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Äänekosken kestävän liikkumisen tavoitteet

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

• Kaupunki ja alueen yritykset toimivat kestävän työmatkaliikkumisen 
edistäjinä.

• Kaupunkilaisten tietämystä kestävän liikkumisen mahdollisuuksista ja 
hyödyistä lisätään. Kaupunki tarjoaa vaihtoehtoja yksityisautoilulle. 

• Lapset kulkevat koulumatkoja yhä useammin jalan tai pyörällä. 
Vanhempien saattoliikenne vähenee. 



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

Toimenpide Aikataulu

Varataan talousarviossa liikkumisen ohjaukselle rahoitusta 
liikennejärjestelmätyön rahoitusosuuden kautta. 

Nopeasti toteutettava 

Esitellään kestävän liikkumisen suunnitelma kaupunginvaltuustolle 
rahallisia säästöjä korostaen. 

Nopeasti toteutettava 

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

Nopeasti toteutettava 

Huomioidaan kestävän liikkumisen edistäminen osana 
liikennejärjestelmätyötä ja -työryhmän tehtäviä. 

Nopeasti toteutettava 

Kestävän liikkumisen suunnitelman toimenpiteiden toteutumista 
seurataan. 

Nopeasti toteutettava 



Kaupunki ja alueen yritykset toimivat kestävän 
työmatkaliikkumisen edistäjinä. 

Toimenpide Aikataulu

Laaditaan kaupungin henkilöstölle liikkumissuunnitelma kestävien 
liikkumismuotojen edistämiseksi. 

• Hyödynnetään kaupungin henkilöstölle kestävän liikkumisen 
suunnitelman yhteydessä toteutetun kyselyn tuloksia. 

• Toimenpidesuunnitelma, jossa määritetty vastuut ja 
aikataulu.

• Aiheeseen perehdyttämistilaisuudet
• Toimenpidetarpeina esiin noussut mm. 

• Etätyöskentely mahdollisuuksien mukaan (ohjeistusta 
laaditaan parhaillaan)

• Lisätään Skype-palaverien käyttöä
• Otetaan käyttöön liukuva työaika mahdollisuuksien 

mukaan
• Laitetaan sosiaalitilat kuntoon
• Hankitaan sähkökäyttöisiä yhteiskäyttöautoja ja -

polkupyöriä
• Järjestetään sähköpyöräkokeilu keväällä 2019

Lisäsuunnittelua vaativa

Haastetaan mukaan yrityksiä kestävän liikkumisen edistämiseen
• Liikkumissuunnitelmien laadinta
• Haastekampanjat yritysten kesken esim. Jyväskylän 

Liikuttavin työpaikka tms. Haasteen antaja vaihtuu 
vuosittain.

Lisäsuunnittelua vaativa



Kaupunkilaisten tietämystä kestävän liikkumisen 
mahdollisuuksista ja hyödyistä lisätään. Kaupunki tarjoaa 
vaihtoehtoja yksityisautoilulle. 1/2

Toimenpide Aikataulu

Tarjotaan tapahtumien kuten Keitele jazzin yhteydessä pyörähuoltoa. Nopeasti toteutettava 

Toteutetaan pyörähuoltopisteitä kaupungille. Nopeasti toteutettava 

Kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttaminen
• Kaupunkipyörien toimintamahdollisuuksien ja -mallin selvittäminen 

(asemattomat kaupunkipyörät vai perinteinen vuokraustoiminta)
• Toiminnan testaus

Lisäsuunnittelua vaativa

Tiedotetaan kestävän liikkumisen teemoista.
• Viestitään terveyshyödyistä monipuolisesti eri kanavia hyödyntäen ja 

kohderyhmät tunnistaen. 
• Haetaan julkisuutta esimerkkihenkilön kautta esim. isä, joka vie lapsen 

pyörällä kouluun.
• Järjestetään teemaviikkoja esim. ”koko kaupunki liikkuu”
• Tehdään yhteistyötä paikallisen pyöräilyseuran sekä POKE:n kanssa
• Talousarvioneuvottelujen yhteydessä tuodaan kestävän liikkumisen 

edistämisen toimenpiteitä esiin. 

Lisäsuunnittelua vaativa

Kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelman laatiminen
• Suunnitteluperiaatteiden laatiminen
• Laatu- ja yhteispuutteiden kartoittaminen
• Pyöräpysäköinnin suunnittelu ja parantaminen osallistaen myös 

yrityksiä 
• Reittien opastussuunnitelma

Lisäsuunnittelua vaativa



Lapset kulkevat koulumatkoja yhä useammin jalan tai 
pyörällä. Vanhempien saattoliikenne vähenee. 

Toimenpide Aikataulu

Lisätään Minecraft Äänekoski -peliin kestävän liikkumisen teemoja. Nopeasti toteutettava 

Koulujen liikkumisen ohjaus
• Laaditaan kouluihin liikkumissuunnitelmat
• Osoitetaan saattoliikenteelle selkeät jättöpaikat kauemmaksi koulusta. 

Esteettömät saattopaikat sisäänkäyntien luo vain niitä tarvitseville.
• Parannetaan koulujen pyöräpysäköinnin laatua ja määrää.
• Järjestetään kouluissa kestävän liikkumisen kampanjoita ja teemaviikkoja 

hyödyntäen valtakunnallisia teemaviikkoja ja -malleja. Esim. Liikkujan 
viikko, suojatietempaukset, koululaisten kilometrikisa

• Tubettajan malliesimerkki (esim. BMX-pyöräilijä)
• Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa (vanhempainyhdistys, 

opettajat, muu koulun henkilökunta, kaupungin tekninen toimi, seurat ja 
yhdistykset).

• Korostetaan terveysvaikutuksia kouluterveydenhuollossa.

Lisäsuunnittelua vaativa


