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2.1 MALMÖ
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Tavoitetta kohti mennään systemaattisesti ja esi-
merkiksi joukkoliikenne toimii jo tänä päivänä 

täysin sähköllä ja kaasulla. Joukkoliikennettä kehite-
tään BRT (Bus Rapid Transit) –periaatteen mukaisesti. 
Kaupungissa on tehty paljon rohkeita kokeiluja, mikä 
kertoo kaupungin halusta kehittyä. Epäonnistumista 
ei pelätä vaan uskotaan, että kokeilemalla tulee niin 
hyviä kuin huonoja kokemuksia.

Malmön kestävän liikkumisen kulkutapatavoitteet 
on määritelty kaupungin kestävän liikkumisen suun-

Tavoite olla päästötön 
vuonna 2020
Malmö on noin 350 000 asukkaan kau-
punki Ruotsin eteläosissa, lyhyen juna-
matkan päässä Kööpenhaminasta. Kau-
pungilla on kunnianhimoinen tavoite olla 
päästötön kunta vuoteen 2020 mennessä.

nitelmassa (seuraavan sivun kuva) ja tavoitteiden to-
teutuksessa sovelletaan useita toimenpiteitä. Muun 
muassa BRT-järjestelmää laajennetaan ja nopeita 
pyöräilybaanoja rakennetaan keskustaa kohti. Pysä-
köinti nähdään myös tärkeänä ihmisten liikkumisva-
lintaan vaikuttavana tekijänä ja keskitettyjä ratkaisuja 
on tarkoitus toteuttaa.

Kaupungin keskustassa on laaja ja viihtyisä kävelyalue, 
jossa on historiallista ja uutta rakentamista hyvässä 
harmoniassa. Kävely-ympäristössä pyöräily ja huolto-
liikenne ovat sallittuja. Pyöräilyn suosio keskustassa 
näkyy suurina määrinä pysäköityjä pyöriä sekä jatku-
vina pyöräilyvirtoina. Monet keskustaan suuntautuvat 
kadut on myös muutettu pyöräkaduiksi.

Katukuvassa sähköpyörät ja sähköiset potkulaudat 
ovat yleinen näky. Kaupungissa toimii myös yksi yh-
teiskäyttöautoja vuokraava yritys, Sun Fleet, jonka 

Kokeiluja teh-
dään rohkeasti 
eikä epäonnistu-
mista pelätä.
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autopysäköintipaikat on usein varustettu aurinkopa-
neeleilla hybridiautojen lataamiseksi. Malmön liikku-
misvalikoima on siis melko kattava ja vision tavoittei-
den mukaan moni asukas liikkuu jo nyt kestävästi.

Malmön pysäköintipolitiikka on vuodelta 2010, mut-
ta sitä ollaan juuri päivittämässä. Uudessa politiikassa 
on määritelty joustava normi, jossa pysäköintipaik-
kamäärä riippuu alueella tehtävistä liikkumisen oh-
jauksen toimenpiteistä. Mitä enemmän toimenpiteitä 
tehdään, sitä vähemmän pysäköintipaikkoja tarvitsee 
rakentaa. Kaupunki on jaettu viiteen vyöhykkeeseen, 
joilla jokaisella on oma norminsa. Lähtökohtana uu-
dessa politiikassa on, että autojen pysäköintipaikalle 
saa asunnolta olla matkaa maksimissaan 500 metriä 
ja pyöräpysäköintiin 50 metriä. Pysäköintipolitiikkaa 
ei ole kuitenkaan saatu vielä hyväksyttyä, sillä uutta 
normia, joka ohjaa rakentamaan vähemmän pysä-
köintipaikkoja, ei ole helppo saada poliittisessa pää-
töksenteossa läpi. 

Malmössä tehdään rohkeasti erilaisia kokeiluja, eikä 
epäonnistumista pelätä. Myös Parkering Malmöl-
lä (kaupungin omistaja pysäköintiyhtiö) on rohkea 

Malmön kulkutapaosuus 
2013 ja tavoite 2030

Pysäköintipoli-
tiikkaa ei ole vielä 
saatu hyväksyt-
tyä, sillä tiukkaa 
normia ei ole 
helppo saada po-
liittisessa päätök-
senteossa läpi.

näkökulma tulevaisuuteen. Siellä tiedostetaan, että 
kaupunki ja liikennejärjestelmä ovat muutoksessa, 
ja mietitään omaa roolia muuttuvassa ympäristössä 
muutoksen vastustamisen sijaan. Parkering Malmö 
muun muassa pohtii, miten pysäköintilaitokset voi-
sivat toimia tulevaisuudessa myös muussa käytössä, 
kuten liikkumiskeskuksina ja energiaverkkohubeina. 
Sähköautojen lataus voisi olla pysäköintilaitoksissa ka-
dunvarsien sijaan. Kaupungin näkökulma onkin, ettei 
heidän rooliinsa kuulu latauspisteiden tarjoaminen 
julkisilla pysäköintipaikoilla (eiväthän he tarjoa bensa- 
tai kaasuasemiakaan) vaan ennemmin tilan tarjoami-
nen johonkin muuhun kuin pysäköintiin.

VÄSTRA HAMNEN 
Erityisesti arkkitehdit tuntevat Malmön Västra Ham-
nenin alueen, jota on kehitetty vuosikymmenten 
aikana arkkitehtuurisesti hienoksi ja liikennejärjestel-
mältään kestäväksi alueeksi. Esimerkiksi Bo01-alueel-
la on viihtyisät, kapeat pihakadut, joilla liikutaan 
hitaimman ehdoilla. Autopysäköinti on keskitetty 
muutamaan pysäköintitaloon, mutta alueen sisällä 
on myös jonkin verran pysäköintipaikkoja piilotettu-
na rakennusten sisälle. Autot eivät vie tilaa kortteleis-
ta, sillä kadunvarsipysäköintiä ei ole lainkaan.

22%

21%

40%

15%

30%

25%

30%

15%

2013 2030
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KUVA 1 
Kävely-ympäristössä pyörät ja huoltoajo-
neuvot ovat yleisiä.

KUVA 2 
Yhteiskäyttöautopalvelu käyttää aurinko-
voimaa hybridien lataukseen.

KUVA 3 
Västra Hamnenin alueella pysäköinnin si-
joittelu on hyvin huomaamatonta. Alueella 
on myös keskitettyjä pysäköintiratkaisuja

KUVA 4 
Pysäköintipaikat huomaa vasta kävellessä 
niiden ohi.

KUVA 5 
Malmön monet pysäköintihallit ovat desig-
niltaan miellyttäviä ja niihin kootaan auto-
ja monista kortteleista. Kivijalkoja hyödyn-
netään palveluihin. Kuvan pysäköintihallin 
alimmassa kerroksessa toimii kuntosali.

KUVA 6 
Kuvassa rakennus, jossa kokeiltiin 0-nor-
mia eli rakennuksen asukkaille ei ole osoi-
tettu yhtään autopaikkaa. Kivijalassa toimii 
hotelli ja yläkerroksissa on asuntoja.

1 2

3 4

5 6
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2.2 LINKÖPING 
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Pysäköintipolitii-
kassa suositaan 
keskitettyä au-
topysäköintiä. 
Kadunvarret ha-
lutaan ihmisten 
käyttöön.

Kaupungin korkeakoulutettujen määrä on 
noin 40 %. Kaupungissa suositaan kestävää 

liikkumista. Pyöräilyn kulkutapaosuus on 22 % ja 
joukkoliikenteen osuus on 13 %. Tavoitteena on 
vähentää autoilun kulkutapaosuutta 60 %:sta 40 
%:iin ja nostaa joukkoliikenteen osuus 20 %:iin.

