
Resurssiviisas Jyväskylä 
-ohjelma 2040



Jyväskylän kaupunki on jätteetön, päästötön ja ylikulutukseton 
kestävän hyvinvoinnin kaupunki viimeistään vuonna 2040. 

Hiilineutraali se on jo vuonna 2030.

• Jyväskylän kaupunki on sitoutunut pitkäjänteisesti resurssiviisauden 
tavoitteluun. Se on myös nostanut yhdeksi strategiansa kärjeksi 
resurssien viisaan käytön ja integroinut resurssiviisauden osaksi 
kaupungin kokonaisjohtamista, sen talouden ja toiminnan vuosikelloa. 

• Jyväskylän määrätietoista resurssiviisaustyötä viitoittamaan on laadittu 
yhteistyössä alueen eri toimijaryhmien kanssa tämä 
resurssiviisausohjelma, jossa määritellään keskeisimmät askelmerkit 
siihen, kuinka noita tavoitteita lähestytään.

• Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma kattaa Jyväskylän resurssiviisauteen 
liittyvät keskeiset ohjelmat, tiekartat ja sitoumukset. Ohjelman avulla 
järkeistetään toimintaa, koordinoidaan resurssiviisaustyötä sekä 
yksinkertaistetaan seurantaa ja raportointia.

• Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma toimii Jyväskylän kaupungin 
sitoumuksena toteuttaa kansallisia ilmastotavoitteita. Ohjelma 
toteuttaa myös osaltaan Edelläkävijyydestä kestävää kasvua -
kaupunkiohjelman 2018-2022 (TEM) ja Kestävän kaupunkikehitys -
ohjelman 2017-2022 (YM) tavoitteita.

Resurssiviisaus 
on kykyä käyttää 

erilaisia resursseja  
harkitusti ja hyvinvointia 
sekä kestävää kehitystä 

edistävällä tavalla.



Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman kattavuus
NYKYISET 
OHJELMAT 

UUDEN
OHJELMAN 
TEEMAT 

Ympäristöpolitiikka Resurssiviisaus-
tiekartta

Jyväskylän ilmasto-
ohjelma

Hulevesiohjelma Energiaviisas 
Jyväskylä -ohjelma

Energiatehokkuus-
sopimus (KETS)

EU:n 
kaupunginjohtajien 
energia- ja 
ilmastositoumus ja
toimenpideohjelma
(SECAP)

Energia x x x x x x

Liikkuminen ja 
yhdyskuntarakenne

x x x x x x x

Kulutus  ja 
materiaalikierrot

x x x x x x

Ruuantuotanto ja      
-kulutus

x

Luonnonvedet ja 
vedenkäyttö

x x x x x x x

Luonnon 
monimuotoisuus ja 
virkistyskäyttö

x x x x

Järkevä 
jyväskyläläinen

x x x x x



Teemat

Liikkuminen ja 
yhdyskuntarakenne

Luonnon monimuotoisuus 
ja virkistyskäyttö



Ohjelman teemat ja visiot 2040

• Resurssiviisausohjelma on jaettu seitsemään eri teemaan. 

• Jokaiselle teemalle on oma visionsa sekä kolmesta viiteen tavoitetta vuoteen 2030 toimenpiteineen. 

Teemat: Visiot 2040:

1. Energia Energiaviisas Jyväskylä
2. Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne Hiilineutraali liikkuminen ja eheä yhdyskuntarakenne
3. Kulutus ja materiaalikierrot Neitseellisten raaka-aineiden käyttö on vähentynyt 

kestävälle tasolle, ja uusiomateriaaleihin perustuva 
kiertotalous maksimoitu

4. Ruuantuotanto ja -kulutus Yhden maapallon rajoissa tuotettu ja kulutettu ruoka luo 
hyvinvointia, terveyttä ja taloudellista kasvua

5. Luonnonvedet ja vedenkäyttö Puhtaat luonnonvedet ovat osa Jyväskylän brändiä 2025 
sekä vesiosaaminen ja -liiketoiminta kaupungin elinvoimaa

6. Luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö Jyväskylä on tunnettu monimuotoisesta luonnosta ja sen 
virkistyskäytöstä

7. Järkevä jyväskyläläinen Alue on kestävästi elinvoimainen ja houkutteleva sekä 
asukkaille että yrityksille

Käytetyt lyhenteet
KETS Kunta-alan energiatehokkuussopimus (vapaaehtoinen kuntien ja TEMin välinen sitoumus), nykyinen kausi 2017-2025
MaaS Liikkuminen palveluna (Mobility as a Service), eri liikkumismuotojen yhdistäminen palveluksi
SECAP Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelma (Sustainable Energy and Climate Action Plan), 

EU:n kaupunginjohtajien energia- ja ilmastositoumuksen (Covenant of Mayors) edellyttämä 

. 



