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Urban Agenda - kumppanuusryhmät 

Joulukuussa 2015 käynnistyneet 

• Maahanmuuttajien ja pakolaisten osallisuus (inclusion) (Amsterdamin kpki)  HELSINKI (Ilkka Haahtela)

• Ilman laatu  (Alankomaat)  HELSINKI/HSY (Outi Väkevä/Anu Kousa)

• Kaupunkiköyhyys  (Ranska ja Belgia)

• Asuminen  (Slovakia)

2017 alussa käynnistyneet 

• Kiertotalous  (Oslo)  SUOMI  (TEM / Erja Fagerlund)

• Työpaikat ja osaaminen paikallistaloudessa (jobs and skills)  (Romania, Rotterdam ja Jelgava)

• Kaupunkiliikkuminen (PUM)  (Tshekki ja Karlsruhe)  SUOMI  (LVM / Eeva Linkama)

• Digitaalinen muutos   (Viro, OULU ja Sofia)  (Juhani Heikka ja Outi Rouru)

Kesäkuussa 2017 käynnistyvät 

• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (Genova)

• Energiamuutos (Lontoo, Gdansk ja Roeselare)  VAASA  (Susanna Slotte-Kock)

• Kestävä maankäyttö ja luontoon perustuvat ratkaisut (nature-based)  (Puola ja Bologna)

• Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat  (Haarlem)  VANTAA  (Salla Koivusalo)
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Kumppanuusryhmät Urban Agendan (UA) toteuttajina  

• Kumppanuusryhmät  ovat avaintoimijoita Urban Agendan tavoitteiden 

toteuttamisessa.

• Ne valmistelevat ehdotukset käytännön kehittämistoimista (Action Plan), joilla 

EU:n tasolla tavoitellaan  parempaa sääntelyä, parempia rahoitusmenettelyjä 

sekä parempaa tietopohjaa, osaamista ja tiedonvaihtoa. Ehdotusten roolina on 

antaa neuvoja EU:n nykyisten säädösten, välineitten ja aloitteiden tarkistamiseen 

sekä tulevaisuuden suunnitteluun. 

• Ne lähestyvät asioita hallinnon eri tasojen ja alojen näkökulmasta avoimesti ja 

läpinäkyvästi hyödyntäen vahvasti kaupunkiseutujen asiantuntijoiden osaamista.

• Ryhmien keskinäinen yhteistyö ja vuorovaikutus on välttämätöntä, samoin 

yhteistyö komission, jäsenmaiden, alueiden ja kaupunkien kanssa. 
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PUM –kumppanuusryhmän tavoitteita ja tehtäviä

PUM -kumppanuusryhmän työlle asetettuja yleisiä tavoitteita

• Edistää kestävää ja tehokasta liikkumista kaupunkiseuduilla

• Tarjota  kansalaisille parempia palveluja

• Luoda innovatiivisiin ratkaisuihin pohjautuvia uusia mahdollisuuksia EU:n kaupungeissa  

Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos ne sisältyvät EU:n politiikkoihin ja säädöksiin. 

PUM -kumppanuusryhmän tehtäviä  kehittämissuunnitelmaan liittyen 

• Laatia katsaus kaupunkiliikkumisen nykytilanteesta

• Tunnistaa kestävän kaupunkiliikkumisen saavuttamiseen liittyvät isoimmat esteet

• Tehdä  sellaisia säädöksiin, politiikkoihin sekä rahoitusinstrumentteihin ja –menettelyihin liittyviä 

ehdotuksia EU:lle ja jäsenvaltioille, jotka ovat välttämättömiä kestävän kaupunkiliikkumisen 

tukemiseksi koko EU:ssa 

• Kaupunkiliikkumiseen liittyvän tietopohjan, hyvien käytäntöjen  ja osaamisen tunnistaminen sekä 

niiden jakaminen EU:n sisällä 

Kehittämissuunnitelmassa tavoitteena on keskittyä todellisiin tarpeisiin, jotka koskevat merkittävää 
osaa EU:n kaupungeista ja jäsenvaltioista.  

