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EUROOPANLIIKKUJANVIIKON 2021 vuotuinen teema on ”Turvallista,
terveellistä ja kestävää liikkumista”. Tämän vuoden teeman valinnassa
on muistettu Euroopan – ja koko maailman – COVID-19-pandemian
aikana kokemia vaikeuksia. Lisäksi teemassa tarkastellaan Eurooppaa
kohdanneen ennennäkemättömän terveyskriisin
muutosmahdollisuuksia.

Kaupungit ja kaupunkien hallinnot ovat kehittäneet
pandemian aikana innovatiivisa ja muutoksia kestäviä
ratkaisuja. Tämän vuoden EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO
juhlistaa kaupunkien sinnikkyyttä ja saavutuksia, yrittäen
samalla ylläpitää myönteistä kehitystä. Viime vuonna
alkaneita trendejä, kuten aktiivisen liikkumisen
lisääntymistä ja vähä- tai nollapäästöisten liikennemuotojen
käyttöä, on yhä tarpeen edistää.

EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO on
eloisa ja rullaa eteenpäin
Vaikka COVID-19-pandemia aiheutti huomattavia
ongelmia liikenneyhtiöille, kaupungin viranomaisille,
aluehallinnoille ja yksityisyrittäjille, keräsi
EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO kaikkien aikojen
suurimman osallistujamääränsä vuonna 2020. Kampanjaan
osallistui lähes 3 000 kaupunkia 53:sta maasta. Nyt
kampanja kutsuu kaikkia aiempia ja tulevia osallistujia
lähtemään mukaan 20. kerran järjestettävään
EUROOPANLIIKKUJANVIIKKOON teemalla ”Liiku
kestävästi. Pysy terveenä”. Kampanjaviikolla ihmisiä
kannustetaan huolehtimaan niin fyysisestä terveydestä
kuin mielenterveydestä sekä huomioimaan ympäristön
hyvinvointi ja muiden ihmisten terveys liikkumismuotonsa
valinnassa. Suosimalla kestävää ja aktiivista liikkumista
ihmiset voivat myös paremmin nauttia kaupunkinsa,
alueensa tai maansa kauneudesta.

Miten kampanjaan osallistutaan?
Paikalliset viranomaiset, oppilaitokset, yritykset ja
kansalaisjärjestöt voivat osallistua EUROOPAN
LIIKKUJANVIIKKOON monella tapaa. Kampanjaan voi
osallistua pääviikolla 16–22. syyskuuta ja ilmoittaa
LIIKKUVUUSALOITTEITA koko vuoden aikana
järjestetyistä aloitteisista. Mitä tahansa teitkin terveyden,
turvallisuuden ja kestävän liikenteen alalla, jaa tekosi
sosiaalisessa mediassa ja merkitse julkaisuun kampanjan
sometili, jotta pysymme ajan tasalla. Tutustu kampanjan
verkkosivuihin (www.mobilityweek.eu) sekä virallisiin
sosiaalisen median kanaviin Facebookissa, Twitterissä ja
Instagramissa.

Follow the campaign:

Onko kuntasi, kaupunkisi, yrityksesi tai kansalaisjärjestösi
saavuttanut jotain esimerkillistä ja erinomaista kestävän
kaupunkiliikenteen edistämisessä? EUROOPAN
LIIKKUJANVIIKOLLA myönnetään palkintoja
erinomaiselle työlle kestävän liikkumisen edistämisessä.
Voit osallistua LIIKKUVUUSALOITTEELLASI EU-tason
webinaariin ja sosiaalisen median kilpailuun ja saavuttaa
sitä kautta entistäkin laajemman yleisön.
Kehotamme osallistumaan vuotuisaan kilpailuun kestävän
kaupunkisuunnittelun palkinnoista: jaossa on EUROOPAN
LIIKKUJANVIIKON palkintoja suurille ja pienille kunnille,
kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelun palkinto (SUMPpalkinto) sekä EU:n kaupunkien
liikenneturvallisuuspalkinto. EUROOPANLIIKKUJAN
VIIKON palkinnot pienille ja suurille kunnille myönnetään
kuntien ja kaupunkien erinomaisille saavutuksille
kampanjan pääviikon aikana (16.–22.9.). SUMP-palkinnon
saa erinomaisesta saavutuksesta kestävän
kaupunkiliikenteen suunnittelussa Euroopan komission
SUMP-ohjeistuksen mukaisesti. EU:n kaupunkien
liikenneturvallisuuspalkinnolla palkitaan paikallisten
viranomaisten esimerkillisiä ja innovatiivisia saavutuksia
turvallisen kaupunkiympäristön luomisessa. Lisätietoja on
saatavana kampanjan verkkosivuilla.

Tänä vuonna käännämme katseemme
taaksepäin Euroopan-laajuisen
kampanjan kahteen onnistuneeseen
vuosikymmeneen. Vuosien varrella
kampanjassa on tuettu ja tuetaan
edelleen paikallisia aloitteita, joilla
pyritään tekemään kaupungeista
turvallisempia, vihreämpiä, osallisempia
ja saavutettavampia.
Vuosituhannen alusta lähtien tuhannet instituutiot,
yritykset, kansalaisjärjestöt, kaupungit ja kunnat ovat
osallistuneet EUROOPANLIIKKUJANVIIKKOON ja
auttaneet siten omalta osaltaan kaupunkiympäristön
kohentamisessa. Tämän matkan alussa EU:ssa oli vain 15
jäsenvaltiota. Junalippujen osto internetistä oli vielä uutta,
ja älypuhelimet tai mobiiliinternet olivat olemassa vain
hurjimmissa kuvitelmissamme. Nyt, 20 vuotta myöhemmin,
voimme matkustaa kaupunkien halki yhdellä maksulla
liikenne palveluna (MaaS) -ratkaisuilla tai tilata taksin
painikkeen painalluksella älypuhelinsovelluksella. Voimme
myös hypätä yhteiskäyttöisen sähköpotkulaudan kyytiin.
Voimme navigoida GPS-karttasovelluksella ja suoratoistaa
musiikkia langattomilla kuulokkeilla koko Euroopan unionin
alueella murto-osalla aikaisemmasta hinnasta. Vaikka
teknologia onkin muuttanut jokaisen kaupungeissa
liikkuvan elämää, saasteiden, turvallisuuden ja kestävän
liikenteen haasteet ovat yhä olemassa.

Yhteydet muihin EU-aloitteisiin

Tämän vuoden teemat

EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO järjestetään joka vuosi 16–22.
syyskuuta, mutta Euroopan vuosikalenterissa on myös muita
merkittäviä EU-aloitteita. Näitä ovat Vihreä viikko, Euroopan
unionin kestävän energian teemaviikko, European Research &
Innovation Days -tapahtuma, Euroopan rautateiden teemavuosi,
Euroopan urheilun teemaviikko ja siihen liittyvä
HealthyLifestyle4All-kampanja sekä aktiivisena ja terveenä
ikääntymisen eurooppalainen teemaviikko. EUROOPAN
LIIKKUJANVIIKKO julkaisee esimerkillisiä LIIKKUVUUS
ALOITTEITA kampanjan kotisivulla ja näihin EU:n temaattisiin
kampanjoihin liittyvillä sosiaalisen median kanavilla.

Tämän vuoden teemaa ”Turvallista, terveellistä ja kestävää liikkumista” sivuavat neljä pääasiallista aihetta –
mielenterveys ja fyysinen terveys, turvallisuus sekä COVID-19-vastatoimet. Seuraavaan asiakirjaan on koostettu
faktoja ja lukuja sekä annettu esimerkkejä parhaista käytännöistä näiden kaikkien aiheiden osalta. Mielenterveys ei
ole valikoitunut ensisijaiseksi aiheeksi sattumalta, sillä EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO toivoo mielenterveyden ja
kaupunkiliikenteen yhteyden parempaa huomioimista. Pandemian aikana aiheen tärkeys on korostunut entisestään.
Toinen tärkeä aihe on fyysinen terveys, joka sisältää ilma- ja melusaasteen vaikutukset sekä aktiivisen liikkumisen
edut terveydelle. Turvallisuus-aihe nostaa esiin viimeaikaiset liikenneturvallisuudessa tapahtuneet edistysaskeleet,
liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeiden huomioinnin sekä mittavat kaupunkiympäristön liikenneturvallisuustoimet.
Tässä osiossa mainitaan myös kaupunkihallitusten käyttöönottamat COVID-19-vastatoimet ja keskitytään
pandemian positiivisiin vaikutuksiin kaupunkiliikenteelle sekä luottamuksen palauttamiseen julkiseen liikenteeseen.

Tämä EU-aloite tukee julkisen liikenteen käyttöä tehokkaana,
edullisena ja vähäpäästöisenä, kaikille sopivana
liikenneratkaisuna. Tätä vakaumusta kuvasti COVID-19pandemian keskellä julkaistu #LovePublicTransport -video.
EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO liittyykin läheisesti Euroopan
rautateiden teemavuoteen 2021, sillä kummankin tavoitteena on
kannustaa ihmisiä liikkumaan kestävämmin. Rautatieliikenne on
yksi maanosan turvallisimmista ja kestävämmistä
liikennemuodoista. EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO kannustaa
osallistuvia kuntia ja kaupunkeja tekemään yhteistyötä Euroopan
rautateiden teemavuoden kanssa rautatieliikenteen edistämiseksi
kampanjaviikon aikana.
Kampanjamme myös kehottaa kaupunkeja ja kuntia
allekirjoittamaan eurooppalaisen ilmastosopimuksen ja
rakentamaan vihreämpää Eurooppaa yhdessä. Euroopan Green
deal -ohjelmaan sisältyvällä ilmastosopimusaloitteella luodaan
kanava tietojen jakamiselle, keskustelulle ja ilmastokriisin
torjumiselle. Siitä tarjotaan tukea eurooppalaisten
ilmastoaloitteiden ja -liikkeen kasvulle ja vahvistumiselle.
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Mielenterveys
FAKTOJA JA LUKUJA

Mielenterveys on yksi tämän
vuoden pääteemoista. Se tuo
esiin usein laiminlyödyn
näkökohdan: liikenne voi
vaikuttaa merkittävästi ihmisten
mielenterveyteen ja
hyvinvointiin.

