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1) Johdanto
Tämän vuoden teema
EUROOPANLIIKKUJANVIIKON 2022 teema on ”Paremmin yhteydessä”. Teeman tarkoituksena on
heijastaa eri puolilla Eurooppaa asuvien ihmisten halua jälleen olla yhteydessä toisiinsa pitkään
jatkuneen eristyneisyyden ja rajoitusten jälkeen. Ihmiset voivat tavata toisiaan kaupunkien aukioilla ja
liikkumalla julkisilla kulkuneuvoilla. Paremmat liikenneyhteydet tarkoittavat paremmin verkottuneita
paikkoja ja ihmisiä, mikä on yksi Euroopan komission Euroopan vihreän kehityksen ohjelman1
painopistealueista. Kestävän ja älykkään liikkumisen strategiassa2 pyritään lisäksi parantamaan
päättäjien, palveluntarjoajien, kaupunkisuunnittelijoiden ja ihmisten välisiä yhteyksiä. Vuonna 2021
painotettiin kaupunkiliikenteen terveysnäkökohtia, ja tämän vuoden teemalla ”Paremmin yhteydessä”
juhlistetaan EUROOPANLIIKKUJANVIIKON tavoitetta tuoda ihmiset yhteen.
Koska liikenne on toiseksi saastuttavin ala Euroopassa3 ja EU:n sisäisen liikenteen päästöissä oli vuosina
2018–2019 jopa 0,8 prosentin verran kasvua4, ilman merkittäviä ponnisteluja ei saavuteta Euroopan
tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2050 mennessä nollaan, kuten Euroopan vihreän
kehityksen ohjelmassa on hahmoteltu. Koska kyse on merkittävästä haasteesta, kaikkien sidosryhmien
ja kaupunkien on toimittava yhteistyössä (kaupunkien) liikkumispäästöjen vähentämiseksi selvästi.
Määritettyjen tavoitteiden saavuttamista vaikeuttavat COVID-19-pandemia tai Venäjän Ukrainaan
hyökkäyksen mukanaan tuoman energiaepävarmuuden kaltaiset kriisit. Näiden haasteiden
ratkaisemiseksi laadittu REPowerEU-suunnitelma5 sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään säästämään
energiaa, monipuolistamaan energiantoimituksia, korvaamaan fossiilisia polttoaineita nopeuttamalla
Euroopan siirtymistä puhtaaseen energiaan sekä yhdistämään älykkäästi investointeja ja uudistuksia6.

1

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
3 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02
4 https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF7
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
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”Paremmin yhteydessä”
”Paremmin yhteydessä” kattaa kaikki kaupunkiympäristön kestävän liikenteen osa-alueet, jotka voidaan
tiivistää seuraaviin englanniksi p-kirjaimella alkaviin sanoihin: people (ihmiset), places (paikat), packages
(paketit) ja policy & planning (politiikka & suunnittelu).
Joukkoliikenne on läsnä koko elämämme ajan verkottumisen, turvallisen matkustamisen ja
ympäristönsuojelun varmistamiseksi – yhdessä aktiivisen liikkumisen ja liikennepalvelujen yhteiskäytön
sekä muiden yhdistettyjen, tilattavien ja kestävien liikennevaihtoehtojen kanssa. Perinteisten
liikennemuotojen yhdistäminen uusiin digitaalisiin ratkaisuihin on edelleen yksi tulevaisuuden
keskeisimmistä kysymyksistä.
Jokaista näistä neljästä aiheesta käsitellään omassa luvussaan. Tässä asiakirjassa pyritään antamaan
hyvä yleiskatsaus äskettäisistä parhaista käytännöistä ja aloitteista, joita on toteutettu kunnissa ja
kaupungeissa, sekä kansalaisten aloitteista, jotka voivat toimia innoituksen lähteenä omille kestävämmän
kaupunkiliikenteen aloitteille.
Ihmiset ovat olleet EUROOPANLIIKKUJANVIIKON keskipisteessä jo yli 20 vuoden ajan, ja he ovat edelleen
kampanjamme kantava voima. Kampanjasivustolle ladataan 16.–22. syyskuuta järjestettävän viikon aikana joka
vuosi useita tuhansia tapahtumia, hankkeita ja esimerkkejä parhaista käytännöistä. Vuoden aikana lähetetään noin
600 MOBILITYACTION-toimenpidettä, mikä osoittaa, että EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO on onnistunut
yhdistämään ihmisiä ja toteuttamaan omia kestäviä liikennealoitteitaan. Lisäksi Euroopan nuorison teemavuoden
20227 aikana keskitytään luomaan yhteyksiä nuoriin kaikilla toiminta-aloilla.
Paikkojen, myös kaupunkipaikkojen ja viheralueiden, on oltava miellyttäviä ja toimivia, jotta ihmiset voivat tavata
ja luoda yhteyksiä. Viime vuoden Clean Cities -kampanjakyselyyn osallistuneista 82 prosenttia piti vihreyden
lisäämistä Euroopan kaupungeissa keskeisenä vaatimuksena8.
Paketeilla voi olla kaksoismerkitys: niillä voidaan viitata sekä fyysisiin paketteihin ja niiden ekologiseen
toimittamiseen liittyviin jatkuvasti kasvaviin logistiikkahaasteisiin että digitaalisiin tietopaketteihin. Jälkimmäinen on
olennaista kaupunkiliikenteen sujuvuudelle, ja se edellyttää parempia yhteyksiä tiedon tarjoajien ja käyttäjien välillä.
Politiikan suunnittelua tarvitaan kaikissa kaupungeissa, jotta kaupunkiliikenteen yhteisiin haasteisiin voidaan
vastata kattavasti ja joustavasti. EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO tarjoaa kaupunkisuunnittelijoille loistavan
tilaisuuden saada virikkeitä kansalaiskeskeisestä liikkumissuunnittelusta. Kansalaisten osallistuminen on keskeinen
osa Euroopan komission kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmaa (SUMP). EUROOPANLIIKKUJANVIIKON
aikana järjestettävät julkiset kuulemiset voivatkin saada aikaan uudenlaisia ihmis- ja ympäristöystävällisiä
liikenneratkaisuja asuinalueilla.

7

https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://cleancitiescampaign.org/2021/05/04/what-city-dwellers-want-from-their-mayors-post-covid/9
https://twitter.com/mobilityweek
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EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO-kampanjaan osallistuminen
Tämän vuoden teema ”Paremmin yhteydessä" kuvastaa myös toivettamme olla yhteydessä kansalaisiin!
Kutsummekin sinut seuraamaan meitä Twitterissä9, Instagramissa10 ja Facebookissa11. Voit lähettää
meille tietoa kaikesta, mitä sinä ja paikallinen tiimisi teette tämän vuoden aiheiden osalta.
Vuonna 2021 EUROOPANLIIKKUJANVIIKKOON osallistuttiin enemmän kuin koskaan aiemmin: yli
3 100 kuntaa ja kaupunkia 53 maasta ja lähes 650 lähetettyä MOBILITYACTION-toimenpidettä koko
vuoden aikana.
Osallistu
EUROOPANLIIKKUJANVIIKKOON
syyskuussa.
Voit
osallistua
EUROOPANLIIKKUJANVIIKKOON monin eri tavoin. Jos edustat kuntaa tai kaupunkia, voit osallistua
kampanjan
pääviikolla
16.–22.
syyskuuta
sivustollamme
esittelemällä
omia
toimiasi.
www.mobilityweek.eu
Lähetä MOBILITYACTION-toimenpiteen kuvaus ja kerro menestystarinanne. Jos edustat yritystä,
kansalaisaloitetta, oppilaitosta tai muuta tahoa, voit lähettää kestävää liikkumista koskevia aloitteita ja
”paremmin yhteydessä” -teemaan liittyviä MOBILITYACTION-toimia koko vuoden ajan. Tämän vuoden
teemakohtaisissa ohjeissa on useita esimerkkejä MOBILITYACTION-toimista, joita paikalliset
kampanjoijat eri puolilta Eurooppaa ovat esitelleet. Voitte myös kertoa tulevien MOBILITYACTIONtoimien menestymisestä.
Lähettämällä menestystarinan voit voittaa palkintoja. Onko kuntasi tai kaupunkisi saavuttanut kestävän
kaupunkiliikenteen edistämistä koskevia erityisen merkittäviä tuloksia? Voit saada palkinnon
esimerkillisestä työstä EUROOPANLIIKKUJANVIIKON kampanjassa. Kampanjassa myönnetään
erilaisia palkintoja saavutusten asiayhteyden mukaan. Rohkaisemmekin ilmoittautumaan vuotuisiin
kilpailuihimme.

