PeatusKOHT

Põhisõnumid ja kokkuvõte
Tallinna ja Harjumaa
ühissõidukipeatuste uuring: peatuste
roll jätkusuutlike ja võrdsete
liikumisvõimaluste toetamisel.

Uuring teostati vahemikus august-november 2020
SPINUNIT OÜ ja Demos Helsinki OY poolt

Uuringu tellis Harjumaa Omavalitsuste Liit ja seda rahastati Läänemere piirkonna programmi kaasrahastatud
projekti SUMBA (Sustainable Urban Mobiility and Commuting in Baltic Cities) vahenditest

EESMÄRK ja LÄHENEMINE
LÄHTEÜLESANNE
Rahvusvahelised ühistranspordialased
uuringud keskenduvad peamiselt
ühistranspordisüsteemi ja liikuvusteenuste
parandamisele. Kitsamalt
ühistranspordipeatustele keskenduvaid
uuringuid on vähe. Antud uuringu
lähteülesandeks oli saada uut teavet eelkõige
peatuste ja sõlmpunktide toimimise kohta.

VÄLJAKUTSE
Analüüsida ühtsete põhimõtete alusel ligi 3000
peatust kogu Harjumaal. Enamik sarnaseid
uuringuid keskenduvad ühele ruumilisele
kontekstile või transpordiliigile. Antud uuring
peab võtma arvesse erinevates
asustuspiirkondades ja kõigi transpordiliikide
(rong, tramm, buss) teenindatavaid peatuseid.

LÄHENEMINE
Kasutame võimestavat lähenemist, mis uurib
võimalusi liikuvusteenuseid õiglaselt kasutada
kogu pealinnaregiooni lõikes. Antud
lähenemine toob esile teenuse ebaõiglasevõi ebaühtlase pakkumisega seotud
kitsaskohad ning kasutajate tunnetusliku
mugavuse iga peatuse lõikes.

ANDMEANALÜÜS
2917 peatust

19 mõõdikut
teenusekvaliteedi ja
potentsiaalse
nõudluse
hindamiseks

Liikuvusvõrdsus
PAIKVAATLUSED
64 peatust

Tunnetusliku
turvalisuse,
mugavuse ja
ligipääsetavuse
hindamine

Selle uuringu tulemusi saab kasutada järgnevate
eesmärkide täitmiseks:
➔ kujundada uued “parimal praktikal” ja kohalikel vajadustel
baseeruvad põhimõtted ühistranspordipeatuste ja
sõlmpunktide kaasajastamiseks;
➔ alustada ühiste peatuseloome põhimõtete rakendamist
terves pealinnaregioonis;
➔ tõsta ühistransporditeenuse kvaliteeti piirkondades, kus
see on prioriteetne.

Raporti peatükkide põhisõnumid
1/6 Sissejuhatus
Ühistranspordipeatuseid tuleks näha peamiste
vahendajatena kasutaja ja ühistransporditeenuse
vahel. Läbi peatuste muutmise saab kogu teenust muuta
ligitõmbavamaks ja funktsionaalsemaks, suurendades
samaaegselt ka kasutajate arvu.
Enamik Harjumaa elanikest vajavad oma
igapäevatoimetuste tegemisel ühistransporti (ÜT).
Seda vajadust suurendavad nii rahvastiku vananemine kui
ka nooremate põlvkondade väärtuste muutmine, kes
tunnevad üha vähem huvi auto omamise vastu ja rohkem
huvi erinevate liikuvusteenuste vastu. 51% Eesti
rahvastikust on lapsed, noorukid, vanemaealised ja
erivajadustega inimesed (Parts, 2020). Harjumaal on 40%
rahvastikust nooremad kui 19- ja vanemad kui
65-aastased. Samas on ühistransport veel ikka nii
transpordi- kui linnaplaneerimise valdkonnas vaeslaps ja
ÜT täielikku potentsiaali regiooni ühendaja, säästliku ja
liikumist toetava teenusena ei suudeta saavutada
(Tuvikene et al, 2020).
Võimalust liikuma pääseda tuleks näha kui inimõigust.
Võrdse ligipääsu tagamine liikuvusteenustele peaks
suunama tulevasi otsuseid ja toetama kohalikku
transpordiõiglust. Kõrge kvaliteediga ühistransport on iga
piirkonna jaoks lisaks ka majanduslik väärtus, kuna
mitmeid kaudseid (ja sageli tähelepanuta jäetud) auto
omamisega seotud kulutusi saab tulevikus väheneda.
Näiteks keskmine Tallinna leibkond kulutas autoga seotud
kuludele 259 eurot kuus (EMOR, 2015), mitut autot
omavates leibkondades võib see summa olla ligi kaks
korda suurem.

2/6 Dokumendianalüüs
Harjumaal läbiviidud liikumisanalüüsid näitavad, et
ühistranspordi kasutajate arv on omavalitsuseti
ebaühtlane. Kõige nutusem pilt on ühistranspordi
kasutajate osakaalu suhtes omavalitsuse sees - kõige
paremal juhul on ÜT kasutajate osakaal 12% (va
Tallinnas). Kuivõrd omavalitsuste sisesteks toimetusteks
ühistransporti ei kasutata, siis pealinna liikumisel pilt
muutub. Paljudes omavalitsustes on lisaks palju jalgsi või
rattaga liikujaid.
Ajaloolisi fotosid analüüsides selgub, et ajaloolised
peatuselahendused olid sageli funktsionaalsemad,
kutsuvamad ja suurema lisaväärtusega kui
kaasaegsed peatuse lahendused. Peatused, nagu ka
teised linnadisaini elemendid, võiksid olla atraktiivse
ühtse disainiga. Erinevad peatuste elemendid vajavad
ühtseid reegleid - valgustite, ootekodade, prügikastide ja
pinkide välimus on ühistranspordisüsteemi visiitkaart
ning peaks olema rajatud ühtsetel põhimõtetel.
Hetkel taolised ühtsed põhimõtted puuduvad. Hea ja
läbimõeldud disain võib muutuda koha identiteedi osaks
ning kultuuriväärtuseks iseenesest.
Analüüsides peatuseid käsitlevaid suuniseid ja seadusi
järeldub, et peatusi deﬁneeritakse peamiselt
teedeehituse perspektiivist - peatuste lahendused on
kujundatud viisil, mis võimaldab tagada, et liiklus on sujuv
(peatus ja ühistransport ei sega muud liiklust).
Peatustele keskenduv temaatika jääb tehtud
uuringutes muude oluliste väliruumi ja avalikku
ruumi puudutavate teemade kõrval varju. Eraldi
dokumenti, mis sätestaks peatuste tüpoloogia, nt seoses
ka peatuste ruumilise konteksti, teenustasemete ja
väljanägemisega ei eksisteeri. Peatuste kasutajakogemust
ning rahulolu peatuste praeguse seisukorraga on uuritud
vähe.