Indikaattoriryhmät

• Jyväskylän resurssiviisauden indikaattorit kuuluvat seuraaviin indikaattoriryhmiin, 

ylimmältä hierarkia tasolta alaspäin:

* Agenda 2030, YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin SDG sidottu Indikaattoriryhmä (Mayors

Indicators)

** VireAvain Indikaattorit = Vihreän kasvun ja resurssitehokkuuden avainindikaattoriryhmä 

taustaindikaattoreineen, Valtioneuvosto, Ympäristöministeriö

*** Kutoskaupunkien kestävän kehityksen indikaattoriryhmä

**** Jkl kaupungin ympäristöpolitiikan mittari

• Indikaattoritiedot, jotka saatavissa esimerkiksi sidosryhmiltä ja kumppaneilta

• Merkintä on ainoastaan korkeimmalta hierarkiatasolta, jos sama indikaattori toistuu 

/tarkentuu kaikilla alemmilla tasoilla



1. Energia

Visio 2040: 

Energiaviisas Jyväskylä



1. Uusiutuvien energialähteiden osuus 
on kasvanut vähintään 80 %:iin 
paikallisessa energiantuotannossa (JE) 

2. Energiankulutus on vähentynyt
10 % vuoden 2012 tasosta

3. Kasvihuonekaasupäästöt 
vähentyneet 80 % vuoden 2012 
tasosta 

Indikaattori: Uusiutuvien energialähteiden osuus 
(%) käytetystä polttoaineesta (JE)

Indikaattori: Jyväskylän Energiankulutus GWh/v 
***Yhdyskunnan Energiankulutus kWh/as/v , 

Indikaattori: * Kasvihuonekaasu-
päästöt yhteensä  ja t CO2 -
ekv/asukas

Tavoite
2030



Suunnitellaan ja rakennetaan 
uusiutuvaa energiaa 
tuottavia laitoksia

Lisätään puun osuutta 
energiantuotannossa 
55 %:iin

Edistetään ja kehitetään 
lähienergian käyttöä

Rakennetaan geoterminen 
lämpövoimala

Lisätään biokaasun tuotantoa  ja 
parannetaan mädätysprosessin 
energiatehokkuutta saneeraamalla 
lietteenkäsittely

Selvitetään 10 000 m2 
aurinkovoimalan rakentamista 
Mustankorkealla

Lisätään puun osuutta paikallisessa 
energiantuotannossa 65 %:iin

Varastoidaan aurinkoenergiaa 

Hyödynnetään lähtevässä 
jätevedessä oleva lämpö 
puhdistamolla (lämpöpumppu)

Puun osuutta lisätään 
paikallisessa 
energiatuotannossa 75 %:iin

1.1 Energia 
Tavoite: Uusiutuvien energialähteiden osuus on kasvanut vähintään 80 %:iin paikallisessa energiantuotannossa. 

Otetaan käyttöön 
aurinkopaneelikenttä 
(200kWp) puhdistamolla

202620212019

Rakennetaan uusiutuvaa 
energiaa tuottavia järjestelmiä 
peruskorjausten yhteydessä, 
esim. aurinkopaneelit useilla 
kampuksilla (Gradia)



Energiatehokkuussopimuksien 
säästötoimenpiteet jaksolla 
2017-2020

Secap-toimenpiteet:

• Edistetään 
energiatehokkaita 
remontteja

• Vähennetään tieliikenteen 
energiankäyttöä

Uusi energiatehokkuus-
sopimuskausi

Energiatehokkuussopimuksen 
säästötoimenpiteet jaksolla 2021-2025

1.2 Energia
Tavoite: Energiankulutus on vähentynyt 10 % vuoden 2012 tasosta

20182019 2021 2026



Secap-toimenpiteet: 
• Lisätään uusiutuvan 

energiantuotantoa 
rakennuksissa

• Edistetään 
energiatehokkaita 
remontteja

Edistetään viilennyspalvelujen 
käyttöönottoa (ennen kaukokylmä)

Uusi energiatehokkuus-
sopimuskausi

1.3 Energia 
Tavoite: Kasvihuonekaasupäästöt vähentyneet 80 % vuoden 2012 tasosta  

Kokeillaan ja kehitetään uusiutuvan 
energian tuotantoon uusia polttoaineita 
ja energiatehokkuutta edistäviä 
ratkaisuja (JAMK) 

2018

Energiatehokkuussopimuksien 
säästötoimenpiteet (KETS)

Secap-toimenpiteet: 
• Lisätään uusiutuvan energian 

käyttöä liikenteessä
• Vähennetään liikenteessä 

syntyviä päästöjä
• Kehitetään älykkäitä sähkö-, 

lämpö- ja vesiratkaisuja 
kaupungin alueella 

2019 2021 2026

Selvitetään tarvittavat 
lisätoimenpiteet päästöjen 
vähentämiseksi



2. Liikkuminen ja 
yhdyskuntarakenne

Visio 2040: 

Hiilineutraali liikkuminen ja 

eheä yhdyskuntarakenne



1. Liikkumisen tarve on 
vähentynyt asumisen, 
työpaikkojen ja palveluiden 
fiksulla sijoittelulla ja 
digitaalisilla ratkaisuilla.

2. Kävelyn ja pyöräilyn 
edellytykset ovat hyvät ja 
kannustimet tukevat 
lihasvoimin liikkumista.

3. Jyväskylässä on toimiva ja 
kattava joukkoliikenne.

Indikaattori: Hiilineutraali liikkuminen 
***Kulkumuotojakauma, henkilöliikenteen 
matkojen jakautuminen eri kulkumuodoille

Indikaattori: ***Tiiviiden alueiden 
asukkaiden määrä ja osuus koko 
väestöstä (asukkaita, %)

5. Jyväskylässä on hyvät 
mahdollisuudet vähäpäästöisten 
ajoneuvojen tankkaukseen ja 
lataukseen.

4. Älykkäät 
liikenneratkaisut ja 
liikkumisen palvelut 
mahdollistavat sujuvat 
matkaketjut.