9

https://twitter.com/mobilityweek
https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/?hl=en
11 https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek12 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
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Yhteydet muihin EU-aloitteisiin
EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO on merkittävä tapahtuma Euroopan asialistalla, ja se täydentää myös
useita keskeisiä EU:n poliittisia aloitteita. Euroopan komission Kestävän ja älykkään liikkumisen
strategiassa12 esitellään 82 erityisaloitetta, jotka on määrä toteuttaa seuraavien neljän vuoden aikana
ensimmäisenä askeleena kohti yleistä tavoitetta eli ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050
mennessä. Lisäksi kampanjamme tukee Euroopan ilmastosopimusta13 eli tietoisuuden lisäämiseen
tähtäävää aloitetta, jossa keskitytään ilmastonmuutosta torjuviin sitoumuksiin ja toimiin kaikkialla
Euroopassa. EUROOPANLIIKKUJANVIIKOLLA on siten tärkeä asema kannustettaessa ihmisiä,
kaupunkeja, oppilaitoksia, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä edistämään kestävää kaupunkiliikennettä.
Edellä mainittujen aloitteiden lisäksi EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO tukee myös EU:n tavoitteita
seuraavissa aloitteissa: EU:n vihreä viikko14 ja EU:n kestävän energian viikko15. Menestyksekkään
Euroopan rautateiden teemavuoden 202116 jälkeen järjestettävän Euroopan nuorison teemavuoden
202217 tavoitteena on nostaa nuoret keskipisteeseen ja korostaa nuorten panosta kaikilla yhteiskunnan
osa-alueilla, mukaan lukien mahdollisuuksia vaikuttaa kaupunkiympäristön tulevaisuuteen ja kestävään
kaupunkiliikenteeseen.

12

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_en
14 https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week_en
15 https://eusew.eu/
16 https://europa.eu/year-of-rail/index_en
17 https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
18 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf
13
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2) Ihmiset
Kaupunkiliikennettä koskevat päätökset koetaan valitettavan usein pitkälti ylhäältä alaspäin
suuntautuviksi toimenpiteiksi, ja yksilöt saattavat tuntea, että heidät sivuutetaan tai suljetaan ulkopuolelle.
Siksi osallistavampi ja kokonaisvaltaisempi päätöksentekoprosessi voi auttaa ihmisiä saamaan äänensä
kuuluviin. Vaikka kansalaislähtöiset toimenpiteet saattavat viedä usein enemmän aikaa, niiden tulokset
saattavat olla hyvin palkitsevia. Seuraavassa luvussa selitetään yhteiskehittämisen kehystä ja
korostetaan sitä, että kaikkiin vaikuttavissa toimenpiteissä on tärkeää huomioida kansalaisyhteiskunnan
aloitteet sekä kaikkien ikäluokkien ja sosioekonomisten ryhmien edustajat.

2a) Yhteiskehittäminen
Yhteiskehittäminen voidaan määritellä ”järjestelmälliseksi prosessiksi, jossa luodaan uusia ratkaisuja
yhdessä ihmisten kanssa – ei heidän puolestaan vaan ottamalla ihmiset ja yhteisöt mukaan politiikan ja
palvelujen kehittämiseen”18. Tämä määritelmä oli lähtökohtana EU:n rahoittamassa SUNRISEhankkeessa19, jossa edistettiin yhteiskehittämisprosesseja kuudessa kaupungissa eri puolilla Eurooppaa
ja muualla. Seuraavissa kolmessa esimerkissä parhaista käytännöistä keskitytään yhteiskehittämisen eri
näkökohtiin ja kansalaisten osallistumisen eri tasoihin.

Asuinalueen pysäköintiongelman ratkaiseminen yhteiskehittämisen avulla Saksan
Bremenissä
Eri puolilla Eurooppaa on ennen 1940-lukua rakennettuja historiallisia kaupunginosia, joissa on varattu
vain vähän parkkipaikkoja henkilöautoille kadunvarsilla tai muualla. Näin on asian laita myös Bremenin
kaupunkiosavaltiossa Luoteis-Saksassa. Kapeat kadut ja jalkakäytävät ilman kadunvarsipysäköintiä
koskevaa suunnitelmaa olivat tavallisia Hulsbergin kaupunginosassa. Se on varsin pieni alue
hansakaupungin itäpuolella, lähellä kuuluisaa Weserstadionia. Vielä äskettäin autot osittain tukkivat
jalkakäytävät kadun kummallakin puolella. Pyörätuolin käyttäjien ja lastenvaunuja työntävien olikin usein
mahdotonta kulkea jalkakäytävillä. Tilanpuute vaikeutti myös selvästi palokunnan ja jäteautojen
liikkumista. Autoilijoiden mielestä heillä oli oikeus pysäköidä autonsa kotinsa eteen. Tästä seurasi kinaa
niiden asukasryhmien kanssa, jotka halusivat suunnitella uudelleen ja rajoittaa kadunvarsipysäköintiä.

18
19

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf
https://civitas-sunrise.eu/20 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf
8
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Ylhäältä alaspäin suuntautuvien toimenpiteiden sijaan kaupungin viranomaiset käynnistivät hankkeen,
jossa määritettiin yhdessä haasteet ja kehitettiin ratkaisuja. Ne toteutettiin kolmannessa vaiheessa
yhteisesti ja niitä arvioivat erilaiset asukasryhmät. Kun edellä mainitut haasteet oli määritetty, kaupungin
viranomaiset suunnittelivat kadunvarsipysäköinnin uudelleen yhdessä asukkaiden kanssa. Eri
eturyhmien välinen sovittelu oli prosessin olennainen osa. Arki-iltoina järjestettiin kymmeniä tiedotus- ja
tiedonvaihtotapaamisia. Lisäksi kuultiin erityisesti niitä heikommassa asemassa olevia ryhmiä, jotka
kärsivät haastavasta pysäköintitilanteesta, kuten liikuntarajoitteisia, lapsiperheitä ja vanhempia ihmisiä.
Tärkein saavutus oli, että pysäköinti organisoitiin uudelleen ja saatiin 1 600 metriä lisää kadunvartta. Se
lujitti myös yhteenkuuluvuuden tunnetta ja osoitti, että asukkaiden keskustelut voivat johtaa hedelmällisiin
tuloksiin. Useimmat tienkäyttäjät, jalankulkijat ja liikuntarajoitteiset pystyvät nyt helpommin kulkemaan
jalkakäytävillä. Yhteiskehittäminen menestyi yleisesti mainiosti, joten se toistetaan Bremenin muissa
kaupunginosissa20.

Multimodaalisten liikkumiskeskusten luominen Portugalin Lissabonissa
Lissabonin kaupungissa on hyvin toimiva metrojärjestelmä, joka kuljetti 173 miljoonaa matkustajaa eli
hieman yli 500 000 ihmistä päivässä vuonna 201921. Yhdessä muiden joukkoliikennemuotojen kanssa
sen osuus Portugalin pääkaupungissa arkisin tehdyistä matkoista on 18 prosenttia, mikä on hieman
vähemmän kuin aktiivisen liikkumisen osuus (24 prosenttia). Valitettavasti 56 prosenttia kaikista
matkoista tehdään henkilöautoilla. Näin ollen joukkoliikenteen lisääminen on olennainen lähtökohta
Lissabonin päästöjen vähentämisessä.

20

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf
https://www.metrolisboa.pt/company/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/RC2019-EN.pdf
p7https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf
21
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Lissabonin
suurin
pysäköintiyhtiö
EMEL
käynnisti
kaupungin
viranomaisten
kanssa
yhteiskehittämisprosessin, jonka tavoitteena on hyödyntää multimodaalisten liikkumiskeskusten
mahdollisuuksia. Nämä fyysiset asemat on sijoitettu strategisesti nykyisten joukkoliikennereittien
risteyskohtiin. Useimmissa näistä kauttakulkupaikoista on jo tarjolla useita liikennemuotoja. Esimerkiksi
kaupungin koillisosassa sijaitsevalta Orienten rautatieasemalta on kauko- ja lähijunayhteyksiä sekä linjaautoliikennettä.

© monteiro.onlie / Shutterstock

Kun kaupunkiin sopiva liikkumiskeskuskonsepti oli luotu, liikennesuunnittelijat aloittivat seuraavaksi
yhteiskehittämisprosessin laajalla kvantitatiivisella kyselytutkimuksella joukkoliikenteen käyttäjien
toiveista ja tarpeista. Kyselyyn osallistui yli 2 000 käyttäjää. Siinä tiedusteltiin, miten tyytyväisiä käyttäjät
olivat opasteisiin, käyttömukavuuteen ja turvallisuuteen viiden määritetyn keskuksen ympäristössä.
Koska suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että viisi keskusta oli jo hyvin yhdistetty toisiinsa, Lissabon
pyrkii nyt parantamaan näiden keskusten yleistä turvallisuutta ja ilmapiiriä. Noin 50 prosenttia
haastatelluista ei tuntenut oloaan mukavaksi keskuksissa eikä pitänyt niiden ilmapiiristä. Lisäksi kysyttiin,
miten keskuksia voitaisiin parantaa. Eniten kannatusta (yli 90 prosenttia) saivat kaupungin viheralueiden
lisääminen ja yleisten istumatilojen parantaminen. Nämä tulokset ristiintarkistettiin syvällisillä
haastatteluilla, joista saatiin samankaltaisia tuloksia.
Voidaankin siten todeta, että käyttäjät osoittivat kaupungin viranomaisille selvästi kaipaavansa
investointeja erityisiin parannuksiin näissä viidessä keskuksessa. Tällaisten kyselyjen avulla voidaan
suhteellisen edullisesti määrittää investointien lähtökohdat22.

https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf
https://veroverdestraat.be/over-het-project/
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Valloita katu -hanke: yhteiskehittäminen Leuvenissa