3/6 Andmepõhine analüüs
Peatuste kvaliteeti mõjutavate otsuste suunamiseks ja
valikute tegemiseks pakub uuring välja analüüsimeetodi,
mis lähtub peatuste kvaliteetidest ja ruumilisest
paiknemisest.
Peatuste kvantitatiivseks hindamiseks kombineeriti
omavahel 19 mõõdikut, mis arvestasid ÜT teenuse
hõlmavust, võimekust ning võimalikku nõudlust.
1. ÜT teenuse kvaliteet Liinide arv, väljumised,
hilinemised, sagedused, reisijate arv jne.
2. Võimalik nõudlus. Asustustihedus, Ehitusalune pind,
teenuste arv piirkonnas jne.
Nende mõõdikute põhjal koostasime peatuste
hindamismudeli, mille põhjal saab jagada Harjumaa
peatused 1-6 kategooriasse. Näiteks maalistes
piirkondades (kategooria 1) olevad peatused ei ole
sageli väga madala teenusekvaliteediga, pigem jääb
vajaka peatuse enda kvaliteedist. See on vastupidine
tulemus tavapärasele hinnagule, mis eeldab, et
lahendused peaksid hõlmama vaid
ühistranspordisüsteemi parandamist.
Selliste kategooriate eesmärgiks on toetada kohalikke
otsustajaid iga peatuse jaoks kõige kriitilisemate ja sobivate
lahenduste leidmisel, suunata nutikalt investeeringuid
peatustesse ning leida uusi võimalusi (ja ressursse)
peatuste kaasajastamiseks. Andmeanalüüsi põhjal saab
öelda, et Harjumaal on suur ebavõrdsus teenuse kvaliteedi
ja kättesaadavuse osas Tallinna linnas ja ümbritsevate
piirkondade vahel. Kõrge kvaliteediga ÜT teenus on
väljaspool pealinna kättesaadav vaid mõnede peamiste
maanteede lähistel, kuid mitte kaugemal.

Raporti peatükkide põhisõnumid
4/6 Paikvaatluste tulemused
Kokku analüüsiti paikvaatluse abil 64 peatust 25 asukohas.
Lihtsamal juhul oli peatus mõlemal teeserval, keerukamal
juhtumil oli ühte ühistranspordisõlme koondunud 6
peatusest koosnev kobar (nt. Tondil). Paikvaatluste
asukohad valiti viisil, et need esindaks kõiki uuringusse
hõlmatud omavalitsusi ning erinevaid ruumilisi kontekste.
Peatusi hinnati neljas laiemas kategoorias:
multimodaalsus, turvalisus, mugavus ja ligipääsetavus.
Paikvaatluste tulemuste põhjal võib öelda, et kuigi esineb
üksikuid positiivseid näiteid on peatused üldjuhul siiski
ebamugavad kohad. Enamikel peatustel on “mugavustena”
olemas vaid sõidugraaﬁk ja prügikast - puuduvad isegi
kõige tavapärasemad mugavust ja ligipääsetavust toetavad
elemendid, rääkimata kõikvõimalikest lisateenustest.
Üle pooltel peatustel puudus ootekoda ja piisavalt
istumisruumi. Multimodaalsust toetavad elemendid nagu
parkimiskohad (jalgratas/auto) puudusid pooltel peatustel.
Peatusekobarate ja sõlmpunktide puhul on suurimaks
probleemiks arusaadav ja ligipääsetav teekond järgmisesse
peatusesse. Kobarpeatused peaksid olema nii omavahel
kui ka ümbritseva linnaruumi ning lisateenustega loogiliselt
ja ligipääsetavalt ühendatud.

5/6 Parim praktika
Rahvusvahelise parima praktika analüüs näitas, et ühtne ja
regionaalne lähenemine peatuste teenusstandardile ja
disainile ei ole tavapärane. Harjumaa uuring on seetõttu
ambitsioonikas ja saab olla teistele eeskujuks.
Peamised järeldused parima praktika rakendamiseks
Harjumaa kontekstis:
➔ Keskenduda tuleb võrdsete liikumisvõimaluste
tagamisele. Eelkõige panustada laste, noorte, eakate,
naiste ja puuetega inimeste võimalustele
ühistransporti kasutada ja ühiskondlikus elus
osaleda.
➔ Ühistranspordi peatuste roll on laiem kui sõiduki
ja kasutaja kohtumiskoht. Peatused saavad
pakkuda laia valikut erinevaid teenuseid ning toetada
kohaliku kogukonna elu arengut.
➔ Ühistranspordi peatuste (vähemalt valikuline)
muutmine tõelisteks liikuvuspunktideks aitab
luua sideme nö klassikalise
ühistransporditeenuse ja nõrgalt ühendatud
liikuvusteenuste vahel (sh tuua turule uusi
teenusepakkujaid). Liikuvusteenuste (MaaS)
lahendused saavad toetada viimase-kilomeetri
probleemile lahenduste leidmisel ning muuta
ühistranspordisüsteemi efektiivsemaks.

