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Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka
vuoteen 2016 luonnos

Ympäristövastuut Äänekoskella
•
•

•

•
•

Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä
kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen
ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.
Kunnalla on vastuu asukkaidensa hyvinvoinnista ja kestävän kehityksen edistämisestä
alueellaan. Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että
ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen,
viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä ympäristö.
Kaupunginvaltuuston hyväksymillä kaavoilla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle
sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä
Ympäristönsuojelun yleissuunnittelua ja toimia ympäristönsuojelun huomioon ottamiseksi
kunnan toiminnassa johtaa kunnanhallitus. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
huolehtii omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä, mutta myös
toimialansa lupa-asioista. Ympäristönhuollon toteutuksesta vastaa pääasiassa tekninen
toimi, mutta myös konsernin tytäryhtiöillä on toteutustehtäviä. Ympäristökasvatuksesta
huolehtivat osaltaan päiväkodit ja koulut sekä vapaa sivistystoimi.
Ympäristöasioista huolehtiminen ei siis kulu kokonaisuutena yhdellekään toimialalle, vaan
vaatii yhteistä ponnistelua ja suunnitelmallista toteutusta
Kunnan vastuita ja toimijoita ympäristöasioissa on kuvattu seuraavassa diassa.
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Ympäristöasiat lainsäädännössä
•
•
•

•

•

Perustuslaki 7 §: Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä
ympäristöstä kuuluu kaikille
Kuntalaki 1 §: Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää
kehitystä alueellaan
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta:
3 §: Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että
ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille
terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä
ympäristö
4 § : Ympäristönsuojelun yleissuunnittelua ja toimia ympäristönsuojelun huomioon
ottamiseksi kunnan toiminnassa johtaa kunnanhallitus
5 §: Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen huolehtii omalta osaltaan
ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä
Maankäyttö- ja rakennuslaki 1 §: Tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja
rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä
edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää
kehitystä
Nuorisolaki 7 §: Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluu … nuorten
ympäristökasvatus

Ympäristöasioiden tahtotila ja
ympäristöpolitiikan keskeiset tavoitteet
Äänekoski haluaa olla turvallinen, viihtyisä ja kestävällä
pohjalla tulevaisuutta rakentava asuin- ja
toimintaympäristö
Kaupunki ottaa ympäristövaikutukset ja kestävän kehityksen
huomioon kaikessa toiminnassa tavoitteena erityisesti
*luonnonvarojen kestävän käytön turvaaminen ja luonnon
monimuotoisuuden säilyminen
*energiaviisas toiminta
*ympäristöturvallisuuden edistäminen
*viihtyisän ja laadukkaan kaupunkiympäristön kehittäminen
*ympäristöosaamisen ja –tietoisuuden vahvistaminen.

Tavoitteena luonnonvarojen kestävä
käyttö ja monimuotoisuuden
turvaaminen
Kaupunki käyttää luonnonvaroja ja alueita
ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla,
jolloin
*Monimuotoisuus ja ekosysteemipalveluiden toimintaedellytykset
säilyvät
*Metsät kasvavat elinvoimaisina ja monimuotoisina
*Kiviainesvaroja ja arvokkaita harjuja ja kalliomuodostumia säästyy
tulevillekin sukupolville
*Materiaalitehokkuus rakentamisessa ja toiminnoissa näkyy pitkällä
aikajänteellä säästöinä
*Uusiutuvat luonnonvarat ja niihin perustuva toiminta ja innovaatiot
näkyvät kestävän tulevaisuuden suunnittelussa ja
päätöksenteossa

Tavoitteena energiaviisas toiminta
Energiaviisas toiminta ilmenee toiminnassa
pitkäjänteisyytenä, suunnitelmallisuutena ja
ilmastovaikutusten huomioon ottamisena erityisesti
*yhdyskuntasuunnittelussa
*energiantuotannossa ja -hankinnassa
*rakentamisessa ja sen ohjauksessa
*kiinteistöjen käytössä
*liikkumisessa

Tavoitteena ympäristöturvallisuuden
edistäminen
Kaupunki tavoittelee rakenteellisesti ja
toiminnallisesti turvallista, vähäpäästöistä
asuin- ja toimintaympäristöä. Tavoite
nähdään voimavarana, joka edesauttaa
kaupungissa viihtymistä ja paikkakunnan
kiinnostavuutta asuinpaikkana
Kaupunki pitää huolta jokapäiväisen ympäristön
terveydellisestä turvallisuudesta ja varautuu
erityistilanteisiin

Tavoitteena ympäristöosaamisen ja
tietoisuuden vahvistaminen
Äänekosken julkisuuskuvassa vahvistuu
ympäristöosaaminen ja –tietoisuus.
Julkisuuskuva perustuu todelliseen tietoon ja
toimintaan
*kaupungissa on tarjolla monipuolista tietoa
ympäristöstä ja ympäristöasioista
*ympäristötietoiset päättäjät ja henkilöstö tukevat omalla
toiminnallaan ja päätöksillään asukkaiden,
työyhteisöjen ja yritysten mahdollisuuksia toimia
ympäristövastuullisesti

Tavoitteena viihtyisä ja laadukas
asuinympäristö
Viihtyisä asuinympäristö Äänekoskella perustuu toimivaan
rakenteeseen
Kokonaisuus muodostuu eheän kaupunkimaisen ympäristön,
omaleimaisten elävien kylien sekä monimuotoisen
keskisuomalaisen järvi- ja metsäluonnon yhdistelmästä. Alueita
liittää toisiinsa tarkoituksenmukainen liikenneverkosto, joka
ottaa huomioon julkisen ja kevyen liikenteen tarpeet.
Laadukas ympäristö perustuu hyvään suunnitellun ja kestää
kulutusta ja aikaa.
Kokonaisuutta kehitetään vaihtelevana ja virikkeellisenä:
laadukkuus näkyy sekä rakennetun ympäristön kulttuuri- ja
kauneusarvojen ymmärtämisenä että luontoympäristön
monimuotoisuus- ja monikäyttöarvojen säilymisenä.

