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Johdanto 

Jyväskylän kaupunki on jo vuodesta 2003 vastannut 

ympäristöjohtamisen haasteisiin valtuuston hyväksy-

mällä ympäristöpolitiikalla ja sen mukanaan tuomalla 

järjestelmällisellä ympäristötyöllä. Ympäristöasioiden 

hoito ei jää yksittäisten työntekijöiden harteille, vaan 

se kuuluu osana työtehtäviä kaikille kaupungin työn-

tekijöille: niin opettajille, liikenneinsinööreille, tervey-

denhoitajille kuin luottamushenkilöillekin. 

 

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden vähe-

neminen, kaupungistuminen ja muut globaalit haas-

teet vaativat toimenpiteitä myös kuntatasolla. Tähän 

ympäristöraporttiin on nostettu tekoja ja toimenpi-

teitä, joilla on vastattu sekä ympäristöpolitiikan si-

toumuksiin että esiin nousseisiin uusiin haasteisiin. 

Muun muassa resurssiviisaus ja fiksu liikkuminen ovat 

tuoneet uusia mahdollisuuksia ympäristöasioiden ja 

kestävän kehityksen edistämiseen. 

 

Resurssiviisaus sekä kaupungin uudet kansalliset ja 

kansainväliset sitoumukset ympäristöasioiden edistä-

miseksi tuovat uusia ulottuvuuksia kaupungin toimin-

taan. Jatkossa ympäristöasioiden hallinta sidotaan 

vielä tiiviimmin osaksi kaupunkistrategiaa ja sen tee-

moja. 

 

Jyväskylässä 19.2.2018 

 

Päivi Pietarinen, ympäristöjohtaja 

Kuva: Merja Huovelin 
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Jyväskylän kaupungin ympäristöpolitiikka 

Ympäristöasioiden huomioiminen ja hallinta ovat Jy-

väskylässä osa kaupungin johtamis- ja kehittämistoi-

mintaa. Kaupunki ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ympä-

ristöasioiden hallintajärjestelmää sekä henkilöstönsä 

tietotaitoa ympäristöasioissa. Merkittävät ympäristö-

vaikutukset arvioidaan suunnittelussa, toiminnassa ja 

päätöksenteossa. Lakien, sopimusten ja yleisten suo-

situsten edellyttämä taso on vähimmäisvaatimuksena. 

 

Vastuu ympäristöasioiden huomioimisesta osana työ-

tehtäviä kuuluu kaikille Jyväskylän kaupungin työnte-

kijöille ja luottamushenkilöille. Ympäristöpolitiikka oh-

jaa palvelualueiden, liikelaitosten ja yhtiöiden toimin-

taa ympäristöasioissa. Kaupunginvaltuusto vahvistaa 

kaupungin ympäristöpolitiikan valtuustokausittain. 

 

Kaupunki harjoittaa ympäristönäkökohtia koskevaa 

tiedotusta, neuvontaa ja kasvatusta sekä odottaa ym-

päristövastuullista käyttäytymistä myös kumppaneilta 

ja sidosryhmiltä. 

 

Kaupunki sitoutuu seuraaviin päämääriin toiminnas-

saan ja päätöksenteossaan: 

 

 pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä 

 vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä pit-

källä tähtäimellä 

 ehkäistään jätteiden syntyä ja edistetään nii-

den hyötykäyttöä  

 ennaltaehkäistään ja vähennetään liikenne-

melulle altistumista 

 huomioidaan ympäristönäkökohdat mah-

dollisuuksien mukaan vaatimuksina tai valin-

takriteereissä keskitetyissä hankinnoissa, 

merkittävissä kaupungin kertahankinnoissa  

sekä palvelualueilla kilpailutettavissa vuosi-

sopimuksissa 

 turvataan riittävästi rakentamatonta luontoa 

asukkaiden virkistyksen ja ekologian tarpei-

siin kaupunki- ja maankäytön suunnittelussa 

 varmistetaan luonnonhoidossa ja -suoje-

lussa, että luonto säilyy terveenä ja moni-

muotoisena ja luonnonvarojen käyttö on 

kestävällä pohjalla 

 huolehditaan olemassa olevien esteettisten 

ja kulttuuristen arvojen säilymisestä, kun luo-

daan uutta kaupunkimiljöötä kaavoituksen ja 

rakentamisen keinoin 

 

Kuva: Katja Vuorensyrjä 
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Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja – 

luonnonvaroja, raaka-aineita, energiaa, tuotteita ja 

palveluja sekä tiloja ja aikaa – harkitusti ja hyvinvointia 

sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Resurssivii-

sauden toimintamallin avulla kaupungit ja kunnat voi-

vat vahvistaa aluetaloutta ja työllisyyttä, luoda yrityk-

sille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantaa 

asukkaiden hyvinvointia. 

 

Joulukuussa 2014 vahvistetun Jyväskylän kaupunki-

strategian yksi kärki oli Resurssien viisas käyttö. Kau-

punginvaltuusto sitoutui myös tavoittelemaan jätteet-

tömyyttä ja hiilineutraaliutta sekä välttämään ylikulu-

tusta pitkäjänteisesti yli valtuustokausien. Yhdessä eri 

sidosryhmien kanssa luotu resurssiviisaustiekartta 

näyttää askelmerkit näiden tavoitteiden saavutta-

miseksi. 

 

Tiekartan kaistoja ovat: 

 energian kulutus ja tuotanto 

 liikkuminen ja yhdyskuntarakenne 

 kulutus ja materiaalit 

 ruuan tuotanto ja kulutus 

 vedenkäyttö ja luonnonvedet 

 kestävät yhteisöt 

 

Resurssiviisaus on integroitu osaksi kaupungin koko-

naisjohtamista, sen talouden ja toiminnan vuosikelloa. 

Kaupungin toimialojen palvelujohtajista sekä liikelai-

tosten ja yhtiöiden toimitusjohtajista on koottu re-

surssiviisausryhmä, joka käynnistää ja kokoaa kaupun-

kikonsernin eri toimialoilla, konsernihallinnossa, liike-

laitoksissa ja yhtiöissä tehtävää resurssiviisautta edis-

tävää työtä. Kaupungin strategiset tavoitteet ja talous-

arvioon kirjatut kehittämistavoitteet ohjaavat ryhmän 

toimintaa. 

Resurssiviisaudella kestävää hyvinvointia 

Kuva: Matti Häyrynen 
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Ympäristökasvatus 

Ympäristönäkökohtia koskeva tiedotus, neuvonta ja 

kasvatus ovat osa Jyväskylän kaupungin ympäristöpo-

litiikkaa. Ympäristökasvatus saatetaan helposti mieltää 

tarkoittamaan pelkästään koulumaailmassa tapahtu-

vaa opetusta, vaikka sen avulla tuetaan eri ikäisten ih-

misten halua ja kykyä toimia ympäristön puolesta. 

YK:n ympäristökasvatuksen konferenssissa Tbilisissä 

vuonna 1977 päätettiin, että ympäristökasvatuksen ta-

voitteena on: 

 

 selkeä tietoisuus ja huoli taloudellisten, sosi-

aalisten, poliittisten ja ekologisten tekijöiden 

riippuvuudesta toisistaan kaupunki- ja maa-

laisympäristössä 

 antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus saada 

ympäristön suojeluun ja parantamiseen tar-

vittavia tietoja, arvoja, asenteita, sitoutumista 

ja taitoja 

 luoda yksilöille, ryhmille ja koko yhteiskun-

nalle uusia ympäristöön liittyviä toimintamal-

leja. 

 

den ja vaatimusten saavuttamiseksi on muodostettu 

ympäristöyhdys- ja ympäristövastuuhenkilöverkosto. 

 

Jokaisella kaupungin yksiköllä on oltava oma ympäris-

töyhdys- tai ympäristövastuuhenkilönsä, jonka tehtä-

vänä on muun muassa tiedottaa ja motivoida yksik- 

 

Tavoitteena parempi ympä-

ristöasioiden hallinta 
 

Jyväskylän kaupungin ympäristöpolitiikkaan on kir-

jattu, että kaupunki ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ym-

päristöjärjestelmäänsä sekä henkilöstönsä tietotaitoa 

ympäristöasioissa. Ympäristöpolitiikassa todetaan 

myös, että vastuu ympäristöasioiden huomioimisesta 

työtehtävissä kuuluu kaikille kaupungin työntekijöille 

ja luottamushenkilöille. Edellä mainittujen tavoittei- 

könsä henkilöstöä ympäristöasioissa sekä ylläpitää ja 

kehittää yksikkönsä ympäristöjärjestelmää yhteis-

työssä sen johtoryhmän kanssa. Tällä hetkellä verkos-

tossa on noin 200 henkilöä, joiden kautta saadaan le-

vitettyä ympäristöasioita koskevaa tietoa kaupungin 

henkilöstön keskuuteen. 

 

Kuva: Merja Huovelin 
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Ympäristökasvatus 

Jyväskylän kestävä kehitys 

JAPA ry 
 

JAPA ry on asukasyhdistysten perustama kestävää elä-

mäntapaa edistävä yhdistys, joka toimii asukaslähtöi-

sen kestävän kehityksen edistämistyössä kaupungin-

hallituksen valtuutuksella. JAPA ry tekee laadukasta ja 

vaikuttavaa ympäristökasvatustyötä Jyväskylän seu-

dulla sekä toimii ympäristökasvatuksen asiantuntijata-

hona. Työtä pyritään tekemään mahdollisimman 

konkreettisesti ja kiinnostavasti erilaisten koulutusten, 

neuvonnan ja esimerkkien avulla. 

