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1. Taustaa
Resurssiviisaus, energiatehokkuussopimus ja 
Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi resurssiviisauden olennaiseksi osaksi uutta
kaupunkistrategiaa joulukuussa 2014. Resurssiviisaan Jyväskylän tavoitteena on
pitkäjänteinen resurssiviisauden tavoittelu: jätteetön, päästötön ja ylikulutukseton

kestävän hyvinvoinnin kaupunki viimeistään vuonna 2050. Tämän toteuttamiseksi on
laadittu resurssiviisaan Jyväskylän tiekartta, jonka tavoitteina ovat hiilineutraali sähkön-
ja lämmöntuotanto vuonna 2030 sekä fossiiliton ja hiilineutraali energiantuotanto

ja liikkuminen vuonna 2050.

Jyväskylä on myös sitoutunut kansalliseen energiatehokkuussopimukseen (2017 -

2025), jossa määritellään kaupungin oman toiminnan energiatehokkuudelle tarkemmat
tavoitteet ja parannustoimenpiteet.

Jyväskylän kaupunki osallistui kumppanina EU:n 7. puiteohjelman PLEEC -Planning for
Energy Efficient Cities -hankkeeseen (2013-2016), jonka tavoitteena oli edistää
energiatehokkuuden kokonaisvaltaista huomiointia kaupunkisuunnittelussa teknologian,
yhdyskuntarakenteiden ja ihmisten käyttäytymisen kautta. Hankkeessa kartoitettiin
kaupunkien energiatehokkuuden tilaa ja parhaita käytäntöjä eri sektoreilla, sekä laadittiin
Jyväskylän kaupungille Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma.
Toimintasuunnitelma perustuu kaupungin energiatehokkuuden tilaan ja tunnistettuihin
parantamismahdollisuuksiin sekä sidosryhmiltä ja kaupungin asiantuntijoilta saatuihin
ehdotuksiin ja kommentteihin.



1. Taustaa
Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus

Maaliskuussa 2016 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti liittymisestä 
kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors for Climate
and Energy), jolla kaupungit sitoutuvat vapaaehtoisesti EU:n ilmasto- ja 
energiatavoitteiden toteuttamiseen omalla alueellaan. 

Sopimuksen myötä Jyväskylän kaupunki sitoutuu vähentämään 

hiilidioksidipäästöjä alueellaan vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä 

sekä omaksumaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen. Sopimuksen toteuttamiseksi kaupunki sitoutuu 
tekemään alueen hiilidioksidipäästöjen kartoituksen, arvioimaan ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit ja haavoittuvuudet sekä laatimaan kestävän energian ja ilmaston 
toimintasuunnitelman (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), jossa 
hahmotellaan suunnitellut keskeiset toimet joilla tavoitteisiin aiotaan päästä. 



2.1 Suunnitelman tavoitteet

• Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma määrittelee keskeiset 
toimenpiteet resurssiviisauden energiaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi, vuoteen 2025 
saakka.

• Suunnitelma kokoaa yhteen jo suunniteltuja ja toteutettavia toimia: mm. Jyväskylän 
ilmasto-ohjelma (2011), resurssiviisauden tiekartta, Energiaviisas Jyväskylä -
toimintasuunnitelma (2016) ja kaupungin energiatehokkuussopimus 2017-2025

• Päästöjen vähennystoimet pohjautuvat pitkälti Energiaviisas Jyväskylä -
toimintasuunnitelmaan (2016) ja kaupungin energiatehokkuussopimukseen 2017-2025

• Toimintasuunnitelman toimet koskevat kokonaisvaltaisesti eri toimijoita kaupungin 
alueella. Päästöjen kartoitus ja vähennystoimet sisältävät alueen energianhankinnasta 
ja polttoaineiden käytöstä aiheutuvat päästöt ja kattavat sopimuksen avainsektorit eli 
kunnalliset rakennukset ja toiminnot, palvelusektorin ja asuinrakennukset ja 
tieliikenteen, sekä paikallisen energiantuotannon. 

• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen puolestaan kattaa riskien ja haavoittuvuuksien 
kannalta merkityksellisiksi todetut osa-alueet kuten maankäytön suunnittelu, 
rakentaminen, vesihuollon ja hulevesien hallinta, maa- ja metsätalous, liikuntapalvelut 
sekä poikkeustilanteiden valmiussuunnitelmat



2.2 Päästövähennykset ja 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen

• Sopimuksen myötä Jyväskylän kaupunki sitoutuu vähentämään päästöjään 40 % 
vuoteen 2030, verrattuna päästölaskennan perusvuoteen 2012. Päästövähennys 
lasketaan suhteessa kaupungin väkilukuun.

• Päästöjä vähennetään käyttäen erilaisia, kulloinkin parhaiten tilanteisiin sopivia 
teknologioita.

• Ilmastonmuutokseen sopeutumisen keskeinen tavoite on, että kaupunki pyrkii 
nykypäivänä tehtävillä toimilla varmistamaan sopeutumisen jo havaittuihin 
vaikutuksiin, varautumisen keskeisiin tulevaisuuden uhkiin, sekä hyötymään 
mahdollisista ilmastonmuutoksen myönteisistä vaikutuksista. 

Päästövähennystavoite

CO2

päästöjen

vähennys

Tavoitevuosi Perusvuosi Laskentatapa
Tavoitevuosien

väestöennusteet

20 % 2020 2012 per asukas 142800

40 % 2030 2012 per asukas 151100



2.3 Toiminnan organisointi ja seuranta

• Toiminnan organisointi: Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman 
koordinoinnista ja organisoinnista vastaa tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko 
Melville ja toteutuksen ohjauksesta vastaa kaupungin resurssiviisausryhmä. 
Toimintasuunnitelmaa toteutetaan kaupunkikonsernissa erilaisten hankkeiden ja 
toimenpiteiden kautta, jotka huomioidaan kaupungin talousarviossa.

• Toiminnan seuranta: toimintasuunnitelman toteutusta seurataan vuosittain, 
keräämällä tietoa päättyneiden ja käynnissä olevien hankkeiden tuloksista ja 
arvioimalla niiden aikaansaamia vaikutuksia eri osa-alueilla:

1) seurataan onko toimintasuunnitelmassa määriteltyjä toimenpiteitä suoritettu 

2) onko suoritettu vaihtoehtoisia toimenpiteitä jotka edesauttavat tavoitteiden 
toteutumisessa

3) arvioidaan mikä vaikutus näillä on nykytilaan ja tavoitteiden saavuttamiseen

• Toimintasuunnitelman seuranta ja arviointi tehdään resurssiviisausryhmän toimesta 
osana resurssiviisauden seurantaa ja integroituna kaupungin ympäristöjärjestelmään. 
Seurannan tulokset raportoidaan kaupungin johtoryhmälle ja  kaupunginhallitukselle. 

• Toimintasuunnitelman seuranta ja päästökartoitukset tehdään ja raportoidaan 
kaupunginvaltuustolle ja EU:lle joka toinen vuosi suunnitelman valmistumisesta.



3. Päästöjen perustason kartoitus

• Päästöinventaarion perusvuotena käytetään vuotta 2012. Kyseinen vuosi valittiin 
perusvuodeksi, sillä se kuvaa parhaiten kaupungin alueen päästöjen tasoa ja nykyistä 
trendiä, ja siltä on saatavissa riittävän yksityiskohtaiset ja luotettavat energian- ja 
polttoaineiden kulutustiedot.

