 
liikmesriikide ministeeriumid, piirkondlikud asutused ja kohalikud volikogud, kelle 
asjaomane liikmesriik määrab toimima korraldusasutusena. 
 
Lisaks tavapärastele ühtekuuluvuspoliitikaga seotud rakenduskavadele on olemas 
konkreetsed toetusvahendid, mida rahastab osaliselt Euroopa Investeerimispank (EIP). 
Nendest viit tuleks nimetada seoses linnalise liikumise projektide rahastamisega: JASPERS 
(ühisabi projektide toetamiseks Euroopa piirkondades) pakub 12 uuele liikmesriigile 
tehnilist tuge kvaliteetsete oluliste infrastruktuuriprojektide jaoks; JESSICA (ühine Euroopa 
toetus jätkusuutlikeks investeeringuteks linnapiirkondades) keskendub linnapiirkondade 
arengu ja taaselustamise toetamisele; ETK (Euroopa territoriaalne koostöö) on sageli 
seotud programmiga INTERREG IVC, mis toetab piirkondlikke ja linnalisi võrgustikke, 
jagades parimaid tavasid; URBACT II on vahetus- ja õppeprogramm, mis edendab 
integreeritud ja säästvat linnapiirkondade arengut, ning programm ESPON (Euroopa 
territoriaalse arengu ja ühtekuuluvuse vaatlusvõrk) toetab poliitika väljatöötamist 
territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonnas. 
 
Transpordipoliitika valges raamatus (Euroopa Komisjon 2011d) soovitatakse uurida 
Euroopa tugiraamistiku võimalust linnalise liikumiskeskkonna kavade järkjärguliseks 
rakendamiseks Euroopa linnades. Seega käsitletakse selgelt vastastikmõju 
ühtekuuluvuspoliitika ja säästva linnatranspordi projektide vahel. Lisaks viidatakse valges 
raamatus säästva linnalise liikumiskeskkonna või säästva linnatranspordi kavade mõistele, 
mis on laiahaardelised kavandamisvahendid, mis on loodud selleks, et käsitleda kõiki 
transpordiliike linnades ja nende ümbruses. Säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade 
mõistet on juba esile toodud kahes eelnevas ELi dokumendis – rohelises raamatus „Uued 
suunad linnalise liikumiskeskkonna arendamisel” (Euroopa Komisjon 2007a) ja linnalise 
liikumiskeskkonna tegevuskavas (Euroopa Komisjon 2009). 
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Eesmärk ja meetmed 

Käesoleva uurimuse eesmärk on pakkuda selget arusaama linnapiirkondade, linnalise 
liikumiskeskkonna ja säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade (või säästva 
linnatranspordi kavade) kontseptsiooni ja staatuse kohta Euroopas. Uurimuses 
analüüsitakse ka seost ühtekuuluvuspoliitika ja säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade 
vahel. 
 
Uurimuse metodoloogiline alus jaguneb kaheks: esiteks vaadeldakse peamist kirjandust ja 
teiseks uuritakse kaheksat eraldi kohandatud juhtumiuuringut, mis näitavad võimalikku 
seost rakenduskavade ja säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade vahel. Tegelikult 
moodustavad ainult kaks kolmandikku rakenduskavades välja selgitatud projektidest 
ametliku osa säästva linnalise liikumiskeskkonna kavast või samaväärsest transpordiarengu 
kavast. Kaheksa juhtumiuuringut käsitlesid nelja järgmist lähenemispiirkonda: 

 Cluj-Napoca (Rumeenia), 

 Halle (Saksamaa),  

 Krakow (Poola) ja 

 Tallinn (Eesti);  
 
kolme piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi piirkonda: 

 Barcelona (Hispaania), 

 Liverpool (Ühendkuningriik) ja 

 Rennes (Prantsusmaa),  
 
ning ühte Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alast piiriülest piirkonda:  

 Strasbourg/Kehl (Prantsusmaa/Saksamaa).  
 