Kulkuneuvojen avulla ihmiset voivat luoda ja ylläpitää suhteita muihin, hyödyntää
työ- ja koulutusmahdollisuuksia sekä matkustaa harrastuksiin kotinsa ulkopuolelle.
Mahdollisuus päästä liikkeelle tuo elämään enemmän joustavuutta. Kulkuneuvojen
avulla ikääntyvätkin voivat viettää aktiivista elämää yhteisössä, ja tutkimusten
mukaan ikääntyneille suunnatut edut (kuten maksuttomat bussiliput) lisäävät
ikääntyneiden julkisen liikenteen käyttöä sekä vähentävät masennusoireita ja
yksinäisyyden tunnetta. Tämä on otettu esiin tärkeänä tekijänä aktiivisena ja
terveenä ikääntymisen eurooppalaisen teemaviikon aikana. Lisäksi on osoitettu, että
lyhyemmät matkustusajat parantavat hyvinvointia. Vastaavasti 60–90 minuuttia
kestäviät työmatkat heikentävät hyvinvointia.
Suurten ihmisjoukkojen aiheuttama ahdistus tai huono julkisen liikenteen informaatio
voivat heikentää mielenterveyttä. Mahdollisuus päästä liikkumaan on ollut aina
tärkeää terveen ja tyytyväisen elämän kannalta. Pandemian vaikutusten
vanavedessä kaupunkien on pyrittävä entistäkin hanakammin luomaan urbaaneja
alueita, joilla asukkaat pääsevät liikkumaan kestävästi ja turvallisesti aina
halutessaan.

01.https://www.researchgate.net/publication/322612522_Public_transport_policy_social_engagement_and_mental_health_in_older_age_A_quasi-experimental_evaluation_of_free_bus_passes_i_nEngland

60–90 minuuttia
kestävät
työmatkat
heikentävät
hyvinvointia

Aktiivisilla liikkumistavoilla on
merkittävä vaikutus terveyteen

Edullinen liikenne edistää sosiaalista
integraatiota ja osallisuutta

Fyysisen terveyden edistämisen lisäksi pyöräily ja kävely
tekevät hyvää mielelle. Useissa tutkimuksissa on osoitettu,
että aktiivinen liikkuminen vähentää masennusta,
ahdistusta ja muita mielenterveysongelmia. Liikkuminen
kävellen tai pyöräillen parantaa verenkiertoa, vapauttaa
endorfiineja ja laskee yleisiä stressitasoja. Jo pelkästään
30 minuutin matkan taittaminen kävellen tai pyörällä voi
auttaa edistämään mielenterveyttä. Se voi parantaa yleistä
mielialaa ja unenlaatua sekä vähentää stressiä, ahdistusta
ja väsymystä. Fyysisesti aktiivisilla henkilöillä on jopa 30
prosenttia pienempi riski masentua , ja aktiivinen
elämäntapa auttaa masennukseen jo sairastuneita
toipumaan.

Kaupunkien hintatason kallistuminen johtaa
metropolialueiden ja kaupunkiseutujen gentrifikaatioon.
Esikaupunkialueilla, joilla liikkumiseen tarvitaan
yksityisautoilua, autottomat – etenkin nuoret ja ikääntyneet
– voivat syrjäytyä. Sosiaalinen eristys ja yhteisön
vuorovaikutuksen puute on yhdistetty terveysongelmiin.
Tutkimuksissa on todettu selkeä ja huomattava yhteys
kuljettujen matkojen / aktiivisuuden määrän ja
syrjäytymisriskin välillä. Liikkumismahdollisuuksien
parantaminen voi vähentää sosiaalisen syrjäytymisen
riskiä. Liikkeellepääsyn mahdollistavia julkisen liikenteen
parannuksia usein aliarvioidaan, ja julkisen liikenteen
yleinen arvo koko yhteisölle ansaitsee enemmän
tunnustusta. C40 Cities (maailmanlaajuinen kaupunkien
verkosto, jolla on yhteinen lähestymistapa
ilmastonmuutoksen rajoittamiseen) -ryhmittymän mukaan
kaupunkien tulisi toimia verkostona ja muodostaa edullinen
ja saavutettava julkisen liikenteen järjestelmä, jossa
tartutaan fyysisen suunnittelun, integroitujen
maksukäytäntöjen ja integroitujen toimenpiteiden
mahdollisuuksiin. Tutkimuksissa on todettu, että henkilöt,
jotka arvioivat julkisen liikenteen ”hyväksi”, pystyvät
saavuttamaan terveydenhoidon, kauppojen tai koulutuksen
kaltaiset julkiset palvelut kolme kertaa todennäköisemmin
kuin huonon arvosanan antavat henkilöt. He myös
ilmoittavat vähemmän todennäköisesti tuntevansa olonsa
stressaantuneeksi, tyytymättömäksi elämäänsä tai
kärsivänsä mielenterveysongelmista.

Pyöräily- ja kävelykampanjoita tukevat kaupungit ovat
usein onnellisia, terveitä, hyvin koulutettuja ja
taloudellisesti vakaita. Nämä mittarit liittyvät pääosin
kestäviä ja terveellisiä liikuntamuotoja päivittäisessä
elämässään käyttävien ihmisten elämäntapoihin.
Useimmat paikalliset viranomaiset, jotka ymmärtävät
aktiivisen liikkumisen ja paikallisten liikennesuunnitelmien
yhdistämisen tärkeyden, omaksuvat myös muita
innovatiivisia sosiaalisia lähestymistapoja. Kaupungeissa,
joissa pyöräily ja kävely ovat suosittuja liikkumismuotoja,
asukkaiden on helppo olla tekemisissä muiden
samanhenkisten kanssa. Pyöräily ja kävely lujittavat
yhteishenkeä.

02. https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
03. https://www.walkingforhealth.org.uk/get-walking/why-walk/healthy-minds
04. https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
05. http://bic.asn.au/information-for-moving-people/social-inclusion-and-public-transport
06. https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-make-public-transport-an-attractive-option-in-your-city?language=en_US
07. Access to Transport and Life Opportunities (publishing.service.gov.uk)
08. https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health

Joukkoliikenteen lisäksi aktiivinen ja moottoriton julkinen
liikenne pystyy parantamaan sosiaalista osallisuutta ja
hyvinvointia. Jalankulkijaystävällisissä kaupunginosissa
kävelyyn ja pyöräilyyn kannustetaan, vuorovaikutus
naapurien välillä helpottuu ja yhteisöllisyyden tunne
lisääntyy, mistä seuraa etuja sekä mielenterveydelle että
fyysiselle terveydelle.

Jo 30 minuuttia päivittäistä
kävelyä tai pyöräilyä auttaa
edistämään mielenterveyttä
Virkistysalueet kaupungissa
(puistot, viheralueet, jalankulku- ja autottomat alueet)
Tutkimuksissa on löydetty selviä yhteyksiä viheralueiden
ja mielenterveyden ja hyvinvoinnin paranemisen välillä.
Isossa-Britanniassa tehdyssä 10 000 hengen
tutkimuksessa todettiin, että vihreämmillä kaupunkialueilla
asuvat ilmoittivat todennäköisesti kokevansa vähemmän
ahdistusta ja voivansa paremmin, kun tuloksissa
huomioidaan yksilö- ja aluetason sosioekonominen
vaihtelu.

Isossa-Britanniassa toimiva mielenterveyden ja
kaupunkisuunnittelun keskus Centre for Mental Health and
Urban Design on selvittänyt neljä merkittävää osa-aluetta
mielenterveyden kannalta: viheralueet, aktiiviset alueet,
sosiaalista vuorovaikutusta edistävät alueet sekä turvalliset
alueet. Saavutettavien viheralueiden ja mielenterveyden ja
hyvinvoinnin paranemisen välillä on selkeä yhteys. Kodin
lähellä sijaitsevat viheralueet voivat parantaa mielialaa ja
motivoida kuntoiluun sekä edistää luonnollisia
vuorovaikutustilanteita. Ihmisten tulisi päästä
säännöllisesti arjessaan viettämään aikaa luonnossa.
Pysäköintialueita voitaisiin muuttaa viheralueiksi, ja
suurempia alueita voitaisiin omistaa kävelylle, liikunnalle ja
ihmisten väliselle vuorovaikutukselle.