Tavoite
2030

Indikaattori: 
Vähäpäästöisten 
ajoneuvojen määrä/v

Indikaattori: ***Joukkoliikenteen 
matkamäärä matkaa/as/v



Varmistetaan esim. Kankaan alueella 
digitaalisille palveluille erinomaiset 
tietoliikenneyhteydet ja 
matkapuhelinverkon kuuluvuus

Eheytetään Jyväskylän yhdyskuntarakennetta 
kaupunkikeskustaa ja aluekeskustoja 
kehittämällä sekä tiivistämällä ja täydentämällä 
yhdyskuntarakennetta

2.1 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne 
Tavoite 1: Liikkumisen tarve on vähentynyt asumisen, työpaikkojen ja palveluiden fiksulla sijoittelulla ja 
digitaalisilla ratkaisuilla

Otetaan käyttöön liikkumisen tarvetta
vähentäviä uusia etä- ja digipalveluita

2021

Vältetään uudistettujen pysäköintinormien 
mukaisesti liiallisten autopaikkojen rakentamista

Parannetaan 
etätyömahdollisuuksia 
kaupunkikonsernissa

Edistetään digitaalisuutta 
opetuksessa ja muussa toiminnassa 

2019 2021 2026

Sijoitetaan uudet asuinalueet  
hyvän palvelutason 
joukkoliikennereittien varrelle

Sijoitetaan kaupan suuryksiköt 
yhdyskuntarakenteeseen 



Parannetaan kävely- ja pyöräilyväylien laatua ja 
esteettömyyttä sujuvan ja turvallisen liikkumisen 
mahdollistamiseksi

• Kehitetään kävely- ja pyöräväylien 
talvikunnossapitoa  

• Uusitaan ja parannetaan kävelyn ja pyöräilyn 
opastusta ja viitoitusta

2.2 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne 
Tavoite 2 : Kävelyn ja pyöräilyn edellytykset ovat hyvät ja kannustimet tukevat lihasvoimin liikkumista

Otetaan käyttöön keskusta-
Kangas-Seppälä -baana 

Laajennetaan kävelykeskustaa 
(Väinönkatu, Pihakatu 
yläkaupungilla)

Kehitetään pyöräpysäköintiä 

• Määritetään pyöräpysäköinnin 
laatuvaatimukset 

• Lisätään keskustan pyöräpaikkojen määrää, 
rakennetaan liityntäpysäköintipaikkoja 
pyörille

Toimitaan suunnannäyttäjänä 
fiksun työmatkaliikkumisen 
edistämistoimenpiteissä ja 
tuetaan alueen muita työnantajia 
toimenpiteiden toteutuksessa 

Otetaan käyttöön 
Laajavuoren baana

Otetaan käyttöön Palokan
baana

Korkealaatuiset 
pyöräbaanat ja väylät, joilla 
pyöräily ja kävely on 
eroteltu toisistaan 

2019 2021 2026

Suunnitellaan kampukset 
esteettömiksi (Gradia)



Kehitetään matkustajainformaatiota

• otetaan käyttöön reaaliaikainen seuranta 

• otetaan käyttöön infonäyttöjä

2.3 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
Tavoite 3: Jyväskylässä on toimiva ja kattava joukkoliikenne 

Sovitetaan yhteen 
joukkoliikenne ja MAAS-
palvelut  

Parannetaan pysäkkien laatua

Lisätään joukkoliikenteen mobiilipalveluita

Otetaan käyttöön liikennevalo-
etuuksia joukkoliikenteelle

Parannetaan palvelutasoa 
erityisesti runkolinjoilla

Kehitetään 
paikallisliikennekeskusta ja 
parannetaan sen palveluita 

Parannetaan alueiden 
saavutettavuutta (esim. 
kehäväylä)

Saavutetaan tunnin 
junayhteys Tampereelle

Kannustetaan joukkoliikenteen 
käyttöön hinnoittelun avulla

Kannustetaan joukkoliikenteen 
käyttöä oman auton sijaan (JAMK)

2019 2021 2026

Paikallinen ja seudullinen 
raideliikenne täydentää 
kulkutapamahdollisuuksia

Saavutetaan kampukset helposti 
myös joukkoliikenteellä (Gradia)



Otetaan käyttöön kaupunkipyörät 

2.4 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne 
Tavoite 4: Älykkäät liikenneratkaisut ja liikkumisen palvelut mahdollistavat sujuvat matkaketjut 

Tuotetaan ja hyödynnetään 
avointa dataa älykkäiden 
liikenneratkaisujen 
mahdollistamiseksi

Tuetaan MAAS-toimijoita 
markkinoille tulossa mm. 
osallistumalla pilottikokeiluihin ja 
hankkeisiin

Otetaan käyttöön yhteiskäyttöautopalveluja 
kaupunkiorganisaatiossa ja Kankaalla 
(keskustan kaavoitus mallina)

2019 2021 2026



Hankitaan ensisijaisesti vähäpäästöisiä 
ajoneuvoja (JAMK)