6/6 Kohaloojate käsiraamat
Selle uuringu raames koostasime ‘Kohaloojate käsiraamatu’,
mis annab ülevaate võimalustest Harjumaa
liikuvusteenuseid ja eelkõige ühistranspordipeatuseid
hallata ning ühtsete põhimõtete alusel uuendada. Võttes
arvesse nii ühistranspordisüsteemi hetkevõimekust kui ka
kohalike ruumilisi ning ühiskondikke võimalusi, pakub
käsiraamat välja neli üldist põhimõtet peatuste
tasakaalustatud ja samas uuendlikuks ning mõjusaks
arendamiseks:
➔ Rohkem liikumisviise
➔ Peatus kui keskus
➔ Ruumiline mõju
➔ Teenused
Meie analüüsi põhjal leidub Harjumaal kuus erinevat tüüpi
peatuspiirkonda, mis kõik leiavad selle käsiraamatu abil
omale sobiva peatuselahenduse. Käsiraamatu toel on
võimalik luua täiesti uusi peatuseid ning peatusekobaratest
sõlmpunkte kui ka täiendada olemasolevaid peatuseid
lisafunktsioonidega.
Käsiraamat annab soovitused iga peatuspiirkonna
prioriteetsuse osas, mis võimaldab investeeringuid
peatustesse teha strateegiliselt ja järk-järgult. Ükski muutus
ei juhtu üleöö, ning tehtud uuenduste mõju tuleks kindlasti
nii vaatluste kui küsitluste osas analüüsida, et kindlustada
kohalike elanike ja selle konkreetse piirkonna vajaduste
jaoks parimad lahendused.
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Miks pandeemiajärgses ühiskonnas on peatused jätkuvalt vajalikud?
PEATUSEID POLEGI ENAM
VAJA?
Nutikad ühistranspordiinfosüsteemid
ja 5G taristu muudavad peatused
nende praegusel kujul vananenuks.
Seda seetõttu, et praegused peatused
on peamiselt seotud teenuse
ootamisega.

MUUTUVAD EESMÄRGID
Tarkade linnade taristu arendamise
mõõdikud keskenduvad peamiselt
ühistranspordisüsteemi efektiivsuse
mõõtmisele. Taolisi mõõdikuid
kasutatakse kasutajate, ettevõtete ja
turistide pealinnaregiooni
meelitamiseks.

SOTSIAALNE ÜHTEKUULUVUS
Erinevatel poliitikatel on erinevad
eesmärgid. Inimeste
liikumisvõimaluste suurendamise
eesmärk erineb eesmärgist, mis
toetaks inimeste võimekust pääseda
ligi soovitud sihtkohtadele.

➔ Ühtlaselt jaotunud kvaliteetne teenus
Mitte kõigil ei ole praegu ja ei saa olema ka
tulevikus ligipääsu uutele teenustele. Eriti uute
tasuliste liikvusteenuste puhul on risk, et neid
saavad lõppkokkuvõttes kasutada ainult “terved
ja jõukamad” ühiskonnagrupid. Teenuste
efektiivsuse suurendamine ja automatiseerimine
ei suurenda sotsiaalset kapitali, mis on valik
kohaliku innovatsioonivõimekuse
suurendamiseks.

➔ Eesmärgiks peab olema
kasutajakesksus
Mõõdikud tuleb seada järgima
kasutajakogemuse erinevaid aspekte, mitte
ühistranspordisüsteemi üldist efektiivsust.
Ruumilisel ligipääsetavusel, mugavusel ja
turvalisusel on ühistransporditeenuse kasutajate
arvu kasvatamisel oluline roll (uksest-ukseni
teenus).

➔ Vältida tuleb ainut tipptundidest
lähtuvat liikuvusplaneerimist.
Need kasutajad, kes on sõltuvad
ühistranspordist, kannatavad kõige rohkem
tipptundidest lähtuva liikuvusplaneerimise tõttu.
Näiteks töötajad, kelle tööajad ei kattu
tipptundidega, pered, kes ei oma autosid ning
kõik teised reisijad, kelle liikumismustrid ei kattu
tüüpiliste liikumisaegade ja sihtkohtadega, on
ebasoodsates tingimustes.

PEATUSED ENAMA KUI
ÜHISTRANSPORDI JAOKS
Liikuvusteenused vaid on üks peatustes
kättesaadavast teenusest. Peatus kui iseseisev
sihtkoht, mitte vahepeatus või ooteala.
KUS

KUIDAS

MILLAL

Liikuvusvõrdsuse
suurendamine

Narva noorte taju-uuring. SPIN Unit, 2020

PeatusKOHT
Uuring annab ülevaate võimalustest Harjumaa
liikuvusteenuseid ja eelkõige
ühistranspordipeatuseid hallata ning
strateegiliselt uuendada.
Peatuste analüüsimiseks kasutasime
suurandmete analüüsi (GTFS ja ruumiandmed),
mis annab kõigi peatuste kohta võrreldava, kuid
samas üldistatud pildi teenuse kvaliteedi ja
potentsiaalsete kasutajate arvu lõikes.
Uuring annab soovitused iga peatuse ja
peatuspiirkonna prioriteetsuse osas, mis
võimaldab investeeringuid peatustesse teha
strateegiliselt ja järk-järgult.

1
KUHU SEADA SIHT? MILLISEID PÕHIMÕTTEID JÄRGIVAD
MAAILMA PARIMAD PEATUSED?
Peatuste arendamise neli peamist põhimõtet ühistranspordi
kasutajaskonna suurendamiseks ja säästlike liikumisviiside
toetamiseks.

2
MILLIST TÜÜPI ON ERINEVATE OMAVALITSUSTE PEATUSED?
Uuringu põhjal leidub Harjumaal kuus erinevat tüüpi
peatuspiirkonda, millest igaühele on pakutud välja sobiv
peatuselahendus.

3
MILLIST PEATUST KONKREETNE PIIRKOND VAJAB?
Uuringu toel on võimalik luua nii täiesti uusi peatuseid ning
peatusekobaratest sõlmpunkte kui ka täiendada olemasolevaid
peatuseid lisafunktsioonidega.

1
KUHU SEADA
SIHT?
MILLISEID
PÕHIMÕTTEID
JÄRGIVAD MAAILMA
PARIMAD PEATUSED?

Graz busssiterminal

PEATUS KUI VISIITKAART

Peatused on ühistranspordisüsteemi
visiitkaart - koht, kus iga reis algab,
lõpeb või ka jätkub.
Milline see visiitkaart hetkel on?
Uuringu käigus läbi viidud paikvaatluse tulemuste
kokkuvõte
➔ Varjualust ei ole 53% peatustest.
➔ 69% peatustest puuduvad mugavad
istumisvõimalused kõikidele reisijatele.