Ihmiset, joiden
kaupungeissa on enemmän
viheralueita, ovat
hyvinvoivempia ja
vähemmän ahdistuneita

Melu- ja ilmansaasteen vähentäminen
”Liiallinen melu haittaa huomattavasti terveyttä sekä
häiritsee jokapäiväisen elämän toimia koulussa, työssä,
kotona ja vapaa-aikana. Se voi häiritä unta, vaikuttaa
sydämeen ja verenkiertoelimistöön sekä aiheuttaa
psykofysiologisia vaikutuksia, kuten heikentää suorituskykyä
ja aiheuttaa ärsytystä ja sosiaalisen käytöksen muutoksia” –
raportoi Maailman terveysjärjestö (WHO). Euroopan
väestöstä 20 prosenttia altistuu pitkäkestoisille
melutasoille, joka ovat haitallista ihmisen terveydelle. Luku
vastaa yli 100 miljoonaa eurooppalaista. Melusaasteen
vuoksi yli 1,6 miljoonaa tervettä elinvuotta menetetään joka
vuosi, ja se onkin Euroopassa toiseksi suurin terveyteen
vaikuttava ympäristöhaitta heti ilmansaasteen jälkeen. Yksi
viidestä eurooppalaisesta altistuu säännöllisesti öisille
melutasoille, mikä voi vaurioittaa merkittävästi terveyttä. EUaloitteet, esimerkiksi tänä vuonna 3.5.–13.6. järjestettävä
Euroopan vihreä viikko, pyrkivät lisäämään tietoisuutta näistä
merkittävistä terveyshaitoista.
Tällä hetkellä tieliikenne muodostaa merkittävän osan
ilmansaastepitoisuuksista Euroopan kaupungeissa. Vaikka
Euroopan ajoneuvojen päästöstandardit (EUpäästöluokitukset) vähentävät pakokaasupäästöjä ja
parantavat ilmanlaatua vuoteen 2030 mennessä, NO2- ja PMpäästöjen haittavaikutuksista ei vielä päästä eroon. Näille
saasteille altistutaan suhteellisen paljon kaupungeissa, joissa
ilmansaasteen vaikutukset kansanterveydelle ovat
suurimmat. Ilmansaasteet, etenkin pienhiukkaset ja
typpioksidit, on yhdistetty mielenterveyden

09. https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health
10. https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/noise
11. https://www.eea.europa.eu/articles/noise-pollution-is-a-major
12. https://www.eugreenweek.eu/
13. CE Delft 2020, Air pollution and transport policies at the city level, Module 2: policy perspectives, Delft: CE Delft.
14. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018305932
15. https://ec.europa.eu/environment/news/second-clean-air-outlook-report-full-implementation-clean-air-measures-could-reduce-premature_en

heikkenemiseen sekä masennusoireiden alkamiseen että
altistuksen jatkuessa huomattavien masennusoireiden
pahenemiseen. EU:n toimielinten on määrä ottaa
tarkasteluun ilmanlaatudirektiivi, joka on vuodelta 2004
peräisin oleva säädös. Euroopan vihreän kehityksen
ohjelmaan sisältyvien päästörajojen tarkistusta on harkittu
niiden kohdistamiseksi paremmin WHO:n suosituksiin.
Tämä tarkistus perustuu toiseen ilmanlaatua koskevaan
katsaukseen, joka julkaistiin vuoden 2021 alussa. Sen
avulla voidaan kiristää Euroopan päästörajoja
huomattavasti tulevina vuosina .

20%

Euroopan väestöstä altistuu haitalliselle
pitkäaikaiselle melutasolle

PARHAAT KÄYTÄNNÖT

Kaupunkien suunnittelussa on monia mahdollisuuksia
edistää mielenterveyttä liittämällä liikunta osaksi
ihmisten päivittäistä elämää. Käytettävissä on
useita toimenpiteitä, joilla edistetään mielenterveyttä
lisäämällä liikuntaa ja sosiaalista vuorovaikutusta, oli
kyse sitten helposti saavutettavan, käytännöllisen,
turvallisen ja aktiivisen liikunnan mahdollistamisesta
tai ulkokuntosalien tarjoamisesta.
Ihmiset hyötyvät turvallisuuden tunteesta ja mahdollisuuksista päästä
liikkumaan mukavasti asuinalueellaan, ja tähän kaupunkisuunnittelu
tarjoaa monia mahdollisuuksia. Sopiva katuvalaistus ja valvonta, selkeät
maamerkit, joiden ansiosta muistisairaiden on helpompi löytää perille
sekä ihmislähtöinen asunto-, liike- ja teollisuusalueiden kulkureittien
suunnittelu ovat hyviä esimerkkejä tärkeistä kaupunkisuunnittelun
toimenpiteistä.

Tilan tarjoaminen

15 minuutin kaupunki

Kuluneiden 20 vuoden EUROOPANLIIKKUJANVIIKON
kampanjoissa on järjestetty monenlaisia paikallisia
toimenpiteitä kävelyn ja liikunnan tukemiseksi
kaupunkialueilla. Paikalliset viranomaiset järjestävät
autottomia päiviä (auton vapaapäiviä), joissa osa
kaupunkien keskustoista suljetaan autoilta ja vapautunut
tila tarjotaan erilaisille kestävää kaupunkiliikennettä
edistäville tapahtumille. Varnan kaupunki Bulgariassa
järjesti autottoman päivän vuonna 2020. Silloin kaupungin
pääkatu suljettiin päivän ajaksi moottoriliikenteeltä, ja
kaduista tuli ajanviettopaikkoja, joissa paikalliset pystyivät
viettämään aktiivista aikaa yhdessä. Bulgarialaiskaupungin
lisäksi tuhannet muutkin kaupungit eri puolilla Eurooppaa
ja muualla maailmassa ovat järjestäneet autottomia päiviä
ja vastaavia toimia, joiden tarkoitus on vähentää liikennettä
ja osoittaa aktiiviselle liikunnalle ja sosiaaliselle
vuorovaikutukselle tarvittava tila.

”15 minuutin kaupungissa” ihmiset pystyvät hoitamaan
tarpeelliset asiansa lyhyen kävely- tai pyörämatkan päässä
kotoaan. Näin alueen ihmisten kesken syntyy yhteyksiä, ja
kaupunkielämä ja palvelut voidaan hajauttaa. Ajatus 15
minuutin kaupungista on peräisin Pariisista, jossa
kaupungin päättäjät pyrkivät tarjoamaan pariisilaisille
kaiken tarvittavan heti kotiovella tai kodin lähellä. Siten
mahdollistetaan pääkaupungin ”ekologinen muutos”
asuinalueiden joukoksi. Näin voidaan vähentää saastetta
ja stressiä sekä luoda sosiaalisesti ja taloudellisesti
sekoittuneita alueita tarkoituksena parantaa asukkaiden ja
kävijöiden yleistä elämänlaatua.

Tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 puiteohjelmaan sisältyvässä MORE-hankkeessa
kehitetään suunnittelukonsepteja, jotka kannustavat
aktiiviseen katuelämään ja vähentävät liikenteen ylivaltaa
huomioimalla kaikkien katujen käyttäjien tarpeet, mukaan
lukien aktiivisten liikennemuotojen käyttäjät ja jalankulkijat.
MORE-hankkeen kadut ovat ”ekosysteemejä”
pilottikaupungeissa, joina ovat toimineet Budapest,
Constanța ja Lissabon. Hankkeessa on testattu katutilojen
suunnittelutyökaluja eri tarkoituksiin, esimerkiksi paikasta
toiseen liikkumiseen, ostosten tekoon, sosiaaliseen
elämään ja vapaa-ajan rientoihin.

Vitoria-Gasteizin kaupunki Espanjassa sai Euroopan
ympäristöpääkaupunki -palkinnon vuonna 2012.
Kaupungissa on vuosikymmenten ajan pyritty luomaan
viheralueita keskustaan ja viherkehä kaupungin ympärille.
Asukkaista 98 prosenttia asuu kolmen kilometrin säteellä
tästä viherkehästä. Se on laajan mittakaavan hanke, joka
yhdistää viheralueet kaupunkia ympäröiväksi kehäksi.
Viherkehästä tuli tärkeä alue biologiselle moninaisuudelle
mutta myös suosittu virkistysalue. Se on tarjonnut tilaa
liikunnalle, kohtaamisille ja mahdollisuuden lintujen
tarkkailuun, luomuviljelyyn tai muuhun vuorovaikutukseen
luonnon kanssa. Vitoria-Gasteizin viheralueiden
lisäystoimet kulkevat käsi kädessä kestävämpiä
liikennemuotoja edistävien käytäntöjen kanssa.
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Osa Ruotsin kaupungeista suunnittelevat vievänsä
ajatuksen vielä pidemmälle ja ryhtyvänsä yhden minuutin
kaupungeiksi. Ajatus syntyi Tukholmassa, mutta maan
muut kaupungit aikovat liittyä haasteeseen, johon sisältyy
puisten elementtihuonekalujen asettelu kadun tyhjille
pysäköintipaikoille. Paikalliset asukkaat ovat päässeet
vaikuttamaan huonekalujen suunnitteluun ja
kehitysprosessiin. Tämä toimenpide edistää
yhteisöllisyyden tunnetta, ja sen avulla kadut saadaan
takaisin moottoriliikenteeltä asuinalueen muihin tarpeisiin.

Liikennemelun ja ilmansaasteen
vähennysstrategiat
EU:n rahoittama melunrajoitushanke Phenomena
(Assessment of Potential Health Benefits of Noise
Abatement Measures in the EU) pyrkii löytämään
ympäristön melun terveyshaittoja vähentäviä toimia .
Alustavien tulosten perusteella liiallisen melusaasteen
vaikutukset tulisi huomioida kaupunkisuunnittelussa.
Mahdollisiin ratkaisuihin lukeutuvat
nopeudenrajoitusstrategiat koko kaupunkiseudulle tai
kaupallisten rakennusten käyttö meluesteinä. Siirtymä
kohti melun ennaltaehkäisyä, esimerkiksi pyöräilyn,
kävelyn ja muiden kestävien liikennemuotojen tukemisella,
on tärkeää pyrittäessä vähentämään melua pitkällä
aikavälillä. Ratkaisuja ovat ajoneuvojen pääsyn rajoitukset
taajamissa, jalankulkualueiden perustaminen,
kaupunkialueiden nopeusrajoitusten laskeminen sekä
aktiivisen liikkumisen mahdollistaminen.
EU:n rahoittamassa Interreg-hankkeessa CHIPS (Cycle
Highways Innovation for smarter People Transport and
Spatial Planning) kehitettiin ja edistettiin polkupyöräilyn
valtaväyliä tehokkaana ja kustannustehokkaana,
vähähiilisenä ratkaisuna kaupunkien työskentelyalueille ja
niistä pois liikkumiseen. Hankkeessa kehitettiin ratkaisuja,
jotka voivat auttaa kaupunkeja ja alueita perustamaan
pyöräilyn pääväyliä uutena liikennetuotteena. Tällaiset
ratkaisut voivat auttaa ylittämään fyysiset ja
käyttäytymiseen liittyvät esteet, jotka estävät
työmatkalaisia käyttämästä pyöräilyn pääväyliä, ja lisäksi
niillä voidaan maksimoida synergiaedut pyöräilyn
pääväylien ja muiden liikennemuotojen välillä.

