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10 oppia poikkeusajalta PAREMMAN 

KAUPUNKILIIKKUMISEN PUOLESTA:

Julkinen tila on arvokasta; on tärkeämpää kuin koskaan, että kaupungit

toimivat ihmisiä varten eivätkä autoja varten (pysäköityjä tai

monikaistaisessa liikenteessä ajavia). Toimintatapoja voidaan

muuttaa suhteellisen lyhyessä ajassa.

1

Olemme oppineet arvostamaan työntekijöitä, jotka tekevät elintärkeää työtä. Heidän

joukossaan ovat julkisen liikenteen työntekijät ja muut, jotka auttavat meitä liikkumaan.

Koska julkisen liikenteen kapasiteettia on rajoitettu, on tärkeää antaa etusija sitä eniten

tarvitseville ihmisille. Meidän on myös lopulta palautettava luottamus julkiseen

liikenteeseen, koska se on edellytys kestävälle ja turvalliselle kaupunkiliikkumiselle.

2

Näkymättömästä tuli näkyvää: ilman- ja melusaastetasot päivittäisestä liikenteestä laskivat

ennennäkemättömille tasoille. Eurooppalaiset hengittivät puhtaampaa ilmaa ja nauttivat hiljaisemmista

kaupunkitiloista ja esittivät toiveen tämän jatkumisesta. Mitä voimme tehdä säilyttääksemme

tämän jollakin tasolla?

3

Maailmassa tapahtuu, mutta kiireelle ei ole

tarvetta. Hidastakaamme asettamalla kaupunkialueelle 30 km/h

nopeusrajoitukset tai jopa alle sen.

4
Hengitysteiden terveys ja aktiivinen elämäntapa ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Alustava tutkimus

osoittaa, että saasteet ja ylipaino lisäävät merkittävästi COVID-19-taudin terveysriskejä. Meidän on tästä

syystä löydettävä pysyvästi parempia tapoja, joiden avulla ihmiset voivat kävellä ja pyöräillä turvallisesti

kaupungeissamme. Jokaisen on nähtävä vaivaa pysyäkseen kunnossa ja liikkuakseen, joten ei ole

yllättävää, että kuntoiluvälineet on myyty loppuun monista kaupoista. Parasta treeniä on kuitenkin

yksinkertaisesti kävely ja pyöräily.

5

Etätyöstä on tullut normaalia ja

mahdollista monille ihmisille, ja se vähentää

ruuhkia aiheuttavan ja saastuttavan

työmatkaliikenteen tarvetta. Samaan aikaan

joidenkin työntekijöiden on päästävä työpaikalleen.

Tästä syystä työnantajien, kaupunkien

liikkumisasiantuntijoiden ja liikkumisen

suunnittelijoiden on tehtävä yhteistyötä

löytääkseen ratkaisut, jotka auttavat meitä

palaamaan turvallisesti töihin.

6
Lasten vieminen autolla kouluun vaikuttaa suuresti

ruuhkien syntymiseen. Tämä tekee koulumatkasta

vaarallisemman myös niille lapsille, jotka kulkisivat

matkan kävellen tai pyöräillen, joten heidänkin

vanhempansa vievät lapsensa

autolla. Näin kuljetaan turhaan ympyrää turvallisen

pyöräilyn sijaan! Etä- tai verkko-opetus voi auttaa

vähentämään näitä matkoja, mutta

tarvitsemme myös kestävämpiä vaihtoehtoja lasten

koulumatkoille.

7

Digitaaliset välineet ovat keskeisessä asemassa liikennejärjestelmien tehokkaassa hyödyntämisessä,

mutta niiden on oltava saavutettavia kaikille. Jo vuosien ajan liikkumisen asiantuntijat ovat keskustelleet MaaS-

konseptista (Mobility as a Service, liikkuminen palveluna) edistääkseen monia

kulkumuotoja hyödyntävää elämäntapaa. Vähemmän ruuhkaisista vaihtoehdoista reaaliaikaisesti tietoja

tarjoavat sovellukset voivat olla avuksi, tai liikenteen suunnittelijat voivat tarjota kävelyvaihtoehtoja bussien

sijaan. Digitaalista lukutaitoa ja saavutettavuutta tarvitaan myös, jotta näistä välineistä saadaan kaikki hyöty irti.

8

Verkkokauppa on ollut yksi

ratkaisuista poikkeusaikana,

mutta entä toimituksen

päästöt? Muista tavarapyörien

potentiaali hyödyntääksesi väh

äpäästöistä logistiikkaa!