Erityisen tärkeää on tunnistaa aiheita ja löytää kehittämisehdotuksia, joita ei aikaisemmissa 

selvityksissä ole käsitelty / ehdotettu.  Ei entisten ehdotusten ”kierrätystä”.
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Partnership Urban Mobility (PUM)
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Topics Subtopics

WG1: Active modes of transport & 

use of public space

• Better design and management of Public Space

• Promoting and Enabling Behavioural Change

• Improving Active Mobility Infrastructure

• Link to improved and integrated Land Use Planning

WG2:  Smart mobility & innovative

solutions

• Gathering and Usage of (realtime/open) Data

• Establishing Mobility as a Service (incl. sharing

economy)

• Stimulating Clean Vehicles

• Creating an Innovation friendly environment

WG3: Multimodality & public transport • Improving public transport systems with regard to 

city – region connectivity and cross-border connectivity

• Making transport systems more connected and 

multimodal

• Sharing systems

WG4: Governance • Linking European mobility to Global developments

• Improving Urban-rural cooperation

• Improving Multi-level governance in mobility

• Streghtening cities’  influence in Post 2020 planning

• Matching Funding to cities needs
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Partnership Urban Mobility –kumppanuusryhmän työn 
tilanne (elokuu 2017)

• Eri työryhmien teemojen otsikot ja alateemat vielä jalostuvat 05/17 –versiosta kesän ja 
syksyn aikana.  Seuraava PUM –kumppanuusryhmän yhteinen kokous on 25.-26.10.

• Kokonaisuus on vielä hahmottumatta, koska PUM -työryhmät ovat toistaiseksi 
työskennelleet erillään

• Todettu, että työryhmien alateemoissa on päällekkäisyyttä, vaatii keskustelua ja 
yhteensovittamista ryhmien kesken 

• Myös muiden kumppanuusryhmien kanssa tarvitaan yhteistyötä ja toimenpiteiden 
yhteensovittamista

• PUM –kumppanuusryhmässä on paljon osallisia (25 kumppania, lähes 50 henkilöä), joilla 
kaikilla on omat erityiset intressinsä  -> asioiden keskusteluissa saamat painoarvot eivät 
aina ole loogiset

• Suomen  tavoitteena on erityisesti nostaa esiin liikenteen palveluistumiseen  liittyviä
kehittämistarpeita koskien mm. säädöksiä, kaupunkiseutujen maankäytön ja liikenteen 
suunnittelua sekä osaamista ja tiedonvaihtoa  
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Tavoitteena toimintasuunnitelma (Action Plan) 
WG1: Active modes of transport & use of public space luonnostelua/esimerkki
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IMPROVING PUBLIC SPACE FOR ACTIVE MOBILITY

PROMOTING AND ENABLING BEHAVIOUR CHANGE

ACTION REGULATION FUNDING KNOWLEDGE

No parking on bicycle / pedestrian lanes

Natura 2000 + lanes for active mobility x

Make development for SUMP compulsory for all large and medium sized cities x

Mandatory inclusion of air quality and noise calculations when planning 

infrastructure investments x

Mandatory use of HEAT tool for planning and financing infrastructure x x

Make 30 kph default speed limit in urban areas x

Disinincentives for car use for short distance urban travel (stricter emissions 

ragulation, congestion, pricing x

Mobility habits difficult to change -> management health informations "sitting is 

the new smoking"

Link active mobility to public health strategies/ target x x

Internalization of external costs of transport ->for all levels of government; 

incorporated in planning and investments x x

Funding opportunities for big scale deployment of active mobility networks x

Behaviour marketing for health x

Evaluate behaviour change campaigns to give it higher priority x

Devote at least 10% (20%...) more funding for active modes than the current 

level of modal split x

Conditional funding for projects that meet active mobility […] x

Active mobility is fancy / sexy x

Multi - mobility - hubs in public space x

EU commision research and best practices of land use division to reduce 

motorised transport x

Big cities, big volumes of transportation built PT, cycling lanes; move to PT and 

cycling x



Partnership Urban Mobility– kumppanuusryhmän työn eteneminen 2017- 2019
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