Kaupunkialueiden ilmansaasteiden väheneminen
saavutetaan pääasiassa saasteita aiheuttavan liikenteen
rajoituksilla tai kielloilla. Barcelonassa on käytetty
”superkortteli”-konseptia, jossa kaupunkiin järjestetään
autottomia alueita ohjaamalla liikenne kulkemaan useasta
korttelista koostuvien alueiden ulkopuolelle. Konsepti on
vähentänyt merkittävästi kaupungin melu- ja ilmansaasteita
järjestelmän käyttöönoton jälkeen vuonna 2016. Nyt
paikalliset viranomaiset suunnittelevat laajentavansa
konseptia huomattavasti, ja seuraavalla vuosikymmenellä
Barcelona aikoo muuntaa koko keskusta-alueensa
vihreämmäksi, jalankulkijat ja pyöräilijät paremmin
huomioivaksi alueeksi, jossa yksityisautoilu olisi kielletty
lähes kokonaan. Muita Espanjan pääkaupungissa
Madridissa tehtyjä pyrkimyksiä on ollut vähäpäästöisten
vyöhykkeiden (LEZ) käyttöönotto osana kestävän
kaupunkiliikenteen suunnitelmia (SUMP). Toimenpiteen
huomattavana vaikutuksena typpioksidisaasteet vähenivät
15 prosenttia vain kolmessa kuukaudessa LEZvyöhykkeiden käyttöönoton jälkeen .
Useat Romanian kaupungit, mukaan lukien Iași, Sibiu,
Sighetu Marmației, Suceava, Târgu Mureș ja Pitești, ovat
lähiaikoina tilanneet moderneja, nollapäästöisiä
sähköbusseja, kun kunnat ottavat käyttöön vihreämpiä
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ratkaisuja julkisen liikenteen kaluston laajentamiseksi ja
laajemman palvelun tarjoamiseksi paikallisille. C40:n
vastikään julkaiseman tutkimuksen mukaan huomattavat
vihreät investoinnit julkiseen liikenteeseen voivat vähentää
liikenteen ilmansaasteita jopa 45 prosentilla ja vähentää
kaupunkiliikenteen päästöjä yli puolella vuoteen 2030
mennessä. Euroopan komission uuden kestävää ja
älykästä liikkumista koskevan kattavan strategian mukaan
100:sta Euroopan kaupungista tulee ilmastoneutraaleja, ja
vähintään 100 miljoonaa nollapäästöistä ajoneuvoa ajaa
Euroopan kaduilla maanosan ilmanlaatu- ja
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi osana European
vihreän kehityksen ohjelmaa.
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Fyysinen terveys
EUROOPANLIIKKUJANVIIKON ohjelma
kunnioittaa pitkää aktiivisen liikkumisen
perintöä muistuttamalla, että fyysinen
terveys on toinen kestävän
kaupunkiliikenteen olennainen osa.
Lisäksi merkittävässä osassa on
pakokaasujen ja muiden liikenteeseen
liittyvien haitallisten lieveilmiöiden
minimointi.

24. report-vehicles-in-use-europe-january-2021.pdf (acea.be)
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Ilmanlaatu
Ilmansaasteiden haitalliset vaikutukset on havaittu myös Maailman
terveysjärjestön (WHO) viimeaikaisessa tutkimuksessa, jossa
pienhiukkassaasteen arvioitiin aiheuttavan vuositasolla 376 000 ennenaikaista
kuolemaa EU:n 27 maassa ja Isossa-Britanniassa. Saasteisiin liittyvät kuolemat
ovat silti vähentyneet puolella kuluneiden 30 vuoden aikana. Havaittavissa on
merkittäviä muutoksia ilmansaasteiden vähenemisessä, uusien aktiivisten
liikennemuotojen, kuten sähköpyörien käytössä sekä kaupunkien
pyrkimyksissä lisätä jalankulku- ja viheralueita. Monet Euroopan kaupungit,
esimerkiksi Kööpenhamina ja Amsterdam, ovat sitoutuneet korvaamaan koko
julkisen liikenteen kalustonsa sähköajoneuvoilla vuoteen 2030 mennessä.
Lisäksi Wienin kaupunki päätti valita vaihtoehtoisilla polttoaineilla kulkevat
bussit yhdistettynä julkisen liikenteen käyttöön kannustaviin järjestelmiin.
Menetelmä lisäsi julkisen liikenteen kulkumuotoja 39 prosenttiin, ja julkinen
liikenne aiheuttaa vain 6 prosenttia kaupungin liikenteeseen liittyvistä
hiilidioksidipäästöistä.

376k
Ilmansaasteiden
aiheuttamia
ennenaikaisia
kuolemia on
Euroopassa vuosittain
376 000, mutta ne
ovat vähentyneet 50
% vuodesta 1990

Aktiivinen liikkuminen

Pyörällä työmatkansa kulkevilla
on 46 % pienempi riski sairastua
sydänsairauksiin ja 45 %
pienempi riski sairastua syöpään

6x
Pyörien myynti on
kuusinkertaistunut viime
vuosikymmenen aikana

Sähköpyöriä on eniten
65–69-vuotiaiden
ikäryhmällä.

Aktiivisten liikkumismuotojen käytöllä matkustaja-ajoneuvojen
sijasta voi olla kaksi positiivista vaikutusta: fyysisen terveyden
paraneminen ja pakokaasujen väheneminen. Viisi vuotta
kestäneessä brittiläisessä tutkimuksessa todettiin, että
pyörällä työmatkansa kulkevilla oli 52 prosenttia pienempi riski
kuolla sydänsairauksiin ja 40 prosenttia pienempi riski kuolla
syöpään. Koehenkilöillä oli myös 46 prosenttia pienempi riski
sairastua sydänsairauksiin ja 45 prosenttia pienempi riski
sairastua syöpään.
Talousnäkökulmasta passiivinen elämäntapa aiheuttaa
terveysongelmien lisäksi 80 miljardin euron vuositappiot
Euroopan unionissa. EU:n syöväntorjuntasuunnitelma pyrkii
vähentämään muiden riskitekijöiden lisäksi ilmansaasteista
johtuvia syöpäkuolemia. Suunnitelma on tiiviissä
vuorovaikutuksessa vihreän kehityksen ohjelman ja sen
nollapäästötoimintasuunnitelman kanssa. Sen tarkoitus on
tehostaa jäsenvaltioiden toimia puhtaamman ilman
saavuttamiseksi paremmalla valvonnalla, mallinnuksella ja
kohdennetuilla ilmanlaatusuunnitelmilla.
Liikuntarajoitteilla voi myös olla merkittävä vaikutus
ikääntyviin. Tähän haasteeseen tarttuu aktiivisena ja terveenä
ikääntymisen eurooppalainen teemaviikko. Lisäksi tämä
Euroopan-laajuinen aloite pyrkii ratkaisemaan ongelman EU:n
rahoittaman ”Connected Vitality” -hankkeen kanssa.
EUROOPANLIIKKUJANVIIKON puitteissa keskitytään
tarkemmin pyöräilyyn. Rakennemuutosten lisäksi teknologian
edistykset voivat edistää aktiivista liikkumista. Iän karttuessa
monet kokevat pyöräilyn vaativammaksi, ja edulliseen hintaan

saatavilla olevien sähköpyörien lisääminen voi hyödyttää tätä
kohderyhmää. Sähköpyörien kysynnän yleinen lisääntyminen
on havaittavissa vuosikymmenen aikana
kuusinkertaistuneesta myynnistä, jonka arvioidaan
kaksinkertaistuvan edelleen vuosina 2020–2025 . Tuoreiden
saksalaistutkimusten mukaan suurin osuus sähköpyöristä on
65–69-vuotiaiden ikäryhmällä, 16 prosenttia. Yli 60-vuotiaat
tekevät puolet kaikista Saksan sähköpyörämatkoista, ja 70
vuotta täyttäneet tekevät 29 prosenttia matkoista. Mainittujen
ikäryhmien sähköpyörillä kulkemat matkat ovat 4–8 km
pidempiä kuin ”tavallisilla” polkupyörillä, mikä vastaa 70
prosentin lisäystä .