Keskustassa ei ole juurikaan kadunvarsipysäköintiä, 
vaan autot ohjataan pysäköintilaitoksiin. Keskustas-
sa on neljä pysäköintitaloa, ja lisäksi rakenteilla on 
kaksi lisää. Keskustassa on laaja kävelyalue, jota on 

Malliesimerkki  
yhteistyöstä
Linköping on 160 000 asukkaan yliopisto-
kaupunki, jossa on monia suuria työnanta-
jia, kuten Saab, yliopisto ja yliopistollinen 
sairaala. Kaupunki on asukasprofiililtaan 
nuorekas, sillä asukkaiden keski-ikä on 39 
vuotta.

kehitetty jo 1950-luvulta lähtien, jolloin Stortorgetilta 
poistettiin autopysäköinti. Keskustaa kiertävät ulko- ja 
sisäkehä, joilta on opastus pysäköintilaitoksiin. Ulko-
kehältä sisäkehälle kulkevat tiet ja itse sisäkehä ovat 
40km/h aluetta, mikä rauhoittaa kaupungin keskus-
taan suuntautuvaa liikennettä ja pienentää liikenteen 
melua. Logistiikaltaan suuret liikkeet, kuten Ikea ja 
autoliikkeet on sijoitettu kaupungin pohjoisosiin suo-
raan E4-valtatien varteen, joten ydinkeskustassa ei 
rekkaliikennettä juurikaan ole. Kaupungin itäpuolella 
on lentoasema, josta on lentoja Amsterdamiin.

Joukkoliikenne kehittyy jatkuvasti. Nykytilassaan bus-
silinjasto on melko kattava, ja monelta keskustan ul-
kopuoliselta keskittymältä on suora bussiyhteys omil-
la oikoreiteillään suoraan keskustaan. Matka-aika on 
autoiluun verrattuna 10 minuuttia nopeampi, millä 
on haluttu parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä. 
Näiden reittien varrella on myös pyöräilyn ja kävelyn 
väylä.
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”Liikkumispalveluiden keskuksen” rakentamises-
ta on vastannut kunnan omistama pysäköintiyhtiö. 
Laitoksen rakentaminen ei ole ollut taloudellisesti 
kannattavaa, mutta se nähtiin hyväksi ratkaisuksi pit-
källä tähtäimellä. Myös pysäköintiyhtiö on sitoutunut 
kaupungin tavoitteisiin kestävän liikennejärjestel-
män edistämiseksi, minkä vuoksi he olivat valmiita 
ottamaan riskin pysäköintilaitoksen rakentamiseksi. 
Ongelmana on, että läheisellä yliopistoalueella on il-
maista pysäköintiä, joten osa asukkaista vie autonsa 
sinne. Alue kuitenkin kehittyy voimakkaasti, jolloin 
myös pysäköinnin kokonaiskuva tulee selkiytymään. 

Linköpingissä on tehty esimerkillistä strategiatyötä. 
Ylätasolla kaupungin kehittämistä ohjaa Översiktsp-
lan, josta on johdettu mm. liikennestrategia ja edel-
leen pysäköintistrategia. Viestintä kaupungin sisällä 
ja eri sidosryhmien kanssa on Linköpingin kaupun-
gissa vahvaa. Asukkaiden ja liikkeenomistajien kanssa 
viestitään eri menetelmillä, ja viranhaltijat ja päätök-
sentekijät ovat säännöllisessä dialogissa viikoittain. 
Joka toinen viikko kaupunki kokoaa rakennusliikkeet 
forumiin, jossa keskustellaan yhteisesti kaikesta ra-
kentamiseen liittyvästä kehittämisestä. Kaupungin 
toiminnasta huokuu hyvä yhteishenki, minkä vuoksi 
vaikeistakin asioista voidaan avoimesti keskustella. 

Kaupungin py-
säköintiyhtiö on 
sitoutunut kau-
pungin tavoittei-
siin edistää kes-
tävää liikennettä, 
minkä vuoksi ta-
loudellisia riskejä 
voidaan ottaa. Kolmen kilometrin päässä keskustasta, aivan 

yliopiston vieressä sijaitsevaa Vallastadenin kau-
punginosaa on rakennettu vuodesta 2014 läh-
tien. Asukaspysäköinti on järjestetty keskitetysti 
pysäköintilaitokseen, eikä tonteilla tai kadunvar-
ressa ole pysäköintiä lainkaan. Pysäköintilaitok-
sen sijaan käytetään termiä ”mobilitethus”, sillä 
pysäköinnin lisäksi rakennuksessa on sähköau-
tojen latauspaikat sekä pyörä- ja autovuokraus-
palvelu. Kyseessä on siis eräänlainen ”liikkumis-
palveluiden keskus”. Asukaspysäköinti sijaitsee 
talon ylemmissä kerroksissa ja kivijalassa sijait-
sevat yleiset pysäköintipaikat. 

VALLASTADEN
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KUVA 1 
Katutilaa käyttävät kaikki kulkumuodot 
tasapuolisesti.

KUVA 2 
Vallastadenin sisäpihoilla on suojattuja ja 
kerroksellisia pyöräpysäköintiratkaisuja.

KUVA 3 
Yhteiskäyttöautoille on katutilassa omia 
pysäköinti- ja latauspaikkojaan.

KUVA 4 
Mobilitetscenter eli liikkumispalveluiden 
keskus on ulkomuodoltaan näyttävä. Sei-
nien valot ovat ohjelmoitavissa.

KUVA 5 
Mobiletscenter sisältää yhteiskäyttösäh-
köpyöriä. Vierestä löytyy myös Sun Fleetin 
yhteiskäyttöautoja.

KUVA 6 
Sisältä rakennus on designattu värikkäästi 
ja jalankulkijoille on omat merkityt kävely-
reittinsä.

1 2

3 4

5 6
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2.3 UPPSALA
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Pysäköintipolitii-
kan päätarkoitus 
on tukea kau-
pungin kestävän 
liikkumisen ta-
voitteita.

Uppsalan keskusta on viihtyisä ja ihmisen mitta-
kaavainen kävelykeskusta, jossa autoilu on sallit-

tua, mutta ajoneuvoliikennettä ei katukuvassa juuri-
kaan näy. Tämä johtuu siitä, että keskustan kadut on 
rakennettu hitaiksi ja ohimenevät autovirrat ohjataan 
keskustan ohi nopeita väyliä pitkin. Vähäinen autolii-
kenne monilla keskustan kaduilla tekee ympäristöstä 
miellyttävämmän kävelijöille ja pyöräilijöille, joista jäl-
kimmäisiä on kaupungissa paljon. Pyöräväylät eivät 
ole huippulaatua, mutta pyöräily onnistuu autoilijoi-
den seassa, koska ajonopeudet ovat matalia. Uppsala 

Nuorekas 
opiskelijakaupunki
150 000 ihmisen Uppsala on voimakkaas-
ti kasvava opiskelijakaupunki noin 30 mi-
nuutin junamatkan päässä Tuhkolmasta. 
Kaupungissa on paljon tutkimus- ja palve-
luosaamista sekä bioteollisuuden keskit-
tymä.

valittiin Ruotsin vuoden 2018 pyöräilykaupungiksi.

Uppsalan joukkoliikennejärjestelmä on hyvin selkeä. 
Rautatieasemalta ulos astuessa satunnainen käyttäjä-
kin löytää helposti paikallisliikenneterminaalin isoine 
aikataulunäyttöineen. Lippuja voi ostaa luottokortil-
la suoraan bussista, mikä on erityisesti matkailijoille 
hyvä asia. Linjasto on selkeä ja vaihtomahdollisuudet 
helppoja. Uppsala on päättänyt, että tulevaisuudessa 
kaupunkiin rakennetaan raitiotie, mutta valtion rahoi-
tuksen osuudesta neuvotellaan vielä.

Pysäköintipolitiikka on Uppsalassa verrattain selkeä: 
sen päämäärä on tukea kestäviä liikkumisvalintoja. 
Pysäköintiä vähennetään kadunvarsilla ja keskite-
tään pysäköintilaitoksiin. Asukaspysäköinti pyritään 
ohjaamaan laitoksiin ja olemassa olevat kadunvarret 
pyhitetään asiointipysäköinnille. Pysäköintimaksut 
jaetaan vyöhykkeisiin ja tarkoituksena on tehdä koko 
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kaupungin kadunvarsipysäköinnistä maksullista. Tällä 
hetkellä maksuvyöhykkeitä on kolme ja vyöhykkeitä 
tullaan lisäämään vielä toiset kolme, jolloin vyöhyke-
järjestelmä kattaa koko kaupungin.