© Henk Vrieselaar / Shutterstock

Vaikka asukkaiden kyselytutkimusten yhteiskehittämisvaikutus on varsin rajallinen, asukkaat voivat
vaikuttaa päätöksentekoprosesseihin suoraan muiden toimien avulla. Hyvä esimerkki tästä on Leuvenin
”Valloita katu” -hanke. Noin 100 000 asukkaan belgialaiskaupungissa on useita tuhansia opiskelijoita, ja
se onkin yksi Belgian tärkeimmistä pyöräilykaupungeista. Leuvenin asukkaiden mielestä autot hallitsevat
kuitenkin edelleen katuja. ”Verover de Straat” (Valloita katu) -hankkeen23 tavoitteena onkin ”tehdä
kaduista yhdessä asukkaiden kanssa vihreämpiä, terveellisempiä, viihtyisämpiä, turvallisempia ja
lapsiystävällisempiä!”. Tähän päästään antamalla asukkaille mahdollisuus suunnitella uudelleen joitakin
entisiä pysäköintialueita. Alustavan hakuajan jälkeen useiden valittujen katujen asukkaat saavat
mahdollisuuden suunnitella katunsa tiettyjä osia. Jos asukkaat pitävät tuloksista, toimenpiteet otetaan
käyttöön pysyvästi. Useat paikalliset aloitteet valvovat hanketta ja se saa tukea Leuvenin kaupungilta.
Tähän mennessä on järjestetty julkisia tarjouspyyntöjä, joihin voivat osallistua tiettyjen
uudelleenjärjestelyn kohteena olevien katujen asukkaat.

https://veroverdestraat.be/over-het-project/
24 https://www.thejournal.ie/dublin-traffic-congestion-4985027-Jan2020/
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2b) Kansalaistiede
Kansalaistiede kuvaa osallistumisprosessia, jonka avulla tavalliset ihmiset voivat osallistua tieteellisiin
analyyseihin ja prosesseihin. Kansalaistiede ei siis ainoastaan jaa tiedonkeruu- ja analysointitehtävää eri
vastuuhenkilöille vaan myös edistää samaistumista tutkimusaiheeseen. Samaistuminen on olennaista
myös hankkeissa, joissa edistetään kansalaisten osallistumista ja siten demokraattista ”kansalaisten
toimesta ja kansalaisia varten” -lähestymistapaa.

WeCount – kansalaiset mittaavat tietoja yhteisöissään
EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamassa WeCount-hankkeessa kansalaiset keräsivät
liikennetietoja kuudessa pilottikaupungissa eri puolilla Eurooppaa. He osallistuivat vapaaehtoisiin
koulutustyöpajoihin, joissa opetettiin liikenteenlaskenta-antureista saatujen tietojen käyttöä ja tulkintaa.
Osallistujia pyydettiin laittamaan anturi kotinsa tai työpaikan ikkunaan.

© WeCount Project

Yksi hankkeeseen osallistuvista kaupungeista oli Dublin, jonka haasteena on jatkuva väestönkasvu ja
kysyntään nähden alimitoitettu joukkoliikennejärjestelmä. Ei ollutkaan mikään yllätys, että Dublinin
raportoitiin olleen ennen pandemiaa Euroopan kuudenneksi ruuhkaisin kaupunki24. WeCount käytti
Irlannin pääkaupungissa erilaisia antureita, jotka auttoivat arvioimaan käynnissä olevia aloitteita.
Osallistujilta saadun palautteen mukaan tietoisuus lähiympäristön liikenne- ja saasteongelmista vaihtui
innostukseen, kun heille tarjottiin mahdollisuutta kerätä todellisia tietoja parannusten aikaansaamiseksi
heille tärkeillä alueilla eli siellä, missä he asuvat ja työskentelevät ja missä heidän lapsensa käyvät
koulua. WeCountin avulla osallistujat keräsivät tietoja omien yhteisöjensä liikennemalleista. Se lisäsi
myös asukkaiden ja päättäjien välistä tiedonvaihtoa25.
Pohdittavia kysymyksiä olivat esimerkiksi pyöräteiden puute, nopeusrajoitusten noudattamatta
jättäminen sekä kaupallisen liikenteen ja ympäristötietojen, kuten ilman ja melusaasteen, mittausten
puute. Osallistujien mielestä tarjottu teknologia oli innostavaa ja suurin osa ymmärsi
tiedonkeruumenetelmät. Mitä tarkempia tiedot heidän mielestään olivat, sitä enemmän he yleensä
nauttivat yhteistyöstä. Sen lisäksi, että kansalaiset pystyivät osallistumaan tieteeseen mittaamalla tietoja

24
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ja tuomalla todellisen muutoksen yhteisöönsä, kaupungit hyötyivät myös aloitteesta jakamalla
tiedonkeruusta aiheutuvan taloudellisen ja hallinnollisen kuormituksen usean tahon kesken.
Toimenpiteen tarkoituksena on pikemminkin motivoida kansalaisia toimimaan ennakoivasti, eikä kyse ole
suorasta välineestä poliittisen muutoksen aikaansaamiseksi. Hanke on kuitenkin luonut kestävän
yhteistyön asukkaiden ja päättäjien välille. Dublinin kaupunginvaltuusto on pyytänyt Irlannin hankkeen
pohjalta valvojia toimittamaan liikennetietoja ja ilmanlaatumittauksia kouluvyöhykealoitteensa
tukemiseksi. Aloitteen tavoitteena on tukea aktiivisia liikennemuotoja ja parantaa turvallisuutta nimettyjen
kouluvyöhykkeiden ympäristössä26. Kaupunginvaltuusto saa WeCountin anturitietojen pohjalta
objektiivisia mittaustietoja aloitteen ja liikennekäyttäytymisen muutosten tehokkuuden arvioimiseksi
oppilaitosten ympäristössä ajan kuluessa.

2c) Kansalaisten osallistuminen
Kaupunkien asukkaat osaavat parhaiten tunnistaa liikkumishaasteet, vaaralliset asemakaavat tai
saasteisiin tai esteettömyyteen liittyvät ongelmat. EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO-kampanjan huomiota
herättävintä antia ovat MOBILITYACTION-toimien kautta toimitetut tarinat27. Kampanjassamme
annetaan tunnustusta näille parhaiden käytäntöjen esimerkeille ja sille, missä määrin ne voivat lisätä
kansalaisten sitoutumista kotikaupungissaan ja muualla.

Bologna: kansalaiset osallistuvat 30 km/h:n vyöhykkeen luomiseen
Italialaisen noin 400 000 asukkaan Bolognan kaupungin historiallinen keskusta kärsii liiallisesta
autoliikenteestä, koska lähes 60 prosenttia kaikista matkoista tehdään autolla. Ei tarvitse olla
liikennekysymyksiin erikoistunut asiantuntija ymmärtääkseen, että henkilöautojen liiallinen käyttö ja
historiallisen keskustan kapeat kadut voivat olla vaarallinen yhdistelmä sekä liikenneturvallisuuden että
päästöjen kannalta. Tätä tukevat tilastot, joiden mukaan viimeisten kymmenen vuoden aikana
liikenteessä on kuollut vuosittain 20 ihmistä ja 2 600 ihmistä on loukkaantunut.
Lukuisat aktivistit järjestivätkin heinäkuussa 2021 flash mob -tempauksen lisätäkseen tietoisuutta ja
torjuakseen yksityisautoilun kielteisiä sivuvaikutuksia. Tempausta seurasi kampanja ”30 Bologna – una
citta per tutti”. Sosiaalisen median, bologna30.it-sivuston28 ja viestinnän avulla ruohonjuuritason liike sai
kerättyä useita tuhansia allekirjoituksia tempauksensa tueksi.
Aloitteentekijät saivat viestinsä paremmin perille hyödyntämällä taitavasti tilastoja ja muiden kaupunkien
esimerkkejä parhaista käytännöistä, jotka tiivistettiin ja käännettiin lyhyiksi ja tarttuviksi iskulauseiksi
italiaksi. Näitä julisteita voi ladata kampanjan kotisivulta. Siten kaikki viestin tukijat voivat tulostaa
materiaalit kotonaan. Kampanjaa tukivat lukuisat järjestöt, aloitteet ja yritykset ympäri Bolognaa.
Ruohonjuuritason liike on onnistunut lisäämään tietoisuutta tilanteesta korostamalla muita parhaiden
käytäntöjen esimerkkejä eri Euroopan maissa. Se on myös osoittanut tällaisen lähestymistavan
merkittävät edut Bolognan asukkaille.
https://we-count.net/_uploads/Deliverable-5.4-Part-A-Final-Summative.pdf
27
https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/
28
https://bologna30.it/
29
https://mobilityweek.eu/related-initiatives/european-year-of-youth/
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Viisi tapaa lisätä nuorten osallistumista
”Lapsissa on tulevaisuus” on monien politiikkojen usein toistama lause kaikkialla maailmassa. Haasteena
on saada nuoret kiinnostumaan kestävästä liikkumisesta. EUROOPANLIIKKUJANVIIKKOkampanjassamme on luotu aineistoja ja järjestetty työpajoja siitä, miten viestiä nuoremmille sukupolville.
Näitä ovat esimerkiksi Euroopan nuorison teemavuosi29 -aloitetta koskevan sivuston erityinen
EUROOPANLIIKKUJANVIIKKOA käsittelevä osio ja ohjeet viestinnästä nuoremman sukupolven
kanssa30. Haluamme antaa EUROOPANLIIKKUJANVIIKON sidosryhmille viisi suositusta:
1. Nuorten kanssa on käytävä mielekästä vuoropuhelua, jotta he ovat päätöksentekoprosessissa
keskeisessä asemassa. Maailma on täynnä tyhjänpäiväisiä markkinointiviestejä, jotka menevät
yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos. Jotta nuoret ja poliittiset päättäjät saataisiin todella
yhteen, tarvitaan järjestäytynyt kehys, jossa voidaan käynnistää vuoropuhelu ja esittää
kysymyksiä ja jossa kumpikin osapuoli pystyy kuuntelemaan toisiaan.
2. Mukaan olisi otettava eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia nuoria. Paikallisista verkostoista voi olla
suurta apua nuorisoryhmien tavoittamisessa ja innostamisessa, koska ne pystyvät hyvin
kertomaan liikennesuunnittelun vaikutuksista nuorten elämään ja siitä, miten nuoret voivat
osallistua prosessiin.
3. Nuorten olisi osallistuttava toimintaan täysimittaisesti, jotta siitä olisi hyötyä
liikennesuunnitteluprosessissa. Kun prosessiin osallistuu yhteisön erilaisia ryhmiä, kaupunki
pystyy paremmin laatimaan menestyksekkään suunnitelman, joka parantaa kestävyyttä ja
ihmisten elämänlaatua.
4. Tässä yhteydessä olisi korostettava liikenteen käytettävyyden ja mahdollisuuksien merkitystä
sekä niiden tiellä olevia esteitä nuorille. Kustannukset ja hyödyt vaikuttavat henkilökohtaiseen
kehitykseen. Se on erityisen tärkeää aikuisuuden kynnyksellä oleville nuorille.
5. Nuoret valitsevat todennäköisemmin kestävän liikennemuodon. He ovat vähemmän kaavoihinsa
kangistuneita ja suosivat ensimmäiseksi aktiivisia liikennemuotoja. Tällaisen liikkumisen
vakiinnuttaminen ja tukeminen elämässä hyödyttää kaikkia. Nuorten mielipiteillä voi olla
vaikutusta yhteisön muiden jäsenten kantoihin, ja ne voivat olla avain käyttäjäystävällisten
verkostojen luomiseen ja kestävän liikkumisen aloitteiden onnistumiseen.