2.5 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne 
Tavoite 5. : Jyväskylässä on hyvät mahdollisuudet vähäpäästöisten ajoneuvojen tankkaukseen ja lataukseen

Huolehditaan kaavoituksella ja 
muilla toimenpiteillä, että biokaasun 
tankkausverkoston laajentaminen 
on mahdollista

Hankitaan käyttöön ensisijaisesti ajoneuvoja, 
joiden käyttövoimana on biokaasu

Edistetään sähköajoneuvojen 
latausverkoston laajentamista

2019 2021 2026

Edistetään biokaasun ja/tai vähäpäästöisen 
kaluston käyttöä joukkoliikenteessä ja 
sopimuskuljetuksissa kilpailutuksissa

Rakennetaan sähköajoneuvojen 
latauspisteitä (Gradia)



3. Kulutus ja materiaalikierrot

Visio 2040: 
Neitseellisten raaka-aineiden käyttö on 

vähentynyt kestävälle tasolle, ja 
uusiomateriaaleihin perustuva kiertotalous 

maksimoitu



1. Jyväskylässä on käytössä 
edistyksellisiä ratkaisuja, joiden avulla 
pystytään ehkäisemään jätteen syntyä 
sekä käyttämään materiaalina 
hyödynnettävissä oleva jäte.

2. Elinkaariajattelu ja/tai 
ympäristönäkökohdat on huomioitu 
hankintojen vaatimuksissa tai 
valintakriteereissä.

3. Julkisilla hankinnoilla on luotu 
kysyntää vaihtoehtoisille, 
resurssiviisautta tukeville ratkaisuille.

Indikaattori : 
***Kaupunkiorganisaation jätteiden 
materiaalihyötykäyttöaste

Indikaattori: ***Ympäristökriteerit 
sisältävien kilpailutusten osuus M€ 
sekä ympäristökriteerit sisältävien 
kilpailutusten osuus kpl /v

Indikaattori: Vaikuttavien 
hankintojen tiekartan 
toteuman osuus/v 

Tavoite
2030



Hyödynnetään tietomallinnusta maamassojen 
hallinnassa

3.1 Kulutus ja materiaalit 
Tavoite 1: Jyväskylässä on käytössä edistyksellisiä ratkaisuja, joiden avulla pystytään ehkäisemään jätteen syntyä 
sekä käyttämään materiaalina hyödynnettävissä oleva jäte

Otetaan rakennussuunnittelun 
lähtökohdaksi se, miten rakennukset 
voidaan järkevästi korjata tai purkaa 
osiin edelleen hyödynnettäväksiEdistetään purkumateriaalien 

välivarastointia ja ”materiaalipörssiä” 
uusiokäyttöä varten

Sisällytetään rakennusten 
purkutoimeksiantoihin kierrätystarkastelu

2019 2021 2026

Toteutetaan Mustankorkean 
ekoteollisuuspuisto

Hyödynnetään jäteveden 
puhdistamon  liete ja sen sisältämät 
ravinteet Mustankorkealla 
viherrakentamisen multatuotteiden 
valmistuksessa

Otetaan käyttöön Mustankorkean 
maa-ainespankkialue

Edistetään 
biokaasuliiketoimintaa 

Tehdään jätehuollosta 
älykästä (seurataan 
jätemääriä ja kustannuksia 
reaaliaikaisesti)

Tehostetaan biojätteen erilliskeräystä 
ja sen hyötykäyttöä 

Testataan jakamistalouden uusia 
ratkaisuja 

Edistetään bioperäisten materiaalien 
ja tuotteiden tunnettavuutta ja 
käyttöä (JAMK)

Edistetään ja kehitetään 
sivuvirtojen hyödyntämistä 

Hyödynnetään suurin osa 
purkujätteestä

Kierrätetään materiaalit paremmin, 
esim. aloitetaan muovinkeräys 
(Gradia)

Tehdään jätehuollosta älykästä 
(Gradia)



Kehitetään kestävän kehityksen osaamista 
toimialojen omissa kilpailutuksissa

3.2 Kulutus ja materiaalit 
Tavoite 2: Elinkaariajattelu ja/tai ympäristönäkökohdat on huomioitu hankintojen vaatimuksissa tai valintakriteereissä

Otetaan käyttöön Tikan resurssiviisas 
päiväkoti Mahdollistetaan hankintakriteerien avulla, 

että voidaan hankkia paikallisesti tuotettua

Otetaan resurssiviisas 
rakentaminen toimintatavaksi

Integroidaan kiertotalous 
osaksi useimpia tutkintoja 

2019 2021 2026

Hyödynnetään Luovalla kampuksella 
paikallisia materiaaleja kuten sellua ja 
turvetta sekä öljyhamppua 
prototyyppien raaka-aineena (Gradia)



3.3 Kulutus ja materiaalit
Tavoite 3: Julkisilla hankinnoilla on luotu kysyntää vaihtoehtoisille, resurssiviisautta tukeville ratkaisuille

2019 2021 2026

Kokeillaan ympäristöystävällisiä ja 
uusiomateriaaleja hyödyntäviä 
katupäällysteiden ja viherrakentamisen 
ratkaisuja

Hyödynnetään rakennusten rakentamisessa 
tutkittuja, kestäviä ja terveellisen 
lopputuloksen takaavia 
kierrätysmateriaaleja