• Päästöinventaario sovitettiin Jyväskylän vuoden 2012 CO2-raportin päästöjä vastaavaksi

• Tietolähteinä toimivat Jyväskylän energia- ja päästötase 2012, (mm. tilastokeskuksen 
rakennus- ja energiatilastot, energiateollisuus, energiantuottajat, öljy- ja kaasualan 
keskusliitto), kaupungin energiatehokkuussopimuksen raportoinnin kulutustiedot, 
ulkovalaistuksen kulutustiedot, sekä julkisen liikenteen energiankulutusarviot

• Päästöjen kartoitus sisältää kaupungin rakennusten ja toimintojen (valaistus, ajoneuvot), 
palvelusektorin ja asuinrakennusten sekä liikenteen energiankulutukseen perustuvat 
päästöt sekä kaupungin alueen energiantuotannon kartoituksen

• Vuoden 2030 päästövähennykset on arvioitu tilanteessa, jossa 
energiatehokkuussopimusten, resurssiviisauden (skenaario 2030) ja Energiaviisas 
Jyväskylä -toimintasuunnitelman tavoitteet toteutuvat 

• Päästöjen laskennan kertoimet perustuvat IPCC:n CO2 -ekvivalentteihin päästökertoimiin 
ja paikallisen energiantuotannon päästöihin, yksikkö tonnia CO2-ekv/MWh

Sähkö

Lämpö

Fossil fuels

Kansallinen Paikallinen
Lämmitys 

öljy
Diesel Bensiini Hiili Turve

0,130 0,314 0,236 0,268 0,277 0,258 0,342 0,383



3. Päästöjen perustason kartoitus
CO2-päästöt vuonna 2012

Päästökerroin t CO2 ekv/ capita MWh / capita

4,9 24,2
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3. Päästöjen perustason kartoitus
Energian loppukulutus vuonna 2012
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3. Päästöjen perustason kartoitus
Paikallinen energiantuotanto 2012

Paikallisen tuotannon osuus 

energian loppukulutuksesta

65 %
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3. Päästöjen vähennystavoite 2020 ja 2030

Vähennys laskettu per capita: 2012 asukaskohtaiset päästöt ja 
väkiluku vs. 40 % pienemmät asukaskohtaiset päästöt ja 2030 väkiluku
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4. Päästöjen vähentämistoimet
4.1 Kaupungin rakennukset ja toiminnot

Toimenpiteet Toteutuskeinot Vastuullinen taho
Toteutuskausi

Alkaa Päättyy

Parannetaan kaupungin olemassa olevan 
rakennuskannan ja toimintojen energiatehokkuutta 
tavoitteellisesti ja suunnitellusti

Energiatehokkuussopimus, 
energiakorjaukset

Tilapalvelu, liikuntapalvelut 2012 2025

Parannetaan kaupungin rakennusten käyttäjien ja 
ylläpidon energian ja veden käytön tehokkuutta

Parannetaan käyttäjien ja 
ylläpidon motivaatiota ja 
tietoisuutta ja vähennetään 
tarpeetonta kulutusta kaupungin 
rakennuksissa

Tilapalvelu (julkiset 
rakennukset)
Strategia ja kehittäminen 
(ympäristöjärjestelmä)

2012 2025

Korvataan öljy- ja sähkölämmitystä uusiutuvilla 
energialähteillä

Öljyn käyttö korvataan vaiheittain 
ja  sähkölämmitystä tehostetaan 
kaupungin rakennuksissa

Tilapalvelu 2012 2025

Suunnitellaan ja rakennetaan korkealaatuisia lähes 
nollaenergiarakennuksia

Kaupunki suunnittelee ja rakentaa 
korkealaatuisia lähes 
nollaenergiarakennuksia uusien 
rakennusten energiamääräysten
mukaisesti

Tilapalvelu 2017 2025

Arvioitu vaikutus 2030

Energiansäästö Uusiutuvan energian lisäys CO2 päästövähennys

MWh/a MWh/a t CO2/a

17321 2379 6049



4. Päästöjen vähentämistoimet
4.2 Palvelusektorin rakennukset (yksityiset)

Toimenpiteet Toteutuskeinot Vastuullinen taho
Toteutuskausi

Alkaa Päättyy

Edistetään energiatehokkaiden remonttien 
toteutusta

Rakennusten energiamääräysten 
toteutus, energiakorjaukset,
energiatehokkuussopimukset, sekä 
käyttäjien energiatehokkuus

Rakennusvalvonta
(rakennusten 
energiamääräysten ja 
ohjauksen toteutus)