29
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31
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3) Paikat
EUROOPANLIIKKUJANVIIKKO pyrkii tuomaan esiin ratkaisuja liikennekeskusten muuntamiseksi
paikoiksi, joissa vierailijat ja käyttäjät voivat vaeltaa, viettää aikaa ja tavata toisiaan. Kampanjan
sihteeristö päätti valita tähän kategoriaan parhaiden käytäntöjen esimerkkejä. Näitä ovat paikkojen,
katujen,
asuinalueiden
ja
kaupunkien
fyysinen
muuntaminen
viihtyisämmäksi
ja
ympäristöystävällisemmäksi paikaksi. Myös keskustojen pysäköintijärjestelyjen kaltaiset aiheet ovat
tässä olennaisia: monissa Euroopan kaupungeissa on onnistuttu vapauttamaan kadunvarsia ja muita
kaupunkipaikkoja muuhun kuin pysäköintiin. Tilojen suunnittelulla voidaan siten edistää ihmisten,
ympäristön ja liikennemuotojen yhteenkuuluvuutta.

3a) Paikan uudelleenjärjestely
Viime aikoina ihmiset ovat viettäneet useammin aikaa kotona, tutustuneet omiin yhteisöihinsä ja tehneet
ostoksia lähiympäristössään. Verkkaampi liikkuminen ja pysyttäytyminen paikallisissa yhteisöissä on
parantanut selvästi julkisten paikkojen käyttöä. Kun ihmiset kävelevät säännöllisesti omalla
asuinalueellaan, he ovat halukkaampia osallistumaan kestäviin parannuksiin.

Tapaamispaikkojen perustaminen Ruotsin Malmössä
Malmö on käynnistänyt aloitteen pysäköintitilojen korvaamiseksi esirakennetuilla kalusteilla, jotta yhteisöt
voivat nauttia kaduista omaan tahtiinsa31. Asukkaat ovat auttaneet perustamaan tällaisia paikkoja eri
puolille kaupunkia. Konsepti tarjoaa esirakennettuja ulkokalustemoduuleja (pöytiä, tuoleja, viherkasveja
jne.), joita voi yhdistellä ja järjestellä monin eri tavoin ja eri tarkoituksiin.
Kantavana ideana on korvata pysäköintitilat ihmisten tapaamispaikoilla. Uusien kalusteiden ansiosta
kaduista on tullut naapureiden tapaamispaikkoja. Katukalusteet voivat lisätä mahdollisuuksia kohdata ja
tavata naapureita. Samalla ne muuttavat liikennevirtoja ja luovat asukkaille (myös lapsille) turvallisempia
alueita. Asukkaat voivat näin nauttia kaupungistaan puistojen lisäksi myös vilkkaammassa
kaupunkiympäristössä.
Ottamalla yhteisön mukaan oman asuinalueensa uudelleensuunnitteluun voimme myös edistää
”Paremmin yhteydessä” -konseptia alkaen omasta kodista. Kestävää liikennettä ja kestäviä kaupunkeja
voidaan tukea lisäämällä tiloja jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä asukkaiden tapaamispaikkoja oman
etuoven tai lähikaupan edessä.

Liikenteen rauhoittaminen Puolan Bytomissa
Jokainen tietää kotikaupungistaan ainakin yhden kadun, jossa ajetaan usein ylinopeutta tai joka ei ole
erityisen turvallinen jalankulkijoille tai pyöräilijöille. Syyt tähän voivat olla moninaiset, kuten sijainti kahden
pääväylän välissä, nopeusvalvontakameroiden ja valvontatoimenpiteiden puute tai yksinkertaisesti
kaupunkisuunnittelu, joka ei tue aktiivista liikkumista. Katowicen lähellä sijaitsevan puolalaisen Bytomin
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kaupungin asukkaat kärsivät tällaisista uhista Miarki-kadulla, jolla ajettiin jopa yli 100 km:n
tuntinopeudella.
Rakenneuudistustoimenpiteisiin oli varattu vain 15 000 euron budjetti, joten kaupungin oli löydettävä
edullinen ratkaisu. Vaikka aktiivisten liikkumisvaihtoehtojen aktivistien mielestä ”maali ei ole
infrastruktuuria”, kadun maalaus oli ainoa toteutuskelpoinen vaihtoehto niille, jotka halusivat vähentää
läpikulkuliikennettä ja siitä aiheutuvaa melua ja ilmansaastetta. Kadulle maalattiin katkeamaton
kaksisuuntainen pyörätie, useita suojateitä ja uusia pysäköintipaikkoja, mikä kavensi ajoväylää. Nämä
merkinnät yhdessä ajoväylälle luotujen mutkien kanssa auttoivat rauhoittamaan liikennettä.
Liikenteen keskinopeuden alentamiseen yli 20 km/h tarvittiin vain pari kylttiä ja muutama litra maalia.
Autoliikenne väheni myös yli 30 prosenttia, mikä vähensi merkittävästi asukkaiden ilma- ja
melusaastekuormitusta. Aktivistiryhmän mielestä tehokas ja pienellä budjetilla toteutettu esimerkki
parhaista käytännöistä voitaisiin ottaa käyttöön myös muissa tämän puolalaisen kaupungin osissa 32.

Fyysisten esteiden rakentaminen autotonta keskustaa varten Itävallan Salzburgissa
Autoton keskusta, jossa ihmiset voivat kävellä ympäriinsä ja hengittää raitista ilmaa, on monelle meistä
vain pelkkä haave. Salzburg päätti tehdä tästä haaveesta totta. Henkilöautojen poistamisen lisäksi se
paransi myös tuhansien päivittäisten matkailijoiden ja 170 000 kaupungissa yöpyvän vierailijan
kokemusta Mozartin syntymäkaupungista.
Itävallan neljänneksi suurin kaupunki sijaitsee suotuisalla paikalla laaksossa Salzach-joen varrella, ja sen
keskusta onkin varsin ruuhkainen. Kaupungin keskustaan pääsyä rajoitettiin pystyttämällä tuloväylille
sisäänpainuvia katuesteitä. Fyysinen pääsyn sääntely ei koske hälytysajoneuvoja, kuten poliisi- tai
paloautoja, eikä tavaroiden toimitusta autoilla kaupungin keskustan kauppoihin. Toimitukset ovat
kuitenkin sallittuja vain maanantaista lauantaihin klo 6.00–11.00, ja sunnuntaisin ne ovat kiellettyjä33.
Salzburg on myös myöntänyt poikkeuksia keskustan asukkaille, jotta he voivat päästä koteihinsa autolla.