Mikroliikenne
Sähköpyörien lisäksi toinen kasvava trendi on niin sanottu
mikroliikenne, eli Euroopan kaupunkien keskustoissa tarjolla
olevat pyörät ja sähköpotkulaudat, jotka voi palauttaa minne
tahansa. Näitä kulkuneuvoja voidaan pitää nopeana ja
puhtaana ratkaisuna keskustojen päästöjen vähentämiseksi
samalla, kun ne tarjoavat nopean ratkaisun liikkua paikasta
toiseen kaupunkialueella. Bukarestissa tehtyjen Interregarviointien mukaan paikallinen sähköpotkulautojen tarjoaja
”Flow” sanoo jokaisen ajoneuvon vähentävän
hiilidioksidipäästöjä 3 500 kg elinkaarensa aikana . Näiden
lukujen saavuttaminen riippuu kulkuneuvon kestävyydestä ja
käytön pituudesta. Erään tutkimuksen mukaan
sähköpotkulaudoilla on vain 28 päivän aktiivinen käyttöaika,
kunnes ne romutetaan. Tästä huolimatta on painotettava, että
sähköpyörät tai sähköpotkulaudat eivät tuota pakokaasuja, ja
ne ovat hyvä lisä kaupunkiympäristöjen liikenneratkaisujen
valikoimaan. Kunhan ajoneuvojen huolto ja korjaus
järjestetään ja ne kerätään ympäristöystävällisesti, nämä
ratkaisut voivat tarjota kannattavan vaihtoehdon .
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32. https://www.springerprofessional.de/mikromobilitaet/emissionen/co2-bilanz-von-e-scooter-sharing-ermittelt/17843334

Toimenpiteiden yhdistäminen
kestävän kaupunkiliikenteen
suunnitelmaan (SUMP)
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Päästöjen vähentäminen kaupunkien
keskustoissa
Päästöjen vähentäminen Euroopan kaupunkien
keskustoissa on hyödyksi terveelliselle elämälle. Yksi
erinomainen esimerkki on esimerkilliseksi
LIIKKUVUUSTOIMENPITEEKSI EUROOPANLIIKKUJAN
VIIKOLLA valittu Q-Parkin Park & Ride -aloite. Tämä
yksityinen belgialainen pysäköintipalvelujen tarjoaja tarjoaa
50 prosentin alennuksen pysäköinnistä Antwerpenin
Berchem-rautatieasemalla joka viikonloppu. Pysäköintitilat
sijaitsevat käytännöllisesti kehätiellä, mikä auttaa
vähentämään kaupungin keskustassa liikennöivien
henkilöautojen määrää.

Autoilun rajoittaminen keskusta-alueilla
Tilapäiset tai pysyvät ajoneuvojen pääsyn rajoitukset
taajamissa (UVAR) ovat toinen toimenpide, jolla voidaan
rajoittaa autoliikennettä keskikaupungeissa. UVARkeinovalikoiman sisältyy niin tilapäisiä rajoituksia, joissa
tietyillä vyöhykkeillä sallitaan vain vähäpäästöisiä
ajoneuvoja, kuin myös täysi pääsykielto kaikille
yksityisautoille tietyillä alueilla. Vaikka UVAR-rajoitusten
käyttöönotto voi olla pitkällinen prosessi, myös pienempiä
ja nopeampia ratkaisuja on käytettävissä. Bordeaux ja
Pariisi ovat ottaneet käyttöön autottoman päivän jokaisen
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina koko vuoden 2021
aikana määrittämällä autottomia vyöhykkeitä tietyille
alueille. Tammikuusta maaliskuuhun konseptia testataan

Krakow, Poland

Bordeaux'n kaupungin keskustan länsiosissa. Huhtikuusta
eteenpäin tätä vyöhykettä laajennetaan pohjoiseen ja
etelään. Säännöt ovat voimassa klo 10–18 tai 19. Näin
säännöllinen tapahtuma on helppo ennakoida, mikä auttaa
välttymään liikennevirran suuremmilta häiriöiltä .
Puolan Krakovassa muutettiin useiden kaupungin
aukioiden pysäköintisääntöjä. Aluksi muutoksia vastustivat
sekä liikkeiden omistajat että pysäköintipalvelujen tarjoajat.
Vastahankainen asenne muuttui muutamien kuukausien
kuluessa, kun liikkeenomistajat ja pysäköinnintarjoajat
eivät kärsineetkään taloudellisia tappioita, ja ihmiset
päätyivät viettämään enemmän aikaa uusitulla alueella.
Kyselyissä yli 75 prosenttia vastaajista ei halunnut palata
aikaisempaan käytäntöön. He korostivat olevansa
”erityisen tyytyväisiä autojen puuttumiseen näiltä alueilta”,
minkä lisäksi he ”nauttivat alueen maisemoinnista,
historiallisista rakennuksista ja yleisestä tunnelmasta”.
Nämä esimerkit edellä mainituista kaupungeista ovat vain
pieni osa Euroopan kaupunkien yhteisistä pyrkimyksistä
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
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Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma (SUMP) on pitkän
aikavälin kaikenkattava, integroitu liikennesuunnitelma koko
kaupunkiseudun toiminnalisuudelle. Suunnitelmassa
asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja pyritään löytämään
liikennehaasteisiin kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinnittäen
huomiota liikennemuotojen yleiseen yhdistelmään, jotta
voidaan vähentää ihmisille ja ympäristölle haitallisia
lieveilmiöitä. Budapestin kaupunki korosti SUMPsuunnitelman tärkeyttä yhtenäisemmän lähestymistavan
laatimisessa, jossa oli mukana sidosryhmien edustajia
kaupunginvaltuuston osastoista, valtiolta sekä
kuljetusyhtiöistä. Tällaisella koordinoinnilla voidaan taata,
että kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmilla on laaja tuki.
Lisätietoja kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmista
julkaistaan ELTIS-alustalla sekä kestävän
kaupunkiliikenteen suunnitelmien kehityksen ja käyttöönoton
ohjeissa.

Tilan vapauttaminen aktiiviselle liikkumiselle
Fyysistä liikkuvuutta voidaan edistää tarjoamalla enemmän vihreitä
kaupunkialueita, jotka tarjoavat tilaa lenkkeilylle, joogalle tai luonnosta ja
auringonpaisteesta nauttimiselle – samalla puiden ja suurten pensaiden
varjot tuovat helpotusta asfalttikatujen tai rakennusten aiheuttamaan
lämpötilan nousuun. Esimerkit Ruotsin Göteborgista osoittavat, että
kaupungin puiston lämpötila oli 4 °C matalampi kuin rakennetulla
kaupunkialueella. Lisäksi puut ja muut viherkasvit vähentävät
hiilidioksidipitoisuutta, tarjoavat luonnollisen elinympäristön eri lajeille ja
lisäävät jopa ympäröivien kiinteistöjen arvoa. Toinen esimerkki saadaan
Pariisista. Ranskan pääkaupunki haluaa tarttua kaupungin viheralueiden
lisäämisen hyötyihin istuttamalla 170 000 puuta, luomalla kaupunkiin
merkittävän vihreän vyöhykkeen ja osoittamalla 30 hehtaaria puistoille ja
puutarhoille. Pariisissa on jo 500 000 puuta, joten vuoteen 2026
mennessä toteutettava suunnitelma lisäisi puiden määrä noin 25
prosentilla.

Aktiiviseen liikkumiseen kannustaminen
Aktiivisen liikkumisen kannusteilla voi olla merkittävä vaikutus. Monissa
maissa on ollut jo pitkään käytössä kannustejärjestelmiä, esimerkiksi IsonBritannian työmatkapyöräilyyn kannustava ”cycle to work”, joka tarjoaa
verohelpotuksia pyörien ja varusteiden lainaamiseen tai ostamiseen.
Vastaavia esimerkkejä on toteutettu Belgiassa, autoilun ja
ammattilaispyöräilyn maassa. ”Fietsersbond” (hollanninkielinen Flanderin
ja Brysselin pyöräilynedistämissäätiö) kehitti työnantajille haasteen, jossa
kannustettiin aktiiviseen liikkumiseen seuraamalla sovelluksella kertyviä
kilometrejä sekä kannustamalla yhdessä pyöräilyyn tapahtumilla ja
palkinnoilla, joilla pyrittiin motivoimaan työntekijöitä .

37. https://www.thelocal.fr/20201022/paris-to-plant-170000-new-trees-and-turn-key-spots-into-urban-gardens/
38. https://www.biketowork.be/en/news

Pariisi aikoo
kasvattaa

170 000
puuta vuoteen 2026
mennessä

+25%
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Turvallisuustoimet

FAKTOJA JA LUKUJA

Tässä teemakohtaisten ohjeiden osiossa
tutustutaan tarkemmin turvallisuustoimiin.
Ne on jaettu kahteen osioon: turvalliseen
liikkumiseen, johon sisältyvät esimerkiksi
liikuntarajoitteisten turvallisuutta parantavat
toimet, sekä liikenneturvallisuuteen.
Viimeksi mainittu sisältää toimia
liikenneonnettomuuksien ja -kuolemien
vähentämiseksi.

~15%
EU:n väestöstä on
vammautuneita

39. https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf
40. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617465/IPOL_STU(2018)617465_EN.pdf

Vammaisten turvallisuuden parantaminen
Noin 15 prosentilla EU:n asukkaista on jokin vamma tai rajoite, ja luku
todennäköisesti kasvaa väestön ikääntyessä. Euroopan parlamentin
liikennekomitean selvityksen mukaan liikuntarajoitteiset, sokeat tai näkörajoitteiset
kohtaavat monia hankaluuksia käyttäessään julkista liikennettä. Ongelmat liittyvät
ensisijaisesti ja pääosin merkittäviin pääsyn esteisiin vaihtopysäkeillä ja liikenteen
solmukohdissa sekä tiedon puutteeseen paikallisliikenteen saavutettavuudesta. Jos
nämä tiedot ovat saatavilla, niitä ei välttämättä tarjota saavutettavasti, kuten
pistekirjoituksella tai äänimuodossa.

