Kestävä kaupunkiliikkuminen

Tapausten jäsentely
Verkoston synty valtiolähtöisenä (top-down)
tai kuntalähtöisenä (bottom-up)

LUKUOHJE

Tarkasteltujen verkostojen, ohjelmien ym.
keskeisiä piirteitä on koottu kuvanmukaiseen
tietolaatikkoon nopean selailun ja vertailun
helpottamiseksi

Toiminnan ilmiökenttä: fokusoitu vai laajaalainen
Pääasiallinen toimintatapa: edunvalvonta,
kehittämistyö, tiedon jakaminen (avainsanat)

€

Resurssit

[esimerkki]
top-down
fokusoitu
edunvalvonta, tiedon jakaminen
€ jäsenmaksut

Kuva: https://hallbarstad.se/wp-content/uploads/2015/10/illustration-om-oss.jpg

• Taustalla nk. ”raitiotierenessanssi”: Light rail transit järjestelmät (LRT) osana vähähiilistä liikkumista, reitin
varren kaupunkikehityspotentiaali

Ruotsin
raitiotiekaupunkien
verkosto
Spårvagnsstäderna (SE)
http://www.sparvagnsstaderna.se/

luokittelu

bottom-up
fokusoitu: LRT-järjestelmät
tiedon jakaminen, kuntien
sparraus

• Perustettu v. 2009 Tukholman kaupungin ja alueen
toimijoiden aloitteesta
• Voittoa tavoittelematon yhdistys/intressiorganisaatio
• Kuntajäseniä, seudullisia
joukkoliikenneviranomaisia
• liitännäisjäseninä yhteisöjä ja yrityksiä
• Rahoitus jäsenmaksuilla: jäsenmäärän vaihtelu
myös toiminnan haaste
• Yhden täysiaikaisen työntekijän operatiivinen
toimisto, jonka työtä ohjaa johtokunta
• Verkosto tuottaa ja jakaa tietoa raitiotiehankkeista
jäsenten kesken (raportit, opintomatkat, tapahtumat),
vuorovaikutusta myös kansallisesti ja kansainvälisesti
• Tukee kuntien työtä kaupunkisuunnittelun, rahoituksen
ja yhteistyön kysymyksissä uusien raidejärjestelmien ja
linjojen kehittämiseksi
• esim. hankintaohjeistusta Recommendation for
Contractual Terms regarding Trams

€ jäsenmaksut

➢ Suomeen perustettu vastaava Raitiotiekaupunkien
verkosto v. 2017

Jäsenistö
• Kunnat ja kaupungit: Göteborgs Stad, Jönköpings kommun, Linköpings kommun, Malmö Stad,
Norrköpings kommun, Stockholms Stad, Uppsala kommun, Västerås Stad
• Alueelliset joukkoliikennetoimijat: UL Kollektivtrafikförvaltningen (Region Uppsala), Västtrafik
Liitännäisjäsenet:
• Järjestöt: Svenska Spårvägssällskapet, Swedtrain

• Yritykset: Anker AB, Ansaldo-STS Sweden AB, Arriva Sverige AB, Atkins Sverige AB, BBH Arkitekter och
Ingenjörer AB, BD Järnvägskonsult AB, Bombardier Transportation Sweden AB, Born 40 (Bernt Nielsen),
Buhre Trading (Pandrol), CAF S.A., Cowi AB, Christian Berner AB, Engie Ineo, Faiveley Transport Nordic AB,
Göteborgs Spårvägar AB, JCB Trafikkonsult, Keolis Sverige AB, Kila Consulting AB. Light Rail Day, Lindahl
Consulting, Vy (ent. Nettbuss Stadsbussarna AB), Ramboll Sverige AB, RockDelta, Rolfsen & Son AB, Skoda
Transtech OY, SNC-Lavalin Rail & Transit AB, Stadler, Stockholms Spårvägar AB, Strukton Rail AB, Sweco
Rail, Systra, Trafikverksskolan, Transdev, Trivector Traffic AB, Tüv Sud Sverige, TXG Transportation AB,
Vossloh Nordic Switch Systems AB, WSP, ÅF Infrastructure AB

“Mutual exchange of information with a view to raising the level of expertise in
all fields related to urban development and modern tramways”

Sosiaalisesti kestävän
liikennesuunnittelun
verkosto
Nätverket socialt hållbar
transportplanering (SE)
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/goteborg/natverk

luokittelu

bottom-up
laaja katsanto liikkumisen
sosiaaliseen kestävyyteen
tutkimus- ja kehittämisprojektit,
ymmärryksen luominen
€

