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Yksi Tukholma kaikille.
Tukholma kasvaa nopeasti. Jo parin vuoden kuluttua
tukholmalaisia on miljoona. Nopea väestönkasvu edellyttää
pitkäaikaista suunnitelmaa, jollainen Tukholmalla on. Minulla on
Tukholman pormestarina mittava mutta inspiroiva ja vastuullinen
tehtävä jatkaa Tukholman rakentamista kaikille kestäväksi
kaupungiksi.
Tämän saavuttamiseksi Tukholman kaupungilla on neljä päätavoitetta, jotka ohjaavat työtä:

Yhtenäinen Tukholma

Tukholma on kaupunki, joka saa kaikki kasvamaan. Yhtenäinen kaupunki, jonka
kaikissa osissa vilisee elämää. Julkinen hyvinvointi on tukholmalaisten elämänlaadun ja turvallisuuden perusta kaikissa elämänvaiheissa.

Ympäristöystävällinen Tukholma
Tukholmalle on ominaista luonnon hiljaisuus lähellä suurkaupungin hektisyyttä.
Käytössä on älykkäitä ratkaisuja, joiden ansiosta on helppo elää ympäristöystävällisesti. Etusijalla on tavoite, ettei kaupungissa käytettäisi fossiilisia polttoaineita.

Taloudellisesti kestävä Tukholma

Tukholma vastaa pitkäjänteisesti omasta taloudestaan ja suhtautuu myönteisesti
innovaatioihin globaalissa verkostossa. Kaupunki houkuttelee kansainvälisiä
yrittäjiä, opiskelijoita ja vierailijoita.

Demokraattisesti kestävä Tukholma
Tukholmalaisilla on mahdollisuus osallistua kaupungin kehittämiseen ja tuntea
yhteenkuuluvuutta kaupunkinsa kanssa. Tukholma on ihmisoikeuksien vaalimisen
esikuva.

Karin Wanngård, Tukholman pormestari

Tukholma kasvaa.
Sinun vuoksesi.
Tukholma kasvaa nopeammin kuin koskaan. Jotta
voisimme hyödyntää kasvun tarjoamia mahdollisuuksia
ja vastata sen aiheuttamiin vaatimuksiin, meidän tulee
ajatella ja rakentaa uudella tavalla.
Tukholman kasvu on myönteinen asia sekä
syntyperäisille tukholmalaisille että kaupunkiin
muuttaneille, niin tällä hetkellä kuin tulevaisuudessakin.
Vastaamme uusiin tarpeisiin ja poistamme vanhoja.
Parin vuoden päästä meitä tukholmalaisia on miljoona.
Rakennamme ennen kaikkea uusia asuntoja ja kehitämme
joukkoliikennettä, mutta tarvitsemme myös esimerkiksi
lisää kouluja, esikouluja, urheiluhalleja sekä kävely- ja
pyöräteitä.
Väkiluvun kasvaessa myös yhä useammat voivat auttaa
tulevaisuuden Tukholman rakentamisessa. Saamme
laaja-alaisempia näkökulmia, enemmän kokemusta

ja laajemman tarjonnan kaikkea, mitä hyvä kaupunki
kykenee tarjoamaan.
Koemme muutoksen lähes päivittäin. Rakennamme
uutta, korjaamme vanhaa ja kunnostamme. Asumme
elinvoimaisessa kaupungissa, joka kehittyy jatkuvasti.
Tämä antaa meille uusia näkökulmia ja monia
kullanarvoisia tilaisuuksia.
Muutos asettaa kuitenkin myös suuria vaatimuksia.
Meidän tulee selviytyä väestönkasvusta ja tarjota
samalla hyvää palvelua. Olet sitten linja-autonkuljettaja,
akrobaatti, opiskelija, insinööri, pasuunansoittaja,
lintuharrastaja, eläkeläinen, vastasyntynyt tai vastatullut
maahanmuuttaja, Tukholman korkea elämänlaatu
tulee säilyttää. Tukholman kasvaessa rakennamme
myös kaupunkia yhtenäisemmäksi ja tasoitamme eri
kaupunginosien välisiä sosiaalisia eroja. Luomme
kestävän ja ilmastoystävällisen kaupungin, jossa
tulevaisuuden tukholmalaiset viihtyvät, ja jossa voit
luoda haluamasi elämän. Elämme nykyhetkessä ja
rakennamme tulevaisuutta varten.
Tukholma kasvaa. Sinun vuoksesi.

Lue lisää Tukholman kasvusta
uudelta sivustolta vaxer.stockholm.se

Yhtenäinen
kaupunki
Olemme kaikki osa kasvavaa kaupunkia. Tukholman kasvaessa
meillä on mahdollisuus rakentaa yhtenäinen kaupunki ja
vähentää eri kaupunginosien välisiä eroja. Käynnissä on
merkittäviä panostuksia ja joihinkin alueisiin kiinnitetään
erityishuomiota tulevaisuuden Tukholman luomisessa.