 

Kohderyhmänä ovat kaikki jyväskyläläiset lapsista ai-

kuisiin. Yhdistyksen toiminta saavuttaakin lukuisia jy-

väskyläläisiä, sillä pelkästään koulujen ja asuinalueiden 

Palkittua toimintaa 
 

JAPA ry:n lähiruokapiiritoiminta palkittiin Keskipohjo-

lan ympäristöpalkinnolla vuonna 2013. Toimintaa kii-

tettiin siitä, että se toi Keski-Suomeen uusia mahdolli-

suuksia paikallisen ruuan saatavuuteen myös syrjäi-

semmillä seuduilla. Ruokapiirien toiminnan myötä 

syntyi uusia alueellisia toimintatapoja ja yhteistyötä. 

 

Jyväskylän luontokoulu 
 

Jyväskylän luontokoulun toimintaa pyörittää kaksi 

päätoimista luokanopettajaa Mankolan yhtenäiskou-

lulta käsin. Luontokoulu tarjoaa opetusta kaikille kau-

pungin ylläpitämille alakouluille. Se tulee koulujen lä-

hiympäristöön opettamaan ja liikuttamaan lapsia 

luonnossa, jolloin oman koulun lähimetsät ja -rannat 

tulevat tutuiksi ja lapset uskaltavat liikkua ja retkeillä 

omassa lähiympäristössään myös vapaa-aikanaan. 

 

Lukuvuoden ohjelmaan kuuluu muun muassa melon-

taa, veden laadun tutkimusta, vuodenaikojen mukaan 

teemoitettuja retkiä, eläinten talviruokintaa, talvikalas-

tusta ja kevätseurantaa. Luontokoulun asiakasmäärä 

on vuosittain 3 800–4 500. Lisäksi tuhannet oppilaat 

liikkuvat luontokoulun lainattavien retkivälineiden 

avulla. 

 

siivoustalkoiden osallistujamäärä on ollut vuosittain 

noin 12 000. JAPA ry on mukana myös monessa 

muussa toiminnassa, kuten jäteneuvonnassa ja liikun-

takampanjoissa. Haitallisten vieraslajien torjuntaa on 

tehty pitkäjänteisesti järjestämällä asukastalkoita ja 

vaihtamalla tietoa. 

Kuvat: JAPA ry:n arkisto 
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1. Vesiensuojelu 

Ympäristöpolitiikan päämäärä: Pinta- ja poh-

javesien tila on vähintään hyvä 

 

2013–2016: Vesien tila oli pääosin hyvä. Jyväs-

kylän suuret järvet, Päijänne ja Leppävesi, olivat 

hyvässä ekologisessa tilassa niin kuin myös lu-

kuisat pienemmät järvet. Virkistyskäytön kan-

nalta keskeiset Jyväs-, Tuomio-, Palokka- ja Alva-

järvi sekä Puuppolan järvet olivat edelleen tyy-

dyttävässä ekologisessa luokassa ja niiden tilan 

parantamiseksi kohdennettiin vesiensuojelutoi-

mia. 

 

Vesiensuojelun tavoitteena on saavuttaa pinta- ja 

pohjavesien vähintään hyvä tila. Vesien tila ei saa 

myöskään heiketä. Kansalliset ohjelmat ja strategiat 

sekä lainsäädäntö ohjaavat suojelua. Laki vesienhoi-

don järjestämisestä edellyttää, että vesistöalueille laa-

ditaan muun muassa vesien laadun, riittävyyden, kes-

tävän käytön, tulvasuojelun, virkistyksen ja vesiekosys-

teemien suojelun huomioivat suunnitelmat ja ohjel-

mat. Vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideohjel-

missa on tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista te-

kijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila 

aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. 

 

Lain tarkoittamista tehtävistä huolehtii pääosin ELY-

keskus. Kunnan ympäristönsuojelu osallistuu vesien-

hoidon järjestämiseen siten kuin laki edellyttää ve-

sienhoitoalueen eri viranomaisilta. Kunnan ympäris-

tönsuojeluviranomainen voi esimerkiksi myöntää eri-

näisiä vesilain mukaisia tutkimuslupia, veden ja jäteve-

den johtamislupia sekä vesihuoltolain mukaisen va-

pautuksen viemäriin liittymisestä. Lisäksi se valvoo la-

kien nojalla annettujen päätöksien ja määräysten nou-

dattamista toimialueellaan. 

 

Kuva: Juhani Mikkola 
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1. Vesiensuojelu 

Kohti parempaa vesien ti-

laa 
 

Palokka- ja Alvajärven vedenlaatu ei ole muuttunut 

merkittävästi viimeisen vuosikymmen aikana, mutta 

täydellistä happikatoa ei ole ollut viime vuosina toisin 

kuin aiemmin. Tuomio-, Palokka- ja Alvajärven veden-

tilaan vaikuttaa maatalouden kuormituksen lisäksi ra-

kentaminen, joka on ollut kohtuullisen laajamittaista 

erityisesti Palokan ympärillä. Jos vesiensuojelutoimia 

ei olisi toteutettu, vedenlaatu saattaisikin olla selvästi 

huonompaa näillä järvialueilla. 

 

Pohjavesialueiden riskit vaihtelevat, mutta suurimmat 

riskit liittyvät alueilla olevaan asutukseen, tiestöön, 

ampumaratatoimintaan, tekniseen huoltoon sekä 

maa-ainesten ottoon. Kaikille pohjaveden hankinnan 

kannalta tärkeille pohjavesialueille on laadittu suoje-

lusuunnitelmat, jotka päivitettiin yhteistyössä ELY-kes-

kuksen ja Jyväskylän Energian kanssa vuonna 2016. 

Suojelusuunnitelmien ansiosta monia pohjavesiä vaa-

rantavia riskejä on voitu vähentää merkittävästi, minkä 

lisäksi yhteistyö eri viranomaisten kanssa on parantu-

nut. Esimerkiksi Keljonkankaan pohjavesialueella ole-

vien öljysäiliöiden rekisterit päivitettiin ympäristön-

suojelu- ja pelastusviranomaisen yhteisessä projek-

tissa. 

 

Jätevesien päätyminen vesistöihin voi aiheuttaa rehe-

vöitymistä ja hygieenistä likaantumista sekä kuluttaa 

happea. Jyväskylässä onkin annettu jätevesineuvontaa 

noin 500 kiinteistölle Tourujoen valuma-alueella. Li-

säksi on annettu maatalouden vesiensuojeluneuvon-

taa ELY-keskuksen ja kaupungin yhteisesti toteutta-

massa LUMO-projektissa vuosina 2014 ja 2015. Pro-

jektissa etsittiin potentiaalisia kosteikkoja ja suojavyö- 

hykkeitä sekä kerrottiin viljelijöille vesiensuojelun kan-

nalta hyvistä käytänteistä Puuppolan ja Korpilahden 

alueilla. 

 

Vesistöjen kunnostamisella pyritään parantamaan nii-

den tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia, turvaa-

maan hyvän tilan säilyminen tai ennallistamaan niitä. 

Esimerkiksi Tuomiojärven kunnostussuunnitelman 

pohjalta tehtyjä toimenpiteitä ovat olleet muun mu-

assa Eerolanpuron kosteikon rakentaminen sekä hule-

vesisuunnitelmien laatiminen Länsi-Palokan yleis- ja 

Savulahden asemakaavoitusta varten. Lisäksi uudessa 

yleiskaavassa on määräys, joka edellyttää vesiensuoje-

lutoimenpiteiden huomioimisen Tuomiojärven lähiva-

luma-alueelle laadittavissa kaavoissa. Jatkossa Tuo-

miojärven valuma-alueen maankäytönsuunnittelussa 

on siis aina pohdittava vesiensuojeluratkaisuja. 

Eerolanpuron kaupunkikos-

teikko 
 

Eerolanpuron kaupunkikosteikko toteutettiin Jyväs-

kylän kaupungin ja Vapo Clean Waters Oy:n yhteis-

työnä vuosien 2015–2016 aikana. Siihen liittyy myös 

Luonnonvarakeskuksen kanssa toteutettava tutki-

musprojekti, jossa seurataan sekä eri kosteikkokas-

vien menestymistä alueella että niiden vaikutusta ve-

den laatuun. 

 

Kaupunkikosteikko on kaupungin ensimmäinen luon-

nonmukainen hulevesien viivytysratkaisu, jossa hule-

vesiä käsitellään jo vakiintuneessa kaupunkiympäris-

tössä. Kosteikko ja sitä edeltävät allasrakenteet las-

keuttavat vedestä kiintoainetta ja siihen sitoutuneita 

haitta-aineita, kuten ravinteita ja raskasmetalleja. 

Kosteikko on myös näyttävä maisemallinen elementti, 

joka tuottaa monia hyötyjä alueella. Näitä ovat hule-

vesien puhdistumisen lisäksi elinympäristöjen luomi-

nen eri eliölajeille sekä alueen virkistyskäyttö. 