MINEVIKUS (Kuusalu)
Puhkekoht, mis pakub ka esteetilist naudingut

➔ Pargi ja reisi võimalus puudub 53% peatustest.
➔ Jalgratta parkimisvõimalus puudub 58%
peatustest.
➔ 92% peatustest on puudulikud viidad
naabruskonda või teistesse ÜT peatustesse.
➔ Teekond teistesse lähedalasuvatesse ÜT
peatustesse oli selge, turvaline ja ligipääsetav
kõigile vaid 14% peatustest.

HETKEOLUKORD (Kuusalu)
Lagunev ootekoda (vähene ilmastikukindlus)

Keskmine
varasem
väljuminehilinemine

Uuringu käigus läbi viidud andmeanalüüsi
põhjal on keskmine hilinemine (või
varasem väljumine) Tallinnas 5 min ja
ülejäänud Harjumaal 5-10 min.

Varem
-20 < -5
-5 < -1

Hilinemiste analüüsimisel võeti arvesse väljumisaega,
mis pidi jääma +/-1min vahemikku graaﬁkujärgsest
väljumisajast. Antud hilinemise kriteerium
kooskõlastati eelnevalt huvigruppide esindajatega.

-1 < 1
(on-time)
1<5
5 < 10
Hiljem

Varem

Hilines

Täpselt

Õigeaegsete väljumiste osakaal
kõikidest väljumistest vastavalt
asustuspiirkonnale

PALDISKI-KEILA MNT
HILINEMISED
.

SAUE VALLA ÜT LIINID
VARASEMAD

LAAGRI-HARKU HILINEMISED

MAARDU-JÕELÄHTME
HILINEMISED

Rohkem kui lihtsalt peatus
Peatuste roll on eelkõige
digiteenuste toel
muutumises.
Peatused muutuvad
mikro-keskusteks kohalikele
kogukondadele ja
külalistele.
Sarah Dinu, 2020
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PeatusKOHT
Rohkem kui lihtsalt peatus
Ühistranspordi kasutajate arvu
kasvatamiseks on vaja muutuseid
nii liikuvusteenustes kui ka ehitatud
keskkonnas.
Keskendudes ainult
ühistranspordisüsteemi (liinid,
ümberistumiste arv, ühenduskiirused)
efektiivsusele jätame tähelepanuta
suure osa reisija teekonnast, mis ei ole
ühissõiduki sees.
Kuid reisija jaoks on teekond tervik,
ning tema valikuid ja otsuseid
kujundavad kõik teekonna osad.

ÜT teenus

Ehitatud
keskkond

SÜSTEEMI
MUUTUS

HARJUMUSTE
MUUTUS

ROHKEM LIIKUMISVIISE

TEENUSED JA
MOTIVATSIOON

Regionaalse ÜT süsteemi
uuendamine,
multimodaalsed
ühendused.

Kaudsed viisid inimesi
nügida säästvamate
liikumisviiside suunas.

RUUMILINE MÕJU

PEATUS KUI KESKUS

Planeerimispõhimõtete ja
normide
ümbermõtestamine,
peatuste ühendamine ja
ligipääsetavuse tagamine.

Peatused on segu heast
disainist ja digiteenustest.

Muutus säästvate liikumisviiside suunas

ROHKEM LIIKUMISVIISE
Traditsioonilise ühistranspordi
rikastamine erinevate
liikumisteenustega, mis toetaksid
individuaalseid vajadusi.
Kasutaja vaade: Erinevate
liikumisviiside kombineerimine
võimaldab planeerida oma isiklikku
uksest-ukseni teekonda.

ROHKEM LIIKUMISVIISE
KIRJELDUS

RAKENDAMINE

NÄITED

Uue regionaalse ühistranspordisüsteemi loomine, et
võimaldada kiiremaid ühendusi ja rohkem
valikuvõimalusi

Ühistranspordi mõiste laiendamine:
Erinevate säästvate liikumisviiside
kombineerimine. Traditsioonilisse
ühistranspordisüsteemi põimitakse
individuaalsed liikumisviisid nagu
rattaringlus ja autojagamine.
Digilahendused: ühistranspordisüsteemi
efektiivsust suurendatakse nõudepõhiste
lahendustega. See võimaldab rohkem
paindlikkust kasutajatele ja kulutab
vähem ressursse.
Liikuvuspunktid: andmed aitavad leida
peamised sõlmpunktid, kus on suurem
nõudlus. Need peatused saavad olla
suurema teenusevalikuga liikuvuspunktid.

Süsteemne muutus: regionaalse

Systemic
change: A valitsemise,
restructuring of
ühistransporditeenuse
the
governing,
planning,terviklik
building and
planeerimise
ja haldamise
ümbermõtestamine.
maintaining
of the regional transit
system.
Liikuvus kui teenus (MaaS): erinevad
valikuvariandid, ühendused ja
sõiduvahendid
ühendatud
ühte
Mobility
as a on
Service
(MaaS):
digirakendusse,
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Ühistransport, linnarattad, tõukerattad ja sõidujagamine kõik ühe rakenduse
kaudu. Whim app. MaaS Global, 2020.

Jalgrattad (Helsinki)
Rendiautod (Vienna)
Suusad (Lahti)
Rattad ja kastirattad (Tartu)

Lahti linna suusapeatus, 2021

RUUMILINE MÕJU
Liikumisvaesuse vähendamine ja
ligipääsetavuse suurendamine nii
ühistranspordisüsteemi kujundamisel
ning korraldamisel kui ruumiloomes.
Kasutaja vaade: Mugav ligipääs
ühistranspordile nii linnalistes kui
maalistes piirkondades.

RUUMILINE MÕJU
KIRJELDUS

RAKENDAMINE

NÄITED

Liikuvuse planeerimine ja ruumiline planeerimine
peavad käima käsikäes - maakasutus ja ruumidisain
peavad toetama võrdseid liikumisvõimalusi.

Võrdsem ruumijaotus:
planeerimispõhimõtted (nt maakasutus ja
parkimisnormatiivid) peavad toetama
liikuvuseesmärkide saavutamist. Iga
planeerimisotsuse puhul tuleb läbi tagada
erinevad liikumisvõimalused ja
ühistranspordilahendused.
Ligipääsetavuse tagamine: õigus pääseda
liikuma on inimõigus. Eesmärk peab olema
liikuvusvaesuse vähendamine ja kõigile
kasutajagruppidele võrdsete võimaluste
loomine. Tagada tuleb nii füüsiline kui
tunnetuslik ligipääsetavus.

