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JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HALUAA OLLA HIILINEUTRAALI
VIIMEISTÄÄN VUONNA 2030

SEKÄ PÄÄSTÖTÖN, 

JÄTTEETÖN JA 

YLIKULUTUKSETON 
KESTÄVÄN HYVINVOINNIN 
KAUPUNKI VIIMEISTÄÄN 
VUONNA 2040.



RESURSSIVIISAUS KAUPUNKISTRATEGIAN KAUTTA KÄYTÄNNÖN 
TYÖHÖN

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut pitkäjänteisesti resurssiviisauden tavoitteluun. Kaupungissa on tehty aktiivisesti kestävän

kehityksen työtä jo 1990-luvun loppupuolelta ja vuonna 2013 Jyväskylä nosti kaupunkistrategian yhdeksi kärjeksi resurssien 

viisaan käytön.

Kaupungin strategisen resurssiviisaustyön kehittäminen sai lähtölaukauksen, kun kaupunki toteutti yhteistyössä Sitran kanssa 

Kohti resurssiviisautta -hankkeen vuosien 2013–2015 aikana. Hankkeessa kehitettiin resurssiviisaan kaupungin toimintamalli ja 

laadittiin Jyväskylälle ensimmäinen resurssiviisauden tiekartta. Vuonna 2015 Jyväskylä liittyi resurssiviisauden edelläkävijäkuntien 

FISU-verkostoon (Finnish Sustainable Cities) ja 2016 EU:n kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen (Covenant of 

Mayors). 

Jyväskylän resurssiviisauteen liittyvät keskeiset ohjelmat, tiekartat ja sitoumukset koottiin eri toimijoiden kanssa yhteistyössä 

kaupunginvaltuuston 2019 hyväksymäksi Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmaksi, joka viitoittaa määrätietoista 

resurssiviisaustyötä kohti pitkän aikavälin tahtotilaa. 

Tässä raportissa kuvataan tiivistetysti kaupungin resurssiviisaustyön taustojen lisäksi Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman 

seuranta tavoitteineen ja indikaattoreineen sekä nostetaan esille merkittävimpiä resurssiviisaita tekoja vuodelta 2020. Raportti on 

valmisteltu sisäisessä yhteystyössä eri toimialojen, liikelaitosten ja yhtiöiden kanssa. Raportin on koonnut kaupungin 

resurssiviisaustiimi: Veli-Heikki Vänttinen, Outi Manninen, Mervi Saukko ja Päivi Pietarinen.

”Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja 

harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä 

edistävällä tavalla”

Jyväskylä valittiin Suomen Kiertotalouskunnaksi 

vuonna 2019. Palkinnon myönsivät Sitra, Suomen 

ympäristökeskus (SYKE) ja Kuntaliitto. 
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https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/resurssiviisas_jyvaskyla_ohjelma_2040.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/YMPARISTO/resurssiviisaus/resurssiviisauden-tekijat


RESURSSIVIISAITA VERKOSTOJA JA YHTEISTYÖTÄ

Jyväskylän kaupunki on mukana useissa resurssiviisautta, ilmastotyötä ja kestävää kehitystä edistävissä kansallisissa ja kansainvälisissä 

verkostoissa, kuten esimerkiksi

ICLEI – Local Governments for Sustainability on kansainvälinen kestävän kehityksen kuntien verkosto, joka kannustaa 

paikallishallintoja kestävän kehityksen toimiin, jotta ne pystyvät vastaamaan globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, 

kasvavaan kaupungistumiseen sekä talouden ja väestön vaihteluihin. Mukana verkostossa on yli 2500 paikallis- ja aluehallintoa, jotka 

sijaitsevat yli 125 valtiossa.

UBC - Union of the Baltic Cities on pohjoisen Euroopan kaupunkien liitto, johon kuuluu 100 kaupunkia ympäri Itämerta. Liiton 

tavoitteena on osaamisen jakamisen, verkostojen ja kehittämishankkeiden kautta ylläpitää ja kehittää turvallisia ja älykkäitä, kestävälle 

kehitykselle perustuvia Itämeren alueen kaupunkeja.

FISU - Finnish Sustainable Communities on edelläkävijäkuntien (Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, 

Riihimäki, Turku ja Vaasa) verkosto, joka tavoittelee hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 

mennessä. Pyrkimyksenä on vahvistaa kunta- ja aluetaloutta, luoda työpaikkoja ja edistää kestävää hyvinvointia

CIRCWASTE kiertotalouden edelläkävijäkunnat (Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki, Rovaniemi, Turku ja 

Vantaa) aikovat toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, 

hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 

mennessä vuoden 2000 tasolle.

YmpyräKS - Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto auttaa yrityksiä päivittämään toimintansa ympäristövastuulliseksi. 

Verkoston tavoitteena on jakaa tietoa ympäristövastuullisesta yritystoiminnasta sekä tarjota vertaistukea. Verkoston käynnistäjinä ovat 

olleet Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Yrittäjät ja BioPaavo/JAMK.

5

https://www.iclei.org/
https://www.ubc.net/
https://www.fisunetwork.fi/fi-FI
https://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Circwaste/Edellakavijakunnat
https://keskisuomi.fi/biotalous/ympyraks/


RESURSSIVIISAUTTA EDISTÄVIÄ SITOUMUKSIA

EU:n kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors) Jyväskylän kaupunki liittyi vuonna 2016. Kaupungit sitoutuvat sopimuksen kautta vähentämään 

hiilidioksidipäästöjään vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS), jossa Jyväskylä on ollut mukana vuodesta 1997. Sopimuksella pyritään ensisijaisesti kaupungin energiatehokkuuden parantamiseen, 

mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä toimenpiteitä. Meneillään olevan sopimuskauden 2017-2025 tavoitteena on tehostaa kaupungin 

energiankäyttöä 8,38 gigawattituntia (GWh).

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, jonka pitkän aikavälin tahtotilana on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Kaupungilla on kaksi 

voimassaolevaa sitoumusta: 

• Kaupungin kiinteistöissä 100 % uusiutuvaa energiaa 

• Linkki tulevaisuuteen 2030 - Jyväskylän seudun joukkoliikenteen kehittämisohjelma

Reilun kaupan kaupungin arvonimen kaupunki sai vuonna 2016. Reilun kaupan kaupungit edistävät toiminnallaan eettistä kulutusta, kestävää kehitystä ja oikeudenmukaista kauppaa.
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https://www.kaupunginjohtajienyleiskokous.eu/
https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/
https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050
https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#//details/514275
https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#//details/411921
https://reilukauppa.fi/osallistu/kampanjoi-kaupungistasi-reilu/


RESURSSIVIISAUTTA EDISTÄVIÄ HANKKEITA

Jyväskylän kaupunki on mukana valtakunnallisessa CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta -hankkeessa (2016-2023) kahdella 

osahankkeella. Käyttäjälähtöisten kokeilujen osahankkeella haetaan ideoita kiertotalouskokeiluihin ja 

toisessa osahankkeessa kehitetään Kankaan älyjätehuoltoa. Hanke on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoima 

laaja EU-rahoitteinen hanke, joka edistää kiertotaloutta ja toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa.

Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (REIVI) -hankkeessa 2019-2020 keskityttiin kehittämään toimintamallia yritysten 

ilmastotyön vauhdittamiseksi. Keski-Suomessa hankkeen tuloksena perustettiin Keski-Suomen yritysten 

ympäristövastuullisuusverkosto (YmpyräKS) , joka auttaa yrityksiä päivittämään toimintansa ympäristövastuulliseksi 

jakamalla tietoa ympäristövastuullisesta yritystoiminnasta sekä tarjoamalla vertaistukea.

Ilmastojohtajat-hankkeessa 2019-2020 tarkasteltiin vertaisarviointimenetelmällä vähähiilisyydellä johtamista kunnassa 

poikkihallinnollisena kokonaisuutena. Hankkeen tuloksena valmistui Ilmastojohtamisen reseptikirja Suomen kunnille.

Ilmastojohtajat-hankkeessa esille nousseiden kehittämisehdotusten pohjalta käynnistyi vuoden 2020 lopulla 

Resurssiviisaiden kuntien talous-   ja ilmastojohtaminen (REETTA) -hanke talouden ohjauksen ja resurssiviisauden 

yhdistämiseksi. Hanke jatkuu vuoteen 2023.

Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena (REMI) -

hankkeessa 2020-2021 luodaan toimenpiteiden vaikuttavuutta mittaavat indikaattorit, jolla tuetaan kaupunkien 

resurssiviisaustyötä ja johtamista. Indikaattorisarja on testauskäyttövaiheessa kunnissa.

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen
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https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/circwaste/kokeilut
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/circwaste/circwaste-kankaan-vanhan-paperitehdasalueen-alykkaat-jatehuoltoratkaisut
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/ilmastojohtajat


KOHTI PÄÄSTÖTTÖMYYTTÄ, JÄTTEETTÖMYYTTÄ JA 
YLIKULUKSETTOMUUTTA

Jyväskylän kaupunki on Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmassaan sitoutunut seuraaviin 

resurssiviisauden tavoitteisiin:

Ei ilmastopäästöjä (*)

Resurssiviisas kaupunki pyrkii minimoimaan ilmastopäästönsä ja toimimaan 

hiilineutraaliutta edistävällä tavalla

Ei jätettä (*)

Kaupunki edistää kiertotalouden toteutumista, tavoitteena materiaalien kierto 

ja jätteen synnyn ehkäiseminen.

Ei ylikulutusta (*)

Kaupungin toiminta perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön, maapallon 

kantokyvyn rajoissa.

Resurssiviisauden toteutumista seurataan neljän resurssiviisauden avainindikaattorin avulla: 

kasvihuonekaasupäästöt, materiaalihäviö, ekologinen jalanjälki ja koettu hyvinvointi.

(*) Raportissa kuvataan resurssiviisauden tavoitteita edistäviä toimenpiteitä vihreillä 

symboleilla.  

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma on lisäksi jaoteltu seitsemään eri teemaan, joiden 

kautta resurssiviisauden eri osa-alueille on asetettu tarkempia tavoitteita:

1. Energia

2. Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne 

3. Kulutus ja materiaalikierrot 

4. Ruuantuotanto ja -kulutus 

5. Luonnonvedet ja vedenkäyttö 

6. Luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö 

7. Järkevä jyväskyläläinen 

Teemakohtaisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain jokaiselle tavoitteelle 

asetettujen indikaattoreiden avulla sekä toimialojen, liikelaitosten ja kaupungin omistamien 

yhtiöiden raportoimien toimenpiteiden kautta.
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AVAININDIKAATTORI: KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

Jyväskylän kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja 

päästöttömyyttä vuoteen 2040 mennessä

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman tavoitteena on vähentää Jyväskylän 

kaupungin alueella muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2012 tasosta 

vuoden 2030 loppuun mennessä. Tavoitteen edistymistä seurataan kaupungin kasvun 

huomioivalla indikaattorilla, jossa vuoden aikana muodostuneet CO2-päästöt jaetaan 

kaupungin asukasluvulla (asukaskohtaiset CO2-päästöt). 

CO2-päästöt olivat 5,5 t CO2-ekv. asukasta kohden vuonna 2012 ja 4,3 t CO2-ekv. vuonna 

2019, joten päästöt ovat laskeneet noin 22 % seitsemän vuoden aikana. Tavoitteen 

saavuttamiseksi asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt saisivat olla korkeintaan 1,1 

t CO2-ekv. vuonna 2030, minkä vuoksi CO2-päästöjä olisi vähennettävä selkeästi 

nykyistä tahtia nopeammin.

Kasvihuonekaasupäästöihin lasketaan mukaan seuraavilla sektoreilla muodostuneet 

päästöt: kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, 

kaukolämmitys, erillislämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. 

Kasvihuonekaasuista huomioidaan ihmisen toiminnan aiheuttamat tärkeimmät 

kasvihuonekaasut: hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O), jotka 

yhteismitallistetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2-ekv).

Jyväskylän kaupungin kasvihuonekaasupäästöt ja asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäätöt 2005, 2008-2019 ja 

ennakkotietona 2020. Lähde: CO2-raportti 2020. Sitowise Oy.
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AVAININDIKAATTORI: MATERIAALIHÄVIÖ

Resurssiviisas kaupunki minimoi kaatopaikalle, polttoon ja vientiin menevän 

jätteen määrän

Materiaalihäviö kuvaa, miten hyvin materiaalit kunnan alueella pysyvät kierrossa. 
Indikaattori mittaa hukattujen resurssien määrää eli kaikkea poltettua tai loppusijoitettua 
yhdyskuntajätettä sekä teollisuuden jätevirtoja. Laskennassa on myös loppusijoitettavien 
jätteiden vienti eli kaupungin ulkopuolelle vietävien loppusijoitettavaksi menevien 
jätevirtojen määrä. Nämä ainevirtojen materiaalihäviöt lasketaan massayksikköinä yhteen ja 
niistä saadaan kaupungin kokonaismateriaalihäviö.

Viimeisin materiaalihäviön laskenta on tehty vuodelle 2017 (SYKE). Vuonna 2017 Jyväskylän 
alueen materiaalihäviö oli 10,1 tonnia per asukas. Jätelajeista alueella syntyi eniten maa-
aineksia, metsäteollisuuden jätteitä sekä sekalaisia poltettavia jätteitä.

Polttoon menevän jätteen 

osuus on kasvanut 

Jyväskylän alueella 

noin 49 prosentilla

vuoteen 2013 verrattuna.

Suurimmat jätelajit 2017

Maa-ainekset

Metsäteollisuuden jätteet

Sekalaiset poltettavat jätteet

Materiaalihäviö on kasvanut Jyväskylän alueella vuoteen 2013 verrattuna 1,6 tonnia per 

asukas eli noin 19 prosenttia. Loppusijoitukseen menevien jätteiden osuus on vähentynyt 

(n. 12 %), kun taas polttoon menevien jätteiden osuus on merkittävästi kasvanut (49%). 

Polttoon menevä jäte voidaan hyödyntää energiantuotannossa, mutta sen sisältämää 

materiaalisisältöä ei voida enää hyödyntää.