Ympäristöystävällisempi Tukholma
Ympäristöystävällisempi Tukholma on kaupungin puistojen ja luonnonalueiden kehittämishanke.
Vuosina 2017-2020 rakennetaan joitakin uusia puistoja, vehreitä kävelyreittejä ja toreja. Lisäksi
jo olemassa olevia paikkoja kunnostetaan. Tukholman ainutlaatuisilla vihreillä arvoilla on suuri
merkitys tukholmalaisten elämänlaatuun, ja ne auttavat myös luomaan elävän ja turvallisen kaupungin kaikissa kaupunginosissa.
Hankkeisiin kuuluvat muun muassa uusi kaupunginpuisto – Vårbergstoppen Skärholmeniin,
kävelyreitti Farstan ja Fagersjön välille, Tensta Centrum -ostoskeskuksen sekä Hässelby Gårdin
torin ja Ormängstorgetin kunnostaminen ja kävelyreitti torien välille.

Rakentaminen
Vuoteen 2030 mennessä rakennetaan 140 000 asuntoa, joista 40 000 vuoteen 2020 mennessä.
Olemme jo päässeet pitkälle. Vuonna 2017 alettiin rakentaa 7 514 uutta asuntoa. Talojen pohjakerroksissa on usein liiketiloja, kahviloita ja ravintoloita.
Nämä asiat tuovat kaupunkiin elinvoimaisuutta. Tukholmalla on kunnianhimoiset tavoitteet
ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Tavoitteena on, ettei kaupungissa käytetä lainkaan fossiilisia
polttoaineita vuonna 2040. Se edellyttää sitä, että asunnot rakennetaan niin, että ne edistävät
omalta osaltaan kestävää matkailuliikennettä. Tukholmassa kaikkien päivittäisessä elämässämme
tarvitsemiemme asioiden tulee olla lähellä. Pyörällä tulee olla helppo liikkua ja joukkoliikennettä
tulee olla helppo käyttää.

Tiesitkö, että...
Tukholman kaupungin esikoulujen ja koulujen
oppilasmäärän arvioidaan kasvavan 50 000:lla vuoteen
2040 mennessä? Siksi kaupunki rakentaa useita uusia
kouluja. Joitakin kouluja rakennetaan uudelleen tai
laajennetaan. Tavoitteena on mahdollistaa opiskelupaikka
useammille innokkaille oppilaille sekä peruskoulussa että
lukiossa.

Kaupungilla on pitkäaikainen
suunnitelma
Jotta voisimme luoda kaupungin, joka on kaikille yhteinen,
meidän tulee tehdä pitkäaikaisia suunnitelmia ja ymmärtää
kaikkien tukholmalaisten edut. Siksi Tukholmalla on
yleissuunnitelma. Voidaan sanoa, että se osoittaa, millaisen
kaupungin haluamme tulevaisuudessa.
Yleissuunnitelmassa nostetaan erityisesti esiin neljä tärkeää
aluetta koskien rakentamista, kaupungin kehittämistä ja
sosiaalista kestävyyttä. Kutsumme näitä painopistealueiksi.
Tällaisia ovat Kista-Järva, Skärholmen, Farsta ja HagsätraRågsved.
Fokus Skärholmen -hanke kattaa vähintään 4 000 asuntoa.
Tämä tarkoittaa myös, että tarvitaan lisää esikouluja,
kouluja, kohtaamispaikkoja, enemmän lähipalveluja ja
panostuksia puistoihin ja viheralueisiin. Yksi hankkeen
tärkeistä tavoitteista on kehittää aluetta sosiaalinen
kestävyys painopisteenä.

Turvallisuuteen liittyvät investoinnit
Tukholman tulee olla turvallinen kaupunki, ja sen tulee
tuntua sellaiselta. Tämän tavoitteen saavuttaminen on tärkeä
työ, jota on priorisoitu kaupungin vuoden 2018 budjetissa,
mutta jossa myös monien muiden panos on tärkeä. Siksi
kaupunki on perustanut erityisen turvallisuuskomission
kehittämään kaupungin turvallisuustyötä, koordinoimaan
kaikkia toteutettavia toimia ja kehittämään poliisin ja kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä entisestään. Tavoitteita
ovat rikosten ehkäiseminen, sosiaalitoimenpiteet sekä turvalliselta ja varmalta tuntuvan kaupunkiympäristön saavuttaminen. Vuoden 2018 aikana kaupunki investoi 100 miljoonaa
kruunua erityishankkeisiin, kuten valaistuksen uusimiseen,
turvattomien ympäristöjen poistamiseen ja viihtyisien ja
turvallisten kohtaamispaikkojen luomiseen sekä sisälle että
ulos.