Uppsalan kaikki sidosryhmät ovat hyvin sitoutunei-
ta kaupungin strategiaan. Tavoitteita kohti mennään 
päämäärätietoisesti ja yhdessä luovien. Kunnan polii-
tikoilla on vahva näkemys ja he ovat innokkaita edis-
tämään kaupungin strategisia tavoitteita. Innokkuus 
on paikoin jopa liian voimakasta, minkä vuoksi toi-
menpiteiden realistisuus joutuu koetukselle. Poliitikot 
säätivät muun muassa pysäköintinormin vaatimaan 
liian vähän autopaikkoja, minkä vuoksi rakennuttajat 
eivät ottaneet käyttöön kestävän liikkumisen edistä-
mistoimenpiteitä. Uusi normi ohjaa paremmin näihin 
toimenpiteisiin.

Uppsalan kaksi uutta kehittämisaluetta, Rosendahl 
ja Ulleråker ovat erityisesti kestävän liikkumisen nä-
kökulmasta mielenkiintoisia. Ulleråkerin olemassa 
olevalla alueella kestävien kulkumuotojen osuus on 
jo 68 %, mutta uudisrakentamisen ja alueen kehit-
tämisen myötä tavoitellaan 80 %:n osuutta. Alueet 
rakentuvat vahvojen joukkoliikennelinjojen varrelle, 
laadukkaat pyöräväylät johtavat 3-4 km:n päässä si-
jaitsevaan keskustaan, ja alueille on kehitetty uusi py-
säköintilaitoskonsepti, ”Mobilitetscentrum”. 

Mobilitetscentrum sisältää alueen keskitetyn 
asukaspysäköinnin, pyörä- ja autovuokrauk-
sen sekä muita palveluita, kuten pakettiauto-
maatin, matkustajainformaatiota, kuntosalin, 
toimistotilaa, ruokakaupan, ravintolan yms. 
Keskitettyjen pysäköinnin tehokkaan käytön 
mahdollistamiseksi kadunvarsipysäköintiä on 
vähän ja paikat ovat aikarajoitettuja. Alueiden 
liikkumisen tavoitteena on, että mahdollisim-
man moni matka tehtäisiin kestävillä kulku-
muodoilla ja omaa autoa ei tarvitse omistaa. 
Tällaiset ”liikkumiskeskukset” ovat vasta raken-
teilla ja rakentamisen aikana olemassa olevien 
asuntojen autojen pysäköinti on järjestetty tyh-
jille, vielä rakentamattomille tonteille.

MOBILITETSCENTRUM

Uppsalan kulkutapaosuus  
2015.

33%

13%

37%

14%

2015
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KUVA 1 
Keskustan kadut ovat pyöräily- ja kävely-
painotteisia.

KUVA 2 
Katutila on kaikkien kulkumuotojen käy-
tössä.

KUVA 3 
Keskustan laitamilla on myös paljon leveitä 
hiekkateitä.

KUVA 4 
Pitkämatkainen joukkoliikenne kytkeytyy 
hyvin paikallisliikenteeseen. Näkymä rauta-
tieasemalta poistuttaessa.

KUVA 5 
Keskustassa asukkailla on mahdollisuus 
kadunvarsipysäköintiin, mutta pysäköintiä 
on tarkoitus siirtää asteittain pysäköintilai-
toksiin.

KUVA 6 
Kestävän liikkumisen toimenpiteitä edis-
tävät normit ovat johtaneet laadukkaisiin 
pyöräpysäköintiratkaisuihin uusilla asuina-
lueilla. Kuvassa pyöräkatos

1 2

3 4

5 6
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2.4 NOTTINGHAM
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Pysäköinti näh-
dään vahvasti 
tulonlähteenä 
eikä niinkään 
kestävään liiken-
teen edistämisen 
työkaluna.Kaupungissa oli vuosien 1880-1936 välillä raitiotie, 

mutta kiskot purettiin monien muiden sen aikais-
ten kaupunkien tapaan ja ratikat korvattiin busseilla. 
Vuosituhannen vaihteessa liikennejärjestelmä oli sur-
keassa kunnossa ja kadut ruuhkautuneita, joten Not-
tingham City Council yhdessä yrittäjien kanssa päätti 
panostaa voimakkaasti joukkoliikenteeseen. Joukko-
liikennejärjestelmän rungoksi valmistui vuonna 2004 
moderni ja esteetön kaupunkiraitiotie.  

Voimakas tahtotila 
edistää joukkoliikennettä
Robin Hood. Ensimmäinen asia, joka tu-
lee mieleen puhuttaessa Nottinghamista. 
Sherwoodin metsän takaa paljastuu kui-
tenkin paljon muutakin kuin vain legenda 
jousipyssyineen. Nottingham on noin 320 
000 asukkaan kaupunki keskellä Englan-
tia, Manchesterin ja Lontoon välimaastos-
sa.

Panostukset joukkoliikenteeseen näkyvät. Tänä päi-
vänä Nottingham tunnetaan Iso-Britannian yhtenä 
parhaimmista joukkoliikennekaupungeista. Raitio-
tien lisäksi kaupungissa on kattava bussiverkosto, jon-
ka suurin operaattori on Nottingham City Transport 
(NCT), jonka kalustoon kuuluu 330 bussia. Toiseksi 
suurin operaattori on Trent Barton. Yritykset tekevät 
yhteistyötä, jotta ne eivät kilpailisi samoilla reiteillä. 
Markkinaehtoinen joukkoliikenne näkyy panostuksis-
sa lisäarvopalveluihin: kaikissa kaupungin busseissa 
on ilmainen WiFi, USB-lataus, joukkoliikennevälineet 
ovat GPS-seurannassa, maksaa voi lähimaksulla ja 
kuljettajat ovat avuliaita ja ystävällisiä.
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Nottinghamissa korostuu ”meidän kaupunkimme” 
-ajattelu. Kaupunki tekee monet asiat itse ja ottaa 
vahvan roolin kehittämistyössä. Liikennepolitiikas-
sa ihmisiä pyritään ohjaamaan pehmeillä keinoilla 
kestävään liikkumiseen, mutta kaikessa korostetaan 
valinnanvapautta. Asukkaita ei haluta pakottaa va-
litsemaan tiettyä kulkumuotoa, vaan antaa heille 
mahdollisuus valita tarpeisiinsa sopiva liikkumistapa. 
Kilpailu työnantajista sekä kuluttajista on kova ympä-
röivien kuntien kanssa, minkä johdosta pysäköinnistä 
ei haluta tehdä liian vaikeaa tai kallista. Hinnoittelulla 
kuitenkin pyritään ohjaamaan asukkaita kestäväm-
piin liikkumisvalintoihin ja keskustan kävelyaluetta 
on laajennettu ja autopysäköintiä siirretty kauemmas 
vuosien saatossa.

Pysäköinti nähdään kaupungissa vahvasti tulonläh-
teenä eikä niinkään kestävän liikkumisen edistämisen 
työkaluna. Tavoitteena on hallita, ei rajoittaa. Näin ol-
len keskustassa on myös pitkäaikaista kadunvarsipy-
säköintiä ja markkinat määräävät hinnat. Ilmanlaadun 
on kuitenkin tunnistettu olevan keskustassa huono, 
ja kaavailtu Zero Emission Zone (päästötön alue) on 
päivä päivältä lähempänä toteutusta.

Työpaikkapysäköintiveron lisäksi joukkoliikennejärjes-
telmää tuetaan kattavalla Park&Ride -järjestelmällä. 
7 raitiotieasemaa ja 2 bussiasemaa tarjoavat 6 500 

ilmaista ja valvottua autopaikkaa joukkoliikenteen 
käyttäjille. Park & Ride -alueet on toteutettu maan-
päällisinä pysäköintikenttinä ja joukkoliikennelipun 
voi kätevästi ostaa myös raitiotiepysäkeillä sijaitsevista 
lippuautomaateista. Asuinalueilla pysäköinti on järjes-
tetty kadunvarsipysäköintinä ja asukaspysäköintilupia 
käytetään tarvittaessa.

Nottinghamin kulkuta-
paosuus: jalankulkua ei 
tilastoida ja pyöräilyyn on 
vastikään alettu panosta-
maan.