Pylväsdiagrammi kuvaa vuosien 2013, 2015 ja 2017 materiaalihäviötä. Pylväät kuvaavat kunkin 

vuoden kokonaismateriaalihäviötä, ja pylväiden väreillä on kuvattu loppusijoitukseen ja polttoon 

menevien jätteiden osuutta. Materiaalihäviö on kuvattu yhteenlaskettuina massayksiköinä tonnia per 

asukas. Lähde: SYKE.
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https://www.fisunetwork.fi/fi-FI/Seuranta/Materiaalihaviot


AVAININDIKAATTORI: EKOLOGINEN JALANJÄLKI

Resurssiviisaassa kaupungissa tavoitteena on elää ylikulutuksetonta, maapallon 

kantokyvyn mukaista elämää

Ekologinen jalanjälki kuvaa sitä, kuinka paljon maa- ja vesialueita tarvitaan kuluttamamme 

ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä ihmistoiminnasta aiheutuvien 

kasvihuonekaasupäästöjen sitomiseen ja syntyneiden jätteiden käsittelyyn. Ekologisella 

jalanjäljellä mitataan siis ihmistoiminnan ympäristökuormitusta ja se ilmaistaan 

globaalihehtaareina (gha) per asukas. Sen avulla voidaan maailmanlaajuisesti tarkastella eri 

maiden välistä luonnonvarojen käytön kestävyyttä, mutta tehdä vertailua myös alue- ja 

kuntatasolla.

Jyväskylän ekologinen 

jalanjälki on 

nelinkertainen

globaaliin kestävään 

tasoon nähden.

Viimeisin ekologisen jalanjäljen laskenta on tehty vuodelle 2016 (Suomen 

ympäristökeskus, SYKE). Jyväskylän alueella kulutettiin luonnonvaroja 6,8 

globaalihehtaaria per asukas vuonna 2016. Vuodelle arvioitu kestävän kuluttamisen taso 

oli 1,6 gha/asukas. Jyväskylän alueen kulutus on siis yli nelinkertainen luonnonvarojen 

kestävän käytön tasoon nähden. Kestävä taso on määritelty globaalissa mittakaavassa 

jakamalla ihmisille hyödyllinen maa-ala ja vesiala tasan koko maapallon ihmismäärän 

kesken.

Pylväsdiagrammissa kuvattu vuosien 2010, 2014 ja 2016 ekologinen jalanjälki Jyväskylän alueella. Pylväät 

kuvaavat kokonaisjalanjälkeä ja pylväissä on eri väreillä kuvattu toiminnan eri sektorit ja näiden sektorien 

kulutuksen vaatimat luonnonresurssit eli maa- ja vesialueiden pinta-ala per asukas. Vihreä viiva kuvaa 

globaalin kestävän kulutuksen tasoa ja pinkki viiva FISU-verkostoon kuuluvien kuntien keskimääräistä 

ekologista jalanjälkeä. Lähde: SYKE.
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https://www.fisunetwork.fi/fi-FI/Seuranta/Ekologinen_jalanjalki


AVAININDIKAATTORI: ELÄMÄNLAATUNSA HYVÄKSI TUNTEVIEN 
ASUKKAIDEN OSUUS

Resurssiviisaan kaupungin tavoitteena on mahdollistaa kaupunkilaisten 

taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä hyvinvointi

Resurssiviisauden kestävää hyvinvointia koskevan osa-alueen kehitystä voidaan mitata ja 
seurata Maailman terveysjärjestön WHO:n elämänlaatu -mittarilla (WHOQOL-8), jonka 
avulla seurataan elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuutta. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos toteutti Kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen 
FinSote:n viimeksi vuonna 2018. Tutkimuksessa oli mukana myös elämänlaatua mittaava 
kysely.

Tutkimuksen perusteella Jyväskylässä elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien 
asukkaiden osuus vuonna 2018 oli 62,5 prosenttia, kun taas Suomessa keskimäärin luku oli 
60,1 prosenttia. Koko Keski-Suomen alueella elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi kokevia 
on noin 60,4 prosenttia alueen asukkaista (2018).

Jyväskylässä 62,5 % 
asukkaista koki

elämänlaatunsa keskimäärin 

hyväksi vuonna 2018
Viivadiagrammissa on kuvattu elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi kokevien osuutta asukkaista Jyväskylän, 

Keski-Suomen ja koko maan osalta vuosina 2013-2018. Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen tekemiin kyselytutkimuksiin, joista tilastot ovat saatavilla tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi-

palvelusta.
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https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?g=592


RESURSSIVIISAS JYVÄSKYLÄ 2040 -
OHJELMAN TOTEUTUMINEN VUONNA 
2020

Raportissa esitetään merkittävimmät vuonna 2020 

toteutetut resurssiviisaustoimenpiteet. Vihreillä 

symboleilla kuvataan mitä resurssiviisauden 

tavoitetta toimenpiteillä edistetään. 

KUVA: TERO TAKALO-ESKOLA



ENERGIA

VISIO 2040:

Energiaviisas Jyväskylä

2020
Jyväskylän maantieteellisen alueen 

energiankulutus oli noin

3700 GWh

Alva-yhtiöt Oy:n energiantuotannosta 

tuotannosta

59 %
tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä

Saavutettiin kunta-alan 

energiatehokkuussopimuksen (KETS) 

2017-2025 tavoite

- 7,5 %
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UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN OSUUS ON KASVANUT VÄHINTÄÄN 80 PROSENTTIIN 
PAIKALLISESSA ENERGIANTUOTANNOSSA

Kohti hiilineutraalia energiantuotantoa vuonna 2030

Alva-yhtiöt Oy (Alva) on 100-prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama 

tytäryhtiö, joka tunnetaan paikallisen lämmön-, sähkön- ja vedentuotannon ohella 

myös kansallisesti energia- ja vesialan toimijana. Alva tuottaa kaupungin alueelle 

kaukolämpöä pääasiassa Rauhalahden ja Keljonlahden voimalaitoksissa sekä 

Korpilahden lämpölaitoksessa. Voimalaitokset ovat yhteistuotantolaitoksia 

(combined heat and power, CHP), joissa käytetään polttoaineena puuta ja turvetta 

sekä tuotetaan lämmön lisäksi sähköä valtakunnan sähköverkkoon. Lisäksi lämpöä 

ja sähköä tuotetaan kaatopaikkakaasusta Keltinmäen mikrokokoluokan CHP-

laitoksessa.

Alvan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö on 
aikatauluttanut tavoitteen siten, että energiantuotannosta CO2-vapaata olisi 
vähintään 80 % vuonna 2025 ja 100 % vuonna 2030. 

Alvan hiilineutraaliustavoitteen toteutumista seurataan Resurssiviisas Jyväskylä 

2040 -ohjelmassa Alvan energiantuotannossa käyttämien uusiutuvien 

energialähteiden osuutta mittaamalla. Uusitutuvan energian osuus kaupungin 

alueen energiantuotannossa on pysynyt viimeisimmät vuodet suhteellisen 

tasaisena, mutta vuoden 2020 osalta osuus nousi miltei 60 prosenttiin uusiutuvien 

energialähteiden lisäämisen seurauksena.

Energiantuotannosta

59 %
tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä 

vuonna 2020

Uusiutuvien energialähteiden osuus (%) Alva-yhtiöt Oy:n Jyväskylän kaupungin alueen 

energiantuotannon osalta 2015-2020.  

Energiankäytön optimointia ja kysyntäjoustoa

Alva tarjoaa kaukolämmitteisten kiinteistöjen asiakkaille energiankäytön 

optimoimiseksi ja lämmönkulutuksen tehopiikkien tasaamiseksi 

Energiaoptimointi-palvelua. Palvelulla vaikutetaan myös kaukolämmön 

tuotannon tasaamiseen ja sitä kautta päästöihin erityisesti kovien pakkasten 

aikaan, jolloin energiankäyttö on suurimmillaan.

Alva aloitti vuoden 2020 aikana hiilineutraaliuteen liittyvän tiekartan laatimisen, 

mihin liittyy esimerkiksi useita selvityksiä polttamisen korvaavista tekniikoista. 

Tulevaisuuden visio tarkentuu, kun tiedot vaihtoehtoisista 

energiantuotantomahdollisuuksista täsmentyvät. 
15

https://www.alva.fi/alva/yhtio/yhteiskuntavastuu/
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ENERGIANKULUTUS ON VÄHENTYNYT 10 % VUODEN 2012 TASOSTA

Jyväskylän kaupungin alueen energiankulutus vähenee

Jyväskylän kaupunki on asettanut alueelliseksi tavoitteekseen tehostaa vuosittaista 

energiankulutusta 10 % vuoden 2012 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Suomen 

ympäristökeskus (SYKE) arvioi kaupunkien ja kuntien energiankulutusta ALas-mallin

avulla. Jyväskylän energiankulutus oli mallin mukaan vuonna 2012 miltei 3800 

GWh, josta suurimman osan muodostivat kaukolämpö (33 %), tieliikenne (23 %) ja 

kulutussähkö (20%). 

Jyväskylän kaupungin alueen energiankulutuksen jakautuminen (%) sektoreittain vuonna 

2012. Tiedot koottu ALas-mallin tietokannasta. Lähde: ALas-malli, SYKE.

Vuositasolla alueellisessa energiankulutuksessa on vaihtelua, mutta suunta on ollut 

oikea, sillä vuosien 2013-2018 kulutusten keskiarvo ollut noin 4 % pienempi kuin 

vuonna 2012. Energiatehokkuuden parantamisen toimenpiteitä kuitenkin tarvitaan 

eri sektoreilla, jotta tavoite (-380 GWh) saavutetaan vuoteen 2030 mennessä.

Jyväskylän kaupungin alueen energiankulutus (GWh) vuosina 2012-2018. Musta viiva kuvaa 

trendinomaisesti kulutuksen suuntaa. Tiedot koottu ALas-mallin tietokannasta. Lähde: ALas-

malli, SYKE.

16

https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Paastot_ja_indikaattorit/Kuntien_ja_alueiden_kasvihuonekaasupaastot
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Paastot_ja_indikaattorit/Kuntien_ja_alueiden_kasvihuonekaasupaastot
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ENERGIANKULUTUS ON VÄHENTYNYT 10 % VUODEN 2012 TASOSTA

Kaupunki saavutti energiatehokkuussopimuksen tavoitteen viisi vuotta 

etuajassa

Jyväskylän kaupunki seuraa omistamiensa kiinteistöjen lämmön ja sähkön kulutusta 
sekä kehittää energiatehokkuutta tavoitteellisesti kunta-alan 
energiatehokkuussopimuksen (KETS) kautta. Kaupunki saavutti sopimuskauden 
2017-2025 tavoitteen -7,5 prosenttia, joka vastaa 8,38 gigawattitunnin (GWh) 
energiansäästöä, vuoden 2020 aikana.

Vuosina 2017-2020 toteutettiin noin 100 energiansäästöön vaikuttavaa 
toimenpidettä, joilla työllistettiin Jyvässeudulla toimivia yrityksiä. 
Energiatehokkuustoimenpiteet kohdistuivat uudisrakennuksiin ja olemassa olevien 
rakennusten perusparannuksiin, muun muassa lämmönjakokeskusten uusimisiin ja 
lämmitysjärjestelmien säätöihin tai rakennusautomaatioon, ilmanvaihdon 
lämmöntalteenottojen tai valaistusten uusimisiin sekä energiatehokkuuden 
huomioiviin hankintoihin kaupungin palvelutoiminnassa. Toimenpiteet pienentävät 
kaupungin energiakustannuksia noin 700 000 eurolla vuodessa.

Jyväskylän kaupungin omistamien kiinteistöjen rakennustilavuuteen suhteutettu 

energiankulutus (kWh/m3) vuosina 2015-2020. Energiankulutus sisältää 

sähkönkulutuksen ja sääkorjaamattoman lämmönkulutuksen. Luvut perustuvat 

Enerkey-järjestelmän vuosittaiseen otantaan kohdistuviin energiankulutustietoihin.

Havainnekuva Kortepohjaan valmistuvasta päiväkotikoulusta (Alt 

Arkkitehdit Oy).

Energiatehokasta rakentamista Kortepohjan päiväkotikoulussa

Kaupungin omistamien uusien rakennusten osalta on pyritty vuoden 2018 
jälkeen 10 % lain vaatimustasoa parempaan energiatehokkuuteen. 
Kortepohjan päiväkotikoululle laadittiin vuonna 2019 energia-, elinkaari- ja 
hiilijalanjälkitarkastelu, jossa vertailtiin betoni- ja puurakenteisten 
rakennusten elinkaarenaikaista hiilijalanjälkeä ja elinkaarikustannuksia sekä 
tutkittiin paikallisten energialähteiden käyttöä.

Rakennus päätettiin toteuttaa betonirakenteisena. Suunnitteluratkaisun 
kokonaisenergiankulutus (E-luku) on 62 kWh/m2, joka alittaa 38 % 
opetusrakennuksille asetetun enimmäisraja-arvon. Näin hyvään arvoon 
pääsemiseen vaikuttaa muun muassa se, että rakennuksen ulkovaipan 
muodot on pidetty yksinkertaisina. Rakennuksen vesikatolle asennetaan 
aurinkopaneelit, jotka tuottavat sähköä päiväkotikoulun tarpeisiin. 
Rakentaminen käynnistyi vuonna 2020.
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https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/
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KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT OVAT VÄHENTYNEET 80 % VUODEN 2012 TASOSTA

Kaupunki saavutti EU:n kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen 

tavoitteen

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 40 

prosenttia vuoden 2012 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä EU:n 

kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen kautta. Sopimukseen kirjattua 

tavoitetta edistetään kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP, 

sustainable energy and climate action plan) avulla. Toimintasuunnitelma sisältää yli 

30 toimenpidettä puhtaamman energiantuotannon ja liikennepolttoaineiden 

edistämiseksi sekä rakennusten ja liikenteen energiankulutuksen tehostamiseksi. 

Vuoden 2020 aikana toteutettiin sopimuksen raportointi, johon sisällytettiin myös 

kasvihuonekaasupäästöjen arviointi vuoden 2019 tietojen osalta. Laskelman 

perusteella todettiin, että EU:n energia- ja ilmastosopimukseen sisältyvät 

asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 45 prosenttia vuoteen 

2012 verrattuna. Luvut eivät sisällä teollisuuden, maatalouden ja jätehuollon 

päästöjä.

Kaupungin hankkima sähkö on 100 prosenttisesti uusiutuvilla 

energialähteillä tuotettua

Jyväskylän kaupunki käyttää vuodessa sähköä noin 55 GWh. Kaupungin hankkima 

sähköenergia on tuotettu 100 prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä vuodesta 

2019 alkaen. Uusituvan energian hankinta toteutetaan hankkimalla pohjoismaisella 

vesi- ja tuulivoimalla tuotetun sähkön alkuperätakuita.

Kaupungin omistamissa kiinteistöissä seurataan lämmönkulutuksen 

hiilijalanjälkeä 

Jyväskylän Tilapalvelu seuraa omistamiensa kiinteistöjen lämmönkulutuksen 

hiilijalanjälkeä Enerkey-järjestelmän kautta. Tiedot lasketaan lämpöenergian 

kulutuksen ja keskimääräisten kasvihuonekaasupäästökertoimien kautta. Laskentaa 

on tarkoitus kehittää tarkemmaksi tulevien vuosien aikana esimerkiksi 

kaukolämmöntuotannon päästökertoimien osalta.