Planeerimisotsused, mis toetavad
liikuvuseesmärke. Linnasid ei ole
minevikus alati arendatud viisil, mis
toetaks säästvaid liikumisviise.
Liikumisviiside muutmiseks tuleb jagatud
liikumisviisidele anda rohkem ruumi.
Peatuse ruumiline mõju tähendab
peatuse ümber jalakäidava, ligipääsetava,
lastesõbraliku ja huvitava tänavaruumi
loomist.

Bogota ringtee rekonstrueerimine autokesksest tänavaruumist inimkeskseks
avalikuks ruumiks

Vajaduste mõistmine: Liikuvusteenused
peavad olema kujundatud kõikide
kasutajate vajadustest lähtuvaks, mitte
lähtuma “keskmisest kasutajast”.
Kasutajagruppidel peab olema võimalus
ruumiloomet mõjutada ja otsuste
tegemisel kaasa rääkida.

Arlington's Rosslyn-Ballston ühistranspordikoridori maakasutusplaan.

TEENUSED JA MOTIVATSIOON
Peatused muutuvad
innovatsiooniplatvormiks, kus ühe teenuse
(ühistransport) kõrval pakutakse mitmeid
eriilmelisi teenuseid ja katsetatakse uusi
lahendusi.
Kasutaja vaade: peatused on atraktiivsed
kohad, mis on igapäevaste vajadustega
paremini ühildatud.

TEENUSED JA MOTIVATSIOON
KIRJELDUS

RAKENDAMINE

NÄITED

Säästvate liikumisviiside integreerimine igapäevaelu
osaks

Teenuspunkid on peatused, mis on
enamat kui ühistranspordipeatused ja
pakuvad mitmeid teisi teenuseid nagu
pakiautomaadid, ostlemisvõimalused või
laadmisjaamad.

Era- ja avaliku sektori koostöö:
Huvitatud teenusepakkujad saavad
mitmekesistada peatuste teenuseid ja
kvaliteeti. Koostöös erasektori
partneritega saab peatuste haldamiseks
leida uusi ärimudeleid.

Kasutajate vajadused on muutumises ja
ainult ühistransporditeenuse pakkumine
ei pruugi vastata kasutajate ootustele.
Peatused peavad muutuma lineaarsetest
transpordipunktidest mitmeteenuselisteks keskkondadeks.

Kohalik kogukond: Kohalikku
kogukonda tuleb peatuse uuendamisel
kaasata ja leida just nende jaoks olulised
lahendused. Kogukond saab omalt poolt
panustada peatuses olevate teenuste
eest hoolitsemisega.

Uusi kasutajaid tõmbab ligi peatuste
kaasajastamine. Uute teenuste abil saab
ühistransporditeenuseid tutvustada
kasutajatele, kes muidu peatusesse ei
satuks.

Bussipeatus-lugemispaviljon Singapuris, Infocomm Media Development
Authority.

Peatustesse sobivad teenused:
● Pakiautomaat või toidukapp
●

Pood või kiosk (toit, jook)

●

Laadimisjaam

●

Taskupark, haljastus,
meditatsioonipunkt

●

Mänguvahendid ja
treeningvahendid

●

Raamatukogu, galerii

Jumbo virtuaalne kaubalett bussipeatuses, Holland, 2020.

PEATUS kui KESKUS
Peatuste ümberkujundamine
kasutajakogemuse parandamiseks ja
digiteenustega ühildamiseks.
Kasutaja vaade: kõigil, mitte ainult
autokasutajatel, on ligipääs
kõrgekvaliteedilisele liikuvuskeskkonnale,
mis on atraktiivne ja hea disainiga.

PEATUS KUI KESKUS
KIRJELDUS

RAKENDAMINE

NÄITED

Peatustes seguneb atraktiivne füüsiline disain erinevate
nutiteenuste ja -võimalustega.

Peatuste kujundus:
Peatused on peamiseks
kokkupuutepunktiks kasutaja ja teenuse
vahel ning peavad seetõttu olema ka
disainilahenduselt meeldivad, turvalised ja
nutikad kohad. Põhjamaades on peatuste
peamine roll olla ilmastikukindel, pakkuda
kaitset ja varju. See on eriti oluline pikema
ooteajaga peatustes (eelkõige maalised
piirkonnad).

Uute peatuste loomine: Kasutajakeskse
peatuse loomine baseerub üldinimlikel
põhimõtetel: turvatunne, ligipääsetavus,
mugavus, oluline info ja tagasiside
võimalus. Bussi õigeaegsel väljumisel on
vähe kaalu kui peatus bussi ootamiseks on
ebaturvaline või ligipääsmatu. Lihtsad
mugavused nagu traadita internet või
laadimispunktid muudavad iga peatuse
kasutamise mugavaks.

Peatuste kuvand: Ühistranspordi kuvand
peab muutuma (ühistransport on lahe ja
ka peatused peavad seda väljendama).
Uutel teenustel (nii peatuse välimus kui ka
digiteenused) peaks olema läbimõeldud ja
uuenduslik disain.

Peatus kui reklaamitahvel: Peatuste
kujundus peaks andma edasi sõnumit: kui
peatus on kaasaegne, nähtav, hea
disainiga, mugav ja hoolitsetud, siis
tõenäoliselt töötab ka ühistransporditeenus tasemel.
➔
➔
➔

Millisest peatusest paneksid
sotsiaalmeediasse pildi?
Mis muudab peatuse
meeldejäävaks?
Kuidas luua peatus, mis tekitaks huvi
ühistranspordi kasutamise vastu?

Liikuvuspunkti kavand, Leinfelden-Echterdingen. 2018

Üks seitsmest disainipeatusest Krumbachis, Austria. ArchDaily 2020.

PeatusKOHT: 4 PÕHIMÕTET

ROHKEM LIIKUMISVIISE

RUUMILINE MÕJU

TEENUSED JA MOTIVATSIOON

PEATUS kui KESKUS

1. Rohkem liikumisviise tähendab
traditsioonilise ühistranspordi ja
erinevate liikumisteenuste (enda
oma või jagatud)
kombineerimist.

1. Universaalse disaini põhimõtteid
pole suudetud kõikjal
rakendada. Seetõttu on paljude
ühiskonnagruppide võimalused
pääseda liikuma piiratud ning
neil ei ole võimalik
ühiskonnaelus osaleda.