© FAAC.BIZ
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Nämä tiukat fyysiset rajoitukset ovat osa laajempaa pysäköintistrategiaa, joka on vahvistettu vuonna
2016 julkaistussa Salzburg.Mobil 2025 -suunnitelmassa34. Yksi painopisteistä oli vakiintunut park & ride
-järjestelmä. Se tarjoaa yli 4 000 parkkipaikkaa35 kaupungin laitamilla keskeisillä paikoilla, kuten
lentoasemalla, messualueella ja tehdasmyymäläalueella. Lisäksi kaupunki rajoitti historiallisen
keskustansa ympäristön kadunvarsipysäköintiä. Näillä pysäköintimittarilla varustetuilla alueilla auton voi
jättää parkkiin enintään kolmen tunnin ajaksi. Viikonloppuisin ja laitamien ympäristössä
kadunvarsipysäköinti on edelleenkin ilmaista, mutta enintään kolmen tunnin ajan. Tolppajärjestelmä, park
& ride -tarjoukset ja kadunvarsipysäköintimääräysten yhdistelmä on vähentänyt yleisesti matkailijoiden
ja päivittäisten vierailijoiden aiheuttamaa painetta sekä siirtänyt autot pois historiallisesta kaupungin
keskustasta.

3b) Kaupunkien viheralueiden lisääminen
Kaupunkien viheralueiden lisääminen voi tuoda mukanaan monia etuja. Puita istuttamalla voidaan
kompensoida päästöjä ja alentaa kaupungin keskilämpötiloja noin 1 °C 36. Puiden varjojen ansiosta
pintalämpötila voi laskea kuumina kesinä Keski-Euroopassa 8–12 °C ja Etelä-Euroopassa 4 °C37.
Kaupunkien viheralueiden lisääminen voi myös edistää kaupunkien biologista monimuotoisuutta.
Esimerkiksi Utrechtissa kaupungin viranomaiset päättivät istuttaa yli 300 linja-autopysäkin katolle
perhosia, mehiläisiä ja kimalaisia houkuttelevia kasveja. Tätä toimenpidettä kokeillaan vähintään 15–20
vuoden ajan, ja se auttaa lisäämään kaupungin biologista monimuotoisuutta. Tästä ei aiheudu
kaupungille tai veronmaksajille lisäkustannuksia, sillä ylläpitokustannukset katetaan paikallisten linjaautopysäkkien mainoksista saaduilla tuloilla38.
Lisäksi, kuten jo viime vuoden teemakohtaisissa ohjeissa mainittiin, Pariisin tarkoituksena on istuttaa
vuoteen 2026 mennessä 170 000 puuta39. Samankaltaisia toimenpiteitä toteutetaan kaikkialla
Euroopassa, ja Euroopan komissio tukee niitä Euroopan vihreä pääkaupunki -palkintoaloitteella40. Tämä
palkinto on myönnetty vuosittain jo yli kymmenen vuoden ajan paikallisista toimenpiteistä ympäristön,
talouden ja elämänlaadun parantamiseksi kaupungeissa. Esittelemmekin seuraavissa luvuissa kaksi
aiempien vuosien Euroopan vihreä pääkaupunki -palkinnon voittajaa: Essenin ja Ljubljanan.

Hedelmättömästä teollisuusmaasta luonnonsuojelualueeksi – Ruhrin alueen
muodonmuutos
Ruhrin alue oli aikoinaan Länsi-Saksan talouden teollinen ydinalue. Sitä kuvataan usein stereotyyppisenä
hedelmättömänä joutomaana, joka on täynnä metsiä saastuttavia teollisuuspiippuja. Tämä voidaan nyt
pitää menneisyyden stereotypiana. Hiilikaivosten alamäki alkoi 1960-luvulla, ja sen jälkeen yli viiden
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miljoonan asukkaan aluetta on elvytetty investoinneilla ja strategisilla suunnitelmilla41.
Rakennemuutokseen (Strukturwandel) kuuluu työpaikkojen luominen entisille kaivostyöläisille ja heidän
perheilleen sekä maaperän palauttaminen luonnontilaan.
Yksi merkittävimmistä toimista oli Essenin läpi virtaavan kahden tärkeän joen, Emscherin ja Ruhrin (josta
koko alue on saanut nimensä), palauttaminen luonnontilaan. Vielä 1990-luvulla jokia pidettiin
kansanterveysuhkana, mutta sen jälkeen on tapahtunut huomattavaa muutosta. Emscher-joen varrella
sijaitsevien kaupunkien ja maakuntien tiiviin yhteistyön ansiosta joenpenkereille on rakennettu noin 150
kilometriä pyöräteitä.
Koko Essenin alueelle on istutettu yli kolme miljoonaa puuta sekä luotu 73 linja-auto- ja junayhteyttä.
Viheralueiden osuus kaupungin pinta-alasta on nyt 53 prosenttia. Myös useita joenpenkereitä on
kunnostettu. Näiden ja muiden toimien ansiosta linnut ja kalat ovat vähitellen palanneet alueelle, ja Ruhrjoen 40 vuotta kestänyt uimakielto kumottiin vuonna 2017. Vaikka tämä kaikki on vaatinut kovaa työtä
sekä merkittäviä investointeja ja yhteistyötä monien kuntien välillä, on korostettava, miten tärkeä
roolimallivaikutus tällä menestyneellä muutoksella voi olla muille Euroopan kunnille.

© imageBROKER.com

Kävelykatualueiden parantaminen Slovenian Ljubljanassa
Slovenian pääkaupunki Ljubljana mainittiin viime vuoden teemakohtaisissa ohjeissa 42, koska se on
käynyt läpi merkittävän muutoksenautojen ja muiden moottoriajoneuvojen hallitsemasta kaupungista 140
jalkapallokentän kokoiseksi kävelykatualueeksi. Ljubljana on epäilemättä jo nyt hyvin vihreä kaupunki,
sillä 46 prosenttia kaupungin pinta-alasta on luonnontilaisten metsien peitossa.
Vuonna 2007 tärkeä sidosryhmä (mukaan lukien kaupungin viranomaiset, eri laitokset ja julkiset yritykset)
loi ”Vision Ljubljana 2025” -hankkeen. Yhteisorganisaatio laati pitkän aikavälin suunnitelman, joka sisälsi
yli 100 yksittäistä hanketta. Ne ulottuvat kestävän liikkumisen infrastruktuurin parantamisesta
kulttuuritoimintaan ja aukioiden siistimiseen. Kaupunkiin on perustettu uusia puistoja täydentämään jo
olemassa olevia puistoja, joista osa on yli 100 vuotta vanhoja.
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Ns. ympäristövaurioalueita on muutettu uusiksi puistoiksi, jotka ovat lisänneet viheralueiden määrää 80
hehtaarilla eli yli 110 jalkapallokentän verran. Näillä viheralueilla on myös vapaa-ajantoimintaa, kuten
kotieläintila,
lasten
leikkipaikkoja,
kävelypolkuja
ja
pyöräilyalueita43.

3c) Pyöräilystrategiat
Polkupyörät ovat keskeisessä asemassa kestävään liikkumiseen siirtymisessä sekä kaupunkien ja sen
asukkaiden viihtyvyyden ja terveyden edistämisessä. Polkupyörällä ajettavia matkoja varten on varattava
tilaa ja infrastruktuuri. Sen lisäksi on perustettava riittävästi polkupyörien pysäköintitiloja siirtymispisteissä
muiden liikennemuotojen kanssa sekä lisättävä pyöräilyä kaupungeissa. Jotta asukaat voivat kulkea
pisteestä A pisteeseen B, tarvitaan parempia yhteyksiä joukkoliikenteen ja pyöräilyn välisen siirtymän
helpottamiseksi. Pyöräilystrategiassa on myös tärkeää lisätä huomattavasti turvallisten pysäköintitilojen
määrää.

Huipputeknistä polkupyöräpysäköintiä Alankomaiden Utrechtissa
Alankomaat on edelleen malliesimerkki pyöräilyinfrastruktuurista ja erityisesti polkupyöräpysäköinnistä.
Utrechtin hiljattain uudistettuun rautatieasemaan lisättiin polkupyörien pysäköintitila. Tähän nykyisin
maailman suurimpaan tilaan mahtuu 12 500 polkupyörää. Järjestelmä on ennen kaikkea
helppokäyttöinen, mikä on polkupyöräyhteyksien käyttäjille kaikkein tärkeintä.
Pyöräparkin käyttäjät voivat pyöräillä suoraan sisään ja valita kolmesta pysäköintitasosta, joista pääsee
rautatieasemalle, ostoksille ja paikalliselle asuinalueelle. Vapaiden pysäköintipaikkojen määrä
ilmoitetaan rivien päässä olevilla näytöillä, joita päivitetään reaaliajassa. Kaksitasoisissa
parkkipaikoissa on tukikehikot ja kaasuavusteinen nostin. Pysäköinti on maksutonta 24 tunnin ajan.
Sisään- ja uloskirjautuminen on integroitu julkisen liikenteen matkakorttiin, ja parkissa on 1 000
yhteiskäyttöpyörää. Korjauspalveluja on saatavilla, ja parkissa on valvonta. Myös isommille
polkupyörille, kuten rahtipyörille, on varattu runsaasti tilaa.
Parkin kokonaisvaltainen lähestymistapa tarkoittaa saumatonta pyöräilyä kaupungista pyöräparkkiin ja
junasta kotiin. Rakennusmateriaaleina on käytetty esimerkiksi lasia ja kiveä, jotka sulautuvat
ympäristöönsä, ja luonnonvalo on optimoitu. Rakennuksessa ei ole seinään päättyviä käytäviä, mikä
parantaa sujuvuutta, toiminnallisuutta ja yleistä viihtyvyyttä44.