Nottingham on tullut tunnetuksi työpaikoille käyt-
töön otetusta pysäköintipaikkaverosta, jossa työn-
antajat maksavat jokaisesta käytössään olevasta 
pysäköintipaikasta tietyn summan kaupungille. Ve-
rotuksen kautta kerätyt rahat käytetään raitiotien 
rakentamiseen sekä joukkoliikenteen edistämiseen. 
Rahaa ei ole mahdollista käyttää muuhun infrastruk-
tuurin kehittämiseen. Verotuksen käyttöönotossa 
sidosryhmäyhteistyöllä ja viestinnällä on ollut suuri 
merkitys. Suurimmat työnantajat ovat olleet muka-
na kehittämässä verotusta ja siitä saatavat hyödyt on 
selkeästi viestitty niin työnantajille kuin päätöksente-
kijöille. Yritysten hyväksyntä on saatu, koska vero no-
peuttaa työmatkaliikennöintiä ja vähentää ruuhkia, 
mikä tekee kaupungista vetovoimaisemman. 

WORKINGPLACE PARKING LEVY

31% 69%2017
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KUVA 1 
Markkinaehtoinen joukkoliikenne näkyy 
katukuvassa monivärisinä busseina.

KUVA 2 
Myös Nottinghamissa on kävelyalue, jossa 
on runsaasti palveluita.

KUVA 3 
Kadunvarsipysäköinti on kaupungille tär-
keä tulonlähde.

KUVA 4 
Raitiotie kytkeytyy saumattomasti muihin 
kulkumuotoihin. Kuvassa oikealla pysäköin-
tilaitos, josta autoilijat pääsevät suoraan 
raitiotien kyytiin.

KUVA 5 
Liityntäpysäköinti on olennainen osa raitio-
tiejärjestelmää.

KUVA 6 
Raitiotien rakentaminen on osittain ra-
hoitettu työpaikkojen pysäköintiverosta 
saatavilla tuloilla.

1 2

3 4

5 6
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2.5 CAMBRIDGE
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Kestävää liikkumista 
pyritään edistämään 
monipuolisella 
keinovalikoimmalla

Kaupungin 130 000 asukkaan väkiluvusta yli 40% 
on korkeakoulutettuja. Cambridge sijaitsee noin 

tunnin junamatkan päässä Lontoosta, joten pende-
löinti Lontoon ja Cambridgen välillä on yleistä.

Cambridge on yksi Iso-Britannian voimakkaimmin 
kasvavista keskuksista, joka houkuttelee myös kan-
sainvälisiä yrityksiä. Tämän seurauksena esimerkiksi 
asuntojen hinnat ovat kohonneet merkittävästi ja 
asukkaat muuttaneet ympäröiviin kyliin edullisem-
pien asuntojen perässä. Kaupungin laajentumista 

Houkutteleva ja 
kasvava yliopistokaupunki
Historiaa huokuva Cambridge on yksi 
Iso-Britannian korkeakoulutuksen keskit-
tymistä. Keskiaikainen kaupunki on tun-
nettu yliopistoistaan ja korkean teknolo-
gian, kuten ohjelmisto- ja bioteknologian 
osaamiskeskittymistä. 

ulospäin edistää myös tiivis keskiaikainen keskus, jon-
ne on lähes mahdotonta täydennysrakentaa. Laajen-
tuminen on lisännyt liikennettä, sillä yhä kauempaa 
pendelöidään Cambridgen keskustaan.

Kaupungin liikennepolitiikalla tavoitteena on edistää 
kestävää liikkumista monipuolisella valikoimalla, ei 
vain edistämällä pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Pyöräi-
lyinfrastruktuuri ei ole huippulaadukasta, mutta pyö-
räilyn kulkutapaosuus on 25%, mikä on Iso-Britannian 
kaupunkien keskiarvoa huomattavasti suurempi. Pyö-
räily on suosittua myös siksi, että maasto on tasaista 
ja kaupungissa on paljon opiskelijoita. Kapeiden ka-
tujen vuoksi autoilua on keskustassa rajoitettu, mikä 
tekee pyöräilystä myös hieman turvallisempaa.



34

Joukkoliikennettä pyritään edistämään kaupungissa 
systemaattisesti ja kaupungin tietoisuudessa on, että 
mitä suuremmaksi kaupunki kasvaa, sitä suurempaan 
rooliin joukkoliikenne nousee. Joukkoliikennettä kehi-
tetään erityisesti asuinalueilta keskustaan. 

Liityntäpysäköinnin lisäksi kaupungilla ei ole merkit-
täviä strategisia linjauksia pysäköinnille. Asukaspysä-
köinti järjestetään lähes poikkeuksetta kadunvarsi-
pysäköintinä ja ydinkeskustan lähellä on muutamia 
pysäköintilaitoksia. Keskustassa on omat pysäköinti-
paikkansa kaupunkilogistiikalle, mikä helpottaa las-
tausta ja purkua. Kokonaisuus ei ole kuitenkaan käyt-
täjälle erityisen selkeä.

Järjestelmän puutteista huolimatta Cambridgessä ta-
voitteet liikennejärjestelmän kehittämiseksi pyritään 
viestimään päätöksentekijöille mahdollisimman sel-
keästi. Näin pyritään varmistamaan päätöksentekijöi-
den sitoutuminen kokonaiskuvaan. Kun tavoitteet on 
selkeästi viestitty ja kaikkien tiedossa, on liikennepo-
litiikkaa tukevat käytännön ratkaisut helpompi saada 
päätöksenteossa läpi.

Liityntäpysäköinti on olennainen osa kaupungin 
liikennejärjestelmää ja erityisesti työmatkapysä-
köintiä pyritään ohjaamaan niille ja tätä kautta 
joukkoliikenteeseen. 

Liityntäpysäköintialueiden kehittäminen on kau-
pungissa ajankohtaista, sillä aiemmin haja-asu-
tusalueille sijoitettujen liityntäpysäköintialueiden 
ympärille on tullut asuinrakentamista. Liityntä-
pysäköinti on ilmaista ja rajoittamatonta, minkä 
vuoksi asukaat hyödyntävät niiden pysäköinti-
paikkoja. Nykyään liityntäpysäköintiä sijoitetaan 
Cambridgen ympärillä oleviin kyliin joukkoliiken-
teen tehostamiseksi ja asukkaiden saamiseksi 
joukkoliikenteen käyttäjiksi mahdollisimman lä-
hellä asuinpaikkaa.

LIITYNTÄPYSÄKÖINTI
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KUVA 1 
Vanha yliopisto on alueen näkyvimpiä 
maamerkkejä.

KUVA 2 
Asuinalueiden pysäköinti järjestetään 
brittäläisittäin tyypillisesti kadunvarsipysä-
köintinä.

KUVA 3 
Ruuhka-aikana keskustasta poistuva liiken-
ne jonoutuu historiallisilla kaduilla. 

KUVA 4 
Pyöräilevät opiskelijat ovat katutilassa 
yleinen näky.

KUVA 5 
Monet keskusta-alueen kaduista ovat ihmi-
senmittakaavaisia.

KUVA 6 
Opiskelijoita opiskelupäivän päätteeksi.

1 2

3 4

5 6
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2.6 BATH
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Raitiotiet ovat 
palaamassa  
Bathiin 80 
vuoden tauon 
jälkeen. Reitti-
vaihtoehtotarkas-
teluja tehdään 
parhaillaan.

Kaupungin nimi juontaa juurensa ajanlaskun alun 
aikoihin, jolloin roomalaiset rakensivat alueen 

kuumien lähteiden ympärille kylpylöitä. Nykyäänkin 
kylpylät ja kaupungin arkkitehtuuri vetävät puoleen-
sa turisteja ja Bath onkin yksi alueen keskeisimmistä 
turistikohteista.

Kaupungin historiallinen rakenne lyö leimansa myös 
liikennejärjestelmälle. Keskustan kapeilla kaduilla ei 
ole paljoa tilaa, minkä vuoksi shared space ratkaisuja, 

Kestävää liikkumista  
edistävä kylpyläkaupunki
Bath on 86 000 asukkaan kaupunki, joka 
sijaitsee parisataa kilometriä Lontoosta 
länteen. Kaupunki huokuu historiaa ja sen 
kauniit, Rooman vallan aikaiset rakennuk-
set luovat mielikuvan ennemmin läntises-
tä Euroopasta kuin tuulen ja sateen piek-
sämästä Etelä-Englannista.

joissa niin jalankulkijat, pyöräilijät kuin autoilijatkin kul-
kevat samassa tilassa, on toteutettu useilla kaduilla. 
Toisaalta ainoastaan jalankulkijoille omistettuja käve-
lyalueita on keskustassa useita. Tilanpuutteen vuoksi 
erillisiä pyöräväyläratkaisuja ei keskustassa juuri ole.