Jyväskylän kaupungin omistamien kiinteistöjen lämmityksestä aiheutuneet 

kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2015-2020. Luvut perustuvat Enerkey-järjestelmän 

vuosittaiseen otantaan kohdistuviin energiankulutustietoihin.
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https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1410290&version=1


LIIKKUMINEN JA YHDYSKUNTARAKENNE

VISIO 2040:

Hiilineutraali liikkuminen ja eheä 

yhdyskuntarakenne

2020

Jyväskyläläisistä 85 % asuu kestävän 

liikkumisen vyöhykkeillä 

Joukkoliikenteen kaluston käyttövoimista 18 % oli 

biodieseliä, biokaasua tai sähköä  

Jyväskyläläiset kävelivät tai pyöräilivät kaupungin 

kestävän liikkumisen seurantapisteiden ohi

2 850 000 kertaa

Ritopohjantien sai 1,7 kilometriä uutta 

pyöräbaanaa tien saneerausurakan 

lopputuloksena
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LIIKKUMISEN TARVE ON VÄHENTYNYT ASUMISEN, TYÖPAIKKOJEN JA PALVELUIDEN FIKSULLA 
SIJOITTELULLA JA DIGITAALISILLA RATKAISUILLA

Kaupungin yleiskaavalla ohjataan liikkumisen tarvetta

Jyväskylän kaupungin tavoitteena on kompakti ja tiivis kaupunkirakenne, jossa tärkeimmät palvelut sijaitsevat 

kävely- tai pyöräilymatkan päässä tai helposti saavutettavissa julkisella liikenteellä. Yhdyskuntarakenteen 

kehittymistä ja kaupungin maankäyttöä ohjaa yleispiirteisesti pitkällä tähtäimellä yleiskaava, joka valmistui vuonna 

2014. Yleiskaavan suunnittelun keskeisenä tavoitteena oli olemassa olevan kaupunkirakenteen osalta 

täydennysrakentamisen jatkaminen ja suuntaaminen voimakkaammin jo rakennetuille alueille virkistysalueiden 

sijaan. Laajenevan kaupunkirakenteen osalta tärkeä tavoite oli suunnata kaupunkirakenteen laajeneminen 

joukkoliikennereittien varsille.

Yleiskaavaan on merkitty kaupunkirakenteen tiivistämiseen kestävän liikkumisen näkökulmasta soveltuvat 

vyöhykkeet, jotka tukeutuvat joukkoliikenneväyliin. Vyöhyke 1 on ensisijainen rakentamisen kohdentamisvyöhyke, 

joka sijoittuu vakiintuneiden kilpailu- ja houkuttelevan tason joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Toiminnat 

tukeutuvat tällä alueella sujuvasti joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn sekä keskustassa ja aluekeskuksissa myös 

kävelyyn. Vyöhyke 2 on rakentamisen toissijainen kohdentamisvyöhyke, jolle täydennys- ja uudisrakentamisen 

ohjaaminen on järkevää. Alueet sijoittuvat joukkoliikenneväylien varsille siten, että jalankulkuetäisyys reitille 

asunnoista on vyöhykkeellä 2 enintään 600 metriä.

Jyväskylän kaupunkirakenne tiivistyy

Taajamat ovat osa yhdyskuntarakenteen (YKR) aluejakoja. Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan 

rakennettua aluetta. Taajaman rajaus perustuu 250 m x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi 

rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Jyväskylän kaupungin YKR-taajaman sisällä asuvan väestön 

määrä oli miltei 135 000 vuonna 2020, joka oli noin 95 % kaupungin väkiluvusta.

Kaupunkirakenne on viimeisen 10 vuoden aikana tiivistynyt. Korkean palvelutason joukkoliikenteen alueella, joka 

perustuu Jyväskylän kaupungin yleiskaavan ensi- ja toissijaisten rakentamisen kohdentamisvyöhykkeisiin 

(karttakuva), asui vuonna 2020 miltei 120 000 asukasta eli noin 85 % kaupungin väestöstä. Väkiluku on noussut 

näillä alueilla kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen nähden noin 11 000 asukkaalla.

Kartassa tumman ja vaalean ruskealla kuvattujen ensi- ja 

toissijaisen rakentamisen kohdentamisvyöhykkeillä asui 85 

prosenttia kaupungin väestöstä vuonna 2020. Lähde: Jyväskylän 

kaupungin yleiskaavan kartta 6/7.
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http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/YK_selostus_LAINVOIMAINEN.pdf
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/LAINVOIMAINEN_kartta_6.pdf
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LIIKKUMISEN TARVE ON VÄHENTYNYT ASUMISEN, TYÖPAIKKOJEN JA PALVELUIDEN FIKSULLA 
SIJOITTELULLA JA DIGITAALISILLA RATKAISUILLA

KymppiR-ohjelma toteuttaa yleiskaavaa - vuoden 2020 tarkasteluteemana 

joukkoliikenne

Yleiskaavaa toteutetaan (maankäytön) kahden eri toteuttamisohjelman kautta: KymppiR -

ohjelma kattaa asuinrakentamisen osalta ja TYKKI-ohjelma työpaikkarakentamisen. 

Toteuttamisohjelmissa ratkaistaan muun muassa millä aikataululla edetään kohteiden 

asemakaavoituksessa, tontinluovutuksessa ja kunnallistekniikan rakentamisessa. Uusien 

asuinalueiden toteuttamisen vaikutuksia peilataan erityisesti varhaiskasvatus- ja 

koulupalvelujen kysyntään.

KymppiR-ohjelmalla tavoitellaan vahvaa yhdyskuntarakenteen ja liikkumistarpeen hallintaa 

ja siten alhaista liikenteen kokonaissuoritetta suhteessa alueen toimeliaisuuteen, 

elinvoimaan ja elinympäristön viihtyisyyteen. Ohjelmassa käsitellään vuosittain syvemmin 

erilaisia teemoja, ja vuonna 2020 yhtenä tarkasteluteemana oli joukkoliikenne. Maakäytön ja 

joukkoliikenteen yhteistarkastelut loivat pohjaa joukkoliikenteen kehittämiselle ja vuonna 

2020 alkaneelle joukkoliikenteen linjastosuunnittelulle.

MAL-sopimuksen neuvottelut käynnistyivät

Vuoden 2020 aikana käynnistyivät Jyväskylän seutukuntien ja valtion väliset neuvottelut 

MAL-sopimuksesta, jonka tavoitteena on vahvistaa kaupunkiseudun kuntien keskinäistä 

sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen 

yhteensovittamisessa. Jyväskylän seutukunnista mukana ovat Jyväskylän lisäksi Muurame, 

Laukaa, Äänekoski, Hankasalmi, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen.
Jyväskylän Kankaan alue sijoittuu ensisijaisen rakentamisen vyöhykkeelle ja on 

hyvien liikenneyhteyksien saavutettavissa.  Kerrostalovaltainen alue kehittyy 

voimakkaasti myös tulevien vuosien aikana. Kuva: Ari Heinonen.
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http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppir2020/KymppiR2020_ohjelma_hyv.pdf
https://ym.fi/maankayton-asumisen-ja-liikenteen-sopimukset
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KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDELLYTYKSET OVAT HYVÄT JA KANNUSTIMET 
TUKEVAT LIHASVOIMIN LIIKKUMISTA

Tietoa kävelyn ja pyöräilyn määristä

Jyväskylän kaupungin tavoitteena on luoda kävelylle ja pyöräilylle hyvät 

edellytykset sekä kannustaa lihasvoimin liikkumista. Liikkumisen edistämiseksi 

kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä Jyväskylän pyöräilyseuran (JYPS) ry:n ja 

Jyväskylän kestävä kehitys (JAPA) ry:n kanssa. Tavoitteen edistämistä seurataan 

kävelyn ja pyöräilyn kulkumuotojakaumalla, joka saadaan erikseen toteutettavasta 

seudullisesta kyselyihin perustuvasta henkilöliikennetutkimuksesta. Kävelyn ja 

pyöräilyn määrää ja sen muutoksia seurataan myös automaattisissa 

laskentapisteissä, jotka tuottavat reaaliaikaista päiväkohtaista tietoa.

Henkilöliikennetutkimuksilla voidaan hahmottaa 

liikkumistottumuksissa pitkän ajan kuluessa tapahtuvia 

muutoksia. Jyväskylän seudulla on toteutettu 

henkilöliikennetutkimukset vuosina 1962, 1973, 1989, 

2009 ja 2019. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan 

kaikista Jyväskylän kaupungin asukkaiden matkoista 

tehtiin kävellen 23 % ja pyörällä 16 %. Kävelyn ja 

pyöräilyn osuudet ovat kasvaneet muutamalla 

prosenttiyksiköllä verrattuna edelliseen, vuoden 2009 

tutkimukseen, jolloin kävellen matkoista tehtiin 20 % ja 

pyörällä 13 %.

Asukkaiden 

matkoista 

16 %
tehtiin pyörällä 

vuonna 2019

Kävelyn ja pyöräilyn määrää seurataan kaupungissa yhtäaikaisesti kolmessa 

automaattisessa seurantapisteessä. Seurantapisteiden ohittaneiden kävelijöiden ja 

pyöräilijöiden yhteismäärä oli miltei 2 850 000 vuonna 2020. Kävelijöiden määrä 

väheni 6 prosentilla ja pyöräilijöiden määrä 14 prosentilla edellisistä kolmesta 

vuodesta laskettuun keskiarvoon verrattuna. Koronapandemian (Covid-19) 

vaikutukset heijastuivat luultavasti myös kävelijöiden ja pyöräilijöiden määriin 

seurantavuoden aikana.

Kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantamista

Jyväskylä parantaa vuosittain kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita kehittämällä jalankulku-

ja pyöräväyläverkostoja. Kehittämisen taustalla on muun muassa vuonna 2015 

laadittu pyöräilyn edistämisohjelma. Kaupungin kunnallistekniikan 

investointiohjelmassa merkittävimpiä kehittämiskohteita vuodelle 2020 olivat kävelyn 

ja pyöräilyn edistämisen näkökulmasta muun muassa Ritopohjantien ja 

Yliopistonkadun saneerauksien jatkaminen ja Yrjönkadun saneerauksen 

käynnistäminen.

Ritopohjantien saneerauksessa jatkettiin ns. pohjoispyöräbaanan rakentamista (2. ja 

3. vaiheet) 1,7 kilometrin matkalta. Lopputuloksena syntyi aikaisempaa leveämpi ja 

laadukkaampi jalankulku- ja pyöräväylä, jotka erotettiin kaistaviivoilla toisistaan. 

Yliopistonkadun saneerauksessa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta 

merkittävin muutos on yksisuuntaisten pyöräteiden rakentaminen molemmin puolin 

katua.  Yrjönkadun saneerauksessa käynnistettiin 1. osuuden toteutus 

(Vapaudenkatu-Ilmarisenkatu) ja 2. osuuden suunnittelu (Ilmarisenkatu-Sepänkatu). 

Saneerauksen tavoitteena on muuttaa katu pyöräkaduksi, jossa pyöräliikenteellä on 

ensisijainen asema autoliikenteeseen nähden.

Ritopohjantien kävely- ja pyöräväylää ennen saneerausta (vasemmalla) ja 

saneerauksen jälkeen (oikealla). Kuva: Kati Kankainen. 22

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadobe.ly%2F3sbMRG6&data=04%7C01%7C%7C6582ab7d32f049ccc64308d8ee930a29%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637521662594831377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=77jP%2F6kiBhb3kSx4YinejefnL0F2OTqVU7FZ3UnsKMY%3D&reserved=0
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk5MzBmYWUtMGIzMi00N2FjLWJkYmEtZmJjZWM2MjZkMjg1IiwidCI6ImZjMzRkMDVjLWEyZjItNGFjMi04OWM1LWI0NGYzYTlmNDUxYyIsImMiOjh9
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/pyorailyn_edistamisohjelma_pitkaraportti.pdf
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KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDELLYTYKSET OVAT HYVÄT JA KANNUSTIMET 
TUKEVAT LIHASVOIMIN LIIKKUMISTA

Kaupunki kannustaa fiksuun työmatkaliikkumiseen

Jyväskylän kaupunki kannustaa henkilöstöään fiksuun työmatkaliikkumiseen. 
Vuonna 2017 kaupunki käynnisti toimenpidekokonaisuuden kestävän 
työmatkaliikkumisen edistämiseksi. Osana tätä kokonaisuutta aloitettiin 
helmikuussa 2020 hallintokorttelissa maksullisen henkilöstöpysäköinnin pilotti, 
jonka tuotot ohjataan kestävän liikkumisen kannustimiin. Tuotoilla toteutetaan 
henkilöstölle esimerkiksi pyöränhuoltotilaisuuksia, joukkoliikenne-etuus sekä 
kävelyyn ja pyöräilyyn kannustavia kampanjoita ja kisoja.

Pyöränhuoltotoimenpiteitä. Kuva: Touho Häkkinen.

Sähköavusteisen pyörän kokeilua. Kuva: Kati Kankainen.

Pyörähuollot ovat osa Jyväskylän kaupungin 

fiksun liikkumisen edistämistoimenpiteitä, 

joilla työntekijöitä halutaan kannustaa 

viisaisiin liikkumisvalintoihin.

Kati Kankainen, fiksun liikkumisen koordinaattori

”

”
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JYVÄSKYLÄSSÄ ON TOIMIVA JA KATTAVA JOUKKOLIIKENNE

Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelma

Jyväskylän seudun joukkoliikennepalveluja (tuttavallisemmin Linkki) tuotetaan 

Jyväskylän, Muuramen ja Laukaan muodostamalle kaupunkiseudulle. 

Joukkoliikenteen kehittämiselle on laadittu Linkki tulevaisuuteen 2030 -

kehittämisohjelma, joka linjaa palvelun tavoitteita ja toimenpiteitä aina vuoteen 

2030 saakka. Toimiva ja kattava joukkoliikenne on edellytys kunnianhimoiselle 

ohjelman tavoitteelle kaksinkertaistaa matkamäärät 15 miljoonaan seuraavan 

kymmenen vuoden aikana. Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi noin 10 % osuutta 

seudullisessa kulkutapajakaumassa.

Asukkaat tekivät keskimäärin 36 matkaa vuonna 2015, minkä jälkeen vuosittaiset 

matkamäärät nousivat 25 % vuoden 2020 alkuun mennessä. Vuosi 2019 oli 

matkamäärillä mitattuna huippuvuosi, jolloin yllettiin 7,7 miljoonaan matkaan. 