Automaattinen pysäköintitorni Tšekin Třinecissä
Vuosittaisissa teemakohtaisissa ohjeissa pyritään aina tasapainoiseen lähestymistapaan, jossa
esitellään sekä suurempien että pienempien kaupunkien hyviä käytäntöjä. Tšekkiläinen 35 000 asukkaan
kaupunki Třinec on hyvä esimerkki pienemmille kaupungeille, jotka haluavat edistää kestävyyttä.
Kaupunki on perustanut EU:n Euroopan aluekehitysrahaston tuella automaattisen pysäköintitornin, johon
mahtuu 118 polkupyörää.
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https://ec.europa.eu/environment/pdf/europeangreencapital/ljubljana_european_green_capital_2016.pdf44
https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parkingstationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances.
44 https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parkingstationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances.
https://bicycledutch.wordpress.com/2019/08/20/finally-fully-open-utrechts-huge-bicycle-parking-garage/
https://turvec.com/blog/secret-behind-dutch-bicycle-parking/
https://www.eltis.org/sv/node/4435845 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smarttransport-strategy-in-trinec-czechia
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Uusi torni on rakennettu lähelle kaupungin pääliikenneasemaa, joka siirrettiin samassa aloitteessa
Třinecin keskustaan. Nämä toimet ovat parantaneet käytettävyyttä sekä rohkaisseet asukkaita ja
vierailijoita aktiiviseen liikkumiseen. Polkupyörät kerätään napin painalluksella ja viedään turvalliseen
parkkipaikkaan, josta ne voidaan noutaa helposti myöhemmin skannaamalla kuitin.
Toimenpide on lisännyt polkupyörien käyttöä ja tarjonnut matkustajille kätevän vaihtoehdon jättää auto
kotiin, pyöräillä torniin ja jatkaa junalla määränpäähänsä. Uuden infrastruktuurin käyttöönoton myötä
viranomaiset eivät keskity nyt vain aktiivisen liikkumisen edistämiseen virkistyskäytössä vaan myös
arkiliikkumisessa.
Ympäri kaupunkia on lisätty pyöräteitä ja pyörätelineitä sekä erilaisia työkaluja ja tiloja huoltoa, korjausta
ja sähköpyörien lataamista varten45.

© Aluekehitysministeriö / Antonín Kapraň

Polkupyöräpysäköinnin integrointi alueelliseen verkkoon Ranskan Île-de-Francessa
Pariisia
ympäröivällä
Ranskan
Île-de-Francen
alueella
pyritään
nostamaan
pyöräilyn
kulkumuotojakaumaa 2 prosentista 6 prosenttiin ja investoimaan joukkoliikenteeseen liittyviin
pyöräilypysäköintitiloihin.
Alueella on jo kattava joukkoliikennejärjestelmä (515 asemaa), ja tavoitteena on lisätä 140 000
pyörätelinettä vuoteen 2030 mennessä. Alueen 12 miljoonaa asukasta tekee 9,4 miljoonaa matkaa
päivässä yli 1 850 kilometriä kattavassa liikenneverkossa, joten tehtävä ei ole mikään pieni. Aloitteen
yleisenä tavoitteena on yksinkertaistaa matkakorttien tilausta eri palveluntarjoajilta ja myöntää ilmainen
käyttöoikeus niille käyttäjille, joilla on vuotuinen kausikortti.
Hanke vastaa kansallista politiikkaa, jossa vaaditaan rakentamaan asemille polkupyörien
pysäköintipaikkoja, sekä Grand Paris Express -verkon kehittämistä. Tilat ja pyöräilysuunnitelma voidaan
siten integroida suunnitelmaan heti alusta alkaen. Tarkoituksena on mahdollistaa pyöräily 10–15 km
Pariisin ulkopuolelle myöntämällä pyöräilytukia ja laatimalla suunnitelmia sähköpyörien
pitkäaikaisvuokrausjärjestelmästä. Kokonaisvaltaisella verkolla pyritään helpottamaan lyhyitä
pyöräilymatkoja osana jäsennettyjä paikallisia matkoja ja liikkumista koko alueella46.

45
46

47

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smart-transport-strategy-in-trinec-czechia
https://www.polisnetwork.eu/news/polis-public-transport-lab-redesigns-the-city/ ; https://www.youtube.com/watch?v=psFFVj_tns8

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1
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4) Paketit
Liikenne aiheuttaa 30 prosenttia Euroopan kaikista hiilidioksidipäästöistä. Yksi tehokkaimmista tavoista
rajoittaa päästöjä on matkojen ja toimitusten määrän vähentäminen. Mitä vähemmän matkoja autolla on
kuljettava paketin toimittamiseksi, sitä vähemmän päästöjä se aiheuttaa. Jokainen palautuslähetys
pidentää liikenteessä kuluvaa aikaa sekä lisää ajoneuvojen ja polttoaineen määrää. Asiakkaille olisi
annettava selkeät tuotekuvaukset, jotta he pystyvät tekemään oikeita valintoja ja tiedostavat päätöstensä
vaikutuksen. Tällä tavoin vähennetään palautuksia, paikallista liikennevirtaa ja ympäristövaikutuksia.
Toimituspalvelujen kestävyyttä voidaan parantaa myös käyttämällä sähköajoneuvojen ja rahtipyörien
kaltaisia kuljetusvälineitä. Ne ovat usein käteviä ja tehokkaita, ja sopivat hyvin viimeiseen
toimitusvaiheeseen.

4a) Kaupunkien tavaratoimitukset
Sähköinen kaupankäynti on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. COVID-19-pandemia lisäsi
verkkotilauksia tuntuvasti, kun ihmiset eivät liikkumisrajoitusten vuoksi päässeet kauppoihin tai eivät
tartunnan pelossa uskaltaneet mennä niihin. Nykyisin noin 40 prosenttia Euroopan väestöstä asuu
kaupunkialueilla47. Rahti toimitetaan jatkuvasti kasvavilla kaupunkialueilla yhä useammin tehokkaasti
ilman päästöjä. Yksi syy tähän on se, että kaupungeissa on pyritty vähentämään kuorma-autojen
aiheuttamaa saastetta sääntelemällä ajoneuvojen pääsyä kaupunkialueelle. Lisäksi ihmiset ostavat
tavaransa yhä useammin verkkokaupasta usein miettimättä sen enempää ostostensa vaikutusta
toimitusketjuun ja kaupunkiliikenteeseen.
Onneksi polttomoottoriajoneuvoille on olemassa monia vaihtoehtoja, kuten rahtipyörät. Ne voivat olla
jopa tehokkaampia kuin pakettiautot, kuten hiljattain Lontoossa tehty tutkimus48 osoittaa, sähkökäyttöiset
rahtipyörät voivat toimittaa tavarat jopa 60 prosenttia nopeammin kuin pakettiautot kaupungin
keskustassa. Sähkökäyttöisten rahtipyörien suurempi nopeus ja tehokkuus verrattuna pakettiautoihin
perustuu siihen, että ne kulkevat keskimäärin nopeammin. Tässä esimerkkitapauksessa rahtipyörillä
kuljetettiin kymmenen pakettia tunnissa ja pakettiautoilla kuusi.
Rahtipyörä on siten yritysten kannalta kätevä tapa vähentää jakelukaluston hiilidioksidipäästöjä. Jos
myös kuljetusta edeltävissä vaiheissa noudatetaan kestäviä käytäntöjä, yritys voi edesauttaa tehokkaasti
ilmastonmuutoksen torjuntaa. Nykypäivän kuluttajat ovat yhä huolestuneempia kestävyydestä, ja
rahtipyörät ovat yksinkertainen ja näkyvä tapa viestiä ympäristöystävällisyydestä.

Tavaratoimitusten koordinoinnin suunnitteluohjelmisto Alankomaiden Groningenissa
Hyvä esimerkki tavaratoimitusten parantamisesta rahtipyörien avulla on hollantilainen Groningenin
kaupunki. Kaupunki on aina pyrkinyt aktiivisesti edistämään ympäristön kestävyyttä. Se voitti vuonna
2014 vuotuisen kestävyyspalkinnon, jossa se nimettiin Alankomaiden kunnista kestävimmäksi
liikkumisympäristöksi. Lisäksi kaupunki pyrkii nollaamaan tavaratoimitusten aiheuttamat päästöt vuoteen
47

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1
Cargo bikes deliver faster and cleaner than vans, study finds | Road transport | The Guardian
49 https://northsearegion.eu/surflogh/
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2025 mennessä osallistumalla useisiin EU:n rahoittamiin hankkeisiin, kuten SURFLOGH 49 ja ULaaDs50.
Hankkeen avulla kaupunki pystyi parantamaan logistiikkarakennettaan koordinoimalla matkoja
uudenlaisen ja tehokkaan reittisuunnitteluohjelmiston avulla sekä ohjaamalla toimitukset uuden,
lähempänä keskustaa sijaitsevan logistiikkakeskuksen kautta. Paketit kuljetetaan lisäksi päästöttömillä
sähköisillä rahtipyörillä, jotka pystyvät oman pyöräkaistansa ansiosta ohittamaan ruuhkat.
Kaupungit ympäri maailman eivät enää voi varata runsaasti tilaa henkilöautoille ja kuljetusajoneuvoille,
koska ne tarvitsevat sitä jatkuvasti kasvavan asukasmäärän majoittamiseen ja kestävän
kaupunkiliikenteen edistämiseen51.

