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Tiivistelmä 
 
Tässä tutkimuksessa käsitellään vuorovaikutusta yhdennettyjen 
kaupunkiliikennesuunnitelmien (kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien 
(SUMP/SUTP)) ja Euroopan unionin koheesiopolitiikan välillä. Aluksi 
käsitellään kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien käsitettä ja 
liikenteen/kaupunkiliikenteen asemaa koheesiopolitiikassa, minkä jälkeen 
analysoidaan kahdeksan tapaustutkimuksen avulla yhdennetyn 
kaupunkiliikennesuunnittelun ja koheesiopolitiikan nojalla toteutetun 
liikennepolitiikan tai toteutettujen hankkeiden välistä yhteyttä. Lopuksi 
tutkimuksessa annetaan politiikkasuosituksia, erityisesti vuoden 2011 
koheesiopolitiikan uudistusta koskevia ehdotuksia. 
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YHTEENVETO 
Taustaa 
Euroopan unionin koheesiopolitiikalla on suuri merkitys sekä koko unionin että erityisesti 
sen 271 alueesta heikoimpien kilpailuaseman parantamisessa. Euroopan unioni investoi 
rakennerahastojen (Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto 
(ESR)) ja koheesiorahaston kautta tuhansiin talouden eri alojen hankkeisiin, joissa 
keskitytään kaikkia Euroopan alueita koskettaviin kulttuurisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin. 
Rahoituskauden 2007–2013 347 miljardin euron kokonaisbudjetti on kasvua ja työllisyyttä 
tukevien investointien osalta suurin yksittäinen EU:n tason rahoitustuen lähde. Jäsenvaltiot 
valmistelevat ja Euroopan komissio hyväksyy toimenpideohjelmina (OP) tunnetut välineet, 
joita käytetään varojen ohjaamiseksi hakijoille. 
 
Noin neljännes kyseisestä 347 miljardista eurosta (koheesiopolitiikan 
kokonaismäärärahoista) osoitetaan liikenteelle. Vain 2,3 prosenttia kyseisestä summasta 
osoitetaan erityisiin kaupunkiliikennehankkeisiin. Kuitenkin noin 70 prosenttia Euroopan 
väestöstä elää kaupunkialueilla, ja tämä suhteellinen osuus on kasvussa. 
Toimenpideohjelmien kautta on osoitettu kaupunkiliikennehankkeisiin kaikkiaan 
8,1 miljardia euroa. Kutakin toimenpideohjelmaa tuetaan yleensä yhdestä rahastosta, toisin 
sanoen joko toisesta rakennerahastosta tai koheesiorahastosta. Toimenpideohjelmien 
hallinnoinnista vastaavat jäsenvaltioiden ministeriöt, alueelliset viranomaiset ja 
paikallisneuvostot, jotka kyseinen jäsenvaltio on nimittänyt toimimaan tietyn 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisena. 
 
Koheesiopolitiikkaan liittyvien vakiotoimenpideohjelmien lisäksi on olemassa erityisiä, 
Euroopan investointipankin (EIP) osittain rahoittamia tukivälineitä. Niistä viisi olisi 
mainittava kaupunkiliikennehankkeiden rahoittamisen yhteydessä. JASPERS (Euroopan 
alueiden hankkeille annettava yhteinen apu) mahdollistaa teknisen avun antamisen 12 
uudelle jäsenvaltiolle laadukkaissa suurissa infrastruktuurihankkeissa. JESSICA-välineen 
(Euroopan yhteinen tuki kaupunkialueiden kestäviä investointeja varten) painopisteenä on 
kaupunkialueiden kehittäminen ja elvyttäminen. ETC (Euroopan alueellinen yhteistyö) 
liitetään usein Interreg IVC -ohjelmaan, josta tuetaan alue- ja kaupunkiverkostoja 
jakamalla parhaita käytäntöjä. URBACT II on vaihto- ja oppimisohjelma, jolla edistetään 
yhdennettyä, kestävää kaupunkikehitystä, ja ESPON-ohjelmalla (Euroopan alueellisen 
kehityksen ja koheesion seurantaverkko) tuetaan koheesiopolitiikkaan liittyvien 
politiikkojen kehittämistä. 
 
Liikennepolitiikan valkoisen kirjan (Euroopan komissio 2011d) mukaan on tutkittava 
mahdollisuuksia perustaa Euroopan laajuinen tukijärjestelmä 
kaupunkiliikennesuunnitelmien vaiheittaista toteuttamista varten Euroopan kaupungeissa. 
Näin ollen koheesiopolitiikan ja kestävien kaupunkiliikennehankkeiden välinen 
vuorovaikutus otetaan selkeästi huomioon. Lisäksi valkoisessa kirjassa viitataan kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelmien (SUMP, SUTP) käsitteeseen. Nämä suunnitelmat ovat 
kokonaisvaltaisia suunnittelun välineitä, joiden tarkoituksena on ottaa huomioon 
kaupunkien ja niiden lähiympäristön kaikki liikennemuodot. Kestävän kaupunkiliikenteen 
suunnitelmien käsitettä on tuotu esiin jo kahdessa aikaisemmassa EU-asiakirjassa – 
vihreässä kirjassa "Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen" (Euroopan komissio 2007a) ja 
asiakirjassa Kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelma (Euroopan komissio 2009). 
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Tavoite ja toiminta 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on antaa selkeä kuva kaupunkialueiden, kaupunkiliikenteen 
ja kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman (SUMP tai SUPT) käsitteistä ja asemasta 
Euroopassa. Tutkimuksessa analysoidaan myös koheesiopolitiikan ja kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelmien välistä yhteyttä. 
 