 

Kosteikon puhdistuskykyä seurataan tulevien vuosien 

aikana. Puhdistustehon oletetaan parantuvan, kun 

kasvillisuus kehittyy alueella. Kosteikon seuranta on 

osa hallituksen kärkihanketta, josta saatiin rahoitus-

päätös joulukuussa 2016. Vesiensuojelun kärkihank-

keen tavoitteena on Tourujoen valuma-alueen vesien 

hyvän ekologisen tilan saavuttaminen. 

Kuva: Atacan Ergin 
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2. ILMASTONMUUTOKSEN 

HILLITSEMINEN 

Kuva: Matti Häyrynen 
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2. Ilmastonmuutoksen hillitseminen 

Ympäristöpolitiikan päämäärä: Vähennetään 

kasvihuonekaasupäästöjä pitkällä tähtäimellä 

 

2013–2016: Jyväskylän asukaskohtaiset hiilidi-

oksidipäästöt vähenivät 11 prosenttia vuoden 

2012 tasosta. Kasvihuonekaasupäästöjä pyrittiin 

vähentämään muun muassa lisäämällä uusiutu-

vien energialähteiden käyttöä energian-, säh-

kön- ja kaukolämmön tuotannossa sekä raken-

tamalla energiatehokkaita rakennuksia. Jyväsky-

län kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen vä-

hennystavoitteita on kirjattu ilmasto-ohjelmaan, 

resurssiviisaustiekarttaan sekä kaupunginjohta-

jien energia- ja ilmastosopimukseen. Ohjelmissa 

ja sopimuksissa on päästövähennystavoitteiden 

lisäksi ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja sii-

hen sopeutumiseen liittyviä tavoitteita. 

 

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista maailmanlaajui-

sista ympäristöuhista. Kasvihuonekaasujen pitoisuu-

det ilmakehässä kasvavat poikkeuksellisen nopeasti 

pääasiassa ihmisen toiminnan seurauksena. Ilmaston 

lämpenemisellä on vakavia seurauksia, kuten meren-

pinnan nousu, kuivuus ja sään ääri-ilmiöiden yleisty-

minen. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt kielteisesti 

luontoon, ihmisiin ja eläimiin ympäri maailmaa – myös 

meillä Suomessa. 

 

Ilmastonmuutosta hillitään pysäyttämällä kasvihuone-

kaasujen pitoisuuksien kasvu ilmakehässä. Tärkeitä 

keinoja ovat muun muassa energian säästäminen, uu-

siutuvien energiamuotojen käyttöönottaminen ja 

luonnonvarojen kestävä käyttäminen. 

Kuva: Katja Kauppila 

 Vuoden Ympäristöteko 
 

Kaupunki antaa tunnustusta henkilöstölleen arkisesta 

aherruksesta ympäristön hyväksi. Kaupunki on jakanut 

vuodesta 2012 lähtien Vuoden Ympäristöteko -palkin-

non kaupunkikonsernin työyhteisölle, työtiimille tai 

henkilöille. Tunnustuksella halutaan palkita ympäris-

tötekoja mutta myös tuoda näkyviin työtä, joka jää 

helposti vaille huomiota. 

 

Earth Hour 
 

Earth Hour on WWF:n järjestämä maailmanlaajuinen 

ilmastotapahtuma, jonka aikana osoitetaan huoli il-

maston puolesta sammuttamalla turhat valot. Jyväs-

kylän kaupunki on ollut mukana siitä asti, kun tapah-

tuma järjestettiin ensimmäisen kerran Suomessa 

vuonna 2009. Earth Hourin aikana kaupunki sammut-

taa valoja keskeisistä valaistuskohteistaan, minkä li-

säksi se kannustaa asukkaita, yhteisöjä ja yrityksiä 

osallistumaan tapahtumaan. 

 

 



14 

 

 

  

2. Ilmastonmuutoksen hillitseminen 

Säästetään päästöjä 
 

Kaupungin henkilöstö on päässyt kisailemaan, kuntoi-

lemaan ja säästämään hiilidioksidipäästöjä kahden kil-

pailun merkeissä. Jyväskylän kaupunki on osallistunut 

työpaikkojen ja muiden yhteisöjen väliseen, valtakun-

nalliseen Kilometrikisaan vuosittain omalla joukkueel-

laan. Kisaan on muodostettu koko kaupunkiorgani-

saation yhteinen joukkue, joka pyöräilee kesän aikana 

niin paljon kuin mahdollista. Kilometrikisan lisäksi kau-

punki on järjestänyt henkilöstölleen Liikkujan viikon 

yhteydessä Säästä päästöjä -kisan. Työyhteisöissä 

muodostetut joukkueet pyrkivät kulkemaan kisaviikon 

ajan työmatkat lihasvoimin. 

 

 

Katuvalaistuksen uusiminen ja katuvalaisimien lamp-

pujen vaihtaminen tehokkaampiin malleihin olivat 

suurimman säästön tuonut yksittäinen toimenpideko-

konaisuus. Lisäksi Hippoksen harjoitusjäähallin kyl-

mälaitteiden saneeraaminen oli erittäin kannattavaa. 

Loput säästöistä koostuivat lukuisista pienemmistä 

toimenpiteistä. Nämä kohdistuivat teknisiin laitteisiin, 

kuten ilmanvaihtoon, lämmitysjärjestelmiin, valaistuk-

seen ja rakennusten vaipan lämmöneristävyyden pa-

rantamiseen. 

Kuntien energiatehokkuus-

sopimus 
 

Jyväskylässä säästetään energiaa Kuntien energiate-

hokkuussopimuksen eli KETSin vuonna 2016 päätty-

neen yhdeksän vuoden sopimuskauden aikana teh-

dyillä toimenpiteillä 25 gigawattituntia vuodessa. Se 

vastaa yhtä viidesosaa kaupungin omien julkisten ra-

kennusten ja katuvalaistuksen kuluttamasta energia-

määrästä ja merkitsee kaupungille yli 1,6 miljoonan 

euron säästöä vuodessa. Säästöjen saavuttaminen on 

edellyttänyt tuhansia työtunteja, satojen henkilöiden 

työpanosta ja miljoonien eurojen investointeja. 

100 KM/H, 182 VUOTTA = 25 GWH 
 

25 GWH VASTAA ENERGIAMÄÄRÄÄ, 

JOKA KULUISI, JOS AJAISI AUTOLLA 

MAAPALLOLTA AURINGON SISÄÄN 

ELI YLI 160 MILJOONAA KM. 
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Kuva: Kati Kankainen 

2. Ilmastonmuutoksen hillitseminen 

Pyörällä pääsee Jyväsky-

lässä entistäkin paremmin 
 

Jyväskylässä mentiin aimo harppauksin eteenpäin 

pyöräilyn edistämisessä vuosina 2013–2016. Tästä on 

osoituksena muun muassa Jyväskylän valitseminen 

vuoden 2016 pyöräilykunnaksi. Tunnustuksen perus-

teluina olivat laaja-alainen ja vaikuttava työ pyöräilyn 

hyväksi, onnistuneet ja rohkeat avaukset olosuhteiden 

kehittämisessä sekä lähivuosille laaditut kunnianhi-

moiset suunnitelmat, joilla pyritään nostamaan Jyväs-

kylä maailmanluokan pyöräilykaupungiksi. 

 

Viime vuosina on otettu käyttöön monia pyöräliiken-

nettä sujuvoittavia ratkaisuja. Kaupungin ensimmäiset 

pyöräkaistat rakennettiin Sepänkadun ympäristöön 

vuonna 2014. Kauppakadun yläosa muutettiin pihaka-

duksi vuonna 2015, millä pyrittiin jakamaan katutilaa 

pyöräilyä ja kävelyä suosivaksi. Lisäksi on onnistu-

neesti otettu käyttöön pyörätaskuja osana sujuvan 

pyöräliikenteen keinovalikoimaa keskustan alueella. 

Kankaan rakenteilla oleva pyöräbaana on valmistues-

saan Suomen pyöräväylien kärkikastia. 

 

Jyväskylässä pyöräilyn kulkutapaosuus kaikista mat-

koista on 13 prosenttia, mikä on reilusti valtakunnalli-

sen kahdeksan prosentin keskiarvon yläpuolella. 

Vuonna 2015 valmistuneessa Jyväskylän kaupungin 

pyöräilyn edistämisohjelmassa on tavoitteena nostaa 

pyöräilyn osuus 25 prosenttiin vuoteen 2025 men-

nessä. Potentiaalia pyöräilyyn on, sillä noin 80 pro-

senttia kaupungin asukkaista asuu alle 30 minuutin 

pyörämatkan päässä keskustasta. 

 

Paikallisliikenteessä eletään 

kiivaita kehitysvuosia 
 

Joukkoliikenteen järjestämistehtävät siirtyivät liiken-

nöitsijöiltä viranomaiselle Jyväskylän seudulla kesällä 

2014. Jyväskylä, Laukaa ja Muurame sopivat seudulli-

sesta joukkoliikenneyhteistyöstä, jonka käytännön 

tehtävistä vastaisi Jyväskylän kaupunki. 

 

Kesällä 2015 siirryttiin Waltti-lippu- ja maksujärjestel-

män käyttöön, mikä on tuonut mukanaan muun mu-

assa arvolipun, päiväajan edulliset seniorimatkat, las-

tenvaunuetuuden sekä mobiililipun. Lisäksi Waltti-lip-

pujen kelpoisuutta on vähitellen laajennettu kilpailu-

tetun kaupunkiliikenteen ulkopuoliseen seutuliiken- 

 

teeseen. Alusta asti on panostettu paikallisliikenteen 

palveluiden tunnettuuteen sekä Linkki-brändin näky-

vyyteen markkinoinnin ja viestinnän sekä erilaisten ko-

keiluiden, hankkeiden, tapahtumien ja kampanjoiden 

kautta. 