Verkossa voit lukea lisää Fokus Skärholmen -hankkeesta ja
kaupungin muista painopistealueista.

Liikenteen sujuvuus
Tukholmassa priorisoidaan joukkoliikennettä, pyöräilyä,
kävelyä ja jakeluliikennettä. Teiden tulee olla helppokulkuisempia, turvallisempia ja parempia pyöräilijöille ja
jalankulkijoille. Tavarantoimituksia tulee tehostaa ja julkista
liikenneverkkoa tulee laajentaa kaupungin kasvaessa.
Linja-autoliikenteen sujuvuus ja metroliikenteen ja muun
raideliikenteen laajentaminen ovat tässä keskeisellä sijalla,
mutta myös aluetta yhdistävien liikenneväylien olemassaolo.
Tässä asiassa Tukholman kaupunki työskentelee yhdessä
Tukholman läänin maakäräjien, liikennelaitoksen ja muiden
kuntien kanssa.

Mitä Tukholmassa
tapahtuu?
Käynnissä on useita hankkeita Tukholman kehittämiseksi.
Rakennamme asuntoja, toreja, puistoja sekä kävely- ja
pyöräteitä. Kaiken rakentamisen perustana ovat turvallisuus,
esteettömyys ja kestävyys. Ohessa muutamia esimerkkejä
hankkeista, jotka luovat useammille mahdollisuuksia asua
Tukholmassa.

Turvallisuutta
parantavat
toimenpiteet Farstassa
Vuonna 2017 toteutettiin useita toimia
turvallisuudentunteen parantamiseksi kaupungin
eteläisillä alueilla valaistusta parantamalla.
Farstassa Tukholman kaupunki on yhdessä
poliisin kanssa tehnyt useita parannuksia.
Niistä esimerkkinä Stieg Trenterin torin uudet
valaisimet ja valonheittimet. Muilla paikoilla
valaistusta on parannettu tunneleissa sekä
kävely- ja pyöräteillä.

Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstadeniin suunnitellaan vähintään 12 000 uutta asuntoa ja 35 000
uutta työpaikkaa. Kehitys tapahtuu suureksi osaksi alueilla, joita on aiemmin käytetty kaasuntuotantoon ja muuhun teolliseen toimintaan.
Norra Djurgårdsstaden -alueella on yksi Tukholman ympäristöystävällisimmistä
profiileista. Yleisenä ekologisena tavoitteena on ilmastoystävällinen kaupunginosa,
jossa ei käytetä lainkaan fossiilisia polttoaineita, ja jossa hiilidioksidipäästöt ovat
alle 1,5 tonnia henkeä kohti vuodessa vuoteen 2020 mennessä. Suunnittelu alkoi jo
2000-luvun alussa. Kehitystyö jatkuu useita vuosia.
Yli 6 000 uuden asunnon on määrä valmistua vuoteen 2020 mennessä Husarvikenin
ja Hjorthagenin vanhan kaasulaitoksen väliselle alueelle. Alueen arvioidaan olevan
valmis vuoden 2030 paikkeilla.

Slussen
Tukholman kehittyessä Slussen tulee mukauttaa
uusiin aikoihin uusien edellytysten mukaan. Uudesta Slussenista tulee houkutteleva kohtaamispaikka,
jossa on uusia toreja, laitureita ja vehreä puisto.
Joukkoliikenne saa enemmän tilaa, samoin jalankulkijat ja pyöräilijät. Autoliikennettä mukautetaan
nykyisen liikennevirran tarpeisiin.
Slussenin uudelleenrakentamisella on ollut suuri
merkitys myös koko Mälarinlaaksolle. Uudistus
mahdollistaa kaksinkertaisen vesimäärän Mälarenista nykyiseen verrattuna, mikä vähentää
nykistä suurta tulvariskiä. Tämä takaa sekä tärkeän
infrastruktuurin että juomaveden kahdelle miljoonalle ihmiselle.

Kista
Kistan Anholt-alueelle rakennetaan 360 vuokraasuntoa, opiskelija- asuntoja sekä esikoulu ja
nuorisotalo.
Pohjois-Kistan uudelle Kista Äng -alueelle suunnitellaan rakennettavaksi 1600 asuntoa. Nämä mahdollistavat yhdessä perus- ja esikoulun, yritysten ja
puistojen kanssa elävän kaupunkialueen vuorokauden ympäri.