Bathissa halutaan kuitenkin edistää kestävää liikku-
mista ja kaupungin tavoitteena on vuoteen 2020 
mennessä nostaa pyöräilyn osuutta 22 % (kulkuta-
paosuus vuonna 2011 noin 4 %), jalankulun osuutta 8 
% (vuonna 2011 miltei 30 %) ja raideliikenteen osuutta 
16 % (Vuonna 2011 noin 6 %). Tavoitteet eivät ole help-
poja saavuttaa kaupungissa, jonka asukkaat ovat kes-
kimääräistä brittiä varakkaampia ja omistavat usein 
kaksikin autoa. Lisäksi korkeuserot tekevät erityisesti 
kävelyn ja pyöräilyn edistämisen haasteelliseksi, sillä 
Bath sijaitsee laakson pohjalla ja miltei kaikkiin ilman-
suuntiin kulkiessa täytyy nousta mäkeä ylöspäin. Toi-
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POLIITTINEN SITOUTUMINEN

saalta globaalit ja kansallisen tason haasteet, kuten 
ilmastonmuutos ja ilmansaasteet, ovat avittaneet po-
liittisen tahtotilan luomista tukemaan kestävämmän 
liikennejärjestelmän rakentamista ja autoilun vähen-
tämistä. Näitä teemoja onkin hyödynnetty strategis-
ten tavoitteiden läpiviemiseksi.  

Strategisista linjauksista ja tehtävistä toimenpiteistä 
viestintä eri sidosryhmille nähdään Bathissa tärkeänä, 
jotta päätökset saadaan vietyä läpi ja niillä on mah-
dollisimman laaja hyväksyntä. Ei riitä, että esimer-
kiksi strategian valmistumisesta tai käynnistyneestä 
rakennushankkeesta tiedotetaan, vaan tulee tarkasti 
miettiä mitä ja miten viestitään. Eri sidosryhmät tulee 
ottaa mukaan muutokseen ja saada heidät ymmärtä-
mään, mihin laajempiin kokonaisuuksiin esimerkiksi 
kävelyn ja pyöräilyn edistäminen liittyy. Ymmärrystä 
lisäämällä asukkaat alkavat itse muokata omaa käyt-
täytymistään, mikä on tehokkaampaa kuin jos heitä 
pyritään pakottamaan muutokseen, esimerkiksi lisää-
mään kävelyä tai pyöräilyä.

Bathin historiallisessa keskustassa pysäköinnin järjes-
täminen on haasteellista, sillä tilaa kapeilla kaduilla 
on vähän. Kaupungissa on kolme liityntäpysäköinti-
aluetta, jotka ovat hyvin suosittuja. Yleensä liityntäpy-
säköintipaikat ovat erityisesti työmatkalaisten 

suosiossa, mutta Bathissa paikkoja käyttävät myös os-
tos- ja vapaa-ajanmatkalla olevat. Kaupungin suunni-
telmissa on rakentaa neljäs liityntäpysäköintialue.

Vaikka Bath ei ehkä vielä ole kestävän liikkumisen 
edelläkävijäkaupunki, on kaupunki voimakkaasti si-
toutunut edistämään kävelyä, pyöräilyä ja joukkolii-
kennettä. Bathin lähestymistapa edistämiseen on 
hyvin kokonaisvaltainen ja kaupungissa on ymmär-
retty viestinnän merkitys muutosprosessin osana. Lii-
kennepoliittisia linjauksia ei yritetä väkisin runnoa läpi, 
vaan ymmärryksen lisäämisen kautta saada asukkaat 
osaksi muutosta. 

Bathin kulkutapaosuus 
työmatkoilla 2011.

Poliittisen tahtotilan muodostamisessa sekä kes-
tävän liikennejärjestelmän edistämisessä suuri 
vaikutus on kaupungin liikenne- ja ympäristö-
asioiden vastaavalla poliitikolla, joka tunnetaan 
nimellä Cabinet Member of Transport and En-
vironment. Tällä hetkellä vallassa oleva Cabinet 
Member on sitoutunut kestävän liikennejärjestel-
män edistämiseen kävelyä, pyöräilyä ja joukkolii-
kennettä suosimalla ja autoilua rajoittamalla. Sen 
ansiosta monia vaikeitakin poliittisia päätöksiä on 
hyväksytty, kuten keskustan pysäköintimaksujen 
korottaminen. Bathissa poliitikkojen sitouttami-
nen strategisten linjausten toteuttamiseen näh-
dään erittäin tärkeänä ja siihen on panostettu 
paljon. Linjaukset eivät saa muuttua aina neljän 
vuoden välein vaalien mukana, vaan kehittämi-
sen tulee olla systemaattista.

4%

14%

53%

29%

2011
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KUVA 1 
Bathin keskusta on viihtyisä ja kävely-
alueella liikkuminen on turvallista.

KUVA 2 
Bathin historiallisen keskustan kadut ovat 
kapeita, joten tilaa eri kulkumuodoilla on 
vähän. Kaupungin tavoitteena on edistää 
kävelyä ja pyöräilyä, minkä johdosta esi-
merkiksi kadunvarsipysäköintiä on suunni-
teltu poistettavan ydinkeskustasta.

KUVA 3 
Asukaspysäköinti on järjestetty pääasiassa 
kadunvarsille myös keskustan ulkopuolella.

KUVA 4 
Kadunvarret ovat myös keskipäivällä täyn-
nä asukkaiden autoja.

KUVA 5 
Pyöräpysäköintiä on ripoteltu kävelykeskus-
tan laitamille. 

KUVA 6 
Osa keskusta-alueesta on shared spacea 
ja havainnoinnin perusteella autoilijat aja-
vat alueella rauhallisesti.

1 2

3 4

5 6
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2.7 GENT
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Yhteiskäyttöau-
tot nähdään yh-
tenä keskeisim-
mistä keinoista 
vähentää  
pysäköinti- 
painetta.

Joet risteilevät läpi kaupungin ja niiden varrella ih-
miset istuskelevat kupposen äärellä, kunnes hyp-

päävät pyöränsä selkään ja kiitävät kohti seuraavaa 
kohdettaan.

Gent on kauneutensa lisäksi erittäin toimiva ja sel-
keä. Kaupungin liikennepolitiikan päätavoitteet tehdä 
kaupungista helposti saavutettava, turvallinen, ym-
päristöneutraali, kestävä ja lapsiystävällinen yhdessä 
tehden luovat erinomaiset perusteet liikennejärjes-

Edelläkävijä, joka  
kunnioittaa historiaansa
Kuvankaunista 260 000 asukkaan Gentiä 
kuvaillaan Belgian hipsterimekaksi. Eikä 
se ole ihme. Historialliset rakennukset, 
katutaide, viihtyisät kuppilat ja pikkupu-
tiikit, ihmisen mittakaavainen ympäristö 
ja laaja kävelykeskusta houkuttelevat niin 
paikallisia kuin matkailijoita.

telmätyölle. Tavoitteena on vähentää autoilua 50% 
vuoteen 2030 mennessä ja myös auton omistusta 
pyritään vähentämään. Kaupungissa edistetään en-
sisijaisesti jalankulkua ja pyöräilyä, sillä ainoastaan 
näihin ovelta-ovelle kulkutapoihin voi kaupunki to-
den teolla vaikuttaa. Joukkoliikenne nähdään tärkeä-
nä osana, mutta sen hallinnan vastuu on provinssilla, 
jonka näkemykset eroavat kaupungin omista. Tämän 
vuoksi keskitytään erityisesti muihin kestäviin kulku-
muotoihin sekä pysäköinnin ohjaukseen.

