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Viitasaaren kestävän liikkumisen visio: 

Kestävästi liikkumalla rikkautta 
ihmisten arkeen



Viitasaaren kestävän liikkumisen tavoitteet

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

• Tiivis kaupunkirakenne ja viihtyisä ympäristö  innostaa ja mahdollistaa 
kestävän liikkumisen

• Kaupunkilaiset ja kesäasukkaat ovat tietoisia kestävän liikkumisen 
mahdollisuuksista ja terveys- ja ympäristöhyödyistä. 

• Yhä useampi valitsee kestävän kulkumuodon arjessa ja vapaa-ajalla.

• Kesäasukkaille ja haja-asutusalueen asukkaille on tarjolla vaihtoehtoja 
yksityisautolla liikkumiseen asiointimatkoilla. 



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 



Tiivis kaupunkirakenne ja viihtyisä ympäristö innostaa 
ja mahdollistaa kestävän liikkumisen
Toimenpide Aikataulu

Kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelman laatiminen ja 
toteuttaminen:

• Suunnitteluperiaatteiden laatiminen
• Laatu- ja yhteispuutteiden kartoittaminen
• Kunnossapidon kehittäminen
• Toimenpidesuunnitelman laatiminen

Lisäsuunnittelua vaativa

Pyöräpysäköinnin kehittämissuunnitelman laatiminen ja 
toteuttaminen. 

Lisäsuunnittelua vaativa

Pyöräreittien opastus- ja viitoitussuunnitelman laatiminen ja 
toteuttaminen

Lisäsuunnittelua vaativa

Pyöräreittikarttojen laatiminen ja toteuttaminen
• Jakelu kaupungin internetsivuilla sekä paperikarttoina
• Kohderyhmänä kaikki Viitasaarella liikkujat

Lisäsuunnittelua vaativa



Kaupunkilaiset ja kesäasukkaat ovat tietoisia kestävän 
liikkumisen mahdollisuuksista ja terveys- ja ympäristöhyödyistä.  

Toimenpide Aikataulu

Lisätään kesäasukkaiden kirjeeseen tietoa kestävän liikkumisen 
mahdollisuuksista (mm. mahdolliset citypyörät ja soutuveneet, 
pyöräreitit)

• Toteutetaan vuosittain
• Vastuu kaupunginsihteerillä

Nopeasti toteutettava

Järjestetään kestävien liikkumisvälineiden kokeilumahdollisuuksia 
tapahtumien yhteyteen.

• Sähköpyörät, taakkapyörät, pyöräkärryt, peräpyörät
• Segwayt, sähköpotkulaudat
• Sähköautot

Nopeasti toteutettava

Tiedotetaan ja kampanjoidaan kestävän liikkumisen hyödyistä ja 
mahdollisuuksista kaikkia kohderyhmiä
• Huomioidaan eri kohderyhmät (koululaiset, työikäiset, iäkkäät)
• Hyödynnetään monipuolisesti eri tiedotuskanavia (Internetsivut, 

some, paperimedia, osallistaminen)
• Hyödynnetään valtakunnallisia teemaviikkoja kuten liikkujan 

viikkoa, pyöräilyviikkoa ja kilometrikisaa. 
• Sisällytetään kaupungin talousarvioon 

Nopeasti 
toteutettava/Lisäsuunnittelua 
vaativa



Yhä useampi valitsee kestävän kulkumuodon arjessa ja 
vapaa-ajalla.

Toimenpide Aikataulu

Kaupunkipyörä- ja kaupunkivenejärjestelmän toteuttaminen 
• Kaupunkipyörien toimintamahdollisuuksien ja –mallin 

selvittäminen
• Toteuttaminen (Vuokrauspisteenä kioski Porthanin puistossa 

ja/tai Lennätin) 

Lisäsuunnittelua vaativa

Laaditaan kaupungin henkilöstölle liikkumissuunnitelma kestävien 
liikkumismuotojen edistämiseksi. 

• Kaupungin henkilöstölle toteutetusta kyselystä saadaan 
tietoa kehittämistarpeista.

• Toimenpiteinä mm. yhteiskäyttöpyörät, kimppakyytien 
edistäminen, kannusteet ja tiedottaminen.

Lisäsuunnittelua vaativa

Toteutetaan virtuaalinen liikuntakortti liikuntasuoritusten, myös 
arkiliikkumisen, seuraamiseen tai hyödynnetään olemassa olevia 
sovelluksia. 

• Sovellus ladataan kännykkään tai koneelle
• Palkitseminen suoritusten mukaan
• Yhteistyö järjestöjen kanssa

Lisäsuunnittelua vaativa



Kesäasukkaille ja haja-asutusalueen asukkaille on tarjolla 
vaihtoehtoja yksityisautolla liikkumiseen asiointimatkoilla. 

Toimenpide Aikataulu

Edistetään kimppakyytejä kylien kesätapahtumien yhteydessä
• Markkinointi tapahtumien tiedottamisen yhteydessä
• Vastuu kylätoimikunnilla

Lisäsuunnittelua vaativa

Kutsuohjatun palveluliikenteen organisointi (selvitetty, ei toimi?) Lisäsuunnittelua vaativa