Liikenneturvallisuuden parantaminen
Euroopan jäsenvaltiot tavoittelevat liikennekuolemien
vähentämistä nollaan – Euroopan komission linjaaman
’Vision Zero’ -tavoitteen mukaan. Liikennekuolemien
lukumäärä on vähentynyt turvavöiden ja EU:n muun
turvallisuuslainsäädännön, autoteollisuuden teknisten
edistysaskelten sekä tiukentuneiden kansallisten
nopeusrajoitusten ansiosta. Vuonna 2001 lähes 55 000
ihmistä menetti henkensä liikenneonnettomuuksissa, mutta
vuonna 2018 liikenneonnettomuuksien uhrien määrä oli
vähentynyt lähes 50 prosentilla.

Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden
turvallisuus
Kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 38
prosenttia tapahtuu kaupunkien kaduilla. Siksi
EUROOPANLIIKKUJANVIIKON vuoden 2021 teema
muistuttaa noin 9 500 traagisesta liikennekuolemasta
vuonna 2018 . Yli 50 prosenttia näistä
liikenneonnettomuuksien uhreista oli pyöräilijöitä tai
kävelijöitä. Auton nopeuden ja pyöräilijän tai jalankulkijan
vamman vakavuuden välillä on selkeä yhteys. On
esimerkiksi todettu, että jalankulkijalla on 90 prosentin
mahdollisuus jäädä henkiin, jos häneen osuu enintään 30
km/h kulkeva auto, mutta alle 50 prosentin todennäköisyys
selvitä 45 km/h kulkevan auton iskusta eikä enää lähes
lainkaan mahdollisuuksia selvitä törmäyksestä, jos auto
kulkee 80 km/h tai sitä suuremmalla nopeudella .

Pyöräilijät ja jalankulkijat ovat haavoittuvimpia ryhmiä
kaupunkiliikenteessä. Euroopan komission yksiköiden
valmisteluasiakirjassa ”EU:n liikenneturvallisuuspolitiikan
puitteet vuosiksi 2021–2030 – seuraavat vaiheet Vision
Zero -tavoitteen saavuttamiseksi” todetaan, että katujen
infrastruktuuri ja ympäristöt ovat osatekijöinä yli 30
prosentissa kolareista . Seuraavan osion parhaiden
käytäntöjen esimerkeissä tuodaan esiin
infrastruktuuriratkaisuja eri puolilta Eurooppaa.

käyttöön erillisiä pysäköintialueita, jotta voidaan välttyä,
ilman kiinteää palautuspistettä käytettävien
sähköpotkulautojen, holtittomalta pysäköinniltä
jalkakäytäville . Eri puolilla Eurooppaa kaupungit yrittävät
hillitä ylinopeuksia asettamalla selkeitä nopeusrajoituksia
ja sakottamalla raskaasti rikkomuksista. Pariisi on ottanut
käyttöön 135 euron sakon jalkakäytävällä ajamisesta ja
asettanut sähköpotkulaudoille lakisääteisen 20 km/h:n
nopeusrajoituksen .

Sähköpotkulautojen
turvallisuuslainsäädäntö

On helppo todeta, että edellä mainittuja sääntöjä tarvitaan,
sillä turvallisuustilastot ovat osoittaneet tällaisiin
liikennemuotoihin liittyvän selkeän vaaran.
Tanskalaistutkimuksen mukaan sähköpotkulautailijat
loukkaantuvat kahdeksan kertaa useammin kuin pyöräilijät,
ja yhdysvaltalaistilastojen mukaan sähköpotkulautojen
käyttäjille syntyy kaksi kertaa todennäköisimmin
päävammoja. Näihin huolestuttaviin lukuihin voidaan
puuttua ehkäisemällä humalassa ajamista ja lisäämällä
mikroliikennepalvelujen käyttäjien koulutusta sekä
parantamalla kaupunkiteiden ja jalkakäytävien laatua
korjaamalla päällystevauriot ja huolehtimalla jalkakäytävien
tasaisuudesta, mikäli se on ongelmana.

Mikroliikenneratkaisut, esimerkiksi vapaasti palautettavat
sähköpotkulaudat, ovat lisääntyneet nopeasti Euroopan
kaupunkien keskustoissa. Lainsäädännössä on kuitenkin
huomattavaa vaihtelua. Jotkin kaupungit ovat asettaneet
sähköpotkulautojen nopeusrajoitukseksi 20 km/h, kun taas
toiset sallivat suurempia nopeuksia. Monissa EU-maissa
laki velvoittaa sähköpotkulautojen kuljettajat käyttämään
jalkakäytäviä. Joissain maissa taas sähköpotkulautojen on
käytettävä ajorataa tai pyörätietä, jos sellainen on
käytössä. Näin epäselvä ja epäjohdonmukainen
lainsäädäntö voi aiheuttaa vaaratilanteita ja aiheuttaa
vaikeuksia matkailijoille .
Myös sähköpotkulautojen pysäköintiä on syytä säännellä
kaduilla liikkuvien turvallisuuden parantamiseksi.
Málagassa ja monessa muussa kaupungissa on otettu

41. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0671
42. https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/scoreboard_2018_en.pdf
43. https://etsc.eu/70-of-road-deaths-in-european-cities-are-pedestrians-cyclists-and-motorcyclists/
44. https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/speed_en.pdf
45. https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/move-2019-01178-01-00-en-tra-00_3.pdf (P10)
46. https://www.sicurstrada.it/Risorse/FERSI-report-scooter-survey.pdf
47. https://www.europe-consommateurs.eu/en/travelling-motor-vehicles/motor-vehicles/electric-scooters-in-france.html
48. https://etsc.eu/itf-report-recommends-action-on-safety-of-e-scooters/
49. https://www.roadspace.eu/wp-content/uploads/2020/05/MORE-D2.3_WITHOUT-CONFIDENTIAL-ANNEXE.pdf

-50%

Liikennekuolemat ovat
vähentyneet 50 %
vuosina 2001–2018

>30%
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kuolemaan johtaneista
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sta tapahtuu
kaupunkialueilla

kolareista johtuu teiden
infrastruktuurista

PARHAAT KÄYTÄNNÖT

Tietoisuuden lisääminen
näkökulmia muuttamalla

Haavoittuvien ryhmien huomiointi
Yhtenä Keski-Euroopan metropolialueista Budapest on
ottanut käyttöön liikennesuunnitelman, jossa huomioidaan
erityisesti jalankulkijat. Sen myötä kaupunki on kehittänyt
useita toimenpiteitä täytäntöönpanokaudelle 2014–2030.
Yksi näistä on vuotuinen liikennemerkkien katsaus
päiväkotien, koulujen ja muiden oppilaitosten ympärillä.
Tätä tukevat liikenteen rauhoittamisen vyöhykkeet.
Rajoitetun nopeuden vyöhykkeet tulisi ottaa käyttöön ilman
lisäliikennemerkkejä, sillä säännöt ovat itsestään selvät.
Tavoitteeseen päästään muuttamalla tien kulkureittiä
lisäämällä reunakiveysalueita tai ”saarekkeita”. Nämä
aloitteet ovat sisältyneet Budapestin kestävän
kaupunkiliikenteen suunnitelman toimenpidepakettiin.
Kansainvälinen julkisen liikenteen järjestö, International
Association of Public Transport (UITP) tarjoaa useita
suositeltuja ohjeita liikuntarajoitteisten tai muiden tukea
tarvitsevien kohtaamiseen. UITP kehottaa olemaan
kärsivällinen ja puhuttelemaan suoraan matkustajaa eikä
hänen saattajaansa. Tukea tarvitsevan kanssa
keskusteltaessa kehonkieli tulisi mukauttaa puhuttuun
sisältöön sekaannusten välttämiseksi. Lisäksi tukea
tarvitsevan henkilökohtaista tilaa tulisi aina kunnioittaa.

iener Linien, Vienna,

ustria

ien ja sen liikenneyhtiö ” iener Linien” ovat erinomainen
esimerkki liikuntarajoitteisten sekä sokeiden tai
näkörajoitteisten henkilöiden osallistamisesta. Poliitikot ja
kohderyhmien edunvalvojat kävivät keskusteluja
tarpeistaan ja haluistaan. Erilaisten yhteistyötempausten,
esimerkiksi julkisen liikenteen pysäkkien lähellä
järjestettyjen kävelyjen avulla on voitu tuoda yhteen
liikuntarajoitteiset, sokeat tai näkörajoitteiset sekä
päätöksentekijät. Tällainen vuorovaikutus parantaa
ymmärrystä . Wiener Linienin julkisen liikenteen pysäkeille
on asennettu urilla tai kyhmyillä varustettuja lattialaattoja
tai kiveyksiä vuodesta 1999. Nämä laajalle levinneet
järjestelmät auttavat sokeita tai näkörajoitteisia löytämään
turvallisimman ja nopeimman tien liikennevälineeseen
noustessa ja sieltä poistuttaessa. Lisäksi Wiener Linienin
pitkällisten pyrkimysten ansiosta kaikki asemat ovat
saavutettavasti maanpinnan tasalla .