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen kehittyminen matkamäärillä mitattuna on ollut viime vuosina 

selkeässä kasvussa (siniset pylväät), mutta koronapandemia (Covid-19) pudotti matkamäärät 

ennätyksellisen alas. Matkamäärien taustalla ovat olleet tyytyväiset asiakkaat (oranssi viiva).

Matkamäärien kasvu näkyi myös seudullisen henkilöliikennetutkimuksen 

kulkutapajakaumassa: joukkoliikenteen osuus arkivuorokauden matkoista oli 5 % 

vuonna 2019, kun vastaava luku oli kymmenen vuotta aikaisemmin 4 %. 

Koronapandemian (Covid-19) vaikutukset ihmisten liikkumiseen heijastuivat 

joukkoliikenteen matkamääriin, jotka laskivat selvästi vuoden 2020 aikana. 

Joukkoliikenteen toimivuutta mitataan vuosittain toteutettavilla 

asiakastyytyväisyyskyselyillä, joissa asiakkailta kysytään todennäköisyyttä, jolla he 

suosittelisivat Linkki-paikallisliikenteen käyttöä. Asiakastyytyväisyyskyselyn 

tuloksena saatava kouluarvosana (4-10) on pysynyt suhteellisen tasaisena 

viimeisimmät vuodet ollen keskimäärin 8,5.

Osana toimivaa ja kattavaa joukkoliikennettä, Linkki-paikallisliikenteessä siirryttiin 

vuoden 2020 aikana kohti tunnistepohjaista lippu- ja maksujärjestelmää. 

Kehittämistyö liittyi Waltti-järjestelmän uudistamishankkeeseen, joka jatkuu 

vuoden 2021 loppuun saakka. Hanke on keskisuurten kaupunkiseutujen ja LMJ 

Oy:n yhteishanke, johon on saatu valtionavustusta.

Kohti päästötöntä joukkoliikennettä

Joukkoliikennettä kehitettiin kohti päästöttömyyttä 

kilpailuttamalla vuoden 2020 aikana kohteen 4 liikennöinti 

eli Linkki-linjat 7, 13, 16, 16M, 21 ja 21M. Muuramen ja 

Säynätsalon suunnan liikennöinnistä on vastannut 1.6.2020 

alkaen Jyväskylän liikenne Oy, jonka kalusto käyttää 

(kohteen 4 linjoilla) uusiutuvaa dieseliä. Vuoden 2020 

lopussa joukkoliikenteen kalustosta 18 prosentilla 

käyttövoimana oli joko biodiesel, biokaasu tai sähkö.

Joukkoliikenteen 

kaluston 

käyttövoimasta

18 %
oli biodieseliä, 

biokaasua tai 

sähköä vuonna 

2020 
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https://linkki.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/linkki_tulevaisuuteen_2030.pdf


LI
IK

K
U

M
IN

EN
 J

A
 

Y
H

D
Y

SK
U

N
TA

R
A

K
EN

N
E

ÄLYKKÄÄT LIIKENNERATKAISUT JA LIIKKUMISEN PALVELUT MAHDOLLISTAVAT 
SUJUVAT MATKAKETJUT

Kaupunki on kehittänyt edellisten vuosien aikana älykkäitä liikenneratkaisuja sujuvien 

matkaketjujen mahdollistamiseksi. Esimerkiksi joukkoliikenteen sähköinen reittiopas on 

näyttänyt ajantasaiset pysäkkiaikataulut ja liikenteessä olevat linja-auto reittioppaan 

kartalla vuodesta 2019 lähtien. Lisäksi liikennevaloristeyksiin on lisätty etuuksia 

joukkoliikenteelle, jotta Linkin käyttö olisi sujuvampaa ja aikatauluissa olisi helpompi 

pysyä.

Kaupungin yhteiskäyttöautot liikkumisen palvelun esimerkkinä  

Jyväskylän kaupunki edisti sujuvien matkaketjujen tavoitetta vuonna 2020 ottamalla 
käyttöön kolme täyssähköautoa, jotka on tarkoitettu kaupungin työntekijöiden, 
asukkaiden ja matkailijoiden yhteiseen käyttöön. Yhteiskäyttöautot ovat virka-aikaan 
kaupungin työntekijöiden käytössä ja muina aikoina yksityishenkilöiden vuokrattavissa. 
Autoja säilytetään kaupungintalon pysäköintipaikalla ja niihin ladataan 100 % 
uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.

Yhteiskäyttöautopalvelun hankinta sisältyi Jyväskylän kaupungin kestävän liikkumisen 
edistämistoimenpiteisiin ja se toteutettiin osana kaupungin liikkumisen ohjauksen 
vuoden 2020 valtionavustushanketta. Yhteiskäyttöautopalvelun tuottaa Omago Oy.

Uskon, että asioiden yhteiskäyttö on 

tulevaisuutta. Autot on siitä yksi esimerkki.

Johanna Maasalo, matkailukoordinaattori

”

”

Jyväskylän kaupungin ja asukkaiden yhteiskäytössä olevia sähköautoja 

säilytetään ja ladataan kaupungintalon pihalla. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen.
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https://jyvaskyla.digitransit.fi/
https://www.jyvaskyla.fi/fiksustiliikkeella/liikkeella-jyvaskylassa/autolla/yhteiskayttoautot
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JYVÄSKYLÄSSÄ ON HYVÄT MAHDOLLISUUDET VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN
TANKKAUKSEEN JA LATAUKSEEN

Kaasua tankattavaksi

Jyväskylän kaupungin alueelle on muodostunut viime vuosien aikana vahva 

biokaasuekosysteemi. Mustankorkea Oy investoi biokaasulaitokseen ja alkoi 

tuottaa biokaasua Jyväskylän seudulta erilliskerätystä biojätteestä vuonna 2017. 

Biokaasusta jalostetaan liikennepolttoainetta, jota voi tankata nykyään 

Mustankorkea Oy:n kahdella tankkausasemalla: Mustankorkean jäteasemalla ja K-

Citymarket Seppälässä. Näiden lisäksi kaasua saa tankkiin Gasum Oy:n 

tankkausasemalla Kanavuoressa ja Metener Oy:n maatilakokoluokan 

tankkausasemalla Laukaan Leppävedellä.

Sähköautoille latauspaikkoja

Jyväskylän kaupunki rakensi kaupungintalon pysäköintipaikalle yhteiskäyttöautoille 

sähköautojen latauspisteet vuoden 2020 aikana. Alva-yhtiöt Oy on kehittänyt 

taloyhtiöille suunnattua älykästä Alva Parkkipaikka -palvelua, joka kohdistuu 

sähköautojen latausten. Lisäksi yksityiset toimijat ovat rakentaneet lukuisia 

yhteiskäyttöisiä sähköautojen latauspisteitä kaupungin alueelle, esimerkiksi 

kauppakeskusten pysäköintipaikoille.

Vähäpäästöisten ajoneuvojen määrä 

Jyväskylän kaupunkiin ensirekisteröityjen vähäpäästöisten henkilöautojen määrät 

ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2020 kaasuautoja, 

täyssähköautoja ja ladattavia hybridejä oli yhteensä 395 kappaletta, joka oli noin 

20 % kaikista ensirekisteröidyistä henkilöautoista. Ensirekisteröinnit vähentyivät 

edellisvuodesta 15 %, mikä johtui osittain koronapandemiasta (Covid-19). 

Vähäpäästöisten autojen suhteellisen osuuden kasvua (+ 11 %-yks.) selitti tämän 

ohella erityisesti täyssähköautojen ja ladattavien hybridien määrien selkeä kasvu.

Jyväskylän kaupunkiorganisaatioon vuoden 2020 aikana virkakäyttöön hankituista, 

leasingautopalvelun puitesopimukseen kuuluvista uusista henkilö- ja 

pakettiautoista 58 % käytti ensisijaisena käyttövoimanaan joko kaasua tai sähköä. 

Lukumääräisesti uusia vähäpäästöisiä leasing-autoja hankittiin 22 kappaletta. 

Vuosi Kaasuautot Täyssähköautot Ladattavat 

hybridit

2020 82 87 226

2019 97 22 90

2018 60 7 91

2017 13 3 32

2016 7 2 16

Taulukko. Jyväskylän kaupunkiin ensirekisteröidyt kaasu- ja täyssähköautot sekä ladattavat 

hybridit vuosina 2016-2020. Lähde: Traficom 2021.
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https://mustankorkea.fi/tuotteet/biokaasu/
https://www.alva.fi/yrityksille/sahko/sahkoautojen-lataus/
https://latauskartta.fi/
http://trafi2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/TraFi/TraFi__Ensirekisteroinnit/020_ensirek_tau_102.px/table/tableViewLayout1/?loadedQueryId=21ec19bc-da19-4a84-b669-47827584f617&timeType=from&timeValue=2016


JYVÄSKYLÄSSÄ HENGITETÄÄN 

HYVÄLAATUISTA ILMAA

Vuonna 2020 ilmanlaatu oli parempi, kuin 

edeltävinä vuosina. Erityisesti 

typpidioksidipitoisuudet olivat Jyväskylän 

mittaushistorian alhaisimpia.

KUVA: HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN



KULUTUS JA MATERIAALIKIERROT

VISIO 2040:

Neitseellisten raaka-aineiden 
käyttö on vähentynyt kestävälle 
tasolle, ja uusiomateriaaleihin 

perustuva kiertotalous maksimoitu

2020CIRWASTE – Kankaan älyjätehuoltoa 

kehittävässä osahankkeessa kerättiin 

jätedataa älyteknologian avulla muun 

muassa jätepisteiden käyttökertojen sekä eri 

jätejakeiden kierrätysjakauman seuraamiseksi

CIRCWASTE – käyttäjälähtöiset kokeilut -

osahankkeessa toteutettiin ”Lajittelu 

helpoksi kotitalouksissa” –

kokeilu

Jyväskyläläinen tuotti keskimäärin noin 

119 kiloa sekajätettä ja lajitteli 53 kiloa biojätettä

Jyväskylän seudun jätepoliittisen 

ohjelman valmistelu käynnistettiin
28
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JYVÄSKYLÄSSÄ ON KÄYTÖSSÄ EDISTYKSELLISIÄ RATKAISUJA EHKÄISTÄ JÄTTEEN SYNTYÄ 
SEKÄ KÄYTTÄÄ MATERIAALINA HYÖDYNNETTÄVISSÄ OLEVA JÄTE

Kotitalousjätteen määrä laskussa Jyväskylässä

Jyväskylän kaupungin visiona on tavoitella jätteettömyyttä vuoteen 2040 mennessä. Vision toteutumista edistetään kehittämällä edistyksellisiä ratkaisuja jätteen synnyn 

ehkäisemiseksi sekä materiaalien tehokkaammaksi hyödyntämiseksi sekä uudelleenkäyttämiseksi. Tavoitteen toteutumista seurataan alueen vuosittaisella yhdyskuntajätteen 

määrällä ja jätteiden kierrätysasteella. Lisäksi seurataan kaupunkiorganisaation jätemääriä erikseen.

Jyväskylän alueella jätteitä kerää ja käsittelee Mustankorkea Oy. Mustankorkean toiminta-alueeseen kuuluu Jyväskylän lisäksi Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnat. Vuonna 
2020 Mustankorkea vastaanotti koko toiminta-alueeltaan yhdyskuntajätettä yhteensä 48 756 tonnia. Vuonna 2019 jätettä vastaanotettiin yhteensä 46 212 tonnia. 
Yhdyskuntajätteen määrä kasvoi noin 6 prosentilla vuoteen 2019 verrattuna. Jyväskylän kaupungin väkilukuun suhteutettu arvio Jyväskylän alueella vuonna 2020 syntyneestä ja 
kerätystä yhdyskuntajätteestä on noin 39 590 tonnia. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste Mustankorkean toiminta-alueella vuonna 2020 oli 45,9 prosenttia eli noin vajaa puolet 
koko jätemäärästä hyödynnettiin materiaalina. Noin 53 prosenttia jätemäärästä hyödynnettiin energiana.

Vuonna 2020 Jyväskylässä tuotettiin noin 119 kilogrammaa sekajätettä per asukas. Edellisvuoteen verrattuna sekajätteen määrä nousi noin kahdella prosentilla (2019: 116 
kilogrammaa per asukas). Biojätettä puolestaan lajiteltiin noin 53 kilogrammaa asukasta kohden, saman verran kuin edellisvuonnakin. Kaupunkiorganisaatiossa syntyi vuonna 
2020 noin 171,5 kilogrammaa sekajätettä per henkilötyövuosi.

Kaaviossa esitetty Jyväskylän seudun kotitalousjätteen kokonaismäärät vuosina 2016-2019 sekä 

kierrätetyn ja kierrättämättömän jätteen osuudet. Kotitalousjätteen kokonaismäärä on laskenut 

vuosina 2016-2019 noin seitsemän prosenttia. Lähde: SYKE.

Muovipakkausten erilliskeräyksestä jätehuollon suunnitteluun

Mustankorkea käynnisti puolen vuoden mittaisen muovinkeräyskokeilun syksyllä 2018. 

Muovinkeräystä jatketiin seuraavat vuodet kokeilu-kiinteistöillä. Muovipakkausten 

erilliskeräyksen aloittamista kaikilla vähintään viiden huoneen kiinteistöillä alettiin 

valmistella vuonna 2020 vuonna uusien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Keräys 

käynnistyi ensimmäisillä kiinteistöillä vuoden 2021 alussa. Mustankorkean muovinkeräys 

täydentää vuonna 2016 käynnistynyttä RINKI Oy:n järjestämää muovipakkausten 

erilliskeräystä. 

Jyväskylän seudun jätelautakunta julkaisi "Millaiset tilat tarvitaan jätehuollon 

järjestämiseksi" -oppaan loppuvuodesta 2020. Opas on laadittu yleisohjeeksi jätehuollon 

tilantarpeen suunnitteluun kiinteistöllä, rakennusvalvonnassa tai kaavasuunnittelussa.

Jyväskylän seudun jätepoliittisen ohjelman valmistelu käynnistyi vuonna 2020. Tavoitteena 

on luoda Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan seudulle yhteinen visio, tavoitteet ja 

toimenpiteet, jotka luovat pohjaa pitkäjänteiselle jätehuollon suunnittelulle. Ohjelma 

toimii jätehuollon suunnannäyttäjänä aina vuoteen 2030 saakka.
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https://materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Seuranta/Kotitalousjatteet
https://www.jyvaskylanseutu.fi/sites/default/files/atoms/files/2020_jatehuollon_tilantarve_opas_valmis.pdf


K
U

LU
TU

S 
JA

 M
A

TE
R

IA
A

LI
K

IE
R

R
O

T
JYVÄSKYLÄSSÄ ON KÄYTÖSSÄ EDISTYKSELLISIÄ RATKAISUJA EHKÄISTÄ JÄTTEEN SYNTYÄ 
SEKÄ KÄYTTÄÄ MATERIAALINA HYÖDYNNETTÄVISSÄ OLEVA JÄTE

Kokeilujen avulla kohti älykästä jätehuoltoa ja jätteetöntä elämäntapaa

Jyväskylän kaupungin CIRCWASTE-osahankkeissa selvitetään ja testataan keinoja 

jätteen synnyn ehkäisemiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi.