9 Tietyt ihmisryhmät ovat toisia heikommassa

asemassa. Rakennetaan kaupunkeja, joissa on

esteettömät liikennejärjestelmät, koska

kaupunki, joka on esteetön pyörätuolilla

liikkuvalle, on esteetön kaikille.
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”Vähäpäästöistä liikkumista kaikille”, yksinkertainen kuin donitsi

Donitsi viittaa ”donitsitaloustiede”-teoriaan, jonka kehitti kansantaloustieteilijä

Kate Raworth (Oxfordin yliopisto, 2017). Jotkin kaupungit käyttävät tätä teoriaa nyt COVID-19-

kriisistä toipuessaan. Se esittää talouden donitsina, jossa ulkorengas on ekologinen katto, kun taas

sisärengas on minimi, jota tarvitsemme hyvään elämään. Jokaisen pitäisi pysyä keskellä olevalla

mukavuusalueella ilman, että kukaan putoaa reikään.

✓ Kävely- ja pyöräilytapahtumia voidaan edelleen

järjestää, mutta tarkista tapahtumapaikka!

✓ Tarjoa ohjattuja kierroksia, joissa uudet

turvallisuussäännöt selitetään ja esitellään paikkoja,

joissa tilaa on siirretty (pysäköidyiltä) autoilta ihmisille.

✓ Järjestä kaupunkien välisiä konferensseja, kuten

Balkanin kaupungit tekivät viime

vuonna. https://balkangreenenergynews.com/video-

mayors-of-western-balkans-capitals-as-sustainable-

urban-mobility-ambassadors/

✓ Tiedotuspiste näyttää kaavioita tai analyyseja

liikennevirroista pahimpien COVID-19-viikkojen ajalta.

✓ Kyselyillä tunnistetaan haasteita ja toiveita julkisen

tilan käyttöön ja tapaan, jolla liikumme.

✓ Jos suurtapahtuma järjestetään, fyysinen turvaväli on

varmistettava luovasti. Innoitusta voi antaa

hollantilainen polkupyöräkampanja, jonka osallistujat

käyttivät pitkää patonkileipää polkupyöriensä tarakoilla

lisätäkseen tietoisuutta turvavälistä auton ohittaessa

pyöräilijän.

✓ Verkkoarpajaiset palkinnoilla, jotka edistävät kävelyä

ja pyöräilyä.

✓ Markkinointikampanjat, jotka lisäävät julkisen

liikenteen houkuttavuutta ja turvallisuutta.

#MobilityWeek

EUROPEANMOBILITYWEEK
16-22 SEPTEMBER 2020

✓ Luovat kilpailut, joissa voi esimerkiksi voittaa ilmaisen

vuosi-/kuukausilipun julkisiin kulkuvälineisiin.

✓ Edistä hiilineutraalia liikkumista ja osallistamista

sosiaalisen median avulla ja yritä saada paikalliset

asukkaat osallistumaan käyttämällä virallista hashtagia

#MobilityWeek.

✓ Järjestä hiilijalanjälkihaaste. Markkinoilla on useita

sovelluksia, jotka näyttävät nyt tulokset

reaaliaikaisesti, kun matkustustiedot

syötetään. https://travelbetter.panda.org/?utm_source=

BetterPoints%20B2B%20mailing%20list&utm_campai

gn=174a02d3ac-Newsletter-Week21-

2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5

cbfb9faa8-174a02d3ac-313004905 Näytä ihmisille

heidän hiilijalanjälkensä koko ja anna neuvoja, kuinka

he voisivat vähentää sitä.

✓ Järjestä selfie-kilpailu sosiaalisessa mediassa

nähdäksesi, kuka julkaisee itsestään kuvia

käyttämässä ympäristöystävällisiä

liikkumisvaihtoehtoja.

✓ Ota asukkaat ja sidosryhmät mukaan julkisen

liikenteen esteettömyyden ja osallistamisen

parantamiseen ja uusien nollapäästöisten

liikkumispalveluiden testaamiseen.

✓ Miksipä ette rikkoisi maailmanennätystä? Tehtäviä tai

rikottavia maailmanennätyksiä on paljon. Käytä

mielikuvitustasi ja tee nollapäästöisen liikkumisen

maailmanennätys paikallisten asukkaidesi kanssa.

Mitä toimintaa EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO 2020 sisältää?

Nämä ovat vain esimerkkejä toiminnasta, jota voit järjestää tänä vuonna perinteisten tapahtumien 

lisäksi, joita järjestetään kouluissa, kansalaisjärjestöissä, paikallisissa yrityksissä tms.

Joitain alla ehdotetuista tapahtumista voidaan järjestää paikallisen tilanteen mukaisesti syyskuussa. Muista aina 

noudattaa maasi ja alueesi turvallisuussääntöjä ja/tai -suosituksia.
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