Tulemused ja soovitused 

Kirjanduses säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade kohta määratakse kindlaks mitu 
kriteeriumi, mis iseloomustavad selliseid kavasid. Käesolev uurimus näitab, et ainult mõni 
uuritud kavadest täidab kõik kriteeriumid. Üldiselt näitab uurimus, et seos ELi 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja kohaliku või piirkondliku linnalise liikumiskeskkonna 
kavandamise vahel erineb analüüsitud juhtumiuuringute puhul märkimisväärselt. Kui 
puudub tegelik säästva linnalise liikumiskeskkonna kava, rahastab rakenduskava pigem 
transpordiinfrastruktuuri kui liikluskorralduse meetmeid (Halle, Tallinn). Teiselt poolt 
mängivad säästva linnalise liikumiskeskkonna projektid olulist rolli Liverpooli ja Krakowi 
rakenduskavades, kuigi need ei ole ametlikult säästva linnalise liikumiskeskkonna kava osa. 
 
Lisaks näitab Liverpooli juhtum alt üles suunatud lähenemisviisi eelist rakenduskava 
rakendamisel: kohalikud sidusrühmad esitavad konkreetseid projekte, mida seejärel 
hinnatakse rakenduskava prioriteetide suhtes. Siiski on keerulise toetussüsteemi tõttu, mis 
tagab paindlikkuse piirkonna vajadustele vastamisel, võimalikel abisaajatel sageli keeruline 
haarata ja mõista neid tingimusi ning vastastikmõju rahalise toe erinevate vormide vahel.  
 
Kohalikud transpordi planeerimise asutused ei tea sageli rahastamisvõimalusi, mis on 
rakenduskava alusel kättesaadavad, ja seetõttu ei võta neid arvesse (säästva) 
linnatranspordi kava koostamisel. See näib tulenevat erinevustest geograafilises ulatuses: 
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rakenduskavad keskenduvad piirkondlikule või riiklikule arengule, samal ajal kui kohalikud 
kavad tegelevad linnatingimustega. 
 
Sellele vastavalt soovitatakse võtta meetmeid, et suurendada linnalise infrastruktuuri 
kavandajate teadlikkust rakenduskavade kohta, mis hõlmavad nende omavalitsusi, ja luua 
asutusi, et ühendada asjaomaseid rakenduskavasid – st neid, mis taotlevad linnalise 
arengu eesmärke – võimalike uute säästva linnalise liikumiskeskkonna kavadega. See 
hõlmab järgmist: 

 laiahaardelise, kuid kohandatud teabe pakkumine võimalikele abisaajatele; 

 korraldusasutuse ja transpordiasutuste ning praeguste/võimalike abisaajate 
vahelise teabevahetuse loomine, nt pidades korrapäraselt ümarlaudu; 

 säästva linnalise liikumiskeskkonna kava loomise tingimuseks seadmine, et 
rahastada rakenduskava raames linnatranspordi meetmeid; 

 suuniste väljaandmine säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade osade ja 
rakendamise kohta, võttes arvesse subsidiaarsuse põhimõtet ja omavalitsuste 
planeerimisasutust; 

 (uute) rakenduskavade keskendumisala ja prioriteetsete telgede üle otsustades 
võimaliku rahvastiku vähenemise tulevikusuundumuse arvessevõtmine, mida 
eeldatakse mitme – kuid mitte kõigi – piirkondade puhul, sest selline areng 
muudaks piirkonna liikumisvajadusi. 