Kaupunkien tavaratoimitusten uudelleenjärjestely Espanjan Barcelonassa
Barcelona pyrkii voimakkaasti edistämään tavaratoimituksia vähän kuormittavalla tavalla. Tavoitteena on
edistää sähköpyörien ja pienten pakettiautojen käyttöä toimituksissa vähäliikenteisillä alueilla ja vähentää
siten kaupunkien rahtiliikenteen ympäristövaikutuksia.
Ilmastoneutraalius on Espanjan toiseksi suurimman kaupungin keskeinen tavoite. Barcelonan
tavoitteena on perustaa kaupunkialueelle kestäviä kaupunkiliikenneratkaisuja tarjoavia mikrokeskuksia.
Tällä hetkellä toiminnassa on kaksi mikrokeskusta, ja lisää on rakenteilla. Muiden kuntalähteiden mukaan
jotkin kaupunginosat ovat jo päättäneet, mihin ne perustetaan. Barcelonan nykyistä avustusohjelmaa,
jolla edistetään sähköisten rahtipyörien hankintaa ja tuetaan kuntien mikrokeskusten perustamista, on
tarkoitus laajentaa Barcelonan metropolialueelle.
Avustukset myönnetään palkkiona Barcelonan metropolialueen kaupungeille, joilla on vähäpäästöisiä
alue. Viranomaisten ja yksityisten sidosryhmien välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, jos halutaan
varmistaa kestävyyden parantamistoimien onnistunut täytäntöönpano. Kaupungit voivat rohkaista
yksityisiä aloitteita myöntämällä rahoitustukea liikkumishankkeille.

4b) Ajoneuvojen pääsyn rajoitukset taajamissa (UVAR) ja vähäpäästöiset alueet
(LEZ)
Ajoneuvojen pääsyn rajoitukset taajamissa (UVAR) ja vähäpäästöiset alueet (LEZ) ovat toimenpiteitä,
joilla pyritään parantamaan kaupunkialueiden ilmanlaatua, millä taas on vaikutusta terveyteen ja
elinajanodotteeseen. Lisäksi tiettyjen ajoneuvojen pääsyä sääntelemällä voidaan vähentää kyseisiin
alueisiin kohdistuvaa liikennekuormitusta, jolloin kaupunkialueilla voidaan hyödyntää aktiivisia
liikkumismuotoja ja autoista aiheutuu vähemmän riskejä. Näiden strategioiden täytäntöönpanon jälkeen
monia alueita on kehitetty uudelleen siten, että jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja muiden heikommassa
olevien tienkäyttäjien liikkuminen on parantunut. Toinen UVAR- ja LEZ-alueiden myönteinen vaikutus on
melusaasteen väheneminen, mikä vähentää liikennemelun aiheuttamaa stressiä ja ahdistusta.
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UVAR-sääntöjen laajentaminen Parmassa
Italialainen Parman kaupunki sijaitsee Emilia Romagnan alueella, keskellä Po-joen laaksoa. Parmassa
on ollut ongelmana erittäin huono ilmanlaatu. Osallistuttuaan EU:n rahoittamaan Dynaxibility4CE52hankkeeseen Parma on ottanut merkittävän askeleen kohti henkilöautojen pääsyn ja liikkumisen
sääntelyä kaupungissa ja sen lähialueilla.
Ensimmäinen askel UVAR-sääntöjen luomisessa tai tehostamisessa on kaupungissa jo aloitetun
täytäntöönpanon ja voimassa olevien kaupunkisuunnitelmien dokumentointi. Vuonna 2021 Parman
kaupunki käynnisti Area Verde -viheraluehankkeen, joka on tärkeä askel kohti kestävämpää
tulevaisuutta. Area Verde -alue on vähäpäästöinen vyöhyke, jota rajaavat kaupunkia ympäröivät kehätiet.
Toukokuusta 2022 alkaen on tehostettu edellisestä talvesta voimassa olleita liikennevirtatoimenpiteitä
alueellisen
saasteidentorjuntasuunnitelman
mukaisesti53.
Lisäksi
kaupungin
keskustan
sisäänpääsyväylille on lisätty virhealueita: Parman bulevardeja ympäröivästä alueesta on tarkoitus tehdä
viihtyisämpi jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Vanhaa kaupunkia kutsutaan siniseksi alueeksi, ja se sisältää
LEZ-alueen ja ympäristösaarekkeet, joilla on erityisiä vaatimuksia kauttakulkua ja pysäköintiä varten
Sähkö- tai hybridiautot pääsevät alueelle ja ne voidaan pysäköidä sinne.

5) Politiikan suunnittelu
Seuraavassa politiikan suunnittelua käsittelevässä luvussa keskitytään kaupunkien keskustojen
muuttamiseen vihreämmiksi, monipuolisemmiksi ja osallistavammiksi paikoiksi, joissa eri liikennemuotoja
käytetään turvallisesti ja tehokkaasti rinnakkain. Kaupunkisuunnittelu ja infrastruktuurin kehittäminen
liittyvät läheisesti toisiinsa. Tilavaatimukset sekä infrastruktuurin ja verkkojen jakautuminen vaikuttavat
kaupunkialueiden rakenteeseen.
Infrastruktuurin kehittämiseen liittyy useita haasteita: se luo yhteyksiä, mutta samalla se muodostaa uusia
ei-toivottuja fyysisiä esteitä, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti paikallisiin yhteisöihin. Kestävän
liikenneinfrastruktuurin olisi siksi pyrittävä välttämään, minimoimaan ja kompensoimaan yksilöihin,
yhteisöihin ja ekosysteemeihin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia sen laajentuessa väistämättä
kaupunkikäyttäjien kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi. Ympäristön kannalta järkevämpien käytäntöjen
normalisoimiseksi tarvitaan sekä kestävää liikennettä että kestävää kaupunkisuunnittelua. Yksi
kaupunkien suurista haasteista on varmistaa, että infrastruktuuri ja liikkuminen ovat kaikista näkökulmista
–taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti – katsottuna kestäviä. Kestävän infrastruktuurin
rakentaminen tarkoittaa sopusoinnussa ympäristön ja ihmisten tarpeiden kanssa olevan
palvelutukijärjestelmän kehittämistä.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynaxibility4CE.html
53 Limitazioni alla circolazione PAIR 2021 dal 1/10 al 31/12 - www.infomobility.pr.it
54 https://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform
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5a) Infrastruktuurin suunnittelu
Ekologisen siirtymän aikakaudella kaikkien toimitusketjuun sekä henkilö- ja tavaraliikenteeseen
osallistuvien alojen on panostettava kestävyyteen ja ”älykkään” infrastruktuurin kehittämiseen.
Ilmastohätätilanteen haasteisiin vastaamiseksi tulevina vuosina on rahoitettava suuria julkisia
investointeja Euroopan kaupunkien kunnianhimoisten liikkumissuunnitelmien ja kestävän
kaupunkiliikenteen suunnitelmien toteuttamiseksi. Kestävän infrastruktuurin kehittämisessä on otettava
käyttöön uutta osaamista digitalisaation, työtapojen ja yksityisen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön
aloilla.

Kestävien infrastruktuuri-investointien merkitys Tšekin Prahassa
Tšekin pääkaupunki Praha aikoo investoida 14 miljoonaa euroa pyöräteiden ja muun pyöräilyyn liittyvän
infrastruktuurin rakentamiseen luodakseen kestävän ja esteettömän liikenneverkkojärjestelmän, jolla
pyritään parantamaan ihmisten ja tavaroiden liikkumista. Samalla on tarkoitus tehdä investointeja
sellaisten tutkimusten ja hankkeiden rahoittamiseksi, joilla edistetään kaupunkien kestävää liikkumista.
Koska aktiivisen liikkumisen kysyntä kasvaa jatkuvasti Prahassa ja koko Euroopassa,
pyöräilyinfrastruktuuri on hyvä tapa tukea tätä kehitystä. Infrastruktuurin kehittäminen aloitettiin
selvittämällä pyöräilijöiden tarpeet sen arvioimiseksi, mitkä alueet soveltuisivat parhaiten pyöräteiden,
pyöräparkkien ja korjaustilojen rakentamiseen. Toinen avainalue oli viranomaisten ja paikallisten
oppilaitosten välinen yhteistyö, jonka avulla selvitettiin oppilaitosten tarpeet, koska kaupunki tukee
pyöräilyä oppilaitoksiin rahoittamalla polkupyörätelineitä oppilaitosrakennusten läheisyyteen.
Koska pyöräilijöitä on yhä enemmän, Praha hyötyy pyöräilyinfrastruktuurin rakentamisesta:
ilmansaasteet vähenevät, melu vähenee, ihmiset ovat terveempiä ja kunto paranee.

