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Kehittämisen kärkitavoite 3: WARKAUS KOOSTUU ELINVOIMAISISTA
KAUPUNGINOSISTA
11.12.2017 khall, 18.12.2017 kvalt (päivitetty 5.6.2018)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Arto Lehtonen
Meille elinvoimainen ja viihtyisä elinympäristö tarkoittaa laadukasta rakennettua ympäristöä, joka
mahdollistaa virikkeellisen harrastamisen ja sujuvan liikkumisen, tehokkaat toimintaedellytykset
yritystoiminnalle sekä viihtyisän asumisen.
Siihen sisältyvät mm. terveet julkiset rakennukset, joissa ei esiinny sisäilmaongelmia. Tämä edellyttää,
että saamme korjausvelan hallintaan, kohdennamme resurssit oikein ja huolehdimme niiden
riittävyydestä koko rakennuskannan ylläpitoon.
Elinvoimainen ympäristö rakentuu kestävän kehityksen pohjalle. Pienennämme Varkauden kaupungin
hiilijalanjälkeä edistämällä aktiivisesti kiertotaloutta ja resurssiviisautta.
Arjessa tarjoamme kuntalaisille ja vieraille viihtyisän ja turvallisen ympäristön, joka aktivoi pitämään
huolta omasta hyvinvoinnista. Meillä voit asua maaseudun rauhassa tai viihtyisässä
kaupunkiympäristössä.
Varkauden keskustaa kehitetään laadukkaiden kaupallisten palvelujen tarjoajana ja Wanhaa kaupunkia
vetovoimaisena kulttuuriympäristönä.
STRATEGINEN TAVOITE

TOIMENPITEET

MITTARIT

VASTUUTAHO

Uudisrakennus- ja
Laaditaan pitkän tähtäimen
peruskorjausinvestoinnit investointisuunnitelma PTS
on priorisoitu
sisältäen myös infran, jossa
määritellään, mitä uutta
Varkauteen rakennetaan,
mitkä rakennukset
peruskorjataan, mitkä
poistetaan sekä
toimenpiteiden
aikataulutus ja rahoitus

Ohjelma valmis 2018

Tekninen johtaja

Korjausvelan määrä
suhteessa tasearvoon

Tekninen
lautakunta

Kehitetään
kiertotaloutta ja
resurssiviisautta sekä
edistetään kestävää
kehitystä
resurssiviisausohjelman
avulla

Joukkoliikenteen vuoro- Kaupunginvaltuusto
ja käyttäjämäärät
Kaupunginhallitus

Pienennetään
hiilijalanjälkeä esim.
kehittämällä kaupungin
sisäistä joukkoliikennettä.

PTS:n määrittämien
investointien
toteutuminen

Lautakunnat
Konsernijohto

Tuetaan ja kannustetaan
rakennusten omistajia
uusiutuvaan energiaan
siirtymisessä
Kaupungin omat
öljylämmitteiset

Ohjeistuksen ja
käytännön luominen
2018 aikana
Öljylämmitteisten
rakennusten määrä

Kaupunginjohtaja

Tekninen toimi
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rakennukset muutetaan
uusiutuvalle energialle
Siirrytään valaistuksessa
energiatehokkaampaan
tekniikkaan valaisimia
uusittaessa

Uusittujen kohteiden
määrä

Tekninen toimi

Tehostetaan jätteen
lajittelua ja materiaalien
kierrätystä

Erilliskerätyn jätteen
määrä

Kaupunginjohtaja

Varaudutaan sähköautojen
julkisen latausinfran
rakentamiseen

Latauspisteiden määrä

Kaupunginhallitus
Keski-Savon
jätehuolto LLKY
Sivistystoimi

Päiväkotien ja koulujen
ympäristökasvatus

Tekninen toimi

Hävikkiruoan
vähentäminen
Virikkeellinen ja
osallistava ympäristö,
joka kannustaa
liikkumaan, asumaan,
jäämään, yrittämään
jne.

Varmistetaan turvalliset ja
hyväkuntoiset kulkuväylät
ja liikenneyhteydet myös
alemmalla tieverkolla

Laskeva vahinkojen
määrä

Tekninen johtaja
Kaupungininsinööri

toimenpidesuunnitelma
Tekninen
lokakuu 2018
lautakunta
ELY

Siistitään ja kehitetään
Kämäriä

Green Corridorsuunnitelman
toteuttaminen

Navitas Kehitys Oy
Tekninen toimi
Liikunta- ja vapaaaikatoimi

Ympäristö on turvallinen

Päivitetään
turvallisuussuunnitelma

Suunnitelma päivitetty
2018

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus
Poliisi

Varkaus on viihtyisä
kaupunki

Viheralueita ja
leikkipuistoja on riittävästi
ja ne pidetään siistissä
kunnossa
Tuloväylät ja keskusta-alue
pidetään siisteinä ja hyvin
hoidettuina
Osallistetaan asukkaita ja
järjestöjä osallistumaan
elinympäristöstä
huolehtimiseen ja sen

Tavoiteohjelman
laatiminen
VT 5/VT 23
maisemasuunnitelman
toteuttaminen

Tekninen johtaja
Kaupungininsinööri
Tekninen
lautakunta
ELY

Yhteisten hankkeiden
määrä

Kaikki toimialat
Keski-Savon
Ympäristötoimi
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suunnitteluun
Edistetään elinympäristön
laatua

Elinympäristön tilan;
mm. ilmanlaadun
seuranta

Kaupunginjohtaja
Kaikki toimialat
Keski-Savon
Ympäristötoimi
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