 

Nykyään kehittämistyön painopiste on informaatiojär-

jestelmissä sekä joukkoliikenteen tarjonnassa ja linjas-

toissa. Kehityskohteita voisivat olla esimerkiksi digi-

taaliset aikataulu- ja infonäytöt, bussien reaaliaikainen 

seurantajärjestelmä, joukkoliikenteen liikenneva-

loetuuksien laajentaminen, lisäkaluston hankkiminen 

sekä aikataulu- ja reittikorjaukset. Matkamääriä on 

saatu kasvatettua vuosittain noin 11 prosenttia vuo-

den 2014 tilanteeseen verrattuna. Tavoitteena on nos-

taa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus seitsemään 

prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. 
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3. JÄTTEESTÄ RAAKA-

AINEEKSI 
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Ympäristöpolitiikan päämäärä: Ehkäistään jät-

teiden syntyä ja edistetään niiden hyötykäyttöä 

 

2013–2016: Mustankorkealle tuodun jätteen 

kokonaismäärä väheni vuonna 2013 mutta lähti 

nousuun jo seuraavana vuonna. Kokonaisjäte-

määrä pomppasi noin 25 600 tonnia vuonna 

2016 edeltävään vuoteen verrattuna. Syitä olivat 

muun muassa pilaantuneiden maiden kunnostus 

ja rakentamisen voimakas kasvu. Yhdyskuntajät-

teen määrä asukasta kohden pysyi puolestaan 

kutakuinkin samana Jyväskylässä. Jätteenpoltto 

nosti kaiken vastaanotetun jätteen hyötykäyttö-

asteen aiemmasta noin 70 prosentista 94 pro-

senttiin.  

 

Suomen jätepolitiikan tavoitteena on edistää luon-

nonvarojen kestävää käyttöä sekä varmistaa, ettei jät-

teestä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Etusijajärjestys ohjaa jätehuoltoa. Ensinnäkin on pyrit-

tävä siihen, ettei jätettä synny. Syntynyt jäte on puo-

lestaan valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai uu-

delleenkäytettävä. Jos uudelleenkäyttö ei ole mahdol-

lista, jäte on ensisijaisesti kierrätettävä ja toissijaisesti 

hyödynnettävä energiana. 

 

Etusijajärjestyksestä voi poiketa vain, jos jokin muu 

vaihtoehto on ympäristön kannalta järkevämpi. Jäte 

voidaan sijoittaa kaatopaikalle ainoastaan silloin, kun 

sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti 

mahdollista. Biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen 

kaatopaikkakielto astui voimaan vuoden 2016 alussa. 

Tavoitteena on vähentää jätteen aiheuttamia kasvi-

huonekaasupäästöjä ja kaatopaikkojen vesistökuor-

mitusta sekä edistää luonnonvarojen säästävää käyt-

töä. 

Kuntien on järjestettävä asumisessa syntyneen jätteen 

ja maatalouden vaarallisen jätteen hyödyntäminen ja 

käsittely. Lisäksi kunnan on huolehdittava julkisen hal-

linnon ja palvelutoiminnan sekä koulutustoiminnan 

yhdyskuntajätteestä. Kunta vastaa myös jätehuoltoon 

liittyvästä tiedotuksesta ja neuvonnasta. Käytännössä 

monet kunnat ovat antaneet suurimman osan käytän-

nön jätehuoltotehtävistään alueellisille jätehuoltoyhti-

öille, jotka useimmiten hankkivat tarvitsemansa palve-

lut kilpailuttamalla yksityisiä jätehuoltoyrittäjiä. 

3. Jätteestä raaka-aineeksi 

Jyväskyläläistä jätteenla-

jittelua 
 

Jyväskylän seudulla syntyvä sekajäte kuljetetaan pol-

tettavaksi Tampereelle, missä jätteestä syntyy sähköä 

ja kaukolämpöä. Jätteen poltto korvaa loppusijoituk-

sen kaatopaikalle mutta ei lajittelua. 

 

Jyväskylässä biojätteen lajitteleminen joko biojäteasti-

aan tai kompostiin on ollut pakollista kaikille asuk-

kaille jo vuodesta 1996. Jos kiinteistöllä on vähintään 

viisi huoneistoa, sillä on oltava keräysastiat myös me-

tallille ja lasille. Lisäksi vähintään kymmenen huoneis-

ton kiinteistöillä on oltava keräyskartonkiastia, ja vii-

meistään kesällä 2018 se on oltava myös vähintään vii-

den huoneiston kiinteistöillä. Paperi lajitellaan erik-

seen, ja se toimitetaan joko kiinteistön omaan keräys-

astiaan tai tuottajayhteisön osoittamiin keräyspistei-

siin. 

 

Keski-Suomen alueella tehtiin kesällä 2015 sekajät-

teen koostumustutkimus eli selvitettiin, kuinka paljon 

sekajäte sisältää eri jätelajeja. Vaikka biojätteen lajit-

telu on ollut pakollista Jyväskylässä jo parikymmentä 

vuotta, keskimäärin 25 prosenttia sekajätteestä oli 

biojätettä. Metallin ja lasin määrä sekajätteessä jäi sen 

sijaan alle viiden prosentin. 
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3. Jätteestä raaka-aineeksi 

Modernia jätteenkäsittelyä 

ja kierrätystä 
 

Jyväskylän kaupungin ja Vapon välinen, jäteyhtiö 

Mustankorkeaa koskeva osakekauppa sai lainvoiman 

vuoden 2014 lopulla. Mustankorkeasta tuli satapro-

senttisesti kuntaomisteinen yhtiö ja Jyväskylän kau-

pungista sen suurin omistaja 91,6 prosentin osuudella. 

 

Mustankorkean kompostointilaitoksen kapasiteetti al-

koi käydä pieneksi, kun palvelukysyntä kasvoi. Jotta 

biojätteet voitaisiin jatkossakin käsitellä paikallisesti, 

alkoi selvitystyö biokaasulaitoksen rakentamisesta 

kompostointilaitoksen viereen vuonna 2013. Laitok-

sen tuotannon pääpainoksi kaavailtiin liikennepoltto-

ainetta. Suunnitelma alkoi edetä vauhdilla, kun hank-

keelle saatiin ympäristölupa sekä työ- ja elinkeinomi-

nisteriön tuki. Laitoksen rakentaminen alkoi keväällä 

2016. 

 

Jyväskylä, Muurame ja Laukaa päättivät keväällä 2016 

siirtää vastuun jätehuollon palvelutehtävien järjestä-

misestä Mustankorkealle vuoden 2017 alusta. Lisäksi 

kunnat perustivat yhteisen Jyväskylän seudun jätelau-

takunnan, joka vastaa jätehuollon viranomaistehtä-

vistä. 

 

Kuva: Merja Huovelin 

Kierrätystä ja uusia ideoita 
 

Mustankorkealla on tehty pitkäjänteistä jätteenkäsit-

telyn kehitystä. Yhtiö esimerkiksi suunnitteli ja toteutti 

Jyväskylässä kesällä 2014 järjestetyille asuntomessuille 

Kierrätyspuutarhan, jossa jäte sai uuden elämän piha-

designina. Vuonna 2015 Mustankorkean lajittelupihan 

ala kaksinkertaistettiin, mikä tarjosi asiakkaille entistä 

kattavammat lajittelumahdollisuudet. Jätekeskuksella 

on myös muun muassa kasvatettu energiapajua van-

hojen loppusijoitusalueiden päälle. 

Salmirannan kierrätyskeskus 

toimii resurssiviisaasti 
 

Salmirannan varasto- ja kierrätyskeskus huolehtii Jy-

väskylän kaupungin kalusteiden sisäisestä kierrätyk-

sestä ja varastoinnista. Varastoon tuodaan käyttökel-

poista tavaraa, jota voidaan käyttää uudelleen kau-

pungin eri yksiköissä. Lisäksi Salmirannasta löytyy va-

rastotilaa kalusteiden väliaikaiseen säilytykseen. 
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3. Jätteestä raaka-aineeksi 

Resurssiviisasta maamasso-

jen hallintaa 
 

Resurssiviisaus on ollut osa Jyväskylän kaupungin 

maamassojen hallintaa jo jonkin aikaa, mutta termi-

naali- eli välivarastointi- ja lajittelualueiden puuttumi-

nen on hankaloittanut työtä. Isojen työmaiden ylijää-

mämassoja on hyödynnetty tapauskohtaisesti, kuten 

Läntisen Palokärjen infran rakentamisesta alueen 

tonttien esirakentamiseen ja Nova-keskussairaalan 

työmaalta Killerin tonttien esirakentamiseen. 

 

Vuoden 2016 lopulla käynnistettiin kaupungin maa-

massaprojekti, jonka tavoitteena on saada niin termi-

naalialueita kuin maakaatopaikkojakin eri puolille kau-

punkia. Tällöin maamassoja voisi kierrättää ja hyödyn-

tää erilaisissa hankkeissa. Tavoitteena on myös luoda 

massojen seuranta- ja markkinointijärjestelmä sekä 

kaupungin omaan että yksityisten tahojen käyttöön. 