Kankaan älykkäät jätehuoltoratkaisut -osahankkeessa kehitetään Kankaan 

kaupunginosan jätteiden lajittelua ja -keräystä älyjätehuollon keinoin. Hankkeen 

aikana Kankaalla on otettu käyttöön eri jätejakeiden sähkölukitut syväkeräyspisteet, 

jotka asukkaat voivat avata avainlätkillä. Sähköisen lukitusjärjestelmän avulla 

kerätään jätedataa perustuen keräyspisteiden avauksiin. Palvelu kertoo asukkaille 

muun muassa jätepisteiden käyttökerrat, eri jätejakeiden kierrätysjakauman sekä 

arvion jäteastioiden täyttöasteesta. Kankaan jätetilastot ovat tarkasteltavissa 

Kangasverkon jätetilastointi -verkkosivuilla, joka avattiin alkuvuodesta 2021 osana 

CIRCWASTE-osahankkeen toimenpiteitä. 

CIRCWASTE - Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut –osahankkeessa toteutettiin 

vuoden 2020 alussa pienimuotoinen jätteiden lajittelukokeilu yhteistyössä Jyväskylän 

Vuokra-asunnot Oy:n ja Jyväskylän kestävä kehitys (JAPA) ry:n kanssa. Kokeilun 

aikana testattiin, miten keittiön lajitteluastioiden päivittäminen asianmukaisiksi sekä 

asukkaille annettava jäteneuvonta vaikuttavat jätteiden lajitteluun ja syntyvän 

sekajätteen määrään taloyhtiössä.

Syksyllä 2020 JAPA toteutti lisäksi Arjen ilmastotekoja -somesarjan osana kokeilu-

osahanketta. Somesarjan puitteissa koottiin yhteen ihmisen kokoisia arjen ratkaisuja 

ja palveluita Jyväskylässä. Arjen ilmastotekoja Jyväskylässä -verkkosivuilta löytyy 

esimerkiksi erilaisia paikallisia korjauspalveluita, kirpputoreja, lähiruoan tuottajia, 

lähiluontokohteita sekä muita palveluja asukkaiden kestävämmän ja 

jätteettömämmän arjen helpottamiseksi.

Sähkölukitut jätepisteet Jyväskylän Kankaan asuinalueella. Kuva: Miro 

Valtonen.
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https://www.kangasverkko.fi/fi/palvelut/jatehuolto/tilastot-jatehuolto.html
https://www.japary.fi/arjen-ilmastotekoja-jyvaskylassa/
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ELINKAARIAJATTELU JA/TAI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT ON HUOMIOITU HANKINTOJEN 
VAATIMUKSISSA TAI VALINTAKRITEEREISSÄ JA KYSYNTÄÄ LUOTU RESURSSIVIISAUTTA 
TUKEVILLE RATKAISUILLE

Kaupunki huomioi resurssiviisaus- ja ympäristökriteerit 

kilpailutuksissaan

Kaupunki seuraa ympäristönäkökohtien huomioimista yhteishankinnoissaan. 

Kaupungin yhteishankintojen kilpailutusten, joissa ympäristökriteerit ovat olleet 

ehdottomia, määrä on vaihdellut viime vuosien aikana sekä kilpailutusten 

euromääräisiin arvoihin että lukumääriin suhteutettuna. Vaihtelua aiheuttaa eri 

vuosille jaksottuvat kilpailutukset, joissa osassa ympäristönäkökohtien 

painoarvo on merkittävä ja osassa vähäisempi.

Yhteishankintoja koskevien kilpailutusten osuus (euro), joissa ympäristökriteerit 

ehdottomina (sininen palkki, vasen pystyakseli). Yhteishankintoja koskevien kilpailutusten 

osuus (lukumäärä), joissa ympäristökriteerit ehdottomina (oranssi viiva, oikea pystyakseli).

Uudet hankintojen linjaukset

Kaupunki uudisti vuoden 2020 aikana hankintojen linjaukset, jotka ohjaavat 

kaupungin yhteisiä sekä toimialojen ja liikelaitosten hankintoja. Linjaukset sisältävät 

neljä painopistettä, joista yksi on sosiaalinen vastuu ja resurssiviisaus. 

Resurssiviisauden osalta tavoitteeksi asetettiin, että ympäristövaikutusten arviointi 

on systemaattinen osa hankintojen suunnittelua. Kaupunginhallituksen hyväksymät 

linjaukset ovat voimassa 1.1.2021-31.12.2024.

Hankintojen seurannan kehittämistä

Seurantatiedon kokoaminen kaupungin hankinnoille asetetuista tavoitteista 

toimialahankintojen osalta on aikaisempaa helpompaa. Vuoden 2020 aikana 

otettiin kaupungin sisäiseen käyttöön sähköinen kilpailutuskalenteri, jonka saatiin 

seurataan hankintojen linjausten tavoitteiden toteutumista (muun muassa 

ympäristökriteerien käyttäminen) sekä yhteis- että toimialahankintojen osalta.

Vuoden 2020 kilpailutuksiin sisältyi käsihygieniatuote- ja vaihtomattopalvelun 

kilpailutus hankintarenkaalle, johon kuuluvat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän 

Ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia sekä Jyväskylän 

Vuokra-asunnot Oy. Käsihygieniatuotepalvelu täyttää Pohjoismaisen 

Joutsenmerkin kriteerit.

”Teemme kestäviä, eettisiä ja innovatiivisia 

hankintoja sekä edistämme resurssiviisasta 

liiketoimintaa.”
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https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/hankintojen_linjaukset_luonnos.pdf
https://joutsenmerkki.fi/


RUUANTUOTANTO JA -KULUTUS

VISIO 2040:

Yhden maapallon rajoissa tuotettu 
ja kulutettu ruoka luo hyvinvointia, 
terveyttä ja taloudellista kasvua

2020

Kylän Kattauksen kokonaisostoista 14,3% oli lähiruokaa

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksessa ollaan 

luomuportaalla 1

Kasvisruuan osuus kiertävällä ruokalistalla oli 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokapalvelussa 60 

%. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ruokapalvelun ruokalistalla 

osuus oli 21 %
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RUOKAHÄVIKIN MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN 8 %

Ruokahävikkiä pienennetään kaupungin ruokapalveluissa ruoan menekin 

seurannalla sekä hävikkilounasmyynnin avulla

Jyväskylän kaupunki pyrkii vähentämään ruokahävikkiä ruokapalveluissaan. Resurssiviisas 

Jyväskylä 2040 -ohjelman tavoitteena on, että ruokahävikin määrä on enintään 8 prosenttia 

vuonna 2030. Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu Kylän Kattauksessa ruokahävikkiä 

vähennetään ruoan menekkiä seuraamalla sekä osto- ja valmistusmäärien optimoinnilla 

tuotannonohjausjärjestelmän avulla. Kylän Kattauksen asiakastilauksissa on siirrytty 

kilotilausjärjestelmään, jolloin asiakas pystyy ruokalajikohtaisesti arvioimaan menekin 

tarkemmin.

Vuosina 2016-2019 ruokahävikin osuus Kylän Kattauksessa tuotetusta ruoasta on 

vaihdellut 10,3-12,4 prosentin välillä. Vuonna 2019 ruokahävikin osuus oli 10,3 prosenttia. 

Vuonna 2020 hävikin seurantaa ei koronapandemian (Covid-19) takia tehty.

Ruokahävikin määrää seurataan tarjoilusta syntyvän biojätteen määrällä. Biojätteen määrää 

seurataan päivittäin. Kahdesti vuodessa toteutetaan tarkka biojätteen määrän seuranta 

kahden viikon ajan kaikissa tuotanto- ja palvelukeittiöissä.

Ruokahävikkiä vähennetään lisäksi ylijäämäruuan myynnillä. Tarjoilulinjastoon jäänyttä 

lounasruokaa myydään kahdeksassa koulussa ulkopuolisille ruokailijoille sekä noin 35 

pisteessä kaupungin henkilökunnalle. Lisäksi muun muassa Kahvila-ravintola Caterinan

ylijäämäruokaa lahjoitetaan seurakunnalle jaettavaksi. Koronapandemian takia 

ylijäämäruoan myynti keskeytettiin vuonna 2020.

Hävikkiruuan myynti sai alkunsa vuonna 2013 Resurssiviisas Jyväskylä -pilottikokeilusta ja 

on jatkunut tähän päivään. Ylijäämäruoan myynti on sen jälkeen laajentunut 

valtakunnallisesti kymmeniin eri kuntiin ja kaupunkeihin.
Syksyllä 2020 ruokahävikki oli seurannassa ja oppilaidenkin tarkasteltavana Keski-

Palokan koululla. Seurantaviikolla keskiviikon osalta ruokailussa syntyi noin 550 

koululaiselta ja noin 30 aikuiselta ruokahävikkiä vain 400 grammaa. Kuva: Joni Rikman.
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LÄHI-, KASVIS- JA LUOMURUUAN KULUTUS ON KASVANUT

Kylän Kattaus seuraa lähiruuan osuutta kokonaisostoista

Kaupungin ruokapalveluissa pyritään vähentämään ruoantuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia 

lisäämällä lähi-, kasvis- ja luomuruoan määrää tarjoiluissa. Tavoitteen toteutumista seurataan Kylän 

Kattauksen tarjoiluissa käytetyn lähiruoan ja luomutuotteiden määrällä. Lisäksi seurataan 

luomuportaiden tasoja varhaiskasvatuksessa (1-3) sekä kasvisruuan osuutta ruokalistalla.

Vuonna 2020 lähiruuan osuus Kylän Kattauksen kokonaisostoista oli 14,3 prosenttia. Edellisvuonna 

2019 osuus oli 15,6 prosenttia. Kylän Kattauksen tietokannan vaihduttua 2021, luomutuotteiden 

määrästä 2020 ei saatu kerättyä tietoa. Varhaiskasvatuksessa ollaan tällä hetkellä luomuportaalla 1.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokapalvelussa kasvisruuan osuus kiertävällä ruokalistalla oli 60 

prosenttia vuonna 2020. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ruokapalvelun ruokalistalla osuus oli 21 

prosenttia.

Keittiöiden ja asiakkaiden yhteistyötä 2020

Vuonna 2020 sosiaali- ja terveyspalvelun ruoka-asiantuntijat testasivat kasvisproteiinipitoisia 
kasvisruokia runkoruokalistalla. Palautteen perusteella ruokalistalle palautettiin tutummat kasvisruoat.

Vuonna 2020 tavoitteena oli, että korona-aikana lähiruoan saatavuutta saataisiin merkittävästi ylöspäin 
ja jakelukanava koronaturvalliseksi. Lähiruokakontti -hankeidea ei ole toistaiseksi edennyt, mutta 
hampun käytön mahdollisuutta tutkitaan kuitenkin koronapandemian hellittäessä. 

Kotimäen päiväkodin ja Kylän Kattauksen henkilöstö pohtivat yhdessä keinoja hävikin ja ruokailussa 
syntyvän biojätteen vähentämiseen. Päiväkotiin hankittiin Bokashi-kompostori, jolla esikoululaiset 
kompostoivat biojätteestä multaa, jota sitten käyttivät ruokakasvien viljelyyn.

Kotimäen päiväkodissa kokeiltiin biojätteen kompostointia. 
Kuva: Kirsi Manner.
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LUONNONVEDET JA VEDENKÄYTTÖ

VISIO 2040

Puhtaat luonnonvedet ovat osa 
Jyväskylän brändiä 2025 sekä 
vesiosaaminen ja -liiketoiminta 

kaupungin elinvoimaa

2020

Jyväskylän kaupungin alueen luokitelluista joista 33 

% ja järvistä 67 % on vähintään hyvässä 

ekologisessa tilassa

Tourujoen kunnostusta valmisteltiin ja Keljonpuron

kunnostuksessa parannettiin luonnonvaraisen 

taimenen elinympäristöjä

Jyväskylän kaupungin vedenkulutus oli 25 % 

pienempi vuoteen 2019 verrattuna

35



LU
O

N
N

O
N

V
ED

ET
 J

A
 V

ED
EN

K
Ä

Y
T

TÖ
PINTA- JA POHJAVESIEN TILA ON HYVÄ

Jyväskylän kaupunki tavoittelee alueellaan olevien pinta- ja pohjavesien hyvää 

tilaa. Tavoite perustuu EU:n vesienhoidon tavoitteeseen saavuttaa jokien, järvien ja 

rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää 

hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Vesienhoidon tilaa seurataan kuusivuotisissa suunnittelukausissa, joista nyt on 

meneillään 2016-2021. Vesien tila perustuu suunnittelukauden aikana tehtyihin 

mittauksiin ja havaintoihin. 

Jyväskylän kaupungin alueella olevien järvien ja jokien ekologinen tila luokiteltiin 

edellisen kerran vuonna 2019. Järvistä noin 67 prosenttia ja joista noin 33 

prosenttia oli vähintään hyvässä ekologisessa tilassa. Vesien tilassa ei edelliseen 

luokitteluun (2013) nähden ole tapahtunut suuria muutoksia, mutta Tuomiojärven 

ekologinen tila oli noussut tyydyttävästä hyväksi. 

Pohjavesialueista noin 90 prosenttia oli hyvässä tilassa. Jyväskylässä on vain kaksi 

riskinalaiseksi määriteltyä pohjavesialuetta: Keljonkangas ja Tikka-Mannila, joissa 

pohjaveden laatu on vaarantunut muun muassa talvisen tiesuolauksen vuoksi.

Tourujoesta iloa kaloille ja kuntalaisille

Tourujoen palauttaminen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan on 

Jyväskylän kaupungin suurin käynnissä oleva virtavesikunnostushanke. 

Tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä 

alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen suojeltu kulttuuriympäristö 

huomioiden. Tourujoen kunnostuksen rakennesuunnitelmat valmistuivat 2020. 

Keljonpuro kuntoon yhteistyöllä

Vuonna 2020 kunnostettiin Keljonpuron alajuoksu Pohjois-Päijänteen 

kalatalousalueen, Keljon osakaskunnan, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja 

Jyväskylän kaupungin yhteistyönä. Kunnostukseen osallistui talkoolaisina 

myös maailman luonnonsäätiö WWF:n edustajia sekä paikallisia K-kauppiaita. 