Pyöräily on kaupungissa yleistä ja sen kulkutapaosuus 
on maireat 30%. Pyöräinfra ei ole huippua, mutta toi-
mii kuitenkin. Pyöräpysäköintiin on panostettu keski-
tetyillä ja valvotuilla pysäköintilaitoksilla sekä asuina-
lueilla on mahdollista hankkia oikeus käyttää lukittuja 
kadunvarsipyöräkaappeja. Pyöräpysäköinnille on kau-
pungin kaavoituksessa asetettu miniminormit, kun 
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sikuljetus keskustaan. Liityntäpysäköintiä subventoi-
daan kaupungissa paljon ja tavoitteena on saada 
alkusysäys toiminnalle. Liityntäpysäköinnistä on myö-
hemmin tarkoitus tehdä maksullista. Sisemmältä ke-
hätieltä on sujuva opastus pysäköintilaitoksiin, joiden 
kapasiteetti ilmoitetaan hyvissä ajoin informaatiotau-
luilta. Pysäköintijärjestelmä on siis hyvin looginen ja 
käyttäjälle helppo. Tämä näkyy katukuvassa. Sujuva 
pysäköintijärjestelmä parantaa keskustan saavutetta-
vuutta kaikilla kulkumuodoilla, myös autoilla.

TOIMET VASTAAVAT STRATEGIAA

taas autoliikenteelle maksiminormit.

Gentissä on käytössä useita pysäköinnin hallinnan 
keinoja. Keskeisin näistä on kadunvarsipysäköinnin 
ja laitospysäköinnin ohjaus. Kadunvarsipysäköintiä 
pyritään vähentämään ja hinnoittelemaan korkeam-
maksi kuin laitospysäköintiä. 3h kadunvarsipysäköin-
ti maksaa 10e; pysäköintilaitoksessa 10h maksaa 3e. 
Hinnoittelulla pyritään ohjaamaan erityisesti vieraili-
jat pysäköintilaitoksiin. Hinnoittelua helpottaa sääntö, 
jonka mukaan yksityiset pysäköintilaitokset eivät saa 
pitää kaupungin omia korkeampia hintoja. Yksityiset 
laitokset ja kaupunki tekevät myös tiivistä yhteistyötä, 
mikä näkyy mm. yhteisessä informaatiojärjestelmäs-
sä.

Kaupungissa pyritään ohjaamaan pysäköintiä lyhyillä 
aikarajoituksilla, mikä vähentää pysäköintipainetta. 
Asukkaille on osoitettu omat pysäköintialueensa ka-
dunvarsipysäköintinä, johon saa yhden luvan ilmai-
seksi, mutta toinen maksaa 250e. Kolmatta ei ole 
mahdollista saada. Kadunvarsipysäköintiä pyritään 
vähentämään myös asukkailta ja korvikkeeksi esite-
tään yhteiskäyttöautoja, joihin panostus on Gentissä 
voimakasta. Tämän päivän 9 200 yhteiskäyttöauton 
käyttäjästä halutaan kasvua 20 000 käyttäjään vuo-
teen 2020 mennessä. Tavoitteena on olla ”The car 
sharing city of Belgium”. Joukkoliikennettä haluttai-
siin tarjota asukkaille, mutta provinssin päätöksiin on 
vaikea vaikuttaa.

Keskustan ulkopuolelta saapuvaa autoliikennettä 
pyritään Gentissä ohjaamaan uloimmalta kehätieltä 
Park & Ride –laitoksiin, joista on ilmainen Shuttle-bus-

Gentin kulkutapaosuus 
2017.

Kaupungin pysäköintipolitiikka tukeekin täysi-
määräisesti kaupungin liikennestrategiaa. Pysä-
köintipolitiikan päätavoitteena on ohjata ihmis-
ten liikkumiskäyttäytymistä kohti kestävämpiä 
kulkumuotoja. Muita tavoitteita on tasapainot-
taa kysyntä ja tarjonta, tehdä enemmän tilaa 
vierailijoille, nopeuttaa pysäköinnin rotaatiota 
sekä tarjota helppo ja nopea pysäköintijärjestel-
mä.

Voimakas poliittinen tahtotila pysäköintipolitii-
kalle on saavutettu hyvällä viestinnällä ja yhdes-
sä määritellyillä tavoitteilla. Liikkumisesta vas-
taavalla vihreiden puoluejohtajalla ja liberaalien 
taloudesta vastaavalla puoluejohtajalla on hyvä 
suhde, mikä helpottaa päätösten läpivientiä. 
Molemmat osapuolet ymmärtävät kestävän liik-
kumisen tärkeyden kaupungin elinvoimaisuu-
delle ja taloudelliselle menestykselle. Viestintä-
kanavat pidetään jatkuvasti auki poliitikkojen ja 
suunnitelmien tekijöiden välillä.

30%

10%

45%

15%

2011

Gentissä on syste-
maattisesti palau-
tettu kaupunkia 
takaisin ihmisille. 
Kaupungin keskus-
ta on rauhoitettu 
autoilta ja autot on 
siirretty pysäköinti-
laitoksiin, joissa on 
29 000 autopaik-
kaa.
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KUVA 1 
Gentin ydinkeskusta on erittäin viihtyisiä 
ja sitä on laajennettu aivan viime vuosiin 
saakka.

KUVA 2 
Kaupungisssa on monia pyöräkatuja.

KUVA 3 
Kadunvarsipysäköinti on huomattavasti 
laitospysäköintiä kalliimpaa.

KUVA 4 
Yhteiskäyttöautoihin on ladattu suuret 
odotukset. Niihin panostetaan voimak-
kaasti ja niiden pysäköinti on tällä hetkellä 
ilmaista. Näin pyritään houkuttelemaan 
asukkaita niiden käyttäjiksi.

KUVA 5 
Liityntäpysäköinnillä pyritään vähentä-
mään keskustaan tulevaa autoliikennettä. 
Ilmainen shuttlebussi kuljettaa autoilijat 
suoraan pysäköintipaikalta keskustaan.

KUVA 6 
Vanhemmalle ja liikuntarajoitteiselle 
väestölle on tarjolla kaupungin keskus-
tassa uniikki ratkaisu: 100% sähköinen ja 
ilmainen pikkubussi kiertää pitkin päivää 
kaupungin kävelykeskustaa.

1 2

3 4

5 6
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2.8 HASSELT
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Kehätierakenne 
mahdollistaa 
kävelykeskustan 
ja sen elinvoimai-
suuden. Yhdis-
tettynä selkeään 
pysäköinnin 
opastukseen 
kehä sujuvoittaa 
autoliikennettä.

20 vuotta sitten valtaosa kaupungin ydinkeskustan 
kaduista muutettiin kävelykaduiksi ja laajennusta on 
tarkoitus jatkaa myös tulevien vuosien aikana. Kes-
kustan viihtyisyys on kaupungille äärimmäisen tär-
keää, sillä myös ympäröiviltä alueilta saapuu kaupun-
gin keskustaan shoppailijoita. Kävelyalue on rajattu 

Huolella suunniteltua 
autoliikennettä
Belgian Hasseltissa kapeat kadut ristei-
levät pitkin kaunista vanhaa kaupunkia 
autojen lipuessa rauhallisesti kehätien 
varrella sijaitseviin pysäköintilaitoksiin. 
Ydinkeskustan ostoskatu sekä sitä ympä-
röivät idylliset keskiaikaiset kadut vilise-
vät elämää, vaikka on vain maanantain 
aamupäivä. Autoliikennettä ei juurikaan 
ole ja pyöräilijöitä vilisee siellä täällä. Ei 
uskoisi, että ollaan vain 78 000 asukkaan 
kaupungissa.

elektronisilla tolpilla, jotka laskeutuvat vain kulkukor-
tin omaavien ajoneuvoille, kuten jakelu-, hälytys- ja 
muuttoajoneuvoille. Keskustaan on myös viime vuo-
sina rakennettu pyöräkatuja ja pyöräilyn pääreittejä 
on parannettu.

Lähtökohta Hasseltin kaupungin pysäköintipolitiikas-
sa ei ole se, että autoilusta tehtäisiin vaikeaa, vaan kai-
killa liikennemuodoilla tulee olla mahdollisuus liikkua, 
ja ihmiset yritetään ohjata kestäviin liikkumisvalintoi-
hin ilman jonkin kulkumuodon rajoittamista. Pysä-
köintipolitiikka ei siis ole erityisen kestävää ja autoilun 
kulkutapaosuus onkin 65%. Positiivista kuitenkin on, 
että kaupungin päättäjien ja virkamiesten välillä on 
luottamus ja poliitikot kuuntelevat virkamiehiä, mikä 
helpottaa uusien ratkaisujen implementointia.

