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Saarijärven kestävän liikkumisen tavoitteet

• Kaupungin päättäjät ja virkamiehet ovat sitoutuneita kestävän 
liikkumisen tavoitteisiin. Tavoitteet ohjaavat päätöksentekoa ja 
liikkumisen ohjaukselle on osoitettu rahoitusta.

• Jalankulun ja pyöräilyn määrät arjen työ- ja koulumatkoilla kasvaa. 

• Kaupunki on esimerkillinen kestävän työmatkaliikkumisen edistäjä.

• Asukkaat ovat tietoisia kestävän liikkumisen hyödyistä ja 
mahdollisuuksista. 

• Saarijärvi tarjoaa viihtyisät ja turvalliset reitit jalan ja pyörällä 
liikkumiseen. 



Kaupungin päättäjät ja virkamiehet ovat sitoutuneita kestävän 
liikkumisen tavoitteisiin. Tavoitteet ohjaavat päätöksentekoa ja 
liikkumisen ohjaukselle on osoitettu rahoitusta.

Toimenpide Aikataulu

Kestävän liikkumisen suunnitelma esitellään kaupunginvaltuustolle. Nopeasti toteutettava 

Päättäjille tiedotetaan kestävän liikkumisen hyödyistä.
• Energia- ja ilmastonäkökulma 
• Terveys ja hyvinvointivaikutukset

Nopeasti toteutettava 

Liikkumisen ohjaukselle varataan vuosittain rahoitusta kaupungin 
budjettiin.
• Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kestävän liikkumisen 

edistämiseen tarkoitettuja avustuksia kuten liikkumisen ohjauksen 
valtionavustusta. 

Nopeasti toteutettava 

Kestävän liikkumisen suunnitelman toimenpiteiden toteutumista 
seurataan. 

Nopeasti toteutettava 



Jalankulun ja pyöräilyn määrät arjen työ- ja 
koulumatkoilla kasvaa. 

Toimenpide Aikataulu

Järjestetään tutustumisretkiä pyöräreiteille yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Nopeasti toteutettava

Jaetaan liukuesteitä senioreille jalankulun edistämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi myös 
talven liukkailla keleillä.

Nopeasti toteutettava

Perustetaan Facebook-ryhmä ”Kimppakyydit Saarijärvi”, jossa kimppakyydeistä voidaan sopia. Nopeasti toteutettava

Kylätoimikuntien haastaminen mukaan kestävän liikkumisen huomioimiseen mm. tapahtumien 
kimppakyydit.

Lisäsuunnittelua vaativa

Toteutetaan Pump track –rata Lisäsuunnittelua vaativa

Tiedotetaan ja kampanjoidaan kestävän liikkumisen hyödyistä ja mahdollisuuksista kaikkia 
kohderyhmiä.

• Oikea-aikaisuus
• Hyödynnetään monipuolisesti eri tiedotuskanavia:
• Kaupungin Internetsivut
• Sosiaalinen media
• Paperimedia
• Ilmoitustaulut
• Osallistaminen
• Sisällytetään kaupungin talousarvioon 

Lisäsuunnittelua vaativa

Laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma
• Suunnitteluperiaatteiden laatiminen
• Laatu- ja yhteispuutteiden kartoittaminen
• Kunnossapito
• Pyöräpysäköinnin parantaminen
• Toimenpidesuunnitelma
• Reittien viitoitus- ja opastussuunnitelma

Lisäsuunnittelua vaativa



Kaupunki on esimerkillinen kestävän 
työmatkaliikkumisen edistäjä. 

Toimenpide Aikataulu

Laaditaan kaupungin henkilöstölle liikkumissuunnitelma kestävien 
liikkumismuotojen edistämiseksi. 

• Kysely kaupungin henkilöstölle toteutettu kestävän liikkumisen 
suunnitelman yhteydessä.

• Kohderyhmien segmentointi
• Toimenpidesuunnitelma, jossa määritetty vastuut ja aikataulu.
• Työmatkaliikkumisen ottaminen osaksi tyky-toimintaa
• Yhteiskäyttöisen sähköpyörän hankinta työpaikalle
• Suihku- ja pukutilojen päivittäminen (alkuvuosi 2019?)
• Sähköautojen ja -pyörien latauspisteet 
• Etätyömahdollisuus 
• Kannustimet
• Pyöräilykampanjan järjestäminen keväällä 2019, vastuussa 

liikuntatoimi
• Talvella kävelykampanja
• Uimahallin käyttöetuus kävellen tai pyörällä töihin tuleville.
• Liikuntapassit

Lisäsuunnittelua vaativa

Haastetaan mukaan yrityksiä liikkumissuunnitelmien laatimiseen
• Yritysten liikkumissuunnitelmien laatiminen, mahdollisuuksien 

mukaan yritysalueittain
• Haastekampanjat yritysten kesken esim. Jyväskylän malli ”Liikuttavin 

työpaikka”

Lisäsuunnittelua vaativa



Asukkaat ovat tietoisia kestävän liikkumisen hyödyistä 
ja mahdollisuuksista. 

Toimenpide Aikataulu

Kaupunki tiedottaa säännöllisesti pääasiassa Internetsivujensa kautta liikenneasioista 
(pyöräilyreitit, liikenneturvallisuus, korjaukset jne.). Vastuu tiedotusvastaavalla

Nopeasti toteutettava

Lisätään järjestöavustusehtoihin vaatimus kestävän kehityksen huomioon ottamisesta 
tapahtumissa. 

Nopeasti toteutettava

Liikennesuunnittelija havainnoivat itse jalan ja pyörällä kulkien suunnittelualueensa reittejä. Nopeasti toteutettava

Järjestetään kestävän liikkumisen kampanjoita kaikille kuntalaisille hyödyntäen valtakunnallisia 
teemaviikkoja kuten pyöräilyviikko, liikkujaviikko, kilometrikisa jne. sekä ohjatut tietoiskut eri 
liikkujaryhmille. 

Lisäsuunnittelua vaativa

Edistetään sähköautojen latauspisteiden toteuttamista palveluiden yhteyteen. Lisäsuunnittelua vaativa

Kaupungilla edistämisvastuu, yritykset ja kaupunki toteuttajina. Lisäsuunnittelua vaativa



Saarijärvi tarjoaa viihtyisät ja turvalliset reitit jalan ja 
pyörällä liikkumiseen. 

Toimenpide Aikataulu

Kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelman laatiminen
• Suunnitteluperiaatteiden laatiminen
• Laatu- ja yhteispuutteiden kartoittaminen, 
• Toimenpidesuunnitelman laatiminen.
• Pyöräpysäköinnin parantaminen
• Reittien viitoitus- ja opastussuunnitelman laatiminen

Lisäsuunnittelua vaativa