Otetaan tilasuunnittelun lähtökohdaksi 
muuntojoustavuus ja tilojen käytön 
tehokkuus 

Edistetään digitalisaatiota ja 
robotiikkaa hoitotyössä

Lisätään reilun kaupan tuotteiden 
käyttöä kaupungin tilaisuuksissa

Kehitetään älykkäitä 
asumisympäristöjä

Selvitetään terveyttä 
tarkkailevien hoiva-asujen 
hankkimista potilaille

Otetaan käyttöön omahoidon, 
ennaltaehkäisyn ja 
asiakaslähtöisyyden uudet, myös 
digitaaliset ratkaisut

Hankitaan älylääkekaapit 
sairaala Novaan 
(itseohjautuvat tilaukset ym.)

Toteutetaan muuntojoustavia tiloja 
ja otetaan suunnittelun 
lähtökohdaksi tilatehokkuus, myös 
käyttöajoissa (Gradia)



4. Ruuantuotanto ja -kulutus

Visio 2040: 
Yhden maapallon rajoissa tuotettu ja kulutettu 

ruoka luo hyvinvointia, terveyttä ja 
taloudellista kasvua



1. Ruokahävikin määrä on enintään 8 %. 

2. Lähi-, kasvis- ja luomuruuan kulutus on kasvanut. 

3. Alueen ruokaketju on 
kestävä ja innovatiivinen.

Indikaattori: 
Hävikin osuus Kylän 
Kattauksessa tuotetusta 
ruuasta 

Indikaattorit: 
Kylän Kattauksessa käytetyn lähiruuan 
määrä lkm sekä kg/ v
Kylän Kattauksen ruokalistassa 
kasvisruuan valikoiman  lisääntyminen
Kylän Kattauksessa luomuporras 3

Indikaattori : 
Elintarvikealan yritysten 
määrä

Tavoite
2030



4.1 Ruuantuotanto- ja kulutus
Tavoite 1: Ruokahävikin määrä on enintään 8% 

2019 2021 2026

Hankitaan  eettisesti, ekologisesti ja 
taloudellisesti hintalaatusuhteeltaan parasta 

Tehostetaan reaaliaikaista 
biojäteseurantaa

Tehostetaan raaka- ja ruoka-aineprosessia 
edelleen kysyntää vastaavaksi

Laajennetaan 
tähdelounaskonseptia 

Tehostetaan hävikin hyötykäyttöä 
(ml yritykset, ResQ)

Vähennetään ruokahävikkiä ja 
jätteen syntyä (Gradia)



Korvataan ruokavaliossa lihankulutusta 
paikallisilla kauden mukaisilla kasviksilla 

4.2 Ruuantuotanto- ja kulutus
Tavoite 2: Lähi-, kasvis- ja luomuruuan kulutus on kasvanut 

Brändätään lähiruokaa

Lisätään luomutuotettujen raaka-
aineiden käyttöä

Toteutetaan Portaat luomuun -ohjelmaa 

Osallistutaan aktiivisesti lähiruuan 
kehittämiseen  (tutkimus- ja 
hanketyö)

Kylän Kattaus tuottaa osan 
ruuastaan itse

Suunnataan tuotekehitystyötä 
lähiruokatuotteisiin

Tarjotaan liharuokaa vain 
kerran viikossa

Vähennetään lihan kulutusta

Edistetään uusien proteiinilähteiden ja 
luonnonkasvien käyttöä ruokana 

Edistetään alueen 
luomuliiketoimintaa

Kehitetään ikäihmisten 
ruokapalveluita muuttuvassa 
yhteiskunnassa

Käytetään lähiruokaa enemmän

Kehitetään Kylän Kattauksessa 
omaa raaka-ainetuotantoa 
(vesiviljely ja yrtit)

Muutetaan uudis- ja saneerausrakentamisessa 
koristepuutarhoja hyötypuutarhoiksi

Edistetään lähiruuan tuotantoa, 
tuotteistamista, markkinointia ja 
käyttöä (JAMK)

2019 2021 2026

Tehdään Kylän Kattaukselle 

ruokastrategia 

Rakennetaan kasvisvoittoinen 
ja sesonginmukainen 
ruokalista (Gradia)



Hankitaan enemmän kestävästi tuotettuja 
reilun kaupan tuotteita (Reilun kaupan 
kaupunki) 

4.3 Ruuantuotanto- ja kulutus
Tavoite 3: Alueen ruokaketju on kestävä ja innovatiivinen

Tuotekehityksessä kokeillaan uusien  
proteiinilähteiden käyttöä

Hyödynnetään alihankkijoita  
erikoisruokavaliotuotannon 
laajentamisessa

Jatketaan kokeilevaa kehittämistä  ja ollaan 
aktiivinen yhteistyökumppani (esim. hamppu 
ja muut kasvisproteiinit) Lisätään järvikalan tuotantoa ja 

käyttöä (JAMK)

Kehitetään uusia teknisiä ja 
toiminnallisia ratkaisuja 
järvikalantuotanto ja –
toimitusketjuun  (JAMK)

Tehostetaan someviestintää ja 
markkinointia (blogit) (JAMK)

Kehitetään keskisuomalaista 
maidontuotantoa (JAMK)