Kunnostuksella parannettiin luonnonvaraisen taimenen 

lisääntymiselinympäristöjä lisäämällä puroon kutupohjiksi soveltuvia soraikkoja

ja poistamalla vaellusta estäviä rakenteita.

Keljonpuroa kunnostettiin luonnonvaraiselle taimenelle. Kuva: Katriina Peltonen.
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VEDENKÄYTTÖ ON VÄHENTYNYT JA VESILIIKETOIMINTA LISÄÄNTYNYT

Yhdyskunnan vedenkulutusta ja kaupungin omistamien kiinteistöjen 

veden käyttöä pyritään vähentämään

Jyväskylän kaupunki tavoittelee alueen vedenkulutuksen vähentymistä. 

Tavoitteen toteutumista seurataan yhdyskunnan vedenkulutuksen määrällä 

(m3/asukas/vuosi), ja siinä hyödynnetään Alva-yhtiöt Oy:n kulutusseurannasta 

saatuja tietoja. Vuonna 2020 Alvan asiakkaiden vedenkulutus oli 54,5 m3 per 

asukas. Edellisvuoteen nähden vedenkulutus kasvoi noin 4 prosentilla (52,3 

m3/asukas vuonna 2019).

Jyväskylän kaupungin omistamissa kiinteistöissä veden ominaiskulutus on 
vaihdellut viimeisten vuosien aikana 80-130 litran per rakennustilavuus välillä. 
Vuonna 2020 oli 87,9 litraa/m3, kun se oli vuonna 2019 oli 118,3 litraa/m3. 
Veden ominaiskulutus laski vuoteen 2019 verrattuna noin 25 prosenttia. Veden 
kokonaiskulutus oli vuonna 2020 puolestaan 146 550 m3, kun taas 
edellisvuonna 211 150 m3 (2019). Vedenkulutuksen vähentämiseksi kaupungin 
omistamiin kiinteistöihin on asennettu esimerkiksi valokennolla toimivia 
automaattisia hanoja ja vedettömiä pisuaareja. 

Kaaviossa on kuvattu Jyväskylän Tilapalvelun kiinteistökannan ominaiskulutukset käyttöveden, 

lämmityksen ja sähkön osalta rakennustilavuutta kohden 2012-2020.

Vedenkulutus näkyväksi etäluennan avulla

Vuonna 2020 Alva-yhtiöt pilotoivat ja lanseerasivat veden huoneistokohtaisen 

etäluennan palvelun. Palvelua myydään taloyhtiöille, vuokrataloyhtiöille sekä muihin 

moniasuntoisiin kiinteistöihin. Tavoitteena on tehdä veden mittaaminen ja 

seuraaminen näkyväksi sekä laskuttaa kulutuksen mukaan. Tällä tavalla voidaan lisätä 

asiakkaiden tietoisuutta vedenkulutuksestaan ja pyrkiä vedenkulutuksen 

vähenemiseen, kun kulutuksen väheneminen näkyy suoraan säästettyinä euroina. 

Etäluettavat vesimittarit tulevat jatkossa käyttöön kaikkiin uusiin ja 

putkistosaneerattaviin moniasuntoisiin kiinteistöihin.

Tulevina vuosina Alvan tavoitteena on saada 19 100 vesimittaria etäluennan piiriin ja 

luopua arviolaskutuksesta. Tällä tavalla voidaan huomioida vedensäästöt nopeammin 

ja suoraviivaisemmin laskutuksessa. Vedenkulutuksen raportointia on tavoite kehittää 

tiheän luennan ja kulutushälytysten avulla sekä välttää vesihävikkiä tehokkaammin ja 

nopeammin esimerkiksi vuotovahtisovelluksen avulla.

Jyväskylän kaupungin vedenkulutus oli 25 % pienempi vuonna 2020 

verrattuna vuoteen 2019. Koronapandemia (Covid-19) on luultavasti myös 

lisännyt vedenkäyttöä runsaamman käsienpesun kautta. Kuva: Pirjo Ala-

Hynnilä.
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HULEVEDET HALLITAAN SYNTYPAIKALLAAN, ENSISIJAISESTI LUONTOPOHJAISIN 
RATKAISUIN

Resurssiviisasta ympäristörakentamista ja hulevesien hallintaa 

vihreän infrastruktuurin keinoin

Jyväskylässä suunnitellaan ja selvitetään sinivihreän infrastruktuurin 

ratkaisuja, erityisesti hulevesien kestävän hallinnan kehittämiseksi. Sinivihreä 

infrastruktuuri tarkoittaa kaupungin viherrakentamista sade- ja 

sulamisvesien eli hulevesien viivyttämiseksi ja poisjohtamiseksi.

Kaupunki on ryhtynyt tutkimaan hulevesien kestävämpää hallintaa Green 

Street -mallin mukaisesti. Green Street -mallilla tarkoitetaan hulevesien 

hallintaa katualueilla vihreän infrastruktuurin keinoin perinteisen putkiin 

perustuvan hulevesiratkaisun sijaan. Mallin mukaisesti hulevesiä hallitaan 

katualueilla lisäämällä läpäisevää pintaa erilaisten viherpainanteiden ja 

istutusalueiden avulla. Tällä tavalla saadaan lisättyä myös vihreyttä 

kaupunkikeskustojen katualueille.

Jyväskylän kaupunki oli vuosina 2017-2018 mukana ympäristöministeriön 

koordinoimassa, hallitusohjelman mukaisessa "Kiertotalouden läpimurto, 

vesistöt kuntoon" -kärkihankkeessa. Hankkeen aikana ja sen pohjalta 

käynnistettiin useita vesien tilaan ja hulevesien hallintaan keskittyviä 

projekteja Tourujoella ja sen valuma-aluilla, muun muassa Tourujoen

kunnostussuunnittelu ja vesien tilan seuranta -hanke, Kankaan 

hulevesikanavan kasvittaminen sekä Puutarhakadun Green Street-

pilottihanke.

Vuonna 2019 käynnistyneessä Puutarhakadun Green Street-pilotissa 

hyödynnetään veden luontaista kiertoa tukevia ratkaisuja hulevesien 

hallinnassa. Puutarhakadulle on rakennettu mm. imeytyskaivoja, läpäiseviä 

materiaaleja sekä ns. biosuodatusta kasvillisuuden avulla.

Kaupungin tavoitteena on hyödyntää vastaavaa mallia kaupunkikeskustan 

muidenkin katujen saneerausten yhteydessä. Esimerkiksi Puistotoria sekä osittain 

Puistokadun ja Yliopistonkadun viherkaistoja suunnitellaan hyödynnettäväksi 

hulevesien viivytyksessä. Samalla voidaan edistää viherkaistojen kasvillisuuden 

kasteluveden saantia luontopohjaisesti.

Luontopohjaisten ja vihreään infrastruktuuriin perustuvien hulevesiratkaisujen 

etuna on luonnonmukaisempi tapa hallita hulevesiä sekä puhdistaa niiden mukana 

kulkeutuvia haitta-aineita. Ne ovat resurssiviisas tapa toteuttaa 

ympäristörakentamista ja yksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen keino.

Puutarhakadun Green Street-pilotin ensimmäinen kortteliväli (Kyllikinkatu - Tapionkatu) valmistui 

loppusyksystä 2019. Toinen vaihe toteutetaan vuonna 2021. Kuvat: Outi Manninen.
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LUONNON MONIMUOTOISUUS JA 
VIRKISTYSKÄYTTÖ

VISIO 2040

Jyväskylä on tunnettu 
monimuotoisesta luonnosta ja sen 

virkistyskäytöstä

2020

Kaupungin omistamista metsistä ja soista oli 

suojelualueena

17 %

Laadittiin Jyväskylän kaupungin 

luontoliikuntaohjelma

Laadittiin Keljonkankaan, Sarvivuoren ja 

Iso-Urtin päävirkistysalueen 

metsänhoitosuunnitelma ja luonnontuhojen 

varautumissuunnitelmaa
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JYVÄSKYLÄN LUONNONSUOJELUALUEVERKOSTO ON EKOLOGISESTI RIITTÄVÄ JA HYVIN 
KYTKEYTYNYT

Tavoitteen taustalla kaupungin metsäohjelma 2030

Jyväskylän kaupungin metsäohjelma 2030 linjaa kaupungin omistamien metsien 

tulevaisuuden käyttöä ja hoitoa. Monimuotoiset metsät ovat tavoitteena erityisesti 

asutuksen lähimetsissä, ulkoilu- ja virkistysmetsissä sekä suojelualueiden metsissä, 

joissa painotetaan puulajisuhteiltaan vaihtelevia ja kokorakenteeltaan kerroksellisia 

metsiköitä sekä lahopuun säilymistä ja lisäämistä. Metsien monimuotoisuudesta 

huolehditaan myös suojelemalla uusia metsiä: suojeltujen metsien ja soiden 

osuutta metsien kokonaispinta-alasta on tarkoitus nostaa metsäohjelmassa vuoden 

2018 tason 13,5 prosentista 17 prosenttiin. Osuuden nostaminen toteutetaan 

osoittamalla metsistä monimuotoisuuden kannalta edustavimpia lisäsuojelualueita, 

ja huolehditaan samalla siitä, että alueiden välinen kytkeytyneisyys paranee ja 

niihin kohdistuva reunavaikutus pienenee.

Kaupungin maa-alasta luonnonsuojelualueita oli vuonna 2020 noin 1,2 prosenttia. 

Osuus on pysynyt viimeisten vuosien aikana suhteellisen tasaisena.

Suojelualueverkoston laajentamista

Kaupungin omistamista metsistä ja soista oli 

suojelualueiksi merkitty vuoden 2020 loppuun 

mennessä 17 prosenttia. Metsäohjelman 

tavoitteen saavuttamiseksi suojelualueverkostoa 

on täydennetty esimerkiksi päävirkistysalueiden 

Sarvivuoren, Laajavuoren, Muuratsalon ja 

Jääskelän metsien hoitosuunnitelmien laadinnan 

yhteydessä. Suojelualueverkosto tarkentuu 

lopulliseen muotoonsa vuoden 2021 aikana.

Kaupungin 

omistamista 

metsistä ja soista 

oli suojelualueena

17 %
vuonna 2020

Uhanalaisten elinympäristöjen kunnostamista

Laajavuoren virkistysalueella sijaitsee yksi kaupungin laajimmista 

suojelualuekokonaisuuksista, johon sisältyy noin 200 hehtaaria vanhoja metsiä ja 

monin paikoin lähdevaikutteisia korpia ja laajempia suoaltaita. Tavoitteena on 

ennallistaa alueen suo-ojituksista kärsineitä suoalueita ja niihin liittyviä pienvesiä 

Helmi-hankkeen kautta vuosina 2020-2022. Hankkeessa selvitetään nykyisen 

suoalueen luonnontila, arvioidaan ennallistamistarve ja toteutetaan 

ennallistamistoimenpiteitä: suo-ojien täyttämistä tai patoamista sekä suoalueiden 

kuivahtamisesta hyötyneen puuston harventamista. Hankkeen kustannukset ovat 100 

000 euroa, josta kaupunki saa avustusta ympäristöministeriöltä 67 000 euroa.

Helmi-hankkeen kautta kaupunki kehittää myös lammaslaitumia ja parantaa 

linnuston, lepakoiden ja pölyttäjien elinolosuhteita esimerkiksi asentamalla 

laidunalueiden sisäpuolelle pönttöjä linnuille ja lepakoille sekä hyönteishotelleja 

pölyttäjille. Projektikustannukset ovat noin 190 000 euroa, josta kaupunki saa 

avustusta ympäristöministeriöltä noin 70 000 euroa. 

Laajavuoren soiden ja pienvesien ennallistaminen on 

Jyväskylän kaupungin toteuttamista 

ennallistamishankkeista mittavin.

Katriina Peltonen, ympäristönsuojelunsuunnittelija

”

”
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ULKOILU-, VIRKISTYS- JA OPETUSKÄYTTÖÖN OSOITETTU LUONTO ON HELPOSTI 
SAAVUTETTAVISSA

Luontoliikuntaohjelma tukemaan asukkaiden hyvinvointia

Jyväskylän kaupunki pyrkii pitämään luonnon helposti saavutettava asukkailleen. 

Asemakaava-alueen asukkaista 95 prosenttia asui enintään 300 m tai korkeintaan 

5–10 minuutin kävelymatkan päässä viheralueesta vuonna 2020. Luontoympäristön 

saavutettavuus ja sitä kautta asukkaiden tasa-arvon edistäminen on ollut myös 

luontoliikuntaohjelma 2020:n taustalla. Vuoden 2020 aikana poikkihallinnollisen 

työn ja asukkaiden osallistamisen tuloksena valmistunut koko Jyväskylää koskeva 

ohjelma linjaa Jyväskylän kaupungin tärkeimmät luontoliikuntaa edistävät 

kehittämishankkeet seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Luontoliikunta yhdistää liikunnan positiiviset vaikutukset luontoympäristön 

tuottamiin terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin, jotka ovat sekä fyysisiä että 

psyykkisiä. Luontoliikuntaohjelman tavoite on luoda luontoliikunnan olosuhteiden 

parantamiseksi kokonaisvaltainen näkemys toimenpidetarpeista mukaan lukien 

uusien kohteiden toteuttamisesta. Ohjelmatyössä keskeisiä tavoitteita on 

tarkastella muun muassa ulkoilureittejä, joihin liikkuminen luonnossa usein 

pohjautuu. Lisäksi esitetään toimia esimerkiksi taukopaikkojen, opastuksen tai 

tiedottamisen osalta.

Linkillä luontopoluille

Jyväskylästä löytyy kaupungin ylläpitämiä luontopolkuja yhteensä 10 ja niiden 

lisäksi kaupungin alueella on monia muita polkuja ja retkikohteita. Vuonna 2020 

käynnistettiin Luontopysäkit-hanke, jossa kartoitetaan ja yhdistetään kaupungin 

monipuoliset luontokohteet Linkki-paikallisliikenteen kattavaan linja-

autoverkostoon. Hankkeen taustalla on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen liike 

Meijänpolku.
Luontoliikuntaohjelmassa tulevaisuuden kehitettäviä kärkihankkeita ovat Tuomiojärven 

Kehä Sininen (1), Palokkajärven Kehä Sininen (2), Taka-Keljon retkeilyalue (3), Kuokkalan 

eteläiset rannat (4) ja Länsi-Palokan päävirkistysalue (5). Kartta-aineisto: Jyväskylän 

kaupunki.
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ULKOILU-, VIRKISTYS- JA OPETUSKÄYTTÖÖN OSOITETTU LUONTO ON HELPOSTI 
SAAVUTETTAVISSA

Kehä Vihreä -kaupunkipuisto asukkaiden lähellä

Kaupungin keskustaa kehystää viher- ja virkistysalueiden 200 hehtaarin 

kokonaisuus, Kehä Vihreä, joka on uudenlainen monimuotoinen keskuspuisto 

lähellä kaikkia kaupunkilaisia. Kymmenen kilometrin pituinen Kehä Vihreä tarjoaa 

hyvinvointia edistäviä luontokokemuksia, elämyksiä kulttuurin, taiteen tai 

valaistuksen keinoin sekä monenlaista toimintaa eri-ikäisille: ulkoilua, 

luontoretkeilyä, oleskelua tai vaikkapa leikkimistä.