Stockholmshusen
Tiesitkö, että...
Tukholman alle rakennetaan täysin uusi jätevesitunneli? Tunneli alkaa Brommasta ja päättyy Henriksdalin jätevedenpuhdistamoon, jota uudistetaan
ja josta tehdään yksi maailman nykyaikaisimmista.
Tämän myötä Itämereen kulkeutuvat typpi- ja
fosforipäästöt puolittuvat ja mikromuovipäästöt
jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Yksi kaupungin noin 50:stä meneillään olevasta
pyöräilyhankkeesta on Ulvsundavägen. Sinne
rakennetaan muun muassa kaksisuuntainen kävelyja pyörätie Bromman lentokentän sisääntuloväylän
ja Köpsvängenin välille ja Ulvsundaplanilta
Kvarnbacksvägenille. Lisäksi risteyksien
turvallisuutta ja esteettömyyttä parannetaan. Myös
linja-autopysäkkejä ja valaistusta parannetaan.

Rågsvediin rakennetaan 70 ensimmäistä
Stockholmshusen-vuokra-asuntoa ja Tenstassa
käynnistyy keväällä 2018 hanke, joka mahdollistaa
172 uuden vuokra-asunnon rakentamisen.
Stockholmshusen-talojen perussuunnitelma saattaa
vaihdella ja niitä voidaan rakentaa tasaiselle
tai lievästi kumpuilevalle maalle. Konseptilla
nopeutetaan suunnittelu- ja rakennusprosessia ja
alennetaan rakennuskustannuksia. Samalla taataan
kestävät, hyvin suunnitellut ja hyvin rakennetut
vuokra-asunnot.

Onko sinulla näkemyksiä
Tukholman liikenteestä
tai ulkoalueista?
Yhdessä voimme tehdä
kaupungista puhtaamman, viihtyisämmän ja
turvallisemman.

Tyck
till

Kerro näkemyksistä ”Tyck till”
-sovelluksella, jonka voit ladata
osoitteesta
stockholm.se/tycktillapp.

Onko sinulla ajatuksia
siitä, miten kaupunkia
pitäisi kehittää?
Jätä siinä tapauksessa
kansalaisehdotus! Lisätietoja:
stockholm.se/
medborgarforslag.

Useilla kielillä
Meidän Tukholmamme 2018 on
käännetty verkossa arabiaksi,
suomeksi, somaliksi, espanjaksi ja
englanniksi.

Palvelut verkossa
stockholm.se

Kontaktcenter Stockholm
08-508 00 508

Voit esimerkiksi hakea esikoulupaikkaa, vanhustenhuollon palveluja tai
chatata sosiaalipalvelun kanssa.

Kontaktcenter Stockholm on koko
kaupungin yhteinen keskus, joka
auttaa löytämään oikean kunnallisen palvelun.

→
→

 axer.stockholm.se
v
kertoo kaiken kasvavasta kaupungista
s tockholm.se/foretag
sisältää tietoa tukholmalaisille
yrityksille

→

visitstockholm.com
tarjoaa turisteille tietoa Tukholmasta englannin kielellä

→

twitter.com/stockholmsstad
kaupungin virallinen Twitter-tili

→

facebook.com/stockholmsstad
kaupungin virallinen
Facebook-tili

Politiikka ja
päätöksenteko
• Kaupungin lautakuntien ja yhtiöiden hallitusten asiakirjat:
stockholm.se/insyn
• Kaupungin luottamushenkilöiden
yhteystiedot:
evald.stockholm.se/extern
• Kaupungintalon osastot ja puoluetoimistot: 08-508 29 000

Keskus vastaa muun muassa seuraavia aiheita koskeviin kysymyksiin:
• palvelut toimintarajoitteisille
henkilöille
• esikoulu
• peruskoulu ja lukio
• asukaspysäköinti ja
pysäköintiluvat
• liikuntarajoitteisten
pysäköintiluvat
• jätehuolto.
Äldre direkt -palvelu: 08-80 65 65
(vanhustenhuoltoa koskevat
kysymykset)

Daisy-levy
Esite on tilattavissa myös Daisylevynä.
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Päivystysnumerot
Hälytysnumero
112
Sosiaalipäivystys
08-508 40 000
(vuorokauden ympäri)
Naisten ja lasten kriisikeskus
08-50825 544
(vuorokauden ympäri)
Miesten kriisikeskus
08-643 11 83
Turvakoti ja neuvontaa tytöille ja
nuorille naisille, jotka altistuvat
kunniaväkivallalle
08-508 44 550
(vuorokauden ympäri)
Tukholman vanhus- ja
vammaispäivystys
08-508 40 700
(vuorokauden ympäri)

Vikailmoitukset
• Trafik Stockholm: 08-651 00 00
• Kaukolämpö, sähkö, jäähdytys:
020-44 11 00
• Kaasu: 08-666 01 90
• Vesi ja viemäri: 08-522 12 000