 

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksen 

ja laajennuksen suunnittelussa selvisi, että hankkeen 

edellyttämät maanrakennustyöt olisivat mittavat: ra-

kenteita varten tehtävistä kaivannoista pitäisi ajaa pois 

noin 100 000 kuutiometriä maamassoja. Vierustäyttöi-

hin sekä rakennusten ja liikennealueiden pohjiin tar-

vittaisiin puolestaan mittava määrä mursketta. Puhdis-

tamon etelän puoleinen alue maisemoitiin työmaalta 

kaivetuilla maamassoilla, ja työmaan pohjarakenteisiin 

tarvittava murske louhittiin työmaan vierestä. Jos kai-

vetut maamassat olisi viety maakaatopaikalle ja täyt-

töihin tarvittu murske olisi noudettu muualta, niistä 

olisi kertynyt yli 10 000 kuorma-autokuormallista. Täl-

laisesta kuljetusten määrästä olisi syntynyt merkittäviä 

hiilidioksidipäästöjä. 
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4. MELUALTISTUKSEN 

TORJUMINEN 
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4. Melualtistuksen torjuminen 

Ympäristöpolitiikan päämäärä: Ennaltaehkäis-

tään ja vähennetään liikennemelulle altistumista 

 

2013–2016: Liikennemelulle altistumista on py-

ritty torjumaan meluesteiden avulla sekä maan-

käytön suunnittelulla. Esimerkiksi yli 55 desibelin 

liikennemelutason vyöhykkeelle kaavoitettujen 

asuinkiinteistöjen ja tonttien määrä väheni. 

 

Melu on epämiellyttävää, häiritsevää, odottamatonta 

tai kuulolle haitallista ei-toivottua ääntä. Suurin osa 

ympäristömelusta on peräisin liikenteestä, erityisesti 

tieliikenteestä. Ympäristömelun arvioidaan olevan 

toiseksi suurin tunnetuista terveys- ja hyvinvointihait-

taa aiheuttavista ympäristötekijöistä Suomessa. Melu 

aiheuttaa muun muassa keskittymis-, uni- ja kuulohäi-

riöitä sekä heikentää yleistä viihtyisyyttä. 

 

Lainsäädännön mukaan melutaso ei saa ylittää asuin-

alueilla 55 desibeliä päivällä eikä 50 desibeliä yöllä. 

Asuintiloissa ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuvan 

melutason pitäisi alittaa päivällä 35 desibeliä ja yöllä 

30 desibeliä. Esimerkiksi tavallisen keskustelun voi-

makkuus on keskimäärin 55 desibeliä. 

 

Liikennemelua voidaan torjua monilla toimenpiteillä, 

kuten meluesteillä, liikenteen nopeuksien sääntelyllä 

sekä kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantamisella. 

Lisäksi sisätiloihin kantautuvaa ympäristömelua pyri-

tään torjumaan rakenteiden riittävällä ääneneristävyy-

dellä. 

 

Meluntorjuntaa kaavoituk-

sen avulla 
 

Yksi tehokkaimpia meluntorjunnan keinoja kunnissa 

on liikennemelun huomioiminen, kun suunnitellaan 

asuinalueiden sijaintia. Jyväskylän kaupunki onkin en-

naltaehkäissyt ja vähentänyt liikennemelulle altistu-

mista kaavamääräyksien sekä melun leviämistä torju-

vien kaavaratkaisujen avulla. Kaavoissa esitetyt mää-

räykset ja ratkaisut ovat perustuneet kaavojen yhtey-

dessä tehtyihin pienempiin meluselvityksiin, joita laa-

dittiin noin 25 kappaletta vuosina 2013–2016. 

 

Vuoden 2016 lopulla Jyväskylän kaupungin alueella oli 

84 tieliikennemelua torjuvaa kaidetta ja seinää, joiden 

yhteispituus oli noin 12,8 kilometriä. Meluntorjuntaa 

varten oli rakennettu yhteensä 81 maavallia, joiden 

yhteispituus oli noin 19 kilometriä. Vuosina 2013–

2016 rakennettiin muun muassa meluvallit Vaajakos-

ken moottoritien varteen Jyskän koulun ja Kivistön 

asuinalueen kohdalla sekä meluaita Rantaraitin ja ran-

taväylän väliin Lutakossa. Meluvallien rakentamisessa 

käytettiin Kankaan ylijäämämaita. 

 

Vuonna 2016 ryhdyttiin tekemään meluselvitystä me-

luntorjunnan toimintasuunnitelman pohjaksi. 

Kuva: Jiri Halttunen 
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5. KESTÄVÄMPIÄ 

HANKINTOJA 
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Ympäristöpolitiikan päämäärä: Huomioidaan 

ympäristönäkökohdat mahdollisuuksien mu-

kaan vaatimuksina tai valintakriteereissä keskite-

tyissä hankinnoissa, merkittävissä kaupungin 

kertahankinnoissa sekä palvelualueilla kilpailu-

tettavissa vuosisopimuksissa 

 

2013–2016: Ympäristömerkittyjen ostopalvelui-

den määrä tuplaantui vuoden 2012 tasosta. Säh-

köisen tilausjärjestelmän kautta ostettujen sopi-

mustuotteiden todellista määrää ei sen sijaan 

voida arvioida luotettavasti, sillä merkintätavat 

vaihtelivat. 

 

Hankinnoilla on aina välittömiä tai vähintään välillisiä 

vaikutuksia ympäristöön. Niillä hankitaan tuotteita ja 

palveluita, joiden elinkaaren aikana kuluu energiaa ja 

materiaaleja sekä syntyy kasvihuonekaasupäästöjä ja 

jätettä. 

 

Julkisen sektorin hankinnat ovat noin 30 miljardia eu-

roa vuosittain eli määrät ovat suuria. Kuntasektorin 

osuus kaikista julkisista hankinnoista on noin 75 pro-

senttia. Tuosta määrästä yli puolet koostuu palvelu-

hankinnoista, loput kulutushankinnoista ja kiinteistö-

jen ylläpidosta. Ympäristövaikutusten näkökulmasta 

merkittävimpiä hankintoja ovat ajoneuvot, energia ja 

lämpö sekä elintarvikkeet ja ruokapalvelut. 

 

Julkisella sektorilla on sekä mahdollisuus että velvolli-

suus käyttää ostovoimaansa viisaasti. Hankinnoilla on 

erityinen rooli hyvinvoinnin edistäjänä julkisten palve-

luiden tuottamisessa, mutta niillä on merkitystä myös 

energia- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa 

sekä yritysten innovaatiotoiminnan kannustajana. 

 

5. Kestävämpiä hankintoja 

Hankintojen toimintaperi-

aatteet 
 

Kestävä kehitys oli yksi päälinjauksista Jyväskylän kau-

pungin hankintojen toimintaperiaatteissa, jotka kau-

punginhallitus hyväksyi vuonna 2013. Hankintojen kil-

pailutuksissa oli huomioitava ympäristötekijät, materi-

aalien ja palvelujen koko elinkaari sekä energiatehok-

kuus. Kestävä kehitys oli huomioitava mahdollisuuk-

sien mukaan joko tarjouspyyntöjen ehdottomissa vaa-

timuksissa tai tarjousvertailussa. Resurssiviisaat han-

kinnat ja ympäristönäkökohtien huomioiminen on si-

sällytetty myös syksyllä 2017 voimaan tulleisiin han-

kintojen linjauksiin. 

 

Hankintojen kilpailuttamisen valmistelussa ympäristö-

vaikutukset ovat yksi säännönmukaisesti arvioitava te-

kijä. Tarkastelussa huomioidaan markkinatoimijoiden 

kyky vastata vaatimuksiin mutta myös ympäristön 

huomioiminen kilpailutekijänä. Vaatimuksia, joihin 

markkinat eivät pysty vastaamaan, ei siis aseteta. Toi-

saalta ei myöskään aseteta vallitsevan käytännön mu-

kaisia vertailuperusteita vaan pyritään siihen, että ym-

päristön parhaiten huomioivat yritykset menestyisivät 

kilpailussa. Myös esimerkiksi hinnoitteluluokilla ja so-

pimusehdoilla on voitu ohjata palveluiden käyttäjiä 

ympäristöystävällisempiin toimintatapoihin. 

 

Hankintapäätökset vaikuttavat muun muassa siihen, 

paljonko kouluissa tai päiväkodeissa tarjotaan luomu- 

tai kasvisruokaa, kuinka energiatehokkaita kunnan tai 

kaupungin omistavat kiinteistöt ovat ja millä polttoai-

neilla joukkoliikenne kulkee. 
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5. Kestävämpiä hankintoja 

Vaatimuksia kuljetuksiin pääs-

töjen vähentämiseksi 
 

Vuonna 2015 posti- ja pientavarakuljetusten kilpailu-

tuksessa asetettiin pakollisiksi vaatimuksiksi yrityksen 

ympäristöpolitiikka ja -ohjelma, kuljetusketjun ener-

giakatselmuksen suorittaminen, ajoneuvojen energi-

ankulutuksen seuranta sekä kuljettajien taloudellisen 

ajotavan koulutus. 