Tutkimuksen metodologinen perusta on kaksitahoinen: siinä ensinnäkin arvioidaan 
keskeistä kirjallisuutta ja toiseksi tarkastellaan kahdeksaa räätälöityä tapaustutkimusta, 
jotka tuovat ilmi mahdollisen toimenpideohjelmien ja kestävän kaupunkiliikenteen 
suunnitelmien välisen yhteyden. Itse asiassa vain kaksi kolmasosaa toimenpideohjelmissa 
määritellyistä hankkeista on virallisesti osa kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmaa tai 
vastaavaa liikenteen kehityssuunnitelmaa. Mainitut kahdeksan tapaustutkimusta koskevat 
neljää lähentymistavoitteen piiriin kuuluvaa aluetta, jotka ovat 

 Cluj Napoca (Romania) 

 Halle (Saksa) 

 Krakova (Puola) 

 Tallinna (Viro),  
 
kolmea alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen (RCE) piiriin kuuluvaa aluetta, jotka 
ovat 

 Barcelona (Espanja), 

 Liverpool (Yhdistynyt kuningaskunta) 

 Rennes (Ranska),  
 
sekä yhtä Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen (ETC) piiriin kuuluvaa aluetta, joka on  

 Strasbourg/Kehl (Ranska/Saksa).  
 
Havainnot ja suositukset 
Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmia koskevassa kirjallisuudessa määritetään useita 
kriteerejä, jotka ovat tunnusomaisia näille suunnitelmille. Tutkimus osoittaa, että 
suunnitelmista vain muutamat täyttävät kaikki kriteerit. Kaiken kaikkiaan se osoittaa, että 
analysoiduissa tapaustutkimuksissa EU:n koheesiopolitiikan välineiden ja paikallisen tai 
alueellisen kaupunkiliikennesuunnittelun välinen yhteys vaihtelee merkittävästi. Silloin kun 
kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmaa ei ole, toimenpideohjelmasta rahoitetaan usein 
mieluummin liikenneinfrastruktuuria kuin liikenteenhallintaa koskevia toimenpiteitä (Halle, 
Tallinna). Toisaalta Liverpoolin ja Krakovan toimenpideohjelmissa kestävän 
kaupunkiliikenteen hankkeilla on tärkeä asema, vaikka ne eivät kuulu virallisesti 
kaupunkiliikennesuunnitelmaan. 
 
Lisäksi Liverpoolin tapaus osoittaa alhaalta ylös -lähestymistavan edun pantaessa 
toimenpideohjelmaa täytäntöön: paikalliset sidosryhmät esittävät konkreettisia hankkeita, 
joita sitten arvioidaan suhteessa toimenpideohjelman tavoitteisiin. Tukijärjestelmä takaa 
joustavuuden alueen tarpeiden täyttämisessä, mutta sen monimutkaisuuden vuoksi 
mahdollisten edunsaajien on usein haasteellista omaksua ja ymmärtää näitä ehtoja ja 
rahoitustuen eri muotojen välistä vuorovaikutusta.  
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Paikalliset liikennesuunnitteluviranomaiset eivät usein tiedä toimenpideohjelmien puitteissa 
myönnettävästä rahoituksesta eivätkä näin ollen ota sitä huomioon (kestävän) 
kaupunkiliikenteen suunnitelmaa laatiessaan. Tämä näyttää johtuvan eroista 
maantieteellisessä soveltamisalassa: toimenpideohjelmissa keskitytään alueelliseen tai 
kansalliseen kehittämiseen, kun taas paikallisissa suunnitelmissa käsitellään 
kaupunkiolosuhteita. 
 
Näin ollen suositellaan, että kaupunki-infrastruktuurin suunnittelijoiden tietoisuutta 
kuntiaan koskevista toimenpideohjelmista lisätään ja että perustetaan toimielimet, joiden 
tehtävänä on yhdistää kulloisetkin toimenpideohjelmat, toisin sanoen kaupunkikehityksen 
tavoitteita ajavat toimenpideohjelmat, mahdollisiin uusiin kestävän kaupunkiliikenteen 
suunnitelmiin. Tämä käsittää sen, että 

 tarjotaan mahdollisille edunsaajille kattavat mutta räätälöidyt tiedot 

 vakiinnutetaan hallintoviranomaisten ja liikenneviranomaisten sekä 
kulloistenkin tai mahdollisten edunsaajien välinen yhteydenpito esimerkiksi 
järjestämällä säännöllisesti niin sanottuja pyöreän pöydän tapaamisia 

 tehdään kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman laatimisesta 
kaupunkiliikennettä koskevien toimenpiteiden 
toimenpideohjelmarahoituksen ehto 

 julkaistaan kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien osatekijöitä ja 
toteuttamista koskevat suuntaviivat niin, että toissijaisuusperiaate ja kuntien 
suunnitteluvalta otetaan huomioon 

 otetaan huomioon mahdollista väestön vähenemistä merkitsevä 
kehitysnäkymä, jonka ennakoidaan koskevan monia alueita – joskaan ei kaikkia – 
päätettäessä (uusien) toimenpideohjelmien painopisteistä ja toimintalinjoista, koska 
kyseinen kehitys muuttaisi tietyn alueen liikkuvuustarpeita. 

