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Kestävän liikkumisen tavoitteet

• Yrityksistä kestävän liikkumisen vetureita!

• Pienten muutosten tärkeyden korostaminen viestinnässä

• Kestävän liikkumisen imagon parantaminen

• Taajama-alueella halutaan liikkua ensisijaisesti kestävillä kulkutavoilla



Yrityksistä kestävän liikkumisen vetureita!

Toimenpide Aikataulu

• Kaupunki haastaa mukaan yrityksiä kestävän liikkumisen edistämiseen

• Keväällä 2019 aloitetaan tiivis yritysyhteistyö

• Toimenpide-ehdotuksena esim. työsuhdepolkupyörä, jonka ehtona 
kilometrirajan saavuttaminen

Nopeasti toteutettava 

• Laaditaan kaupungin henkilöstölle liikkumissuunnitelma

• Hyödynnetään kestävän liikkumisen suunnitelman yhteydessä toteutetun 
kyselyn tuloksia

• Toimenpidesuunnitelma, jossa määritetty vastuut ja aikataulu

• Toimenpidetarpeina esille noussut mm.

• Yhteiskäyttöpyörät (kehittämisrahoitus)

• Miesten pukuhuoneen toteuttaminen kaupungintalolle

• Etätyön mahdollistaminen

• Kimppakyytien edistäminen

• Kannusteet ja tiedottaminen

Vaatii lisäsuunnittelua



Pienten muutosten tärkeyden korostaminen viestinnässä

Toimenpide Aikataulu

• Laaditaan sähköpyöräpilotista Facebookiin ja Suur-Keuruuseen artikkelit Toteutettu

• Järjestetään paikallisliikenteen markkinointikampanja

• Kokeile ilmaiseksi -päivä esim. Auton vapaapäivänä 22.9.

Nopeasti toteutettava 

• Järjestetään kestävien liikkumisvälineiden kokeilumahdollisuuksia tapahtumien 
yhteyteen.

• Sähköpyörät, taakkapyörät, pyöräkärryt, peräpyörät

• Segwayt, sähköpotkulaudat

• Sähköautot

Nopeasti toteutettava 

• Tarjotaan pyörähuoltoa teemaan sopivien tapahtumien yhteydessä Nopeasti toteutettava 

• Korostetaan arkiliikkumisen terveyshyötyjä terveydenhuollossa (koulu, työpaikka, 
iäkkäät)

Nopeasti toteutettava 



Kestävän liikkumisen imagon parantaminen

Toimenpide Aikataulu

• Kestävän liikkumisen tiedotus ja kampanjat

• Huomioidaan eri kohderyhmät (koululaiset, työikäiset, iäkkäät)

• Hyödynnetään monipuolisesti eri tiedotuskanavia (nettisivut, some, 
paikallismedia, asukkaiden osallistaminen)

• Hyödynnetään valtakunnallisia teemaviikkoja kuten Liikkujan viikkoa, 
Pyöräilyviikkoa ja Kilometrikisaa. 

Nopeasti 
toteutettavissa

• Kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttaminen

• Kaupunkipyörien toimintamahdollisuuksien ja -mallin selvittäminen

• Asemattomat kaupunkipyörät vai perinteinen vuokraustoiminta

• Toiminnan testaus

Vaatii lisäsuunnittelua



Taajama-alueella halutaan liikkua ensisijaisesti kestävillä 
kulkutavoilla

Toimenpide Aikataulu

• Edistetään Vt 18 ja 23 kehittämisselvityksen (ELY-keskuksen raportteja 14/2018) 
toimenpiteiden toteutumista

Vaatii lisäsuunnittelua

• Laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 

• Suunnitteluperiaatteiden laatiminen

• Laatu- ja yhteispuutteiden kartoittaminen, toimenpidesuunnitelma ja priorisointi

• Kunnossapito

• Pyöräpysäköinnin parantaminen

• Reittien opastussuunnitelma

Vaatii lisäsuunnittelua

• Edistetään sähköautojen ja -pyörien latauspisteiden toteutumista, myös kaupunki 
omien palveluiden esim. aseman osalta

Vaatii lisäsuunnittelua

• Lisätään liityntäpysäköintipaikkoja autoille ja polkupyörille asemalle Vaatii lisäsuunnittelua