1. Peatused pole ainult
liikumisvõimaluste vahetamise
punktid, vaid kohad mis toetavad
igapäevavajadusi laiemalt.

1. Infosüsteemid (nii digitaalsed kui
füüsilised) peavad olema selged ja
täpsed.

2. Multimodaalsused lahendused
(erinevate liikumisvõimaluste
kombinatsioon) koondatakse
sõlmpunktidesse või
peatustekobarate lähistele.
3. Multimodaalsus on ühtlasti
kasutajakeskne lahendus, mis
pakub võimaluse valida oma
vajaduste jaoks sobivat
liikumisviisi.
4. Peatustes ja sõlmpunktides
võiks olla rohkem teenuseid kui
ainult liikuvusteenused.

2. Liikuvusteenused peavad olema
kujundatud kõikide kasutajate
vajadustest lähtuvaks, mitte
lähtuma “keskmisest kasutajast”.
3. Ruumilise mõju tegevuste
raames tuleks omavahel
tasakaalu viia ka maakasutuse
planeerimine ja
transpordikorraldus. Eelkõige
vältida olukorda, kus uute
tõmbekeskuste või
elupiirkondade juurde ei ole
planeeritud mitmekesiseid
liikumisvõimalusi.

2. Kasutajate ootused peatustele
muutuvad pidevalt - ainult
ühistranspordist enam ei piisa.
3. Kasutaja peab olema
informeeritud - kui ei saa aru, siis
ka ei meeldi. Nii
ühistransporditeenuseid kui ka
teisi teenuseid puudutav info peab
olema selge ja arusaadav erinevate
kasutajagruppide jaoks.
4. Kasutajatel on suurem valik
teenuseid ja peatuste omanikul on
teenustest väike lisatulu peatuste
kaasajastamiseks ja hooldamiseks.

2. Kasutajakeskse peatuse loomine
baseerub üldinimlikel
põhimõtetel: turvatunne,
ligipääsetavus, mugavus, oluline
info ja tagasiside võimalus.
3. Peatuse elemendid on kõrge
kvaliteediga ja näitavad
lugupidamist kasutaja vastu. Üha
enam tuleks mõelda elementide
valimisel ka jätkusuutlike
materjalide kasutamisele.
4. Lihtsad mugavused nagu traadita
internet või laadimispunktid
muudavad iga peatuse kasutamise
mugavaks
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MILLIST TÜÜPI ON
ERINEVATE
OMAVALITSUSTE
PEATUSED?

PEATSTE ÜLDHINNANG

Andmepõhine analüüs 19 mõõdikut

Selleks, et tekitada võimalus kõigi Harjumaa ligi
3000 peatuse erinevaid kvaliteete andmepõhiselt
hinnata, kasutati kokku 19 mõõdikut, mis omakorda
jaotati kaheks kaalumata indeksiks:
1) teenuse kvaliteedi indeks, mis kirjeldab
ühistranspordi teenuse toimimist peatuse kasutaja
perspektiivist ja
2) potentsiaalse nõudluse indeks, mis hindab
peatuste lähiümbruse sotsiaal-ruumilist potentsiaali.
Valitud mõõdikud lähtusid Mimi Shelleri raamatu
“Mobility Justice” välja pakutud nn liikuvusvõrdsuse
raamistikust (im Moblity equity framework). Iga
mõõdiku väärtus anti skaalal 1-5, mõõdikud on
kaalumata, ehk iga mõõdik on võrdse kaaluga.

Rohkem infot meetodi kohta leiab uuringu raportist ja
lisadest.
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MILLIST TÜÜPI ON HARJUMAA PEATUSED?
Kõrge teenuse kvaliteet
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Hindamismudelis on kõik Harjumaa peatused
vastavalt analüüsitulemustele paigutatud kahele
teljele - NÕUDLUS (potentsiaalsed kasutajad) ja
PAKKUMINE (teenuse kvaliteet).

Väike potentsiaalne
kasutajaskond
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Tasakaalus peatuses on nõudlus ja
pakkumine omavahel kooskõlas (võimalikult
joonisel oleva diagonaali lähedal).

Iga täpp tähistab ühte Harjumaa
peatust (sh nimi ja peatuse kood).

Madal teenuse kvaliteet
Peatuste hindamismudel, hajusgraaﬁk

Suur potentsiaalne
kasutajaskond
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Peatuste liigitus hajusgraaﬁku tsoonide põhjal
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Taoline peatuste liigitamine annab otsustajatele
võimaluse seada erinevaid prioriteete peatuste
kaasajastamisel ja ühistransporditeenuse
parandamisel. Näiteks võrrelda peatuseid
omavahel või erinevate omavalitsuste lõikes.
Samuti analüüsida kaardipõhiselt teenuse
kvaliteeti erinevates peatustes ning teha otsuseid
piirkondade/peatuste osas, kus tuleks esmalt
teenust parandada ja alles seejärel peatuse
kvaliteeti parandada.
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VÄHENE nõudlus
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Millistesse peatustesse lisada rohkem mugavusi
või teisi teenuseid? Millistes peatustes on
esmaseks prioriteediks ühistransporditeenuse
parandamine ning alles seejärel peatuse
kvaliteedi parandamine?
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Pakkumise ja nõudluse telgede põhjal
moodustub graaﬁkust neli erineva iseloomuga
sektorit, mille põhjal peatusi liigitama asuda.
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PEATUSTE LIIGITAMINE

HALB teenus

2

PEATUSTE LIIGITAMINE

Hajusgraaﬁku jaotumine kaardil näitab selgelt
peatuste madalamat hinnangut ülejäänud
Harjumaal võrreldes Tallinna linnaga. Enamik
Harjumaa peatuseid (va Tallinn) langevad
kategooriasse vähene nõudlus ja halb teenus.
92% maalistest peatustest asub kategooriates
K1, K2 ja K6.
93% linnalisi peatusi asub K3, K4, K5
kategooriates.
Väikelinnalised peatused on suhteliselt
võrdselt jaotunud erinevate kategooriate vahel.
INTERAKTIIVNE KAART, mis näitab iga peatuse
kategooriat ja tasakaaluhinnangut.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vajab rohkem kasutajaid
Vajab paremat teenust
Teenus peaks vastama nõudlusele
Vajab veelgi paremat teenust
Parema kvaliteediga peatuskoht
Suur potentsiaalne kasutajaskond

PRIORITEETIDE SEADMINE
Millistest peatustest peaks alustama, et investeeringutel oleks maksimaalne mõju?