 

Kaluston osalta asetettiin vaatimukseksi EURO 5 -luo-

kan vaatimusten täyttyminen. EURO-päästöluokilla 

asetetaan raja-arvot tietyille päästölajeille. EURO-luo-

kitukset ovat sekä kilpailuttajalle että tarjoajalle sel-

keät ja yksiselitteiset, minkä vuoksi niiden käyttäminen 

kilpailutuksen kriteerinä tai vertailuperusteena mui-

den vaatimusten ohella onkin käytännöllistä ja suosi-

teltavaa. 

 

Kestävien hankintojen edellä-

kävijä 
 

Jyväskylän kaupunki voitti Motivan myöntämän Kes-

tävä julkinen hankkija -palkinnon vuonna 2013. Kau-

punki sai kiitosta erityisen pitkäjänteisestä hankinta-

toiminnan kehittämisestä paremmin ympäristön huo-

mioivaan suuntaan. Ympäristökriteerejä käytettiin 

jopa 70–90 prosentissa kaupungin tekemistä yhteis-

hankintojen kilpailutuksista. 

Reilun kaupan kaupunki 
 

Jyväskylän kaupunki sai Reilun kaupan kaupungin ar-

vonimen maaliskuussa 2016. Arvonimen ideana on 

eettisyyden ja vastuullisten hankintojen lisääminen, eli 

se velvoittaa lisäämään Reilun kaupan periaatteiden 

mukaisten tuotteiden käyttämistä. Jyväskylän kau-

punki käyttää Reilun kaupan tuotteita esimerkiksi kah-

vitarjoiluissa. Kriteereihin kuuluvat myös Reilusta kau-

pasta viestiminen ja jokavuotiseen Reilun kaupan viik-

koon osallistuminen. 
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6. VIRKISTÄVÄ 

LUONTO 



26 

 

 

  

Ympäristöpolitiikan päämäärä: Turvataan riit-

tävästi rakentamatonta luontoa asukkaiden vir-

kistyksen ja ekologian tarpeisiin kaupunki- ja 

maankäytön suunnittelussa 

 

2013–2016: Jyväskylässä oli hyvä tilanne viher-

alueiden kannalta mutta tilanne vaihteli alueit-

tain. Esimerkiksi keskustassa viheralueita oli alle 

sata neliömetriä asukasta kohden, mikä on alle 

suositusten. Tärkeiden virkistyskohteiden säily-

misestä huolehdittiin muun muassa alueiden 

suojelulla. Lisäksi päävirkistysalueiden ja viher-

alueiden sijainti yleispiirteisellä tasolla osoitettiin 

yleiskaavassa. Myös ulkoiluun ja lähivirkistykseen 

varatut ulkoilupuistot osoitettiin yleiskaavassa 

säilytettäviksi. 

 

Luonnossa oleskelu ja liikkuminen edistävät sekä fyy-

sistä että henkistä terveyttä. Ne vähentävät stressiä, 

kohentavat mielialaa ja lisäävät ihmisen altistusta mo-

nipuoliselle mikrobistolle. Tämä puolestaan suojaa 

osaltaan tulehdusperäisiltä sairauksilta, kuten aller-

gioilta ja astmalta. 

 

Jotta luonnon tarjoama virkistys- ja hyvinvointi olisivat 

mahdollisimman monen käytettävissä, luonnon pitäisi 

olla helposti saavutettavissa. Tämän vuoksi luonto on 

huomioitava jo kaavoituksessa. 

6. Virkistävä luonto 

Kehä Vihreä 
 

Kehä Vihreä on vuonna 2012 Jyväskylän kaupungin vi-

herpolitiikassa linjattu periaate sekä noin kymmenen 

kilometrin pituinen ja pinta-alaltaan vajaan 200 heh-

taarin kokoinen kehämäinen kokonaisuus Jyväskylän 

ydinkeskustan ympärillä. Siihen kuuluu monia tärkeitä 

virkistysalueita, kuten Harju ja pätkä Jyväsjärven ran-

taa raitteineen. Sieltä löytyy sekä kulttuurihistorialli-

sesti merkittäviä viherympäristöjä että luonnoltaan ar-

vokkaita alueita. Lisäksi alueella on paljon erilaisia ak-

tiviteetteja ja vaihtelevia maisemia. 

 

Vuoden 2016 aikana Kehä Vihreän kehittämistoiminta 

aktivoitui erityisesti julkisuudessa. Kehä Vihreä nostet-

tiin kaupungin ykköskohteeksi valtakunnallisen Viher-

vuoden teemana, minkä myötä panostettiin sekä vies-

tintään että osallisuuteen. Kesän aikana järjestettiin 

kuusi erilaista asukaskävelyä, joiden teemoina olivat 

muun muassa luonto, arkkitehtuuri ja villiyrtit. Yh-

teensä reilut 200 asukasta osallistui kävelyihin. 

 

Kehä Vihreän osa-alueista etenivät etenkin Tourujoen-

puiston ja Sepänkeitaan yhteisötaideteosten suunnit-

telu, joissa yhteisöllisyys oli erityisenä painotuksena. 

Myös Kehä Vihreän toimenpideohjelman valmistelu 

eteni loppumetreilleen, ja se oli hyväksymiskäsitte-

lyssä helmikuussa 2017. 

Kuva: Tero Takalo-Eskola 
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sina 2013–2016 tehtiin myös mittavampia uudistus- ja 

kunnostustöitä: 

 

 Touruvuoren luontopolku uusittiin kokonaan 

kesällä 2013 

 Tikkakosken luontopolku uusittiin täysin 

vuonna 2015 

 Laajavuoren luontopolku kunnostettiin ko-

konaan ja uusittiin osittain vuonna 2016 

 Jääskelän ja Kangasvuoren luontopolkuja 

kunnostettiin vuonna 2016 

 Äijälänrannan lintutorni otettiin käyttöön ke-

sällä 2016 

 

Erityisesti Tourujoen luontopolulla eroosio ja yksittäis-

ten puiden kaatuminen vaativat lähes jatkuvaa seu-

rantaa ja hoitotoimenpiteitä. 

 

 

 

  

6. Virkistävä luonto 

Maisemaniityillä voi käydä opettelemassa Suomen 

kukkivia kasveja sekä havainnoimassa perhosia ja 

muita eläimiä, joita kasvit houkuttelevat puoleensa. 

Esimerkiksi pikkulinnuille ja jäniksille löytyy niityiltä 

monenlaista syötävää, joten rauhallinen tarkkailija voi 

nähdä ja kuulla niittyjen elämän koko kirjon. Maise-

maniityiltä voi myös poimia kukkia omaksi iloksi koko 

kesän ajan. 

 

Luontopolut ja lintutornit 
 

Jyväskylän kaupungin omistamilla mailla on kymme-

nen luontopolkua, metsäpolku ja viisi lintutornia. Kai-

killa luontopoluilla, lintutorneilla ja niille vievillä pit-

kospuilla tehdään tarpeen mukaan vuosittaista raken-

teiden kunnostustyötä. Tämän perustyön lisäksi vuo- 

 

Kukkivat maisemaniityt 
 

Jyväskylässä on viisi kylvettyä maisemaniittyä, jotka 

olivat aikaisemmin maisemapeltoja. Niittyjen tarkoi-

tuksena on tuoda palanen kaunista luontoa lähelle 

asukkaita. Lisäksi maisemaniityn hiilijalanjälki on mai-

semapeltoa pienempi, sillä niityllä ei käytetä väkilan-

noitteita. Energiankulutuskin laskee, kun maanmuok-

kaus päättyy ja kylvöihin käytettyjen siementen tuo-

tantoon varattua peltoalaa vapautuu muuhun käyt-

töön. 

 

Niitylle muodostuu nopeasti oma eliöyhteisönsä, joka 

poikkeaa peltojen vastaavasta. Kasvilajisto vaihtelee 

maaperän, kosteus- ja valo-olojen sekä maan luontai-

sen siemenpankin mukaan. 

 

Kuva: Merja Huovelin Kuva: Eveliina Välimäki 
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7. MONIMUOTOINEN 

LUONTO 
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Ympäristöpolitiikan päämäärä: Varmistetaan 

luonnonhoidossa ja -suojelussa, että luonto säi-

lyy terveenä ja monimuotoisena ja luonnonvaro-

jen käyttö on kestävällä pohjalla 

 

2013–2016: Marraskuussa 2016 lainvoiman saa-

neessa yleiskaavassa osoitettiin uusia luonnon-

suojelulailla suojeltaviksi tarkoitettuja suojelu-

alueita yhteensä 263 hehtaaria, minkä lisäksi 

luonnonsuojelualueita on osoitettu osayleis- ja 

asemakaavoissa. Kielteistä oli runsas ylijäämä-

maamassojen määrä, josta hyödynnettiin vain 

vajaat 60 prosenttia. 

 

Maapallo tarvitsee hyvinvoivia ja monipuolisia luon-

nonympäristöjä, joissa elää runsas kasvi- ja eläinlajien 

kirjo. Jokaisella lajilla on oma tehtävänsä luonnossa ja 

paikkansa ravintoketjussa. Käytämme kuitenkin jatku-

vasti lisää luonnonvaroja. Samalla riskit luonnonvaro-

jen käytön haitallisille ympäristövaikutuksille kasvavat. 

Luonnonhoidon ja -suojelun avulla pyritään säilyttä-

mään luonnon monimuotoisuutta, ehkäisemään ihmi-

sen aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia sekä 

ennallistamaan vahingoittuneita ympäristöjä. 