Kehä Vihreän toimintaa kehitetään vuonna 2017 valmistuneen 

toimenpideohjelman kautta. Vuoden 2020 aikana laadittiin kasvillisuuskonsepti 

(linkit), joka toimii kasvillisuuden kehittämisen taustalla ohjaten tulevia yksittäisiä 

kunnostushankkeita ja alueen kunnossapitoa. Kehä Vihreälle toteutettiin myös 

kohde- ja koontiopasteet, uusi MOBO-suunnistusrata Harjulle, Lutakon sataman 

interaktiivinen leikkipaikka ja Green GPS -taideteoksen jatko-osa.

Kehä Vihreälle saatiin 

uusia kohdeopasteita 

vuonna 2020. Kuva: 

Hanna-Kaisa 

Hämäläinen.

Kehä Vihreä -kaupunkipuisto kiemurtelee keskusta-alueen ympärillä. 

Taustakartta-aineisto: Maanmittauslaitos.
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https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/keha-vihrea/mika
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/Keha_vihrea_konseptis/Keha_vihrea_21022017.pdf
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JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ON METSIEN TALOUDELLISTEN, EKOLOGISTEN JA SOSIAALISTEN 
TAVOITTEIDEN YHTEENSOVITTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ

Metsäohjelma 2030 linjaa tulevaisuuden metsien käyttöä ja hoitoa

Kaupungilla oli metsiä vuonna 2018 yhteensä 8657 hehtaaria, joista suurin osa sijaitsi 

viiden kilometrin säteellä keskustasta. Puuston kokonaismäärä oli noin 1 600 000 m3 ja 

keski-ikä 60 vuotta. Suurin osa (yli 65 %) metsistä oli kehitysluokaltaan varttuneita 

kasvatusmetsiä tai uudistuskypsiä metsiä, nuorien kasvatusmetsien ja taimikoiden 

osuuden ollessa 30 prosenttia. Hakkuiden osuus on ollut 63 prosenttia vuosittaisesta 

metsien kasvusta, kun luvuissa ei ole huomioitu suojelualueiden puuston kasvua ja 

maankäytön tai maanomistuksessa tapahtuneita muutoksia.

Jyväskylän kaupungin metsien käyttöä ja hoitoa linjaa metsäohjelma 2030, jolla 

tavoitellaan edelläkävijyyttä metsien taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten 

tavoitteiden yhteensovittamisessa. Kaupungin metsien ja luonnon halutaan vuonna 

2030 toimivan asumisen ja matkailun vetovoimatekijöitä sekä tuottavan virkistyksellisiä, 

maisemallisia, taloudellisia ja terveydellisiä hyötyjä. Lisäksi asukkaiden halutaan olevan 

tyytyväisiä metsien hoitoon ja heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa metsissä tehtäviin 

toimenpiteisiin halutaan lisätä.

Taulukko. Jyväskylän kaupungin omistamien metsien pinta-alat ja osuudet hoitoluokittain. 

Lähde: Metsäohjelma 2030, Jyväskylän kaupunki. 

Ennen metsäohjelmaa 

(2017)

Metsäohjelman laadinnan aikana tehdyt 

muutokset (alkuvuosi 2018)

Hoitoluokka Pinta-ala, ha % Pinta-ala, ha %

Lähimetsät 1230 14 1238 14

Ulkoilu- ja virkistysmetsät 1856 21,5 2664 31

Suojametsät 172 2 172 2

Talousmetsät 3885 45 2895 33

Arvometsät 295 3 340 4

Suojelualueet 1161 13,5 1168 13,5

Maankäytön muutosalueet 204 2,5

Erityisalueet 38 1

Yhteensä 8637 100 8681 100

Toimenpideohjelma tarkentaa strategisia painopisteitä

Ohjelman strategiset painopisteet ovat virkistävissä, monimuotoisissa ja 

yhteisissä metsissä. Metsäohjelman liitteenä on tarkempi toimenpideohjelma, 

joka sisältää yleisiä linjauksia painopisteiden edistämiseksi.

Kaupungin metsä- ja viheralueet on jaettu eri hoitoluokkiin alueella 

painottuvien arvojen ja käyttötarkoituksen mukaan. Asemakaavoitetuilla 

alueilla metsien hoitoluokka määräytyy kaavamääräysten, suojelutietojen ja 

sijainnin perusteella. Esimerkiksi aivan asutuksessa kiinni olevat metsiköt ovat 

lähimetsiä ja muutoin asemakaava-alueiden metsäalueet ovat pääsääntöisesti 

ulkoilu- ja virkistysmetsiä. Asemakaavoittamattomilla alueilla metsien 

hoitoluokka perustuu vyöhykeanalyysiin, jossa metsät jaetaan 

virkistysvyöhykkeeseen ja talousmetsävyöhykkeeseen. Esimerkiksi yleiskaavan 

päävirkistysalueet kuuluvat suurelta osin virkistysvyöhykkeeseen.

Metsäohjelman myötä hoitoluokituksia tarkistettiin ja päivitettiin ohjelman 

linjausten mukaisiksi. Virkistyskäytön lisäämiseksi ulkoilu- ja virkistyskäytön 

hoitoluokan metsiltä linjattiin esimerkiksi poistettavan taloudellinen 

tuottovaatimus ja lisättävän pinta-alaa 800 hehtaarilla, joka pienentäisi 

talousmetsien pinta-alaa vastaavasti 28 prosenttia.

Metsäohjelmaa seurataan vuosittain, ja viimeisin raportti on luettavissa 

verkossa. Seuraavalle sivulle on nostettu vuoden 2020 aikana toteutettuja 

merkittävimpiä toimenpiteitä.
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https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/metsaohjelma_web.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/liite1_metsaohjelma_toimenpideohjelma.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/metsaohjelma_toimintakertomus_2020_0.pdf
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JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ON METSIEN TALOUDELLISTEN, EKOLOGISTEN JA SOSIAALISTEN 
TAVOITTEIDEN YHTEENSOVITTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ

Päävirkistysalueilla metsienhoitosuunnitelmien laadintaa

Metsäohjelman toimenpideohjelmassa päätettiin toteuttaa yleiskaavoituksessa tunnistetuille merkittävimmille 

päävirkistysalueille erilliset metsänhoitosuunnitelmat, joissa metsien hoito suunnitellaan seuraavalle kymmenelle 

vuodelle. Tavoitteena on ottaa monipuolisesti huomioon alueiden maisemalliset, virkistykselliset, ekologiset ja 

metsänhoidolliset tarpeet metsäohjelman linjausten mukaisesti. Tarpeiden yhteensovitus tähtää metsien tilaan, joka 

turvaa luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön edellytykset ja elinvoimaiset metsät pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2020 laadittiin metsien hoitosuunnitelma 2020-2030 Keljonkankaan, Sarvivuoren ja Iso-Urtin

päävirkistysalueelle. Hoitosuunnitelma kattaa noin 180 hehtaarin alueen, joka sijoittuu paikallisesti arvokkaalle 

Kinkomaalta Keljonkankaalle ulottuvalle maisemaselännealueelle. Maisema-arvojen lisäksi alueella on ulkoilu- ja 

virkistysarvoja runsaiden hoidettujen virkistysreittien, kuten hiihtolatujen, ja polkujen kautta sekä suojelu- ja 

luontoarvoja. Suunnittelutyön yhteydessä suojelualueverkostoa täydennettiin alkuperäisestä 48 hehtaarista 119 

hehtaariin, mikä loi laajan suojeltujen alueiden kokonaisuuden. Loput suunnittelualueen metsäkuvioista sisällytettiin 

ulkoilu- ja virkistysmetsän sekä lähimetsän hoitoluokkiin. Metsien kehitysvaihe ja rakenne hoidon piiriin jäävillä 

alueilla on sellainen, että niitä käsitellään lähinnä harvennuksin ja poimintahakkuin suunnitelmakauden aikana.

Luonnontuhojen varautumissuunnitelma

Ilmastonmuutos tuo mukanaan metsille uusia uhkia, minkä vuoksi riskejä on pyrittävä ennakolta arvioimaan ja 

niihin varautumaan. Esimerkiksi kirjanpainajat ovat erityisesti kunnoltaan heikentyneiden, tuulenkaatojen tai 

lumenmurtamien kuusien tuholainen, joka hyötyy ilmaston lämpenemisestä ja säiden ääri-ilmiöiden vaikutuksista 

metsiin.

Vuoden 2020 aikana päätettiin aloittaa varautumissuunnitelman laadinta metsiin kohdistuvien luonnontuhojen 

varalle. Toimenpide oli kirjattu metsäohjelmaan tehtäväksi tarvittaessa, mutta työ päätettiin käynnistää talvella 2019 

syntyneiden pahojen lumituhojen vuoksi. Varautumissuunnitelma on koko kaupungin laajuinen, jota toteutetaan 

yhteistyössä eri kaupungin yksikköjen ja ulkopuolisten asiantuntijoiden, kuten Luonnonvarakeskuksen (LUKE), 

Jyväskylän yliopiston, Metsähallituksen ja Metsäkeskuksen kanssa. Työ jatkuu vuonna 2021.

Maisema Sarvivuoren päältä. Taustalla kimaltelee Päijänne. 

Kuva: Merja Kytömäki.
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https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/keljonkankaa_hoitosuunnitelma_luonnos.pdf


KUVA: OUTI MANNINEN

LAMPAAT KITKEVÄT JÄTTIPALSAMIA 
VEHKALAMMELLA 

Lampaat ovat avainroolissa kaupungin VieKas LIFE-
hankkeessa 2018–2023. Hankkeessa tutkitaan 

haitallisen vieraslajin jättipalsamin 
hävitysmahdollisuuksia lampaiden avulla.



JÄRKEVÄ JYVÄSKYLÄLÄINEN

VISIO 2040

Alue on kestävästi 
elinvoimainen ja 

houkutteleva sekä asukkaille 
että yrityksille

2020Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto 

YMPYRÄKS aloitti toimintansa

Kaupungin CIRCWASTE -

kokeiluhankkeessa toteutettiin 

kaksi käyttäjälähtöistä 

kiertotalouden kokeilua
Palokan yhtenäiskoulun 9. luokan kuvataiteen valinnaisen 

oppilaat rakensivat syksyllä 2020 

ympäristötaidenäyttelyn Touruvuoren

luontopolulle, teemana tasa-arvo ja ympäristö

Jyväskylän korkeakouluista valmistui 

118 ympäristöalan tutkintoa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu sitoutui 

ammattikorkeakoulujen yhteiseen 

Kestävä, vastuullinen ja 

hiilineutraali 

ammattikorkeakoulu -ohjelmaan

Jyväskylän kouluissa vietettiin aktiivisesti 

vuosittaisia teemapäiviä, kuten 

Energiansäästöviikkoa, Earth 

Hour:ia ja Älä osta mitään-päivää
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KASVATUKSELLA JA KOULUTUKSELLA ON VARMISTETTU TULEVAISUUDEN 
RESURSSIVIISAUSOSAAMINEN

Resurssiviisausosaaminen kasvaa ympäristökasvatuksen ja 

ympäristöalan koulutuksen avulla

Jyväskylän kaupungin tavoitteena on varmistaa tulevaisuuden 
resurssiviisausosaaminen kasvatuksen ja koulutuksen avulla. 
Ympäristökasvatuksen rooli on olennainen tämän tavoitteen 
saavuttamisessa.

Tavoitteen edistämistä seurataan tällä hetkellä kahdella 
indikaattorilla, ympäristösertifioitujen oppilaitosten, koulujen ja 
päiväkotien määrällä (kpl) sekä suhteutetulla prosenttiosuudella 
Jyväskylän kaikista oppilaitoksista, kouluista ja päiväkodeista. 
Indikaattoriin määritellyt sertifikaatit ovat Vihreä Lippu -ohjelman 
ympäristösertifikaatti sekä OKKA-säätiön myöntämä Kestävän 
kehityksen sertifikaatti. Toisena indikaattorina tavoitteen 
seurantaan on hyödynnetty ympäristöalan tutkintokoulutuksista 
valmistuneiden määrää (kpl/vuosi).

Jyväskylän oppilaitoksista, kouluista ja päiväkodeista löytyy tällä 
hetkellä kaksi Vihreä lippu -sertifikaattia ja kolme Kestävän 
kehityksen sertifikaattia. Perusopetusta antavista kouluista 
ympäristösertifioituja kouluja on kaksi kappaletta, mikä kattaa 
noin 5,1 prosenttia kaikista Jyväskylän peruskouluista (39 kpl). 
Jyväskylässä ei ollut vuonna 2020 ympäristösertifioituja 
päiväkoteja. Muita sertifioituja oppilaitoksia Jyväskylässä ovat 
Jyväskylän kansalaisopisto (vuodesta 2016) sekä Jyväskylän 
kristillinen opisto (vuodesta 2018). Sertifioidut oppilaitokset, 
koulut ja päiväkodit edustavat noin kolmen prosentin osuutta 
Jyväskylän kaikista oppilaitos-, koulu- ja päiväkotiyksiköistä.

Vuonna 2020 Jyväskylän korkeakouluista valmistui yhteensä 118 ympäristöalan tutkintoa. Jyväskylän 

ammattikorkeakoulussa ympäristöalan tutkinnot jakautuivat seuraavasti: Energia- ja 

ympäristötekniikka 33 kpl (insinööri AMK), maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma 16 kpl (agrologi 

AMK) ja biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelma 5 kpl (agrologi YAMK).

Jyväskylän yliopiston ympäristöalan tutkinnoista valmistuneita oli yhteensä 64 kpl, joista 27 

kandidaatin tutkintoa (akvaattiset tieteet, luonnonvarat ja ympäristö, ympäristötiede ja -teknologia) 

ja 37 maisterin tutkintoa (akvaattiset tieteet, ympäristötiede ja -teknologia, ympäristötieteen 

maisteriohjelma, ja kansainväliset maisteriohjelmat Biological and Environmental Science ja 

Development and International Cooperation).