Laajennetaan riistataloutta 
matkailuvaltiksi ja uusien 
elinkeinojen tuomiseksi 
maaseudulle (JAMK)

Kehitetään uusien proteiinien 
tuotantoa ja käyttöä (esim. 
hyönteiset, levät) (JAMK)

Villivihannesten  (esim. nokkonen) 
käyttömahdollisuuksia kasvatetaan

Tuotetaan oma ekologisen 
ruokavalion keittokirja koteihin 
hankittaviksi/jaettaviksi

Edistetään maaseudun elinkeinojen 
monipuolistumista (JAMK)

2019 2021 2026

Kokeillaan ja kehitetään 
toimintamalleja ravinnekiertoon ja 
kestävään liiketoimintaan (JAMK)

Tunnustetaan lähiruuan merkitys 
paikallistaloudessa ja sen 
edistämiseksi tehdään erilaisia 
kokeiluja



5. Luonnonvedet ja 
vedenkäyttö

Visio 2040: 
Puhtaat luonnonvedet ovat osa Jyväskylän brändiä 

2025 sekä vesiosaaminen ja -liiketoiminta 
kaupungin elinvoimaa



1. Pinta- ja pohjavesien tila on hyvä.

2. Vedenkäyttö on vähentynyt ja 
vesiliiketoiminta lisääntynyt.

Indikaattori: *Pinta- ja pohjavesien 
tilan luokitus

Indikaattorit: 
Vesiliiketoiminnan 
liikevaihto
Yhdyskunnan 
vedenkäyttö l/as/vrk

Tavoitteet
2030

3. Hulevedet hallitaan 
syntypaikallaan, ensisijaisesti 
luontopohjaisin ratkaisuin. 

Indikaattori: 
Toteutettujen 
hulevesirakenteiden 
määrä ja seurannalla 
todettu vaikuttavuus.



Tehdään Tourujoen kunnostussuunnitelma

5.1 Luonnonvedet ja vedenkäyttö 
Tavoite: Pinta- ja pohjavesien tila on hyvä 

Päivitetään pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelmat

Toteutetaan Savulahden 
hulevesirakenteet 

Poistetaan jätevesien 
kokonaistypestä 70 % 

Toteutetaan Green Street -
pilottihanke 

Edistetään Vesangan
koskireitin kunnostusta

Selvitetään jätevedenpuhdistamon 
jäteveden ja lietteen 
mikromuovipitoisuuksia sekä huume- ja 
lääkejäämiä

Osallistutaan kansalliseen 
vesistöjen tilan seurantaan

Toteutetaan Tourujoen
virtavesikunnostus ja puretaan 
säännöstely

2019 2021 2026



Hyödynnetään kaikki 
jätevedenpuhdistamon virrat 
biojalostamolla

5.2 Luonnonvedet ja vedenkäyttö 
Tavoite: Vedenkäyttö on vähentynyt ja vesiliiketoiminta lisääntynyt. 

Tavoitellaan kansainvälistä 
kasvua Pisara-liiketoiminnalle

Tehdään työtä veden käytön 
vähentämiseksi (suuttimet, 
vesimittarit, neuvonta ja ohjaus,  
innostaminen ja vinkit, kampanjat)

Pisara vastaa vähintään yhdestä 
kansainvälisen kohteen 
vesihuollosta joko kokonaan tai osin

Edistetään etäluettavien 
vesimittareiden asennusta ja 
vedenkäytön huoneistokohtaista 
seurantaa

Edistetään Pohjois-Päijänteen 
brändäämistä ja lähimatkailua 

Matkailussa hyödynnetään Western 
Lakeland -teemoja

Kehitetään vettä säästäviä 
ratkaisuja esim. ruuantuotantoon 
(JAMK)

Edistetään haja-asutusalueiden 
vesihuollon kehittämistä 
(JAMK)

2019 2021 2026



5.3 Luonnonvedet ja vedenkäyttö 
Tavoite: Hulevedet hallitaan syntypaikallaan, ensisijaisesti luontopohjaisin ratkaisuin 

Toteutetaan Savulahden 
hulevesirakenteet 

Toteutetaan Green Street -
pilottihanke 

2019 2021 2026

Pilotoidaan Storm Tac –
arviointimenetelmää.

Testataan hulevesien 
laadullista arviointia 
Savulahti II-kaavassa ja Länsi-
Palokan suunnittelussa.

Toteutetaan Vihertehokkuus-pilotti II 
Savulahti II –alueella.

Kaavoituksen yhteydessä tehtävien 
hulevesisuunnitelmien yhteydessä 
lisätään laadun hallintaa parantavia 
toimenpiteitä ja sovelletaan 
luontopohjaisia ratkaisuja.

Jatketaan Green Street II –
suunnittelua sekä Water Square –
pilottia (Puistokatu ja Puistotorin 
puisto).

Kokeillaan rakentamisaikaisten 
hulevesien hallinnan tehostamista, 
esim. Savulahti II –alueella.

Kehitetään rakennusjärjestystä 
luontopohjaisten ratkaisujen 
käyttämisestä pihoilla (opinnäytetyö)

Toteutetaan seurantaa Savulahden ja 
Eerolanpuron hulevesien 
hallintaratkaisujen sekä Green Street
pilotin osalta.