 

Arvokkaiden luontotyyppien ja lajiesiintymien suojelu 

turvataan perustamalla luonnonsuojelulain mukainen 

luonnonsuojelualue. Suojelua pyritään edistämään 

myös kaavoituksessa, jonka valmistelua varten teete-

tään tarvittavat luontoselvitykset. 

7. Monimuotoinen luonto 

Haitallisten vieraslajien tor-

junta 
 

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat joko tahattomasti tai 

tarkoituksella levinneet ihmisen mukana luontaiselta 

levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle. Ne voivat ai-

heuttaa niin ekologisia, terveydellisiä, esteettisiä kuin 

taloudellisiakin ongelmia ja haitata luonnon virkistys-

käyttöä. Ongelmia aiheuttavia vieraslajeja kutsutaan 

haitallisiksi vieraslajeiksi. 

 

Usein vieraslajien leviäminen vähentää luonnon moni-

muotoisuutta, vaikka lajimäärä saattaakin uusien lajien 

myötä lisääntyä paikallisesti tai alueellisesti. Vieraslajit 

voivat alkaa kilpailla ravinnosta ja elintilasta alkupe-

räisten lajien kanssa, saalistaa näitä tai muuttaa 

elinympäristön rakennetta. Lisäksi ne saattavat levittää 

tauteja ja loisia tai risteytyä luonnossa alkuperäisten 

lajien kanssa. Vieraslaji voi jopa aiheuttaa alkuperäisen 

lajin sukupuuton tai ainakin supistaa sen elinaluetta 

merkittävästi. 

 

Haitallisiin vieraslajeihin luokiteltavia kasveja torjutaan 

Jyväskylässä yhdessä asukkaiden kanssa sekä kaupun-

gin omana työnä. Jyväskylän kestävä kehitys ry eli 

JAPA vastaa haittakasveihin liittyvästä neuvonnasta ja 

talkooilmoittautumisista. Haittakasvitalkoilla on tor-

juttu muun muassa jättiputkea, lupiinia, jättipalsamia, 

japanintatarta ja ruttojuurta. 

Kuva: Katja Vuorensyrjä 
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   7. Monimuotoinen luonto 

Kestävämpää metsien hoi-

toa 
 

Jyväskylän kaupungin omistamia metsiä on noin 8 600 

hehtaaria, joista puolet on virkistys- ja lähimetsiä. 

Lainsäädäntö ohjaa metsien hoitoa ja käyttöä, minkä 

lisäksi kaupunki on sitoutunut metsäsertifioinnin 

kautta lainsäädäntöä tiukempiin vaatimuksiin. 

 

Kaupungin metsät ovat PEFC-sertifioituja, mikä aset-

taa vaatimuksia muun muassa metsien monimuotoi-

suuden turvaamiselle, metsien terveyden ja kasvun yl-

läpidolle sekä virkistyskäytölle. Vuodesta 2015 lähtien 

asemakaavojen ulkopuoliset metsät ovat olleet myös 

FSC-sertifioituja. Merkittävimmät FSC:n tuomat lisä-

vaatimukset ovat jätettävien säästö- ja lahopuiden 

suurempi määrä, vesistöjen leveämmät suojavyöhyk-

keet sekä toimenpiteissä vaadittu vähintään kymme-

nen prosentin lehtipuuosuuden jättäminen. 

 

Vuonna 2016 alettiin valmistella kaupungin metsäoh-

jelmaa, jonka tavoitteena on sopia yhdessä parhaan 

mahdollisen tiedon pohjalta metsien eri käytön muo-

doista. Tarkoituksena on luoda johdonmukaiset ja sel-

keät ohjeet lähi-, virkistys-, suojelu- ja talousmetsissä 

toimimiselle niin, että edistetään niiden tuottamia tär-

keimpiä arvoja. 

 

Metsäohjelman linjaukset jalkautuvat käytännön ta-

solle kaupungin metsäsuunnitelman kautta. Metsä-

suunnitelma on metsäkuviotasoinen suunnitelma siitä, 

miten eri alueita on tarkoitus hoitaa. Metsäohjelmaa 

valmistelee yhteistyöryhmä, johon kuuluu sekä kau-

pungin edustajia että eri sidosryhmiä. 

Tourujoen kehittäminen ja 

jokikunnostuksen suunnit-

telu 
 

Tourujoki oli aikoinaan vapaasti virtaava, monikoski-

nen ja -uomainen joki, jonka sääntely alkoi Kankaan 

paperitehtaan rakentamisen myötä 1870-luvulla. Pa-

peritehtaan sulkeminen vuonna 2010 antoi sysäyksen 

sekä Kankaan alueen että Tourujoen kehittämiselle. 

 

Tourujoen kehittämissuunnitelma, joka ohjaa jokivar-

ren tulevaa suunnittelua ja kehittämistoimenpiteitä, 

hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa maaliskuussa 

2015. Siinä tarkastellaan Tourujoen ja sen ranta-aluei-

den kehittämistarpeita kokonaisvaltaisesti. Suunnitel-

massa esitellään toimenpiteitä, joilla Tourujokivarren 

luontoarvoja – kuten vieraslajitorjuntaa, uusien niit-

tyalojen perustamista sekä luontoarvojen ja maise-

manhoidollisten tarpeiden mukaan suunniteltua met-

sänhoitoluokitusta – voidaan turvata ja edistää. 

 

Vesivoimalaitoksen toiminta lakkautetaan ja nykyisten 

vesivoimarakenteiden alueelle kunnostetaan luon-

nonmukainen, kalojen nousun mahdollistava koski-

mainen uoma. Kunnostustoimenpiteitä päätettiin 

tehdä myös muualla Tourujoessa. Kunnostuksen yleis-

suunnittelu käynnistettiin vuoden 2016 aikana ja 

suunnittelutyö jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka, 

minkä jälkeen käynnistyy tarkempi suunnitteluvaihe. 

Kehittämissuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä 

on jo ehditty toteuttaa muun muassa Tourujoen 

puisto. 

 
Kuva: Kimmo Rampanen 
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7. Monimuotoinen luonto 

Lammaslaitumet 
 

Lampaiden kesäpestit alkoivat Jyväskylässä vuonna 

2004, kun kaupunki kokeili laidunnusta vesakoitu-

massa olevilla peltoalueilla. Lampaat elävöittävät mai-

semaa ja kunnostavat sitä syömällä ei-toivottua kas-

villisuutta. Pusikoitumista ja umpeenkasvua on saatu 

vähenemään, kun syötäväksi kelpaava aluskasvillisuus 

on popsittu laidunalueilta parempiin suihin. 

 

Kuokkalan alueella on paljon vanhoja, vesakoituneita 

peltoja ja rantametsiä, jotka halutaan säilyttää avoi-

mina. Kaupunki huolehtii laitumien aitaamisesta ja ai-

tojen kunnosta sekä lampaiden päivittäisestä valvon-

nasta. Lampaiden laitumia siirrellään kesällä ruuan riit-

tävyyden mukaan, ja lampaat palaavat kotitilalleen 

elokuun puolivälissä. 

Kuva: Petra Kataja-aho 



32 

 

 

 

  

8. VIIHTYISÄ 

ASUINYMPÄRISTÖ 

Kuva: Matti Häyrynen 
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8. Viihtyisä asuinympäristö 

misen järjestämiseksi laaditaan yleis- ja asemakaavoja. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käyttä-

misen suunnittelun tavoitteena on edistää muun mu-

assa rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriar-

vojen vaalimista sekä hyvää rakentamista. 

 

Myös rakentaminen ja rakennusten purkaminen pe-

rustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Sekä rakenta-

misessa että rakennuksen tai sen osan purkamisessa 

on huolehdittava, ettei turmella historiallisesti tai ra-

kennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kau-

punkikuvaa. Rakennuksen on sovelluttava ympäris-

töön ja maisemaan sekä täytettävä kauneuden ja so-

pusuhtaisuuden vaatimukset. Purkamisluvan myöntä-

misen edellytyksenä on puolestaan, ettei hävitetä ra- 

kennettuun ympäristöön sisältyviä perinne-, kauneus- 

tai muita arvoja. Rakentamisessa on muutoinkin nou-

datettava hyvää rakennustapaa. 

 

Koska ei voida yksiselitteisesti sanoa, millainen on 

kaunis rakennettu ympäristö tai sopiiko uudisraken-

nus aiempaan kaupunkikuvaan, kaavoittaminen on 

usein erilaisten intressien ja ristiriitojen yhteensovitta-

mista. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena onkin 

myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioi-

den valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikut-

teisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin 

tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. 

