Liikkumisen ohjauksen aktivointi
Keski-Suomen kaupungeissa
Jämsän tavoitteet ja toimenpiteet

1

Kestävän liikkumisen visio

Kestävän liikkumisen tavoitteet
•
•
•
•

•

Jämsästä tunnettu liikuntakaupunki
Kaupunki on liikuttava työpaikka
Vähäpäästöisyys ja kestävä liikkuminen näkyviin strategisiin tavoitteisiin
Varmistetaan kestävän liikkumisen edistämisen resurssit yhdessä kaupungin ja
muiden toimijoiden kanssa
Kokeillaan uusia toimintamalleja yritysten ja asukkaiden kanssa

Jämsästä tunnettu liikuntakaupunki
Toimenpide

Aikataulu

•

Tiedotetaan ja kampanjoidaan kestävän liikkumisen edistämiseksi
• Eri kohderyhmät huomioiden
• Monipuolisesti eri kanavia hyödyntäen: nettisivut, some, paikallismedia,
asukkaiden osallistaminen
• Hyödynnetään valtakunnallisia teemaviikkoja ja kilpailuja kuten Liikkujan viikko,
Pyöräilyviikko, Kilometrikisa

Nopeasti toteutettava

•

Kaupunkipyöräjärjestelmä
• Selvitetään kaupunkipyöräjärjestelmän toteutusmahdollisuudet ja toimintamalli
• Yritykset sponsoroimaan
• Pyörien hankinta
• Kokeilu aluksi keskusta-alueella

Vaatii lisäsuunnittelua

•

Himoksen matkailualueen kestävän liikkumisen suunnitelma
• Huomioidaan alueen sisäinen liikkuminen sekä saavutettavuus muualta tultaessa
• Reitistöjen laatu- ja yhteispuutteiden kartoittaminen ja toimenpidesuunnitelma
• Opastus- ja viitoitussuunnitelma
• Pyöräpysäköintisuunnitelma
• Liikkumispalvelut kuten pyörävuokraus, älybussit jne.

Vaatii lisäsuunnittelua

Kaupunki on liikuttava työpaikka
Toimenpide

Aikataulu

•

Arkiliikkuminen huomioidaan osana organisaation tyky-toimintaa
• Palkitaan aktiivisesti työmatkansa kulkevia
• Jaetaan askelmittarit työntekijöille innostamaan liikkumiseen

Nopeasti toteutettava

•

Laaditaan kaupungille liikkumissuunnitelma
• Hyödynnetään suunnitelman yhteydessä toteutetun kyselyn
tuloksia
• Toimenpidesuunnitelma, jossa on määritetty vastuut ja aikataulu
• Toimenpidetarpeina esille nousseet mm.
• Yhteiskäyttöpyörät ja -autot
• Kannusteet, palkitseminen ja tiedottaminen
• Tehdään yhteistyötä seurojen kanssa

Vaatii lisäsuunnittelua

Kokeillaan uusia toimintamalleja yritysten ja asukkaiden kanssa
Toimenpide

Aikataulu

•

Tapahtumien markkinoinnissa kannustetaan saapumaan kestävin kulkumuodoin sekä
kerrotaan mahdollisuuksista (mm. joukkoliikenne, pyöräilyreitit)

Nopeasti toteutettava

•

Kaupunki haastaa yrityksiä mukaan kestävän liikkumisen edistämiseen
• Yritysten liikkumissuunnitelmat
• Kimppakyytien edistäminen
• Yhteiskäyttöautot (taloyhtiöt ja yritykset)

Vaatii lisäsuunnittelua

Vähäpäästöisyys ja kestävä liikkuminen näkyviin strategisiin
tavoitteisiin
Toimenpide

Aikataulu

•
•
•

Kestävän liikkumisen suunnitelma esitellään kaupunginvaltuustolle tai lautakunnille
Kestävän liikkumisen suunnitelman toimenpiteiden toteutumista seurataan
Päättäjille ja johtaville viranhaltijoille 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

•

Lisätään kestävä kehitys mukaan kaupungin hankintakriteereihin

Vaatii lisäsuunnittelua

•

Kestävä liikkuminen otetaan osaksi kaupunkistrategiaa

Vaatii lisäsuunnittelua

Kestävän liikkumisen edellytykset varmistettu maankäytön ja
palveluverkon suunnittelussa
Toimenpide

Aikataulu

•

Maankäytön ja liikenteen suunnittelijat perehdytetään kestävän liikkumisen
näkökulmien huomioimiseen työssään ja resurssit varmistetaan

Nopeasti toteutettava

•

Edistetään sähköautojen latauspisteiden toteuttamista palveluiden yhteyteen, myös
kaupunki omien toimipisteidensä osalta

Nopeasti toteutettava

•

Laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma koko kaupungin alueelle ml.
Himoksen alue
• Suunnitteluperiaatteiden laatiminen
• Laatu- ja yhteispuutteiden kartoittaminen ja toimenpidesuunnitelma
• Pyöräpysäköinnin parantaminen
• Reittien opastussuunnitelma

Vaatii lisäsuunnittelua