Laaditaan ohjeita/ infopaketti 
yksityisille toimijoille kiinteistöjen 
hulevesien hallinnasta

Keskustassa sovelletaan 
luontopohjaisia ratkaisuja 
hyödyntäen Green Street –
piloteista saatavia kokemuksia



6. Luonnon monimuotoisuus 
ja virkistyskäyttö

Visio 2040: 

Jyväskylä on tunnettu 
monimuotoisesta luonnosta ja sen 

virkistyskäytöstä



1. Jyväskylän luonnonsuojelualueverkosto on 
ekologisesti riittävä ja hyvin kytkeytynyt. 

2. Ulkoilu- ja virkistys- ja 
opetuskäyttöön osoitettu luonto 
on helposti saavutettavissa.

3. Jyväskylän kaupunki on metsien 
taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten 
tavoitteiden yhteensovittamisen 
edelläkävijä.

Indikaattori: 
***Luonnonsuojelualueiden ja 
–varausten osuus maa-alasta / 
kokonaispinta-alasta %

Indikaattori: 
***Virkistysalueiden osuus 
asemakaava-alueella % 

Indikaattori: Metsäohjelman 
vuosiraportti ja tehtyjen 
toimenpiteiden vastaavuus %

Tavoitteet
2030



6.1 Luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö 
Tavoite 1: Jyväskylän luonnonsuojelualueverkosto on ekologisesti riittävä ja hyvin kytkeytynyt

Käynnistetään viherosayleiskaavan 
laadinta. Kaavalla täydennetään 
nykyistä suojelualueverkostoa.

Toteutetaan Jyväskylän 
kaupungin 
yleiskaavan osoittamat 
luonnonsuojelualueet 
luonnonsuojelulailla vuoteen 
2029 mennessä

Nostetaan kaupungin omistamien 
metsien suojeluaste 17 % tasolle 
päivittämällä metsäsuunnitelma 
vastaamaan tavoitetta

Käynnistetään Jyväskylän 
luonnonsuojeluohjelman 
laadinta

2019 2021 2026



Kehitetään keskustan virkistysolosuhteita 
Kehä Vihreän toimenpideohjelman  
mukaisesti

6.2 Luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö 
Tavoite 2: Ulkoilu- ja virkistys- ja opetuskäyttöön varattu luonto on helposti saavutettavissa

Kehitetään keskustan läheisten järvien 
rantaraitteja 

Parannetaan virkistysalueiden 
esteettömyyttä

Laaditaan virkistys- ja retkeilyreitistöjen
toteuttamisohjelma

Kehitetään retkeilyreittejä (JAMK)

Toteutetaan esteetön luontopolku 
Haukanniemeen

Tehdään luontoretkeilyreitistöstä
kattava, hyvin hoidettu ja helposti 
saavutettava

2019 2021 2026



Toteutetaan metsäohjelmassa linjattuja 
metsänhoitoperiaatteita:

6.3 Luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö
Tavoite 3: Jyväskylän kaupunki on metsien taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
yhteensovittamisen edelläkävijä

Kehitetään Green Care -toimintaa 
(JAMK)

Hoidetaan ulkoilu- ja virkistysmetsiä  
ensisijaisesti jatkuvan kasvatuksen 
menetelmin ja vanhojen metsien 
piirteitä säilyttäen

Laaditaan päävirkistysalueille 
metsien hoitosuunnitelmat

Sovitetaan yhteen riista- ja 
metsätaloutta osana maaseudun 
uudistuvia elinkeinoja (JAMK)

Kehitetään kulttuuri- ja 
luontomatkailua (JAMK)

Edistetään lähimatkailua (JAMK)Hyödynnetään metsiä 

Green Care -toiminnassa

202620212019



7. Järkevä jyväskyläläinen

Visio 2040: 

Alue on kestävästi elinvoimainen 
ja houkutteleva sekä asukkaille 

että yrityksille



Tavoitteet
2030

1. Kaupunki toimii esimerkkinä resurssiviisaustyössä.

2. Kasvatuksella ja koulutuksella on varmistettu 
tulevaisuuden resurssiviisausosaaminen. 

3. Viihtyisä ja elinvoimainen kaupunkikeskusta. 

indikaattori: Ekologinen 
jalanjälki 

Indikaattori: Koettu 
hyvinvointi 
/Asukastyytyväisyys

Indikaattori: 
Cleantech-yritysten 
määrä

4. Jyväskylän resurssiviisas 
liiketoiminta lisääntyy.

Indikaattori: Kuntalaisten 
ympäristöasenteet 
ja tietoisuuskysely

5. Jyväskyläläisten 
kulutustottumukset 
tukevat resurssiviisautta

Indikaattori:
* Vihreä lippu -sertifikaatin 
omaavien oppilaitosten 
määrä suhteessa 
kouluikäiseen väestöön.