Ympäristöpolitiikan päämäärä: Huolehditaan 

olemassa olevien esteettisten ja kulttuuristen ar-

vojen säilymisestä, kun luodaan uutta kaupunki-

miljöötä kaavoituksen ja rakentamisen keinoin 

 

2013–2016: Suojeltujen rakennusten määrä li-

sääntyi mutta toisaalta myös niiden purkamiseen 

annettujen lupien määrä kasvoi. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää 

alueiden käyttäminen ja rakentaminen niin, että luo-

daan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä ediste-

tään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kult-

tuurisesti kestävää kehitystä. Kunnan alueiden käyttä- 

 

Kuva: Tiina T. Ruotsalainen Kuva: Tero Takalo-Eskola 
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8. Viihtyisä asuinympäristö 

Keskusteluyhteys Keski-Suomen museoon on tiivis 

erityisesti Tourujoen kehittämissuunnitelman sekä 

vanhan paperitehtaan suunnittelun ja kaavoituksen 

osalta. Suojellun piipun lyhentäminen ja kunnostami-

nen alueen maamerkkinä ja keskeisenä osana Piippu-

toria käynnistyi keväällä 2015 ja valmistui syksyllä 

2017. Prosenttikulttuuriperiaate yhdessä Kankaan 

muiden yhteisjärjestelyiden kanssa edesauttaa kult-

tuurihistoriallisten arvojen vaalimista osana rakentu-

vaa ympäristöä. 

AVOin kaupunkiympäristö 

– polku uuteen toiminta-

malliin 
 

AVOin Kaupunkiympäristö -polku käynnistettiin Jy-

väskylän kaupunkisuunnittelussa vuoden 2016 loppu-

puolella. Sen tavoitteena on uudistaa vuonna 2002 

laadittua Jyväskylän kaupungin arkkitehtuuripoliittista 

ohjelmaa sekä yhdistää suunnittelun kulttuuriset ja 

kaupunkikuvalliset tavoitteet viherpolitiikasta ja osal-

lisuusohjelmasta kumpuaviin tavoitteisiin ja toimenpi-

teisiin. 

 

Ohjaavaksi periaatteeksi on määritetty yhdessä tehty 

jyväskyläläinen kaupunki, jossa yhdistyvät vetovoimai-

nen ja kestävä rakentaminen sekä viihtyisä ympäristö. 

Tavoitteena on vastata kaupunkiympäristön suunnit-

teluun ja rakentamiseen liittyviin haasteisiin pitkäjän-

teisillä ja eri näkökulmat huomioivilla ratkaisuilla sekä 

kyvyllä reagoida nopeisiin muutoksiin. 

Kangas – keskellä kaupun-

kia 
 

Kangas sijaitsee noin 600 metrin päässä Jyväskylän 

ydinkeskustasta. Kankaan paperitehtaan toiminta lak-

kautettiin alkuvuonna 2010, mikä käynnisti alueen ke-

hittämisen. Kangas siirtyi kaupungin hallintaan mar-

raskuussa 2010, ja alueen osayleiskaava sai lainvoiman 

syksyllä 2014. Kangas on Jyväskylän kaupungin mer-

kittävin aluekehityshanke, tulevaisuuden älykäs kau-

punginosa, jossa asutaan, työskennellään, opiskel-

laan ja viihdytään. 

 

Kankaan kehittämisen teemat – vihreä, sydän, jalka ja 

kestävä – yhdessä alueen rakennusten ja rakenteiden 

suojeluarvojen kanssa ovat Kankaan suunnittelun läh-

tökohtia, joita ohjataan muun muassa vuonna 2015 

valmistuneen Kankaan Laatuaapisen avulla. Uudet oi-

vallukset ja viisaat ratkaisut vaihtuvat vanhojen kaavo-

jen tilalle alueen mielenkiintoista historiaa unohta-

matta. 

 

Kuvat: Matti Häyrynen 
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 2013 2014 2015 2016 Trendi 

Pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä      

Jätevesivuodot vesistöihin (m3) 395 248 543 1 442*  

Asemakaava-alueelle myönnettyjen, hulevesien käsittelysuunnitelman sisältävien uusien teollisuus- ja lii-

kerakennuksien rakennuslupien osuus kaikista teollisuus- ja liikerakennusten rakennusluvista (%) 
100 100 100 **  

Kaavoittamattomille I ja II luokan pohjavesialueille kaavoitetut teollisuus- ja liiketontit (lkm) 0 0 0 0  

Valvontajärjestelmän piirissä olevien jätevesipumppaamojen osuus kaikista jätevesipumppaamoista I luo-

kan pohjavesialueilla (%) 
100 100 100 100  

Valvontajärjestelmän piirissä olevien jätevesipumppaamojen osuus kaikista jätevesipumppaamoista II 

luokan pohjavesialueilla (%) 
100 100 100 100  

Vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä pitkällä tähtäimellä      

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian / sähkön / kaukolämmön osuus energian / sähkön / kau-

kolämmön kokonaistuotannosta (%) 
45,1 51,9 51,7 51,6  

Asemakaavoitetulla alueella asuvan väestön osuus koko väestöstä (%) 91 91 91 91  

Jyväskylän kaupungin uudisrakennusten energiatehokkuusluokka (uudisrakennusten lkm per energiate-

hokkuusluokka) 
1C 1B 

1B 

1C 

ei uudisraken-

nuksia  

Ehkäistään jätteiden syntyä ja edistetään niiden hyötykäyttöä      

Jätehuollon järjestämät jätteen synnyn ehkäisyyn tähtäävät tilaisuudet (lkm) 108 141 143 155  

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kautta tulevan jätteen hyötykäyttöaste (%) 35 35 35 36  

Ennaltaehkäistään ja vähennetään liikennemelulle altistumista      

Tie-, raide- tai lentoliikenteen aiheuttaman yli 55 dB:n melutason vyöhykkeelle kaavoitetut asuinkiinteis-

töt / tontit (lkm) 
39 2 6 11  

Huomioidaan ympäristönäkökohdat mahdollisuuksien mukaan vaatimuksina tai valintakritee-

reissä keskitetyissä hankinnoissa, merkittävissä kaupungin kertahankinnoissa sekä palvelualueilla 

kilpailutettavissa vuosisopimuksissa 

     

Sähköisen tilausjärjestelmän kautta ostetut Energy Star-, EU-kukka- tai Joutsenmerkki-merkityt sopimus-

tuotteet (€)*** 
147 338 275 160 230 759 198 898  

Energy Star-, EU-kukka- tai Joutsenmerkki-merkittyjen sopimustuotteiden osuus kaikista sähköisen ti-

lausjärjestelmän kautta ostetuista sopimustuotteista (%)*** 
40 52 7 6  

Ympäristömerkityt ostopalvelut (€) 95 459 119 122 131 187 145 200  

Ympäristöpolitiikan mittarit 2013–2016 
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Turvataan riittävästi rakentamatonta luontoa asukkaiden virkistyksen ja ekologian tarpeisiin kau-

punki- ja maankäytön suunnittelussa 
     

Asemakaavoitettujen viheralueiden pinta-ala / asemakaavoitetuilla alueilla asuva väestö (m2) 223 221 226 227  

Varmistetaan luonnonhoidossa ja -suojelussa, että luonto säilyy terveenä ja monimuotoisena ja 

luonnonvarojen käyttö on kestävällä pohjalla 
     

Luonnonsuojelualueiden ja -varausten osuus kaupungin omistamasta maa- ja vesipinta-alasta (%) 4 4,4 4,4 5,9  

Hyödynnettyjen maamassojen osuus kaikista ylijäämämaamassoista (%) 57,0 53,5 63,5 56,0  

Huolehditaan olemassa olevien esteettisten ja kulttuuristen arvojen säilymisestä, kun luodaan 

uutta kaupunkimiljöötä kaavoituksen ja rakentamisen keinoin 
     

Asemakaavalla suojeltujen valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöalueiden 

osuus kaikista kaupungin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (%) 
30 30,1 30,1 30,5  

Kaavalla tai rakennussuojelulailla suojeltujen rakennusten purkamiseen annetut luvat (lkm) 4 7 10 **  

*20.7.2016 1 100 m3:n vuoto Tikassa 

**tietoa ei saatu 

***luvut eivät ole vertailukelpoisia 
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 2013 2014 2015 2016 

 
Tulot 

1 000 € 

Kulut 

1 000 € 

Investoinnit 

1 000 € 

Tulot 

1 000 € 

Kulut 

1 000 € 

Investoinnit 

1 000 € 

Tulot 

1 000 € 

Kulut 

1 000 € 

Investoinnit 

1 000 € 

Tulot 

1 000 € 

Kulut 

1 000 € 

Investoinnit 

1 000 € 

Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 34 122 - 103 258 - 69 229 9 79 223 - 

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely - 659 - 4 619 19 - 629 38 - 634 48 

Jätehuolto 6 754 5 850 - 7 220 6 107 - 7 342 6 013 - 7 465 6 693 - 

Maaperän ja pohjaveden suojelu 12 102 - - 675 11 9 555 - - 619 - 

Melun ja tärinän torjunta - - - - 4 - - 38 41 - 21 - 

Luonnon- ja maisemansuojelu 512 315 - 1 279 - - 214 - - 219 50 

Muut ympäristönsuojelutoimenpi-

teet 
385 3 213 - 282 2 828 - 583 3 500 8 606 4 372 6 

Yhteensä 7 697 10 261 - 7 610 10 771 30 8 003 11 178 96 8 150 12 781 103 

Ympäristöperusteiset verot ja vero-

luonteiset maksut 
70 1 072  67 1 043  73 1 127  85 175  

Poistot ja arvon alentumiset - 27  - 28  - 21  - 32  

Yhteensä 

(sisältäen verot ja poistot) 
7 767 11 360  7 677 11 842  8 076 12 326  8 235 12 988  

Ympäristökulut, netto 

(sisältäen verot ja poistot) 
 3 593   4 165   4 250   4 753  

Ympäristötilinpäätös 2013–2016 