MADALAM PRIORITEET

Maanteepeatused
Nendes peatustes on teenuse kvaliteet sageli
kõrgem kui potentsiaalsete kasutajate arv, samas
on selles kategoorias sageli peatused, mis asuvad
tööstusalade ja teisi paljusid töökohti
koondavate piirkondade lähistel. Antud
kategooria peatuste potentsiaalne kasutajate arv
on küll väike, kuid maantee ääres asuvad need
peatused nähtavates kohtades ning vajavad
turvalisi ning kiireid viimase-kilomeetri lahendusi
peatusest töökohta või koju.
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Bioloogia (Harku)

MADALAM PRIORITEET

Parema kvaliteediga peatuskoht
linna servas
Kõige väiksema prioriteediga on kategooria 5,
kus teenuse kvaliteet on juba hetkel tasemel.
Sellesse kategooriasse langevad pigem nn
teeäärsed kui keskusalade peatused, seetõttu on
antud peatustes pigem oluline panustada
kvaliteetsele ja mugavale peatuseruumile. Antud
peatused võivad olla ka potentsiaalsed
liikuvuspunktid regionaalses võrgustikus, seda
toetab nii teenuse kvaliteet kui ka suur kasutajate
arv.
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Kose 2 peatus (Kose)

KESKMINE PRIORITEET

Külavöö
Kategoorias 1 on kõige rohkem peatuseid,
seejuures suur osa maalisi peatuseid. Kuna
potentsiaalne kasutajate arv on samas väike,
peaks kategoorias üks peatuste kvaliteeti tõstma
juhul kui tegemist on olulise kogukondliku
sõlmpunktiga või peatusega, mis asub kiirelt
arenevas piirkonnas (nt endised suvila ja
puhkepiirkonnad, kus aastaringsete kasutajate
arv on kiirelt kasvamas).
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Kloogaranna peatus
(Treppoja rist, Lääne-Harju))

KESKMINE PRIORITEET

Maaline piirkond, mis vajab paremat
teenust
Peamiselt maalisi peatusi sisaldav kategooria 2
peatused väärivad eeskätt paremat teenust ja
paralleelselt tegelema ka peatuse enda
kvaliteediga.
Need peatused on üldjuhul äärmiselt
minimaalsed - peatuse märgi post, koos
sõidugraaﬁkuga ja heal juhul ka pisikese
istumisvõimaluse ja varjualusega. Üheks selgeks
probleemiks igasuguste multimodaalsete
ühenduste puudumine, näiteks rattaparkla või
pargi&reisi näol.
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Vasalemma jaam (Lääne-Harju)

KÕRGEM PRIORITEET

Kasvavad keskused
Teenuse kvaliteedi tõstmise seisukohast, tuleks
esmalt tegeleda 3. kategooria peatustega, kuna
arvestades sealset potentsiaalsete kasutajate
arvu on teenuse kvaliteet liiga madal. Teenuse
kvaliteedi tõstmisele peaks järgnema ka peatuste
kvaliteedi tõus, seda eriti kohalikes keskustes
(näiteks Rummu, Kehra).
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Rummu (Lääne-Harju)

KÕRGEM PRIORITEET

Populaarsed keskuspeatused
Enamik kohalikke keskuspeatusi ja suurte kasutajate
hulgaga linnalisi peatuseid asub kategoorias 4. Selles
kategoorias on juba hetkel palju kasutajaid ja
keskmisest kõrgem teenuse kvaliteet, kuid teenus
peaks arvestades peatuste keskset asukohta ja
kasutajate arvu olema veelgi kõrgem (näiteks
Kallavere, Keila-Joa, Kiili, Viimsi, Tondi). Neljandas
kategoorias on samuti enim võimalusi peatuste
multimodaalse ja sotsiaalse rolli täiustamiseks. Need
peatused peaksid olema kvaliteetse disainiga, mis
hõlbustab erinevate liikumisteenuste ristkasutamist,
ning samas täiustab ka peatuste sotsiaalset rolli
kogukonnakeskusena.
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Kalevi peatus (Tallinn)

Multimodaalsus

P3 ANALÜÜSI TULEMUSED
Multimodaalsed tõmbekeskused

1
2
3

Multimodaalsuse mõõdik Harjumaa
peatustes. Enamik kõrge multimoodaalsuse
mõõdikuga peatuseid asub samuti
kategoorias 4. Omavahel moodustavad need
100-200m raadiuses kobaraid, mis tuleks
kujundada regionaalse tähtsusega
iikuvuspunktideks, millel on ühtne disain.

KRISTIINE KESKUS
(TAKSOPARK-LILLEKÜLA)
Kristiine transpordisõlm ühendab
erinevaid bussipeatuseid ja
rongipeatust. Antud sõlm tuleks
arendada välja regionaalse
tähtsusega liikuvuspunktiks.

4

VANA-PÄÄSKÜLA
Vana-Pääsküla transpordisõlm
ühendab erinevaid
bussipeatuseid ja rongipeatust.
Antud sõlm tuleks arendada välja
regionaalse tähtsusega
liikuvuspunktiks.

VÄIKE- JÄRVE (JÄRVE-VIRVE
PEATUSED)
Väike-Järve transpordisõlm
ühendab erinevaid
bussipeatuseid ja rongipeatust.
Antud sõlm tuleks arendada välja
regionaalse tähtsusega
liikuvuspunktiks.

MUSTAKIVI
Mustakivi transpordisõlm
ühendab erinevaid
bussipeatuseid. Antud sõlm
tuleks arendada välja regionaalse
tähtsusega liikuvuspunktiks.
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MILLIST PEATUST
KONKREETNE
PIIRKOND VAJAB?

PeatusKOHT

Kõrgema kvaliteediga peatuse rajamine võib olla
ka puhtalt poliitiline otsus, mis võimaldab kohalike
elanike vajadustele rohkem tähelepanu pöörata
ning toetada kohaliku kogukonna tegemisi.
Peatuste kavandamisel tuleks kindlasti arvestada
antud piirkonna arenguplaanide ja kehtestatud
planeeringutega - näiteks kiirelt kasvavas
uusarenduspiirkonnas oleks oluline motiveerida
uusi elanikke võimalusel ühistransporti kasutama,
ning muuta see atraktiivseks.
Elukohavahetuse ajal on inimesed kõige
rohkem mõjutatavamad omandama uusi
harjumusi - see harjumus võiks olla
ühistranspordi kasutamine!