Pysäköintialueen muuttaminen kaupungin jakelukeskukseksi Espanjan Madridissa
Madridissa on lähes 3,5 miljoonaa asukasta, joten kaupunkilogistiikalla on ratkaiseva merkitys kaupungin
toiminnalle. Madridin kaupunginvaltuuston virallisten tietojen mukaan kaupungin rahdinjakelun osuus on
10 prosenttia kaupunkiliikenteestä, 20 prosenttia ruuhkista ruuhka-aikoina ja 30 prosenttia
ilmansaasteista. Tämän haasteen ratkaisemiseksi laadittiin strategia, jonka mukaan Plaza Mayor -aukion
pysäköintialueella perustetaan kaupungin jakelukeskus. Kaupungin historialliseen keskustaan
perustettavalla jakelukeskuksella pyritään vähentämään rahdinjakelun vaikutuksia. Tämän uuden
konseptin ansiosta jakelukeskus voi jakaa tavaroita noin 150 000 asukkaalle, ja se tarjoaa sekä B2Cettä B2B-palveluja Madridin vähäpäästöisellä alueella oleville yrityksille ja kuluttajille. Tämä saavutetaan
muuttamalla tähänastinen pysäköintialue liikkumiskeskukseksi, jonka varustukseen kuuluu
sähköajoneuvoja, myös rahtipyöriä, ja rahtiliikenteen muita ratkaisuja.
Tavarat tuodaan Plaza Mayorin pysäköintialueelle hiljaisina aikoina, kuten varhain aamulla, suurilla
pakettiautoilla ja kuorma-autoilla. Sen jälkeen tavarat lajitellaan ja jaetaan kevyisiin ajoneuvoihin, jotka
huolehtivat toimitusten kuljetuksesta eteenpäin. Tämä esimerkki osoittaa, että ekologisen siirtymän
rinnalle on kehitettävä uusia rakenteita, jotka edistävät kestävää liikkumisjärjestelmää.
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5b) Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat
Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma (SUMP) on strateginen ja visionäärinen pitkän aikavälin
suunnitelma, jonka tavoitteena on parantaa kaupunkien henkilö- ja tavaraliikennettä soveltamalla erilaisia
käytäntöjä ja toimia. SUMP-suunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden yleisenä tavoitteena on lisäksi
vähentää autoliikennettä ja parantaa yleistä elämänlaatua. Tämä saavutetaan keskittymällä liikkumiseen
mutta myös muihin aloihin, kuten kaupunkitilan elvyttämiseen ja asuinalueiden muuttamiseen
kävelykaduiksi. Tärkeimpiä tavoitteita ovat kaupunkien ympäristövaikutusten vähentäminen optimoimalla
kaupunkialueet, liikenneturvallisuuden, turvallisuuden ja liikkumisjärjestelmän tehokkuuden
parantaminen, kaikkien tienkäyttäjien osallistaminen sekä muita heikommassa asemassa olevien
tienkäyttäjäryhmien, kuten lasten, liikuntarajoitteisten ja pyöräilijöiden, suojelu.
Euroopan komissio edistää SUMP-suunnitelmien käyttöönottoa tarjoamalla kattavaa tietoa ja
suuntaviivoja. Se rohkaisee myös kaikkia eurooppalaisia kaupunkeja, jotka on luokiteltu Euroopan
laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suunnitelmassa kaupunkisolmukohdiksi, laatimaan SUMPsuunnitelman. Kunnilla on siten keskeinen rooli kestävän liikkumisen suunnitelman laatimisessa.
Kansallisia ja alueellisia viranomaisia kannustetaan myös edistämään aktiivisesti kansallisten
tukikehysten luomista sekä lisäämään kaupunkien ja alueiden vaikutusmahdollisuuksia prosessiin.
SUMP-suunnitelma jakautuu neljään vaiheeseen, joihin sisältyy erilaisia toimintoja. Jokainen neljästä
vaiheesta alkaa ja päättyy välitavoitteeseen, joka vastaa seuraavaan vaiheeseen siirtymiseen tarvittavaa
päätöstä tai tulosta. Välitavoitteet ja toimet on kuitenkin nähtävä osana jatkuvaa suunnittelua, joka
paranee jatkuvasti koko prosessin ajan.
Yleisempää tietoa SUMP-suunnitelmista on saatavilla ELTIS-alustan SUMP-osiossa54.

SUMP-suunnitelmien ansiosta Brysselissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia
SUMP-suunnitelmassa on huomioitava sekä asukkaiden että yritysten tarpeet. Euroopan komission
luoman SUMP-palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta kaupungeille tai paikallisviranomaisille,
jotka ovat onnistuneet parhaiten vuosittaiseen aiheeseen liittyvissä suunnittelun osa-alueissa.
Hankintamenettelyä on hallinnoinut EUROOPANLIIKKUJANVIIKOSTA vastaava konsortio.
Bryssel voitti 5. ja 8. SUMP-palkinnon antamalla loistavan esimerkin siitä, miten ihmisten ja tavaroiden
tarpeet voidaan yhdistää ja parantaa elämänlaatua. Belgian pääkaupunki tunnetaan lähes kokonaan
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jalankulkijoille rauhoitetusta keskustastaan. Juuri missään muualla Euroopassa ei ole yhtä suurta aluetta,
jossa ihmiset voivat liikkua ilman, että heidän täytyisi varoa henkilöautoja. Lisäksi useimmilla kaupungin
teillä on 30 km/h:n nopeusrajoitus, mikä on osaltaan vähentänyt liikenneonnettomuuksia ja parantanut
kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta. 30 km/h:n nopeusrajoitus on vähentänyt liikennetapaturmissa
kuolleiden määrän 30:een vuodessa, kun se oli sitä edeltävien viiden vuoden aikana keskimäärin 44,2.
Kaupungilla oli kuitenkin vielä yksi vaikea ongelma eli rahtikuljetusjärjestelmä. Ongelman ratkaisemiseksi
Bryssel otti käyttöön rahtikuljetuksia koskevan kaupunkiliikennesuunnitelman, jonka kolme ohjenuoraa
ovat seuraavat:
1) Matkojen helpottaminen julkisiin tiloihin kohdistavan kuormituksen vähentämiseksi ja kuljettajien
työn helpottamiseksi
2) Tavaratoimitusjärjestelmän helpottaminen
3) Kuljetusajoneuvojen pakettikapasiteetin maksimointi yrittämällä kuljettaa ”mahdollisimman vähän
ilmaa”.
Lisäksi suunnitelmassa pyritään investoimaan vähä- tai nollapäästöisiin toimitusajoneuvoihin ja
kehittämään uudelleen tavaroiden lastausalueita joillakin asuinalueilla55.

Viime vuoden SUMP-palkinnon voittaja on Suomen Tampere
Suomen kolmanneksi suurimmalle kaupungille Tampereelle myönnettiin vuoden 2021 SUMP-palkinto.
Koska viime vuonna palkinnon painopisteenä oli terveys, Tampereella oli erinomaiset syyt vakuuttaa
riippumaton tuomaristo. Noin 250 000 asukkaan kaupunki pyrkii edistämään asukkaidensa fyysistä ja
henkistä hyvinvointia erityisten liikkumiskampanjoiden avulla. Tästä vastaa erityinen Tampereen
kaupungin koulutusyksikkö, joka kokeilee erilaisia pilottihankkeita. Näitä ovat esimerkiksi kouluretkien
järjestäminen pyöräillen, kävellen tai potkulaudalla, suojatiekampanjat ja liikkumisen olennaisen roolin
korostaminen laadukkaiden kaupunkialueiden luomisessa. Yleisenä tavoitteena on lisäksi vähentää
yksityisautoilua noin 30 prosenttia. Se osoittaa vahvaa kunnianhimoa, sillä suomalaisen kaupungin
asukkaat ovat tottuneet pitkien talvikuukausien aikana pakkaseen ja lumeen.
Kuten edellä mainittiin, toukokuussa 2021 julkaistun SUMP-suunnitelman terveys- ja ympäristöosio56 oli
yksi palkintolautakunnan vakuuttaneista tekijöistä. Vaikka Tampereen ilmanlaatu on hyvä ja melutaso
muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin verrattuna alhainen, silti 15 prosenttia kaikista asukkaista altistuu
yhä liikennemelulle, joka ylittää 55 desibelin raja-arvon. Tavoitteena on siten luoda ”eheä

© Raland
Brussels’ zone 30: 5 months on (brusselstimes.com)
56 https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/s/wnhhQDC1P/SustainableMobilityPlan.pdf
26

yhdyskuntarakenne, joka vähentää tieverkon kasvupaineita. Kaupunkirakenteen tiivistämisellä saadaan
paremmat mahdollisuudet toimivalle joukkoliikenteelle sekä kävelylle ja pyöräilylle.” Aktiivinen liikkuminen
on toinen perusperiaate, jolla vähennetään henkilöautojen aiheuttamaan kuormitusta. Kävelyä ja
pyöräilyä varten suunnitellaan paikallisia ratkaisuja, joilla parannetaan jalkakäytäviä ja tutkitaan
mahdollisuuksia ottaa käyttöön kaupunkiajoneuvojen pääsyä koskevia sääntöjä (UVAR). Vaikka
Tampereella on jo nyt hyvät lähtökohdat, sillä on kuitenkin vielä paljon tehtävää jäljellä nykyisen SUMPsuunnitelmakauden tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.
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