Kaupungin lähes 20 000 pysäköintipaikasta 13 000 
on kadunvarsipaikkoja: luku on suuri asukasmäärään 
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FIKSU AUTOLIIKENNEJÄRJESTELMÄ
verrattuna, mutta tämä selittyy sillä, että asukkaiden 
pysäköinti on käytännössä kokonaan kadunvarsipy-
säköintiä. Hasseltissa asukkaat saavat ilmaisen pysä-
köintiluvan kahdelle autolle ja käytössä on myös vie-
railijakortti, jolla asukkaiden vieraat voivat pysäköidä 
200h ilmaiseksi. Muut autoilijat pysäköivät pääsään-
töisesti pysäköintialueilla tai -laitoksissa. Kadunvarsi-
paikoilla on käytössä progressiivinen hinnoittelu, jossa 
1. tunti maksaa 1€, toinen 2€ ja kolmannesta eteen-
päin 3€/h. Pysäköintivyöhykkeen sisällä pysäköinnin 
hinta jatkuu 3 €/h saman vuorokauden sisällä, vaikka 
autoa siirtäisi välissä pysäköintipaikalta toiselle.

Pyöräilyn kulkutapaosuus on 22% ja se on kaupun-
gissa erittäin varteenotettava liikkumisvaihtoehto. 
Infrastruktuuri ei kuitenkaan ole täysin yhtenäistä ja 
jatkuvaa, mutta itse väylät ovat laadultaan hyviä ja 
nopeita erityisesti asuinalueilta keskustaan. Pyöräilyn 
ja jalankulun yhteiselämä on kaupungin ostoskadul-
la haasteellista, sillä pyöräväylät risteävät ostoskatua, 
mikä aiheuttaa välillä vaaratilanteita. Muuten pyöräi-
lijät ja jalankulku on eroteltu toisistaan. Keskitettyä 
pyöräpysäköintiä on melko vähän. Kaupungissa toimii 
kelluva kaupunkipyöräjärjestelmä ”Mobit”, jota käyttä-
vät voivat ottaa ja jättää pyörän minne vain kehätei-
hin rajautuvalla alueella. Alueen ylittämistä valvotaan 
geofencing-tekniikkaan perustuvalla järjestelmällä.

Hasselt kulkutapaosuus 
2017.

Hasseltissa liikennejärjestelmä on suunniteltu 
erityisesti autoliikenteen näkökulmasta järke-
västi. Kaupunkia ympäröivät sisempi ja ulom-
pi kehätie, jotka ohjaavat tehokkaasti ohikul-
kuliikenteen keskustan ohi. Vastavuoroisesti 
keskustaan suuntaavat autoilijat ohjataan jo 
uloimmalta kehätieltä sisemmän kehätien 
varrella sijaitseviin pysäköintilaitoksiin. Opas-
tuksessa auttavat myös uusi liikenteenohjaus-
järjestelmä, jonka opastustauluja on sijoitel-
tu kehäteiden varrelle. Digitaalisilla tauluilla 
ilmoitetaan ajoajat pysäköintilaitoksiin sekä 
näiden vapaat paikkamäärät. Park & Ride ei 
ole kaupungissa suosittua, vaikka P&R -laitok-
sia on useita uloimman kehätien varrella. Tä-
män on ymmärretty johtuvan puutteellisista 
joukkoliikenneyhteyksistä ja pysäköintipaik-
kojen laadusta.

22%

10%

61%

3%

2011
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KUVA 1 
Viihtyisä kävelykeskusta ja lukuisat kaupat 
ja ravintolat houkuttelevat ihmisiä keskus-
taan myös kauempaa.

KUVA 2 
Kehätien varrella sijaitseviin pysäköintilai-
toksiin on sujuvaa ja helppoa mennä.

KUVA 3 
Kehätien varren älypysäköintijärjestelmä 
kertoo matka-ajan pysäköintilaitoksiin sekä 
niiden kapasiteetin.

KUVA 4 
Kadunvarsipysäköinti on lähes täysin tar-
koitettu kaupungin asukkaille.

KUVA 5 
Asukkaat saavat vieraspysäköintikortin, jo-
hon on ladattu 200h ilmaista pysäköintiä.

KUVA 6 
Vanhaan kaupunkiin on viime vuosina 
lisätty pyöräkatuja, mikä kasvattaa pyöräi-
lyn roolia myös kapeilla vanhan kaupungin 
kaduilla.

1 2

3 4

5 6
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2.9 ZOETERMEER
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Zoetermeerin 
erikoisuus on 
liikennejärjestel-
män kerrokselli-
suus, jossa autot 
kulkevat keskus-
tan alapuolella ja 
kävelykeskusta 
on katuverkoston 
päällä.

Liikennejärjestelmän suunnittelussa painotettiin tur-
vallisuutta. Eri kulkumuodot suunniteltiin keskus-

tan alueella kerroksiin, jolloin esimerkiksi autojen ja 
jalankulkijoiden ei tarvitse kohdata toisiaan tieverkol-
la. Zoetermeer onkin yksi Alankomaiden liikennetur-
vallisimmista kaupungeista.

Autokaupunki  
alankomaalaiseen tapaan
125 000 asukkaan Zoetermeer sijaitsee 
Alankomaiden länsiosassa pyöräilymat-
kan päässä Haagista. Kaupunki on ver-
rattain nuori, sillä sitä alettiin rakentaa 
pääosin vasta 60-luvulla. Näin ollen kau-
pungista puuttuvat monille muille kes-
kieurooppalaisille kaupungeille tutut 
kapeat, keskiaikaiset kadut ja prameat 
rakennukset. 

Kaupungin liikennepolitiikassa pyritään edistämään 
kaikkia kulkumuotoja tasapuolisesti. Kaupunkilaisille 
halutaan antaa vapaus valita heille kullakin hetkellä 
parhaiten sopiva liikkumismuoto. Näin ollen myös-
kään autoliikennettä ei turhaan rajoiteta. Toisaalta 
alankomaiseen tyyliin pyöräily on asukkaille tärkeä 
liikkumismuoto ja kaupungin sisäisillä matkoilla yksi 
tärkeimmistä tavoista liikkua. Zoetermeer onkin yllät-
tävä sekoitus auto- ja pyöräkaupunkia, mutta myös 
joukkoliikennetarjonta on hyvällä tasolla. 

Zoetermeerin lähelle pääsee junalla, josta on jatkoyh-
teydet raitiovaunulla keskustaan. Raitiotiellä liikennöi 
kaksi linjaa, jotka tekevät lenkin kaupungin etelä- ja 
pohjoisosissa. Lenkkien sisäpuolelle kulkevat tavalliset 
kaupunkibussit. 

Zoetermeerin keskusta on kenties yksi Euroopan eri-
koisimmista. Autolla pääsee ajamaan aivan keskus-
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IOT-PYSÄKÖINTISENSORIT

tan alapuolelle ja pysäköimään johonkin viidestä py-
säköintilaitoksesta. Kaupallinen keskusta muodostuu 
pääasiassa kävelykaduista ja niiden varrella olevista 
kaupoista ja kauppakeskuksista. Se mikä tekee Zoe-
termeerin keskustasta omalaatuisen, on sen omista-
juus. Koko keskusta kauppoineen, kävelykatuineen ja 
pysäköintilaitoksineen kuuluu yksityiseen omistuk-
seen. Kaupunki on aikanaan myynyt kokonaisuuden 
pääosin taloudellisista syistä.

Kaupalliseen keskustaan on helppo saapua autolla, 
koska pysäköintilaitoksen sijaitsevat aivan keskustan 
reunalla ja alapuolella. Ensimmäiset 2 tuntia saa py-
säköidä ilmaiseksi ja sen jälkeen pysäköinti maksaa 
noin 1 euron tunnilta. Pysäköintiä ei haluta ohjata 
hinnoittelulla tai aikarajoituksilla liikaa, koska tämän 
pelätään vaikuttavan keskustan houkuttelevuuteen. 
Koska pysäköintilaitokset ovat yksityisessä omistuk-
sessa, ei kaupungilla ole sananvaltaa pysäköinnin 
hinnoitteluun eivätkä he myöskään saa tietoja pysä-
köintilaitosten käyttöasteesta. Toisaalta yksityisillä toi-
mijoilla on ollut paremmin resursseja investoida pysä-
köintilaitosten kehittämiseen ja monet niistä ovatkin 
nykyisin sisältäpäin visuaalisesti miellyttävän näköisiä.