Lisateenused
Standard

Peatuste kvaliteedi tõstmise peamine eesmärk
on meelitada uusi kasutajaid ning suurendada
säästvate liikumisviiside osakaalu kõigist
liikumistest. Lisateenustega peatuse rajamise
vajadus on äärmiselt kontekstipõhine, ning võib
tõukuda erinevatest asjaoludest nagu kohalikud
probleemid, sise- ja välisturism, kohalik pärand
jne.

Peatuse disain

Kuidas lisateenuste osas valikut
teha?

Kvaliteedi ja mugavuste suurendamine uute kasutajate meelitamiseks
Ruumiline mõju + peatus kui keskus

Kvaliteet
ja suurus

LIIKUVUSPUNKT

KOGUKONNAKESKUS

Lisaks ‘tavalisele taksile’ peaks peatusesse
olema lisatud valik kohalikul tasandil olulisi
teenuseid nagu autode lühirent, laadimisjaam
(ratas/auto/tõukeratas),
jalgrattaparanduspunkt, prügisorteerimisjaam,
pakiautomaat, toiduautomaat või kohalik
(ajutine) taluturg. Tiheasustusega
piirkondades, kus on palju erinevaid
liikuvusteenuseid aitavad liikuvuspunktid
avalikku ruumi korrastada ja erinevad
teenused koondada ühte läbimõeldud kohta
naabruskonnas. Hajaasustuses on tegemist
tõelise kohaliku elu mootoriga, kus kõik
igapäevaasjad saab mugavalt aetud.

Need peatused on tõelised pisikesed kohaliku
elu mootorid, kus kohast leiad kõik vajaliku,
ning käid ühistranspordipeatustes erinevatel
põhjustel. Kogukonnakeskuse osa võib olla
terve kobar erinevaid teenuseid, mis saadaval
nii peatuses kui selle vahetus ümbruses näiteks kiosk, pagariäri, juuksur, kirbukas või
kohvik. Hajaasutusega piirkonnas näiteks
kauplus, külaraamatukogu, galerii või
teadetetahvel. Tiheasustusega linnades või
linnaosades võib peatus etendada ka kaasava
linnaplaneerimise rakukest, kus viimane info
kaasava eelarve või kogukonnaaedade kohta.

TAVALINE TAKS

ÄGE PEATUS

Need peatused pakuvad erinevaid
viimase-kilomeetri lahendusi - jalgrattaparklad,
tõukerattaparklad, ning laadimispunktid
autodele ja kergliiklusvahenditele, turvalised
parkimisvõimalused. Oluline on ootekoda, hea
ligipääsetavus ja reaalaja sõiduinfo (kui mitte
peatuses, siis veebis).

Need peatused täidavad kõik baasvajadused ilmastikukindlus ja mugav ligipääs koos
reaalajas sõiduinfoga. Eesmärgiks
minimalistlik ja äge disain, mis sobib
linnakeskkonda ja võimendab ühistranspordi
postiivset kuvandit.

Peatused on elu- ja töökohtadest kaugel või puudub
kiire ühistranspordiühendus soovitud sihtkohta.

Inimesed tulevad peatusesse peamiselt jalgsi, vajadus
pigem erinevate lisateenuste järgi.

Ühistranspordi süsteem
Peatuse kohandamine vastavaks ühistranspordi kvaliteedile ja
viimase-kilomeetri lahendustele
Rohkem liikumisviise + teenused

Roll ühistranspordi
süsteemis

PeatusKOHT
Peatuste varustatus kategooriate
kaupa ja lisateenused
Antud tabel annab ülevaate iga kategooria
peatustes nõutud elementidest (halliga) ja
võimalikest lisateenustest/mugavustest
(oranžiga), mille lisamine on vajaduspõhine
otsus.

PeatusKOHT
Peatuste tüübid ja nende elemendid
Iga peatuspiirkonna jaoks pakub uuring välja nn
ideaalsete peatusetüüpide valiku, millest lähtuda
peatuste kaasajastamisel. Milliseid teenuseid
antud peatusepiirkond vajab? Palju on seal
kasutajaid? Millised mugavused võiksid olla
tagatud igas peatuses? Igale kategooriale sobiva
peatusetüübi valikul lähtusime näidispeatustest,
mida antud kategoorias välitööde raames
analüüsiti.
Peatuste kaasajastamisel tuleks lähtuda mitte
pakutud peatusekujundusest, mis on
põhimõtteid illustreerivad, vaid olulistest
peatuseelementidest, mis iga peatusetüübi
puhul peaksid kindlasti olema tagatud.
Sellisel viisil on võimalik luua uuringu toel nii
täiesti uusi peatuseid ning peatusekobaratest
sõlmpunkte kui ka täiendada olemasolevaid
peatuseid lisafunktsioonidega.
Modulaarne peatusdisain võimaldab leida iga
asukoha jaoks sobiva lahenduse ja kasutada ühte
keskselt väljatöötatud lahendust mitmes erinevas
kontekstis.
Peatusetüübid ja nende elemendid.
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KOKKUVÕTE
Mõned peatused
vajavad suuremat
sekkumist ja teised
väiksemat tõuget

LIIKUVUSPUNKTID

Mõnikord on kõik vajalik juba
olemas ja vajab vaid lisatõuget
Hamburg on praeguseks rajanud rohkem kui 70
liikuvuspunkti (SWITCH POINT). Alguses alustati
punktide loomisest suuremate
ühistranspordipeatuste juurde, seejärel lisati
punkte, mis asusid erinevates asumitekeskustes
ja polnud tingimata seotud enam
ühistranspordipeatustega.
Hamburg, Saksamaa

Kiili peatus Harjumaal on hea näide
peatusest, kus mitmed liikuvuspunkti
komponendid on teenuste ja infrastruktuuri
osas juba olemas. Ala võiks siduda tervikuks
ühtse disainiga ja lähtuvalt kogukonna
vajadustest uusi teenuseid juurde lisada

Kiili peatus (Kiili)
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