Ympäristöalalta valmistuneet 2020 koulutusohjelmittain. Listaus ympäristöalan tutkinnoista 

ei ole tyhjentävä vaan perustuu keväällä 2021 saatuihin tietoihin. Lähde: Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto.
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https://vihrealippu.fi/
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KASVATUKSELLA JA KOULUTUKSELLA ON VARMISTETTU TULEVAISUUDEN 
RESURSSIVIISAUSOSAAMINEN

Jyväskylän kouluissa ja oppilaitoksissa arjen ekotekoja, ympäristösitoumuksia sekä 

ympäristösertifikaatteja

Kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa opetellaan arkipäivän resurssiviisauteen muun muassa 

jätteiden lajittelun, kierrätyksen sekä fiksun veden- ja sähkönkäytön opettelulla. Vuosittaisten 

siivouspäivien avulla puolestaan opitaan arvostamaan lähiluontoa ja ympäristöä.

Jyväskylän kansalaisopistolle on myönnetty OKKA-säätiön Kestävän kehityksen sertifikaatti 

vuonna 2016. Koko kansalaisopiston henkilökunta on sitoutunut sertifikaatin vaatimiin 

toimenpiteisiin. Edellinen arviointi tehtiin lukuvuonna 2018-2019. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu puolestaan sitoutui vuonna 2020 kestävän kehityksen ja 

vastuullisuuden ohjelmaan yhdessä muiden suomalaisten ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu –ohjelmaan on kirjattu 17 

kestävyys- ja vastuullisuuslupausta sekä niihin liittyvät toimenpiteet, muun muassa 

hiilijalanjäljen pienentämisestä ja ammattikorkeakoulujen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 

mennessä.

Puuppolan koulussa toteutettu Vihreä lippu -toimintaa yli kymmenen vuotta. Vihreä lippu -

toiminnan puitteissa asetetaan koululle kestävää kehitystä edistävät tavat ja toimintamallit. 

Oppilaslähtöisesti valittava koulun oppilaista koostuva ympäristöraati valitsee lukuvuodeksi 

yhden kestävän kehityksen teeman, jonka pohjalta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan 

koko Vihreä lippu -toimintavuosi. 

Lukuvuonna 2019-2020 Puuppolan koulun teemana oli ilmastonmuutos. Koulu osallistui 

vuoden aikana mm. Älä osta mitään -päivään. Teemapäivästä kerrottiin kampanjajulistein 
koulun ruokalassa sekä yhteisellä aamunavauksella.

Puuppolan koulun Vihreä Lippu-askarteluita seinällä. Kuva: Pirjo Ala-

Hynnilä.
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http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/Kest%C3%A4v%C3%A4%20vastuullinen%20ja%20hiilineutraali%20ammattikorkeakoulu.pdf?_t=1606145574
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KASVATUKSELLA JA KOULUTUKSELLA ON VARMISTETTU TULEVAISUUDEN 
RESURSSIVIISAUSOSAAMINEN

Vaajakummussa toteutetaan pitkäjänteistä 

ympäristötyötä ja noudatetaan ekotapoja

Vaajakummun yhtenäiskoululla on vuodesta 2003 

toteutettu Vihreä lippu -toimintaa. Lukuvuonna 

2019-2020 koulun Vihreä lippu -teemana oli 

ilmastonmuutos. Teemavuonna koulun 

ympäristöraati tutustui mm. eri jätelajien 

kierrätykseen, ja raatilaiset opettivat oppimansa 

omissa luokissaan luokkatovereilleen. Tämän lisäksi 

koululla järjestettiin kerran viikossa tavaroiden 

vaihtotori, jonka kautta alakoululaiset pystyivät 

vaihtamaan itselleen tarpeettomia leluja, kirjoja ja 

vaatteita. Koulu osallistui myös vuosittaiseen 

energiansäästöviikkoon sekä Earth Hour-

teemapäivään.

Vihreä lippu -sertifikaatin lisäksi Vaajakummun 

yhtenäiskoululla on OKKA-säätiön myöntämä 

Kestävän kehityksen sertifikaatti, joka on 

myönnetty koululle vuonna 2010. Koulu on uusinut 

sertifikaattinsa hyväksytysti jo kolme kertaa. 

Sertifikaatin pohjalta koulun kestävän kehityksen 

ryhmä suunnittelee ja järjestää kestävän kehityksen 

mukaista toimintaa lukuvuoden aikana, niin 

Vaajakummun kuin Haapaniemen yksiköihin. 

Koulun kestävän kehityksen toiminnan keskiössä 

ovat mm. resurssiviisauden ja ilmastonmuutoksen 

teemat ja niihin liittyvät arkitoiminnan fiksut tavat. 

Ekotapohin kuuluu muun muassa lihasvoimin 

liikkuminen koulumatkoilla, ruokaillessa 

ruokahävikin välttäminen ja reiluna kaverina 

toimiminen.

Haapaniemen päiväkotikoulussa toteutetaan 

kestävän kehityksen mukaista kasvatusta YK:n 

kestävän kehityksen Agenda 2030:n kehyksen 

puitteissa sekä Leader in Me -toimintatapoja 

harjoitellen ja hyödyntäen. Keskeisiä 

kasvatuksessa ja opetuksessa toistuvia teemoja 

ovat biodiversiteetti, yhteiskunta ja talous. Lapset 

ovat tutustuneet luonnon monimuotoisuus -

teemaan muun muassa koulun lähimetsää ja -

aluetta tutkimalla. Koulu on lisäksi tiiviisti mukana 

valtakunnallisessa LUMA-hankkeessa, joka 

rakentuu ilmiöpohjaisen ja monialaisen 

oppimisen toimintamalliin.

Oppilaiden askarteluja Vaajakummun yhtenäiskoulun 

ympäristötoiminnan tuloksena. Kuva: Riikka Ettanen.
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Arjen resurssiviisautta ja kestävän kehityksen teemoja Nuorten työpajoissa ja 

Nuorisopalvelujen kesäleireillä

Ympäristökasvatus on vahvasti mukana nuorisopalvelujen vuosittaisessa toiminnassa. Syksyllä 

2020 Palokan yhtenäiskoulu, Nuorisopalvelut ja kaupungin ympäristötoimi toteuttivat taide-

elämysnäyttelyn Touruvuoren luontopolulla. Näyttelyn rakensivat Palokan yhtenäiskoulun 9. 

luokan kuvataiteen valinnaisen oppilaat ympäristötaiteen menetelmin ja sen kantavaksi teemaksi 

muodostui tasa-arvo ja ympäristö. Tavoitteena taideluontopolulla oli kannustaa ihmisiä 

liikkumaan luonnossa entistä enemmän sekä herätellä ajatuksia taiteen avulla. 

Ympäristökasvatusteema näkyy myös nuorisopalvelujen elämyspajoissa, jotka ovat yksi Nuorten 

taidetyöpajan pajoista. Elämyspajoissa opitaan muun muassa retkeilytaitoja ja harjoitellaan 

ryhmänohjaustaitoja. Kestävän kehityksen teemat ovat vahvasti mukana elämyspajojen 

toteutuksessa. Esimerkiksi keväällä 2020 Elämyspaja järjesti hyväntekeväisyystempauksen, jonka 

tuotoksena nuoret rakensivat hyönteishotelleja ja perhosbaareja. Hyväntekeväisyystempauksen 

kohde valittiin kilpailulla, jonka paras idea toteutettiin nuorten kanssa. Hyönteishotelleissa 

käytettiin pääosin kierrätysmateriaaleja.

Osana Nuorisopalveluiden loma-ajan toimintoja nuorisopalvelujet järjestivät kesällä 2020 muun 

muassa kalastus- ja kädentaitoleirit. Kalastusleirillä tutustuttiin kalastuksen lisäksi 

kalastussääntöihin, lupa-asioihin ja jokamiehen oikeuksiin luonnossa sekä perehdyttiin erilaisiin 

solmutekniikoihin.

Hyvä olo käsitöistä 2020 -kädentaitoleirin teemana vuonna 2020 oli hyvinvointi, tunnetaidot, 

voimavarataidot ja itsetunnon tukeminen. Arjen resurssiviisaus oli myös mukana leirin 

toiminnassa, ja leirin aikana nuoret oppivat esimerkiksi kierrätysmateriaalien ja luonnosta 

saatavien materiaalien hyödyntämisestä.

Kuvassa esimerkki oppilaiden rakentaman taideluontopolun teoksista. Teoksen 

nimi: TASA-ARVON SYDÄN, tekijät Siiri Laukkanen ja Leena Turja. 

Taideluontopolku rakentui kahdesta osasta Taide johdattaa luontoon ja Taide 

johdattaa kotiin. Kuva: Maria Rinne.

50



JÄ
R

K
EV

Ä
 J

Y
V

Ä
SK

Y
LÄ

LÄ
IN

EN
JYVÄSKYLÄN RESURSSIVIISAS LIIKETOIMINTA LISÄÄNTYY

Verkostotoiminnalla kohti ympäristövastuullisempaa yritystoimintaa

Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto YmpyräKS käynnisti 

toimintansa tammikuussa 2020 kick off -seminaarilla. Verkoston toimintaa 

vetävät yhteistyössä Keski-Suomen liitto, Jyväskylän kaupunki (mukaan lukien 

Business Jyväskylä), Keski-Suomen Kauppakamari ja Keski-Suomen yrittäjät sekä 

biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavo by JAMK. Yhteistyössä ovat mukana 

myös oppilaitokset ja Motiva sekä tietenkin verkoston yritykset. Verkoston 

tavoitteena on jakaa yrityksille tietoa ympäristövastuullisesta yritystoiminnasta ja 

työkaluista sen edistämiseksi sekä tarjota vertaistukea. 

Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto YmpyräKS käynnisti toimintansa 

tammikuussa 2020 kick off -tilaisuudella. Kuva: Tanja Oksa.

Vuonna 2020 verkostossa järjestettiin etäyhteyksillä aamukahvitilaisuuksia 
ympäristövastuullisuuden eri teemoista, kuten energiatehokkuudesta, 
yhteiskäyttöautoista ja oppilaitosyhteistyöstä. Aamukahveille osallistui keskimäärin 
10-30 henkilöä . YmpyräKS -verkkosivujen tapahtumiin nostettiin myös muita 
teemaan liittyviä kiinnostavia tapahtumia. Verkoston sähköpostilistalle on liittynyt 
tähän mennessä 125 henkilöä alueen eri yrityksistä ja muista organisaatioista. 
Facebookista löytyy myös YmpyräKS -ryhmä, joka perustettiin marraskuussa 2020. 

Verkostoa ja sen toimintaa kehitetään ensimmäisen toimintavuoden aikana 
saatujen kokemusten perusteella. Keskeistä verkoston kehittämisessä on kuunnella 
verkostoa ja luoda sisältöjä tarpeiden mukaan. Oppeja haetaan myös ympäri 
Suomea käynnissä olevista alueellisista yritysverkostohankkeista kuten Fisu-
verkoston hankkeista.

Tunnustuksena resurssiviisaus- ja ympäristökysymysten edistämisestä YmpyräKS-
verkosto palkittiin Jyväskylän kaupungin vuoden 2020 ympäristöteko -palkinnolla.

Yksinkertaisuudessaan meillä pitää olla tapoja sparrata alueen 

yrityksiä ympäristövastuullisuuteen. Toisaalta Resurssiviisas 

Jyväskylä 2040 -ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi myös 

yritysten ympäristöteoilla on merkitystä.

Tanja Oksa, verkostopäällikkö ”
”
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JYVÄSKYLÄLÄISTEN KULUTUSTOTTUMUKSET TUKEVAT RESURSSIVIISAUTTA

Kuntalaisten ympäristöasenteita ja -tietoisuutta seurataan jatkossa 

kuntalaiskyselyn avulla

Kaupungin resurssiviisausohjelmassa on asetettu tavoite edistää jyväskyläläisten 
kulutustottumusten resurssiviisautta. Tavoitteen toteutumista on tarkoitus jatkossa 
seurata asukkaiden ympäristöasenteita ja -tietoisuutta mittaavalla kyselyllä. Kysely 
toteutettaisiin noin kerran valtuustokaudessa. Aiempina vuosina kyselytutkimuksella 
on mitattu Jyväskylän kaupungin henkilöstön ympäristöasenteita, vuosina 2006, 2011 
ja 2018.

Jyväskyläläisten arjen resurssiviisautta edistetään hankkeiden ja 
teemapäivien kautta

Jyväskylän kaupunki pyrkii kannustamaan ja aktivoimaan alueensa asukkaita arjen 
resurssiviisauteen viestinnän, kampanjoiden, tapahtumien ja hankkeiden avulla. 
Kaupunki on esimerkiksi mukana valtakunnallisessa CIRCWASTE - Kohti 
kiertotaloutta -hankkeessa. Osana CIRCWASTE-hanketta Jyväskylän kaupunki 
toteuttaa kahta osahanketta, Kankaan alueen älyjätehuoltoon liittyen sekä 
käyttäjälähtöisiä kiertotalouden kokeiluja. Hanke käynnistyi vuonna 2017. 

Vuonna 2020 kaupungin CIRCWASTE - käyttäjälähtöiset kiertotalouskokeilut-
osahankkeessa toteutetaan asukkailta, yrityksiltä ja yhdistyksiltä tulevia 
kiertotalouden ideoita lyhyinä kokeiluina. Vuonna 2020 toteutettiin kaksi asukkaisiin 
suunnattua kokeilua,” Arjen ilmastotekoja Jyväskylässä” sosiaalisen median 
viestintäsarja sekä ”Lajittelu helpoksi kotitalouksissa”-kokeilu kotitalouksien 
jätteidenlajittelun parantamiseksi.

Hankkeiden lisäksi kaupunki tekee yhteistyötä Jyväskylän kestävä kehitys (JAPA) ry:n 
kanssa vuosittaisten teema- ja kampanjapäivien muodossa, kuten vuosittaisen 
siivouskampanjan, energiansäästöviikon ja liikkujan viikon puitteissa.

Graduntekijä Anne Suuronen selvitti sekajätteen koostumusta Mustankorkean 

jätekeskuksella osana ”Lajittelu helpoksi kotitalouksissa” -kokeilua. Kuva: Petra 

Thurén.
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NUORTEN TAITEILIJOIDEN 
NÄKEMYKSIÄ 
ILMASTONMUUTOKSESTA 
PÄÄSTIIN IHAILEMAAN 
TAIDEMUSEON NÄYTTELYSSÄ

Jyväskylän taidemuseon gallerian 
Mahdollisuuksia - nuorten tunteita ja 
ajatuksia ilmastonmuutoksesta -
taidenäyttelyssä 18.6.-6.9.2020 oli esillä 
nuorten taiteilijoiden teoksia, joissa 
ilmastonmuutos-aihetta lähestytään 
useasta näkökulmasta.
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KUVA: SELMA KIURU

https://www.jyvaskyla.fi/node/55223