Zoetermeerin kulkutapaosuus 
keskustassa (1-7,5km). Kauem-
pana keskustasta autoilun 
kulkutapaosuus kasvaa.

Zoetemeerissa on otettu käyttöön ensim-
mäisenä kaupunkia Alankomaissa pysä-
köintisensorit, joiden avulla kerätään tietoa 
pysäköintipaikkojen käytöstä. Noin 800 
kadunvarsi- ja pysäköintilaitospaikalle on 
asennettu infrapuna- sekä metallisensorei-
ta, jotka tunnistavat onko pysäköintipaikka 
varattu vai ei. Tämä tieto välitetään mobiili-
sovellukseen, josta autoilijat voivat tarkistaa 
vapaiden paikkojen sijainnin. Sensorit ovat 
olleet käytössä vasta vähän aikaa, mutta kau-
pungin alustavien kokemusten mukaan ne 
ovat vähentäneet vapaan pysäköintipaikan 
etsimisestä syntyvää autoliikennettä. 

45%

5%

40%

10%

2011
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KUVA 1 
Vaikka Zoetermeerin liikennepolitiikka on 
melko automyönteinen, löytyy kaupungista 
paljon myös laadukasta pyöräilyinfraa.

KUVA 2 
Zoetermeerin keskustan katuineen, kaup-
poineen ja pysäköintilaitoksineen omistaa 
yksityinen toimija. Iso osa liikekeskusta on 
lasikatettua tilaa.

KUVA 3 
Kaupallinen tarjonta on kattava ja shop-
pailu tapahtuu kävelykatuja pitkin kuljes-
kellen.

KUVA 4 
Yksityiset omistajat ovat investoineet 
keskustan pysäköintilaitosten visuaaliseen 
ilmeeseen. Pienillä toimenpiteillä, kuten 
värityksellä ja valoilla on saatu luotua viih-
tyisämpää ympäristöä.

KUVA 5 
Pysäköintilaitoksissa on sähköautojen 
latauspaikkoja sekä perheille tarkoitettuja 
pysäköintipaikkoja.

KUVA 6 
Pysäköintipaikoille asennetut sensorit välit-
tävät tiedon vapaista pysäköintipaikoista 
mobiilisovellukseen sekä kadunvarsi-infor-
maatiotauluille. Eri pysäköintireitit on myös 
brändätty omilla nimillään ja väreillään.

1 2

3 4

5 6
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2.10 DELFT
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Delft on  
esimerkki siitä, 
kuinka massiivi-
setkin muutokset 
ovat mahdollisia, 
jos tahtoa on  
riittävästi.Delftin keskustaa halkovat monet kanaalit, joiden 

varteen aikanaan on rakennettu myös katuja. Rei-
tit olivat suoria ja nopeita yhteyksiä kaupungin läpi, 
minkä vuoksi niitä käytettiin paljon. 1970-luvulla kau-
punki ruuhkautui, joten katuja ruvettiin muuttamaan 
yksisuuntaisiksi. Keskustan läpi ajaminen ei enää ol-
lut nopein reitti kaupungin laidalta toiselle, joten osa 
läpiajoliikenteestä siirtyi pois keskustasta. Edelleen 
keskusta oli kuitenkin hyvin autovaltainen.

Rohkea  
muutoksen veturi
Rotterdamin ja Haagin välissä sijaitseva 
Delft on 101 000 asukkaan keskiaikainen 
kaupunki. Se on myös merkittävä tekno-
logia- ja yliopistokaupunki, jossa on yksi 
maailman arvostetuimmista teknillisistä 
yliopistoista. Kaupungissa on opiskelijoita 
noin 16 000.

1990-luvulla poliitikot lähtivät ajamaan keskustan 
kulttuurihistoriallisten alueiden suojelua, ja vuonna 
1998 laadittiin kaupunkiympäristön laatua painotta-
va keskustavisio. Pääpainopistealueena oli autoliiken-
teen merkittävä rajoittaminen keskustassa. Vuonna 
2000 julkaistiin suunnitelma muuttaa keskusta au-
tottomaksi alueeksi neljässä vaiheessa. Keskustasta 
poistettiin paljon kadunvarsipysäköintiä ja tehtiin 
useita kävelyalueita. Keskustan ympäri kulkevaa ke-
hätietä parannettiin ja sen varrelle investoitiin uusiin 
pysäköintilaitoksiin. Muutoksen toteuttaminen kesti 
yhteensä 10 vuotta.

Vuonna 2009 Delftissä laadittiin visio vuodelle 2020 
sekä toimenpideohjelma kymmeneksi vuodeksi. Vi-
sion mukaan Delft on turvallinen, esteetön ja kukois-
tava. Liikennesuunnittelun yksi kantava periaate on 
ollut palvella liike-elämää kasvattamalla jalankulki-



54

joiden määrää kaupungissa. Sitä varten tavoitteena 
on ollut lisätä erityisesti pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
osuutta, vähentää keskustan läpiajoliikennettä ja 
suunnitella liikennettä vahvassa yhteydessä maan-
käytön ja uusien rakentamishankkeiden kanssa. 
Yhteistyön parantamiseksi kaupungissa muutettiin 
suunnitteluorganisaatiota niin, että keskusteluyhteys 
maankäytön, liikenteen ja rakentamisen kanssa pa-
rani.

Organisaatiomuutoksen lisäksi Visio 2020:n suu-
ri muutos on ollut rautatieliikenteen uudistaminen. 
Rautatie on halkonut Delftin keskustaa ja luonut mer-
kittävän estevaikutuksen kaupungin länsi- ja itäosien 
välille. Vuonna 2009 aloitettiin projekti, jossa 4-raitei-
nen rata siirrettiin kahden kilometrin matkalla maan 
alle ja rautatieasema rakennettiin uudelleen. Katu-
tasoon tehtiin kävelyalue, katettu kanaali kaivettiin 
uudelleen esiin ja radan vieressä kulkenut vilkas katu 
muutettiin kävely-ystävällisemmäksi. Lisäksi maan 
alle tehtiin 400 paikan autopysäköintihalli ja 7000 
paikan pyöräpysäköintitilat. Yliopistolle sijoitettiin uusi 
asema, jonka tarkoituksena on vähentää päärautatie-
aseman kuormitusta.

KESKUSTAN NELIVAIHEINEN MUUTOS

TYYTYVÄISYYS MUUTOKSIIN

Delftin keskustan muutos toteutettiin erittäin 
suunnitelmallisesti neljässä vaiheessa vuosina 
2000-2010. Ennen muutosta keskustassa oli 
suuri pysäköintialue ja muutamia kävelykatuja. 
Neljä muutosvaihetta keskittyi kävelykatujen 
yhdistämiseen, autopysäköinnin keskittämi-
seen kävelyalueen ympäristössä sekä uusien 
alueiden ja kävelyreittien selkeyttämiseen. Au-
toton alue vaatii suunnittelulta selkeää jakelu-
liikenteen sisäänajoa, lyhytaikaista pysäköintiä 
keskustan lähellä ja pitkäaikaista pysäköintiä 
keskustan reunamilla. Muutosten jälkeen 1700 
henkilöä vastasi kyselyyn, jossa tiedusteltiin tyy-
tyväisyyttä muutoksiin

70% 70%
toivoi autotonta 
aluetta yhä  
laajennettavan.

oli aiempaa tyytyväisempiä 
keskustaan autottoman 

alueen myötä.
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KUVA 1 
Keskustan läpi kulkevat junaraiteet on ve-
detty maan alle ja keskustan läpi kulkevat 
vain raitiovaunut.

KUVA 2 
Asuinalueilla pysäköinti on kadunvarressa 
ja pyörille on omia lukittuja ja katettuja 
pysäköintipaikkoja.

KUVA 3 
Uudet suunnitelmat on tuotu näkyvästi 
esiin katutilaan. Kuvassa havainnekuva 
uudesta aseman alueesta.

KUVA 4 
Uuden rautatieaseman alle pääsee pyöräl-
lä laadukasta infraa pitkin.

KUVA 5 
Aseman alla pyöräpysäköinti on valvottua 
ja älykästä: älytaulut kertovat vapaiden 
paikkojen lukumäärän.

KUVA 6 
Pyörähuoltamoita on pitkin kaupunkia ja 
niiden laatutaso on korkea ja opastus peril-
le informatiivista.

1 2

3 4

5 6