50. http://www.sump-challenges.eu/sites/www.sump-challenges.eu/files/bmt2016_eng_v3.pdf
51. https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf
52. https://www.blindenverband-wnb.at/wissenswertes/verkehr/taktiles-leitsystem-wien/
53. https://www.behindertenrat.at/2019/05/walkshop/

54. https://www1.wienerlinien.at/media/files/2020/barrierefrei_354241.pdf
55.http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=qe0x0dQC
56. http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=YwIvnTCo
57. http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=FDtAT8xo

Avoin vuorovaikutus
liikuntarajoitteisiin kohdistuvan
empatian edistämiseksi
Muita käytännöllisiä ja helposti toteutettavia ratkaisuja ovat
tietoisuutta lisäävät kampanjat. Parhaiden käytäntöjen
esimerkkeihin Euroopan kaupungeista lukeutuu työpajoja,
kävelyjä kaupungilla sokeiden tai näkörajoitteisten kanssa
sekä tiedotuskampanjoita. Näissä teemakohtaisissa
ohjeissa otetaan esiin kolme esimerkkiä EUROOPAN
LIIKKUJANVIIKON LIIKKUVUUSALOITTEISTA.
Espanjassa Mallorcan saarella sijaitseva pieni kaupunki
järjesti "kaupungin sokkotreffit", jolloin ihmiset voivat
kokeilla paikallisen sokean avustamana, miltä tuntuu
kävellä näkemättä. Yhteinen kävely kaupungin halki auttoi
kiinnittämään huomion kaikenlaisiin
saavutettavuusongelmiin ja lisäsi tietoisuutta tietyistä
infrastruktuurin ongelmakohdista . Vastaava tietoisuutta
lisäävä kampanja järjestettiin Ranskan Montargis'ssa 70
km:n päässä Orléansista, jossa kohderyhmänä olivat
kaupunginvaltuutetut. Valtuutettuja opastettiin useiden
esteiden ohi, jotta he pääsivät kokemaan liikkumista
sokeana, kuurona tai liikuntarajoitteisena . Turkin Izmirissä
puolestaan terveet ihmiset voivat ajaa tandempyörällä
henkilön kanssa, jolla on jokin rajoite. Ajelun aikana
havainnoitiin yleisiä esteitä .

Autoteiden muuttaminen
kävelykaduiksi

Liikenteen rauhoittaminen ja kaupunkialueiden
nopeusrajoitusten laskeminen

Autottomilla päivillä tai viikonlopuilla on pitkä historia osana
EUROOPANLIIKKUJANVIIKON viettoa. Usein
EUROOPANLIIKKUJANVIIKON tilapäisenä toimena
kehitetyt ratkaisut ovat monessa tapauksessa muuttuneet
pysyväksi ratkaisuksi. EUROOPANLIIKKUJANVIIKON
palkinnon vuonna 2011 voittanut Bologna otti autottomat
vyöhykkeet käyttöön kaupungin historiallisessa
keskustassa tilapäisenä toimenpiteenä. Kymmenen vuotta
myöhemmin autottomista viikonlopuista on tullut
erottamaton osa Bolognan kaupunkielämää. Nämä tarinat
voivat innoittaa kaupunkeja eri puolilla Eurooppaa
käynnistämään vastaavia muutoksia.

Kokonaisten katujen muuttaminen jalankulkukaduiksi on
yksi keino henkilöautojen liikennöinnin rajoittamiseen
tietyillä alueilla. Pienemmilläkin infrastruktuuritoimilla voi
kuitenkin olla merkittävä vaikutus jalankulkijoiden
turvallisuuteen. Saksalaisessa tutkimuksessa on
perehdytty useisiin pienempiin toimiin ja niiden
vaikutuksiin. Tutkimuksen keinovalikoimassa oli muun
muassa jalankulkijoiden saarekkeita, jalkakäytävien
laajennuksia, katujen kavennuksia ja istutuksia .
Jalankulkijoiden saarekkeet ovat kadun keskelle
suunniteltuja erillisiä alueita, joissa jalankulkijat voivat
pysähtyä runsasliikenteisten pääväylien tai suurten teiden
ylityksen aikana. Toimenpide auttaa etenkin ikääntyviä,
liikuntarajoitteisia ja lapsia. Tämä pieni infrastruktuuritoimi
hidastaa ajonopeuksia, kiinnittää kuljettajan huomion ja
lyhentää tienylitysmatkaa. Viimeksi mainittu on myös
pääasiallinen katujen kavennuksen syy sen lisäksi, että
siten pyritään rauhoittamaan liikennettä.

Jalankulkualueiden toteuttamiseen voi kulua huomattavasti
aikaa, mutta Slovenian pääkaupungin Ljubljanan kehittämä
vaiheittainen lähestymistapa on onnistunut. Ratkaisu on
johtanut yhteensä yli 100 000 m2:n alueen muuttamiseen
jalankulkualueeksi (alueen koko vastaa yli 140:tä
jalkapallokenttää). Kaupunki aloitti elävöittämisprosessin
liikenteen lisäännyttyä hallitsemattomasti keskustassa.
Hankkeeseen liitettiin keskustan joenrantojen
elävöittäminen sekä jalankulkusiltojen rakennus joen
poikki. Ljubljanan asukkaiden kanssa käydyn tuloksellisen
vuoropuhelun ansiosta nämä autoliikenteen
vähentämiseen pitkällä aikavälillä suunnitellut prosessit
ovat yhä 88–95 prosenttisesti hyväksyttyjä .

58. https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/
2012/EMW_Best_Practice_Guide_2012.pdf
59. https://www.eltis.org/resources/case-studies/pedestrianisation-ljubljana-city-centre
60. https://www.sutp.org/publications/9584/
61. https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/news/bruxelles-ville-30-premier-bilan-chiffre

Toinen merkittävä toimi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
liikenneturvallisuuden parantamiseksi on nopeuden
rajoittaminen erityisillä suuren riskin alueilla tai koko
kaupunkialueella. Vaikka monessa Euroopan kaupungissa
on laskettu tiettyjen alueiden nopeusrajoitusta, kaksi
viimeaikaista esimerkkiä ovat erityisen mielenkiintoisia:
Bilbao Espanjassa ja Belgian pääkaupunki Bryssel. Bilbao
voitti EU:n kaupunkien liikenneturvallisuuspalkinnon
vuonna 2020, kun taas Bryssel sai kestävän
kaupunkiliikenteen suunnittelun palkinnon vuonna 2019.
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Vuonna 2007 Bilbao otti käyttöön SUMP-suunnitelmaansa
sisältyvän liikenneturvallisuussuunnitelman, jossa
rajoitettiin vuosittaisten liikennekuolemien määrä enintään
kolmeen uhriin vuoteen 2011 mennessä. Bilbao oli
ensimmäinen yli 300 000 asukkaan kaupunki, joka otti
käyttöön 30 km/h:n nopeusrajoituksen 87 prosentilla
teistään. Toimenpide oli merkittävä askel
liikenneturvallisuuden parantamisessa samalla, kun se
vähensi melusaastetta ja muita henkilöautoliikenteen
haittapuolia. Nämä toimet hyväksyttiin laajalti paikallisten
sidosryhmien kanssa käytyjen kokonaisvaltaisten
keskustelujen ja vahvan viestintäsuunnitelman ansiosta,
joiden tarkoitus oli lisätä asukkaiden hyväksyntää. Pelot
siitä, että 30 km/h nopeusrajoitus pidentäisi matka-aikaa ja
heikentäisi liikenteen sujuvuutta, osoittautuivat turhiksi.
Toinen merkittävä muutos tapahtui Brysselissä, jossa
myös vähennettiin kaikkien katujen nopeusrajoitusta 30
km/h:iin 1.1.2021, useita pääkatuja lukuun ottamatta.
Tämän merkittävän toimen pääasiallisina syinä ovat
melusaasteen vähentäminen ja liikenneturvallisuuden
parantaminen. Tulokset olivat nähtävillä jo yhden
kuukauden jälkeen käyttöönotosta Euroopan
pääkaupungin lukuisissa mittauspisteissä tehtyjen
tarkastusten perusteella. Tietojen perusteella keskinopeus
oli laskenut keskimäärin 9 prosenttia sekä 30 km/h:n että
50 km/h:n vyöhykkeillä, kun järjestelmä oli ollut käytössä
vain yhden kuukauden. Toisin kuin kuviteltiin, matkaan
kuluvat ajat ovat pysyneet tasaisina sekä ruuhka-aikoina
että niiden ulkopuolella .

5

COVID-19-vastatoimet
Tässä osiossa käydään läpi useita COVID19-vastatoimia kaupunkiliikenteestä ja
jaetaan tilastoja Euroopan kaupungeissa ja
koko maailmassa julkisen elämän
mullistaneesta ajasta. Keskitymme etenkin
pandemian vastatoimien aiheuttamien
muutosten positiivisiin puoliin.

62. https://civitas.eu/document/topic-guide-planning-more-resilient-and-robust-urban-mobility

Kirjoittajat haluavat painottaa, että muut EU:n rahoittamat hankkeet, organisaatiot ja
toimielimet ovat kirjoittaneet paljon tästä aiheesta. Englanninkieliset julkaisut ”The
SUMP Topic Guide on Planning for More Resilient and Robust Urban Mobility”
(Muutoskykyisemmän ja varmatoimisemman kaupunkiliikenteen SUMP -opas) sekä
”SUMP Practitioner Briefing on COVID-19” (SUMP-toimijan COVID-19 -opas) tarjoavat
kattavaa opastusta ja esimerkkejä parhaista käytännöistä. Tässä asiakirjassa annetaan
lyhyt katsaus muutamasta valitusta toimesta.
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma tukee toipumista COVID-19-pandemiasta
auttamalla uudelleenrakentamaan kestävämpää EU:n taloutta, luomalla
työmahdollisuuksia ja vähentämällä sosiaalista epätasa-arvoa. Euroopan komission
kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskeva strategia pyrkii auttamaan Euroopan
liikennejärjestelmää toipumaan nopeasti COVID-19-kriisin vakavista vaikutuksista
entistä kestävämpänä, älykkäämpänä ja palautumiskykyisempänä.