 
Lisäksi hyvällä hallinnolla on keskeinen merkitys sekä toimenpideohjelmien että kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelmien laadinnassa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että 
mahdollisten edunsaajien ei tule pitää varojen hankkimiseksi täytettäviä hallinnollisia 
vaatimuksia, raportointi- ja tarkastusvaatimuksia byrokraattisena esteenä. Siksi 
ajankohtaisten toimenpideohjelmien ja kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien 
hallinnoijien välisen hallinnon ja yhteistyön parantamiseksi suositellaan, että 
 

 hallintoviranomaista ja kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien hallinnoijia 
koskee keskinäisen koordinoinnin vaatimus, vaikka toimenpideohjelman 
liikennehankkeiden ja kaupunkiliikenteen välillä ei ole mitään ilmeistä yhteyttä 

 luodaan vakiintunut järjestely edistämään hallintoviranomaisten ja kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelmien hallinnoijien välistä yhteydenpitoa; yksi vaihtoehto 
voisi olla perustaa kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmissa palveleva kansallinen 
yhteyspiste, jolle on sitten tiedotettava toimenpideohjelmista kyseisessä maassa, ja 
toimittaa kyseiset tiedot kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelijoille 

 kaikki toimenpideohjelman hankkeet, jotka voivat vaikuttaa kaupunkiliikenteeseen, 
sisällytetään kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmaan, jotta siitä saadaan 
kokonaisvaltaisempi ja tehokkaampi 
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 tehdään arviointi siitä, onko mahdollista joko yksinkertaistaa toimenpideohjelman 
varojen hakemista koskevia hallinnollisia sääntöjä tai kouluttaa liikenneviranomaisia 
ja mahdollisia edunsaajia, jotta tosiasiallisen byrokratian tai byrokratiaksi 
mieltämisen luoma este saadaan poistetuksi. 

 
Tästä tutkimuksesta voidaan tehdä kolme tärkeää päätelmää toimenpideohjelmien kautta 
toteutetun koheesiopolitiikan ja kestävän kaupunkiliikenteen välisen yhteyden 
lujittamisesta. Ensinnäkin strategiset ja korkean tason kysymykset olisi yksilöitävä 
toimenpideohjelmassa, koska sen maantieteellinen soveltamisala on laajempi (käsittää 
valtion tai alueen) ja siinä voidaan ottaa huomioon laajempia alueellisia näkökohtia, kuten 
kaupunkialueen ympäristö, silloin kun kyseiselle kaupunkialueelle on laadittava kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelma. 
 
Toinen päätelmä on, että konkreettiset kaupunkiliikennehankkeet on kehitettävä 
paikallistasolla, ehdottomasti alhaalta ylös -periaatetta noudattaen ja osallistavaan ja 
integroivaan lähestymistapaan perustuen. Siitä, miten tällaiset hankkeet sopivat yhteen 
määriteltyjen strategisten tavoitteiden ja korkean tason kysymysten kanssa, on 
keskusteltava kummankin tason toimijoiden, toisin sanoen toimenpideohjelmien 
hallintoviranomaisten ja kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmasta vastaavan 
suunnitteluviranomaisen kanssa.  
 
Tämä tuo meidät kolmanteen päätelmään. On tärkeää vakiinnuttaa ja helpottaa viestintää 
toimenpideohjelmien ja kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien hallinto- ja 
suunnitteluviranomaisten kesken. Tapaustutkimuksissa nousi esiin useita onnistuneita 
viestintäkeinoja. Yksi strateginen ja aina toteuttamiskelpoinen menettelytapa on perustaa 
toimielin (esimerkiksi koordinointikomitea), jonka jäseniin kuuluu niin hallinto- ja 
suunnitteluviranomaisten kuin toimenpideohjelmien ja kestävän kaupunkiliikenteen 
suunnitelmien edunsaajien edustajia. Toisissa tapauksissa ennen toimenpideohjelman ja/tai 
kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman laatimista voimassa olleet toimielinrakenteet 
pystyivät helpottamaan viestintää. Esimerkiksi silloin, kun kuntien ja alueiden välistä 
yhteydenpitoa oli ollut jo kauan, voitiin perustaa helposti ad hoc -työryhmiä käsittelemään 
sellaisia esiin tulleita kysymyksiä, jotka vaativat toimenpideohjelman ja kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelman hallinnoijan välistä yhteistyötä. Yhteistyön saattoivat 
järjestää myös sekä toimenpideohjelmaan että kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmaan 
osallistuvat henkilöt. 


