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Kohti elämää kestävää Äänekoskea

Miksi Äänekoskella on tehty ilmastotyötä?

Mitä on saatu aikaiseksi?

Miksi muidenkin kuntien kannattaisi aktivoitua viimeistään nyt?



Äänekoski osana Hinku-verkostoa

• Äänekoski liittyi valtuuston päätöksellä HINKU-verkostoon 

syksyllä 2019 ensimmäisenä keskisuomalaisena kuntana.

• Liittymisellään Äänekoski osoittaa, että pieni 

teollisuuskaupunkikin voi kehittyä kestävästi. 

• Samalla voimme toimia suunnannäyttäjänä myös muille Keski-

Suomen kunnille ja kaupungeille.



Mitä on kestävä kehitys tarkoittaa 

meillä Äänekoskella?



Lyhyesti määriteltynä kestävä kehitys 

pyrkii varmistamaan hyvän 

elinympäristön niin nykyiselle, kuin 

tuleville sukupolville. 

Kestävä kehitys meillä Äänekoskella 

tarkoittaa sitä, että otamme kaikessa 

päätöksenteossamme ja 

toiminnassamme tasavertaisesti 

huomioon ympäristön, ihmisen sekä 

taloudellisen vastuun. 



llmastonmuutoksen hillitseminen ja toisaalta 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat niin valtioiden kuin 

kuntienkin prioriteetteja.

Ilmastonmuutos vaikuttaa paitsi luontoon, myös ihmisten 

elinympäristöihin. Sen vaikutukset ulottuvat hyvinvointiimme 

sekä taloudelliseen vakauteen. Tämän vuoksi Äänekosken 

kaupunki on ottanut kestävän kehityksen periaatteet 

päätöksenteon ja toiminnan ohjenuoraksi.



Äänekoskella on otettu iso askel kohti kestävää tulevaisuuden 

kaupunkikehitystä hanketoiminnan kautta. 

Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke alkoi elokuussa 2019 ja se 

päättyi 31.7.2022. Hankkeeseen on saatu tukea Euroopan 

aluekehitysrahastolta (EAKR). 

Hankkeen yhteydessä Äänekosken kaupunki on mm. julkaissut:

- Ympäristö- ja ilmasto-ohjelman 2022-2028 

- Kestävä elämän oppaan asukkaille

- Ympäristöohjelman käsikirjan henkilöstölle

- Ilmastotiekartan











Elämän kestävä Äänekoski –hankkeelle 1.9.2022 - 31.12.2023 on 

saatu Ympäristöministeriön rahoitus. Hankkeen kohderyhmänä 

on koko kaupunki.

Tavoitteena on integroida ilmasto- ja kiertotaloustyö pysyväksi 

osaksi Äänekosken kaupungin toimintaa ja sitouttaa johto, 

toimialat ja päättäjät ilmasto- kiertotaloustavoitteisiin sekä 

osoittaa, että oikein kohdennetulla ilmastotyöllä voidaan luoda 

pysyviä kustannussäästöjä. 

Ilmastokoordinaattori aloittaa työssään syyskuussa 2022.



Äänekosken kaupunkistrategia kurkottaa vuoteen 2028. Emme 

tyydy puhumaan pelkästä strategiasta, vaan osallistamme kaikki 

mukaan ja luomme Äänekoski-ilmiön yhdessä asukkaiden 

kanssa. 

Äänekosken kaupunkistrategian eli Äänekoski-ilmiön 

ulottuvuudet ja tavoitteet ovat hyvä elämä, kestävä ympäristö 

ja vaikuttavat elinkeinot.

Strategian toteutumista tehdään näkyväksi ilmiö-sivustolla.













Äänekoski tukee kestävää elämää

• Edistämme kiinteistöjen energiaremontteja: kaikkia 

asukkaita, joilla öljylämmitys, on lähestytty kirjeitse 2022 

keväällä. 

• Äänekosken kaupunki on kaikissa omissa kiinteistöissään 

luopunut öljylämmityksestä. 

• Roskankeruukampanjat ennen koronaa: organisoitu 

vapaaehtoisille siivouspäiviä. Keväällä 2023 tulossa seuraava. 



• Vesistöjen kunnostushankkeet: Äänekosken kaupunki on 

tehnyt ensin päätöksen avustusehdoista, ja sen nojalla 

tehdään yksittäisiä avustuspäätöksiä.

• Äänekosken kaupunki on mukana Pyhäjärven arvokkaan 

lintuveden kunnostushankkeessa yhteistyössä Konneveden 

kunnan kanssa.

• Lisäksi mm. yhteisöpuutarhatoiminta, henkilöstön 

ekotukihenkilötoiminta, sähköpyörät kaupunkilaisten, 

kesäasukkaiden ja kaupungin työntekijöiden käytössä ja 

kaupungin metsien hiilinielujen kartoitus alkoi keväällä 2022.



Yhdessä luomme elämää kestävän 

ympäristön ja yhteisön. Jokainen 

voi tehdä jotakin ja pienilläkin 

teoilla on merkitystä. 



Äänekosken 

kaupungin 

ilmastotyötä 

jatketaan 

edelleen.

KIITOS!