FAKTOJA JA LUKUJA

Luottamuksen palauttaminen
julkiseen liikenteeseen
COVID-19 on vähentänyt merkittävästi julkisen liikenteen
käyttöä niin Euroopassa kuin koko maailmassakin.
Euroopan kaupungeista julkisen liikenteen käyttö väheni
esimerkiksi Lyonissa ja Nizzassa 85–95 prosenttia vuoden
2020 alussa. Vastaava merkittävä pudotus havaittiin
Alankomaissa. Tämä huomattava matkojen väheneminen
johtui osittain turhistakin huolista viruksen tarttumisesta
junissa tai busseissa. Saksan ja Ranskan hallituksen
tartuntatautivirastojen tutkimusten mukaan vain 0,2–1,2
prosenttia COVID-19-tartunnoista on voitu jäljittää
mihinkään kulkuneuvoon (maalla, ilmassa tai merillä
kulkevaan ). Näitä tutkimuksia tukevat kiinalaistutkimukset,
jossa on arvioitu suurinopeusjuniin liittyviä ryppäitä.
Tutkimus korostaa, että julkinen liikenne on hyvin
turvallista, mikäli matkustajat pystyvät säilyttämään riittävät
turvavälit ja altistus pysyy kohtuullisen lyhyenä.
Ranskassa, Itävallassa ja Japanissa tehdyt tutkimukset
vahvistavat, että lyhyet metromatkat aiheuttavat
minimaalisen riskin verrattuna monituntisiin junamatkoihin.

Siirtymä aktiiviseen liikkumiseen
Julkisen liikenteen ja työmatkaliikenteen käytön
vähenemisen ohella oli havaittavissa selkeä siirtyminen
aktiiviseen liikkumiseen, kuten pyöräilyyn ja kävelyyn.
Kaupunkien hallitukset eri puolilla Eurooppaa ovat
kannustaneet käyttäytymismuutokseen perustamalla
tilapäisiä tai pysyviä pyöräilyväyliä. Saksalaisessa
tutkimuksessa analysoitiin Euroopan-laajuisia ilmoituksia
pop-up-pyöräteistä pandemian aikana. Tutkijat havaitsivat,
että tällaisista infrastruktuurimuutoksista oli ilmoitettu 2 000
kilometrin verran heinäkuussa 2020. Pop-up-pyöräteitä
perustettiin moniin Euroopan kaupunkeihin, kuten Berliiniin
(23 km), Brysseliin (40 km ), Budapestiin (20 km), Pariisiin
(32 km) ja Roomaan (150 km).

Ilmanlaadun paraneminen
Aktiiviseen liikkumiseen siirtymisen lisäksi Euroopan
kaupungeissa havaittiin typpidioksidi- (NO2) ja
pienhiukkassaasteen (PM2.5) väheneminen maaliskuun
2020 liikkumisrajoitusten aikana. Edelliseen vuoteen
verrattuna NO2-päästöt vähenivät huomattavasti Euroopan
kaupungeissa, esimerkiksi Pariisissa (54 %), Milanossa
(21 %), Barcelonassa (55 %) ja Lissabonissa (51 %)
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Vain 0,2–1,2 % COVID19 tartunnoista on
liittynyt julkiseen
liikenteeseen
Euroopan ympäristökeskuksen (EYK ) mukaan. NO2päästöjen osalta Pariisin Sorbonnen yliopiston
meteorologisen laboratorion analyysit osoittavat, että
päästöt vähenivät yli 30 prosentilla Itävallan, Belgian,
Bulgarian, Ranskan, Italian, Espanjan, Sveitsin ja
Portugalin urbaaneilla alueilla (jossa lasku oli yli 50
prosenttia). Päästöt vähenivät kaikkien arvioitujen
Euroopan maiden kaupunkialueilla. Sama koskee PM2.5tasoja, jotka vähenivät kaikilla kaupunkialueilla Puolaa
lukuun ottamatta. Huomattavimmat vähennykset mitattiin
Ranskassa (18 %), Italiassa (20,5 %), Portugalissa (23,5
%) ja Sloveniassa (18,4 %).
Vähentynyt ajoneuvoliikenne johti myös liikennekuolemien
vähenemiseen. Liikennekuolemat vähenivät 19
jäsenvaltiossa 25:stä huhtikuussa 2020 verrattuna
edellisten kolmen vuoden huhtikuuhun. Liikenteessä kuoli
910, kun edellinen keskiarvo oli 1 415 kuolemaa, joten luku
pieneni noin 35 prosentilla.

PARHAAT KÄYTÄNNÖT

Aktiivinen liikkuminen
koronaviruspandemian aikana

Kirjoittajat suosittelevat
EUROOPANLIIKKUJANVIIKON kumppanien keräämiä
tietoja, joista kerrotaan englanninkielisissä julkaisuissa
”COVID-19 and mobility” (COVID-19 ja liikenne),
”reinventing cities after COVID-19” (kaupungit
mullistuksessa COVID-19:n jälkeen) sekä ”SUMP Topic
Guide on COVID-19 Resilience” (SUMP-opas COVID19-resilienssistä).

Pandemian aikana monet valitsivat aktiivisia liikkumismuotoja,
kuten kävelyn ja pyöräilyn, ja kaupunkien päättäjät ryhtyivät moniin
toimiin kannustaakseen aktiiviseen liikkumiseen ja vähentääkseen
julkisen liikenteen infrastruktuuriin kohdistuvaa taakkaa. Monet
kaupungit laajensivat tilapäistä liikenneinfrastruktuuriaan
luodakseen pysyviä ratkaisuja. Tämän asiakirjan julkaisuhetkellä ei
vielä tiedetä, pysyvätkö kaikki tilapäiseksi tarkoitetut ratkaisut
käytössä, joten keskitymme pysyviin toimenpiteisiin.

Julkisen liikenteen turvatoimet

Italiassa Milanon kaupunki sai useilta maailman kaupungeilta
innoituksen uudistaa kaupungin keskustan katutilan jakautumista.
Politiikka-asiakirjan ”Strade perte” (avoimet kadut) tarkoitus on
avata kaupungin kadut aktiivisille liikennemuodoille ja siirtää
painopiste pois henkilöautoilulta laajentamalla pyöräteitä ja
jalankulkualueita. Strade Aperte -ohjelma on omaksunut lupaavia
ratkaisuja muista kaupungeista, esimerkiksi Berliinistä ja
Barcelonasta. Niihin sisältyy puiden istutusta, puistoteiden
parantamista sekä liikennemäärältään huomattavien
risteysalueiden uudelleenjärjestelyä. Monet muut kaupungit ovat
määrittäneet pyörätietavoitteeksi tietyn kilometrimäärän, mutta
Milanon ohjelmassa tarkoitus on luoda henkinen siirtymä aktiivisen
liikkumisen asenteissa.

Useat Euroopan kaupungit päättivät osoittaa erityisiä
busseja riskiryhmille tai kriittisten alojen työntekijöille
COVID-19-pandemian ollessa pahimmillaan. Näin
toimittiin esimerkiksi Romanian Iasissa . Vastaavia
toimia on toteutettu muissakin kaupungeissa, kuten
Dublinissa, joka päätti ylläpitää bussien vuorovälejä
nykyisillä reiteillä julkisen liikenteen käytön
vähenemisestä huolimatta. Lisäksi bussireittejä
muutettiin niin, että voitiin välttää tungoksen syntyminen
kapeille bussipysäkeille ja sovittaa pyöräkaistat Irlannin
pääkaupungin teille . Tiedon jakamisesta on myös
merkittävää hyötyä taistelussa pandemiaa vastaan,
esimerkkeinä Saksassa älypuhelinsovellusten jakamat
tiedot rautatieyhtiö Deutsche Bahnin junien
varausasteesta tai bussien varaustilanteesta
tiedottaminen Espanjan Kataloniassa .

Bordeaux, viinistään kuuluisa 250°000 asukkaan alue, on
perustanut 78 kilometrin verran pop-up-pyöräteitä, asentanut
tilapäisiä pyörätelineitä kaupungin keskustaan, tarjonnut
opiskelijoille oman 1 000 vuokrapyörän kaluston ja lisännyt
nykyiseen vuokrakalustoon 200 sähköpyörää.
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Kestävän kaupunkiliikenteen
suunnitelmien (SUMP) nopeutettu toteutus
Opiskelijakaupunki ja Italian Emilia-Romagna-alueen
pääkaupunki Bologna laajentaa nykyistä 145 kilometrin
pyörätieverkostoaan noin 500 kilometriin tulevien vuosien
aikana. Kaupungin pyöräilysuunnitelmat, jotka on kehitetty
kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman (SUMP) puitteissa,
saivat vauhtia COVID-19-pandemian aikana. Bolognan
kaupunginjohtajan mukaan kestävän kaupunkiliikenteen
suunnitelmista 60 prosenttia, Bicip Metropolitanan, kaupungin
keskusta-, liike- ja asuinalueiden yhdistämishankkeen, oli
määrä olla valmiina vuoden 2020 mennessä. Kestävän
kaupunkiliikenteen suunnitelma oli merkittävässä osassa, sillä
sen ansiosta kaupunkiseutu ja Bolognan kaupunki voivat
nopeasti ottaa käyttöön nykyiset suunnitelmat. Kestävän
kaupunkiliikenteen suunnitelmalla on strategisia, pitkän
aikavälin tavoitteita, mutta myös lyhyen aikavälin tavoitteita.
Tämän joustavuuden ansiosta muut kestävän
kaupunkiliikenteen suunnitelmaa noudattavat kaupungit,
kuten Antwerpen ja Gent (Belgia), Katowice (Puola), Lissabon
(Portugali) ja Szeged (Unkari) ovat voineet ottaa toimia
käyttöön nopeutetusti COVID-19-pandemian aikana,
olosuhteiden ja prioriteettien muuttuessa.

#MobilityWeek