Edistetään mielikuvan muutosta: 
jäte = materiaali

7.1 Järkevä jyväskyläläinen
Tavoite: Kaupunki toimii esimerkkinä resurssiviisaustyössä

Toteutetaan digitalisaatio-ohjelmaa

Toteutetaan kaupunkikehitysalustoilla 
kokeiluja, tehdään onnistuneista kokeiluista 
levitettäviä malleja ja toimintatapoja 

2019 2021 2026

Laaditaan tilaohjelma: annetaan 
kaupunkitiloja kaupunkilaisten käyttöön 

Laaditaan digiohjelma:
kaupungin palvelut perustuvat 
älyteknologiaan ja digitaalisiin 
palveluihin

Edistetään lähienergian käyttöä 
ja biotalousinnovaatioita (JAMK)

Toteutetaan tilaohjelmaa

Selvitetään kaupungin 
lentomatkojen päästöjen 
kompensointi

Kompensoidaan kaupungin 
matkojen päästöt

Toteutetaan kiertotalouskokeiluita 

Vaikutetaan kansainvälisissä 
verkostoissa (rahoitus, kv-
markkinointi, benchmarkkaus)

Edistetään yksittäisten kiinteistöjen 
innovatiivisia 
energiantuotantoratkaisuja (JAMK)



Tarjotaan resurssiviisaus- ja 
kiertotalousopetusta kaikilla koulutusasteilla

7.2 Järkevä jyväskyläläinen 
Tavoite 2: Kasvatuksella ja koulutuksella on varmistettu tulevaisuuden resurssiviisausosaaminen

Rakennetaan kiertotalouskokonaisuudet 
oppilaitoksiin

Koulutetaan opiskelijoille elinkaariajattelua ja 
ympäristönäkökohtien huomioimista (JAMK)

2019 2021 2026

Tiivistetään yhteistyötä yliopiston 
School of Resource Wisdomin
kanssa

Edistetään resurssiviisaus-, kiertotalous- ja 
ympäristötietämystä ja kannustetaan 
tiedotuskampanjalla suunnitelmallisuuteen 

Hyödynnetään opinnäytetöistä 
saatuja  kehittämisideoita

Aloitetaan Resource Wisdom –
maisterikoulutus (JY)

Kehitetään resurssiviisauden ja 
kiertotalouden monitieteinen 
huippututkimusyksikkö (JY)

Järjestetään kansainvälinen 
resurssiviisausfoorumi Jyväskylään

Integroidaan kiertotalous osaksi 
Käsi- ja taideteollisuus-, tekstiili- ja 
muoti- sekä media-alan toisen 
asteen tutkintoja (Gradia)



Jatketaan Elävä kaupunkikeskusta-hanketta

7.3 Järkevä jyväskyläläinen 
Tavoite 3: Viihtyisä ja elinvoimainen kaupunkikeskusta

Tiivistetään kaupungin ja 
JAMKin välistä yhteistyötä 
matkailun edistämisessä 

Tehdään kulttuuritoiminnan ja -tilojen laaja 
selvitystyö

2019 2021 2026

Kehitetään keskustan 
vilinämittauksen menetelmä

Edetään keskustan täydennysrakentamisen 
strategisen suunnitelman ja 
Keskustavisio2030 mukaisesti

Tuplataan keskustan 
asukasluku 

Kasvatetaan työpaikkojen 
määrää 8000:aan 



7.4 Järkevä jyväskyläläinen
Tavoite 4: Jyväskylän resurssiviisas liiketoiminta lisääntyy.

2019 2021 2026

Levitetään resurssiviisaustoimintamallia 
kansainvälisesti

Kootaan aktiivisella arvoverkostotyöllä 
ekosysteemejä, joiden kautta menestymisen 
edellytykset paranevat ja yritykset  
hyödyntävät ja käyttävät resurssiviisauden ja 
kiertotalouden tarjoamia uusia työkaluja myös 
omassa liiketoiminnassaan

Kehitetään yritysten 
kiertotalousosaamista ja 
uusiutumiskykyä (JAMK)

Jatketaan kestävän kehityksen teollisen 
valmistuksen palveluliiketoiminnan 
ekosysteemin Eteläportin 
hankesuunnittelua ja aloitetaan alueen 
toteutus 

Painotetaan luovien alojen opinnoissa 
kiertotalousyrittäjyyttä: ideoidaan ja 
innovoidaan uusista bio- ja 
kiertotalousmateriaaleista tuotteita, 
tuotannollistetaan ja kaupallistetaan 
niitä (Gradia)



Vähennetään energian ja veden kulutusta 
kulutustietoutta lisäämällä.

7.5 Järkevä jyväskyläläinen
Tavoite 5: Jyväskyläläisten kulutustottumukset tukevat resurssiviisautta.

Selvitetään kuluttajien 
opastamiseksi oma tiedottamis- ja 
neuvonantokanavan käyttöön 
ottamista

2019 2021 2026

Kannustetaan suunnitelmallisuuteen niin 
liikkumisessa, ostokäyttäytymisessä, 
ruokailutottumuksissa kuin 
energiankulutuksessakin.

Kehitetään kuluttajien 
opastamiseksi tiedottamis- ja 
neuvonantokanavan 
toimivuutta

Otetaan käyttöön rakennusten 
käyttötehokkuuden huomioiva 
energianseurantajärjestelmä

Kehitetään energian ja veden 
kulutusseurantaa rakennusten 
käyttötehokkuus huomioiden

Varataan kaavoituksessa tilaa lähiviljelylle ja 
”joutomaille” sallitaan Kankaan puutarhan 
tyyppinen yhteisöllinen kaupunkiviljely.



https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/resurssiviisaus

https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/resurssiviisaus