Seutuja, Trafikverket & Mistra
Urban Futures

• v. 2018 perustettu verkosto tutkijoille ja käytännön
toimijoille, joiden yhteisenä kiinnostuksenkohteena
on sosiaalisesti kestävä liikennesuunnittelu
• n. 100 jäsentä yliopistoista, elinkeinoelämästä ja
julkiselta sektorilta
• alkusysäyksenä sosiaalista kestävyyttä
kaupunkisuunnittelussa tarkastellut raportti
• Verkoston tarkoituksena tuottaa yhteistä ymmärrystä
sekä suunnittelun eri tasojen (kansallinen,
alueellinen, paikallinen) välillä että käytännnön
yhdyskuntasuunnittelun ja tutkimuksen välillä
• Kokonaisymmärryksen luominen ja sektorit
ylittävä laaja tarkastelu ihmisten liikkumiseen
vaikuttavista tekijöistä: maankäytön suunnittelu,
kansanterveys, sosiaaliset ja ympäristölliset
kysymykset jne.
• Muotoillaan ja kehitetään avauksia tutkimus- ja
kehittämisprojekteiksi ajankohtaisissa teemoissa
• Verkosto järjestää avoimia seminaareja ja
yhteiskehittämistyöpajoja ajankohtaisten aiheiden
ympäriltä
• Toimintaa rahoittavat Göteborgin ja Länsi-Götanmaan
seudut, Trafikverket ja Mistra Urban Futures.
Verkoston koordinaatiosta vastaa työryhmä ja kaksi
koordinaattoria
➢ vrt. Suomen Viisaan liikkumisen verkosto (VILI)

Ruotsin
pyöräilykaupungit
Svenska Cykelstäder (SE)
http://svenskacykelstader.se/

luokittelu

bottom-up

fokusoitu: pyöräily
tiedon jakaminen, pyöräilyn
edistäminen
€ jäsenmaksut

• 2014 Malmön aloitteesta perustettu yhdistys, jossa
jäsenenä edelläkävijäkuntia ja -alueita Ruotsista
• toiminnan käynnistämisessä mukana myös
pyöräilyn edistämisen intressiryhmät Svensk
Cykling ja Cykelfrämjandet
• 31 jäsenkuntaa ja 4 seutua, 7 liitännäisjäsentä

• Malmö, Lund, Helsingborg, Halmstad, Göteborg,
Linköping, Jönköping, Västerås, Eskilstuna, Tukholma,
Uppsala, Gävle, Örebro, Karlstad, Sundsvall, Luleå,
Umeå, Karlskrona, Motala, Skövde, Sollentuna, Borås,
Varberg, Sundbyberg, Falkenberg, Växjö, Danderyd,
Östersund, Nacka, Falun, Trollhättan
• Region Uppsala, Region Skåne, Region Stockholm,
Västra Götalandsregionen
• NCC, Trivector, Tornet, ÅF, VTI, COWI, SWECO

• Tavoitteena pyöräilyn turvallisuuden ja yleisyyden
kasvattaminen kaupungeissa: tämä tarkoittaa mm.
pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamista sekä
pyöräilyn roolin edistämistä paikallisessa, alueellisesta ja
kansallisessa suunnittelussa
• Parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakaminen,
mielipidevaikuttaminen ja yhteistyö

“Swedish Cycling Cities’ joint vision is for 50 % of all
journeys shorter than 5 kilometers to be bike rides”
➢ Suomessa Pyöräilykuntien verkosto ry

Katso myös
• muita Ruotsin pyöräilytoimijoita ja -sivustoja: Svensk Cykling (katto-organisaatio), Cykelbranschen,
Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet, Vätternrundan. Esimerkiksi pyöräilyn edistämisen
NGO Cykelfrämjandet laatii vuosittain ranking-listauksen Ruotsin kunnista, jotka ovat parhaiten
edistäneet pyöräilyä mm. investoinnein ja joissa pyöräilijöiden tyytyväisyys on korkeimmalla
tasolla.
• Norjassa vastaava pyöräilykaupunkien verkosto Sykkelbynettverket
• Tanskassa pyöräilyn edistämisen ”lähetystö” Cycling Embassy of Denmark: tanskalaisen
pyöräilyosaamisen levittäminen globaalisti
• Tanskassa Kööpenhaminan pääkaupunkiseudulla on muodostettu kumppanuusmallinen
pyöräbaanaverkosto. Yhteensä 27 kuntaa tekee seudullista yhteistyötä kestävää
työmatkaliikkumista tukevien pyöräilyn laatukäytävien rakentamisessa (eng. cycle superhighways).
Verkostoimaisen työskentelyn, ml. sihteeristön päärahoittajana toimii Capital Region of Denmark
(75 %), kuntien osuus on 25 %. Vastuu pyöräbaanojen rakentamisessa on kunnilla, joita valtio
tukee 40-50 prosentin osuudella. Kuntien välistä koordinaatiota lisännyttä kumppanuusmallia sekä
sen puitteissa laadittua yhteistä toimintakonseptia pidetään onnistuneena, minkä vuoksi mallia on
kopioitu myös Aarhusin ja Odensen kaupunkiseuduille.