 
Peale selle on heal valitsemistaval määrav osa nii rakenduskavade kui ka säästva linnalise 
liikumiskeskkonna kavade loomisel. See tähendab muu hulgas seda, et haldus-, aruandlus- 
ja auditinõudeid rahalise toetuse saamiseks ei tohi võimalikud abisaajad pidada 
bürokraatlikuks takistuseks. Selleks et parandada juhtimist ja koostööd olemasolevate 
rakenduskavade ja säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade haldajate vahel, on seega 
soovitatav järgmine: 
 

 kooskõlastamise nõue korraldusasutuse ja säästva linnalise liikumiskeskkonna 
haldajate vahel isegi juhul, kui puudub selge seos rakenduskava 
transpordiprojektide ja linnalise liikumiskeskkonna vahel; 

 institutsioonilise raamistiku loomine, et julgustada teabevahetust korraldusasutuste 
ja säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade haldajate vahel. Üks võimalus oleks 
luua säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade haldajate jaoks riiklik kontaktpunkt, 
keda seejärel tuleb teavitada rakenduskavadest kõnealuses riigis, ja selline teave 
tuleb edastada säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade kavandajatele; 

 kõigi rakenduskava projektide, mis võivad mõjutada linnatransporti, lisamine 
säästva linnalise liikumiskeskkonna kavasse, et muuta see laiahaardelisemaks ja 
tõhusamaks; 

 hindamise teostamine selle kohta, kas on võimalik lihtsustada rakenduskavast 
rahastamise taotlemise halduseeskirju või harida transpordiasutusi ja võimalikke 
abisaajaid, et ületada tõeline või tajutav bürokraatlik takistus. 
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Käesoleva uurimuse tulemusel saab õppust võtta kolmest olulisest asjaolust, mis 
tugevdavad seost rakenduskavade alusel elluviidava ühtekuuluvuspoliitika ja säästva 
linnalise liikumiskeskkonna vahel. Esiteks peaks strateegilised ja kõrgetasemelised 
küsimused välja selgitatama rakenduskavas, sest selle geograafiline ulatus on laiem (st 
hõlmab riiki või piirkonda) ja selles saab kaaluda laiaulatuslikumaid piirkondlikke tegureid, 
mis hõlmavad ka selle linnapiirkonna, mille jaoks säästev linnalise liikumiskeskkonna kava 
luuakse, ümbrust.  
 
Teiseks tuleb tegelikke linnalise liikumise projekte välja töötada kohalikul tasandil alt üles 
lähenemisviisi abil, mis soodustab selgelt osalemist ja on integreeriv. Viisi, kuidas sellised 
projektid sobivad kokku strateegiliste eesmärkide ja väljaselgitatud kõrgetasemeliste 
küsimustega, peavad arutama osalejad mõlemal tasandil, st korraldusasutus rakenduskava 
tasandil ja vastutav planeerimisasutus säästva linnalise liikumiskeskkonna kava tasandil.  
 
See toob meid kolmanda asjaoluni, millest tuleb õppida: oluline on luua ja lihtsustada 
teabevahetust rakenduskava ja säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade korraldus- ja 
planeerimisasutuste vahel. Juhtumiuuringud tõid esile mitu edukat teabevahetuse 
võimalust. Üks strateegiline lähenemisviis, mis alati toimib, on sellise asutuse loomine (nt 
koordineerimisnõukogu), mille liikmed hõlmavad nii korraldus- ja planeerimisasutusi kui ka 
rakenduskava ja säästva linnalise liikumiskeskkonna kava raames abisaajaid. Teistel 
juhtudel suutsid institutsioonilised struktuurid, mis olid olemas enne rakenduskava ja/või 
säästva linnalise liikumiskeskkonna kava loomist, teabevahetust lihtsustada. Näiteks kui 
toimis teabevahetus omavalitsuste ja piirkondade vahel juba pikemat aega, sai lihtsalt luua 
ajutised töörühmad, et käsitleda esilekerkivaid küsimusi, mis nõuavad koostööd 
rakenduskava ja säästva linnalise liikumiskeskkonna kava haldaja vahel. Lõpuks saaks 
koostööd korraldada inimesed, kes osalevad nii rakenduskavas kui ka säästva linnalise 
liikumiskeskkonna kavas. 