2013 2025

Edistetään öljylämmityksen korvaamista ja 
sähkölämmityksen vähentämistä

Edistetään rakennusten
energiamääräysten toteutusta, 
öljylämmityksen korvaamista ja 
sähkölämmityksen vähentämistä ja 
tarjotaan neuvontaa kansalaisille, 
taloyhtiöille ja yrityksille

Rakennusvalvonta, 
energianeuvonta ja -
ohjaus

2013 2025

Tuetaan lähes nollaenergiarakennusten 
käyttöönottoa kaupungissa

Rakennusten energiamääräykset

Rakennusvalvonta
(rakennusten 
energiamääräysten ja 
ohjauksen toteutus)

2017 2025

Arvioitu vaikutus 2030

Energiansäästö Uusiutuvan energian lisäys CO2 päästövähennys

MWh/a MWh/a t CO2/a

65953 51915 39914



4. Päästöjen vähentämistoimet
4.3 Asuinrakennukset

Toimenpiteet Toteutuskeinot Vastuullinen taho
Toteutuskausi

Alkaa Päättyy

Parannetaan olemassa olevan kaupungin 
omistaman asuinrakennuskannan 
energiatehokkuutta tavoitteellisesti ja 
suunnitellusti

Energiatehokkuussopimus, 
energiakorjaukset

JVA 2012 2025

Parannetaan kaupungin omistamien 
asuinrakennusten käyttäjien ja ylläpidon energian 
ja veden käytön tehokkuutta

Parannetaan asukkaiden ja 
ylläpidon motivaatiota ja tietoisuutta 
ja vähennetään tarpeetonta 
kulutusta

JVA 2012 2025

Edistetään energiatehokkaiden remonttien 
toteutusta yksityisissä asuinrakennuksissa

Rakennusten energiamääräysten 
toteutus, 
energiatehokkuussopimukset, 
energiakorjaukset sekä asukkaiden 
energiatehokkuus

Rakennusvalvonta
(rakennusten 
energiamääräysten ja 
ohjauksen toteutus), 
Energianeuvonta

2013 2025



4. Päästöjen vähentämistoimet
4.3 Asuinrakennukset

Toimenpiteet Toteutuskeinot Vastuullinen taho
Toteutuskausi

Alkaa Päättyy

Korvataan öljy- ja sähkölämmitystä uusiutuvilla 
energialähteillä kaupungin omistamissa 
asuinrakennuksissa

Öljyn käyttö korvataan vaiheittain ja
sähkölämmitystä tehostetaan kaupungin 
omistamissa asuinrakennuksissa

JVA 2012 2025

Edistetään öljylämmityksen korvaamista ja 
sähkölämmityksen vähentämistä yksityisissä 
rakennuksissa

Edistetään rakennusten energiamääräysten 
toteutusta, öljylämmityksen korvaamista ja 
sähkölämmityksen vähentämistä ja 
tarjotaan neuvontaa kansalaisille ja
taloyhtiöille

Rakennusvalvonta, 
Energianeuvonta ja -
ohjaus

2013 2025

Suunnitellaan ja rakennetaan korkealaatuisia 
lähes nollaenergiarakennuksia (kaupungin 
omistamat asuinrakennukset)

Kaupunki suunnittelee ja rakentaa 
korkealaatuisia lähes 
nollaenergiarakennuksia uusien 
rakennusten energiamääräysten mukaisesti

JVA 2017 2025

Tuetaan lähes nollaenergiarakennusten 
käyttöönottoa kaupungissa

Pääasiallinen toteutuskeino rakennusten 
energiamääräykset; tarjotaan ohjausta ja 
neuvontaa kansalaisille, suunnittelijoille, 
rakennuttajille ja muille toimijoille 
kustannustehokkaiden ja korkealaatuisten 
lähes nollaenergiarakennusten 
rakentamisessa

Rakennusvalvonta
(rakennusten 
energiamääräysten ja 
ohjauksen toteutus)

2017 2025

Arvioitu vaikutus 2030

Energiansäästö Uusiutuvan energian lisäys CO2 päästövähennys

MWh/a MWh/a t CO2/a

138155 313175 122235



4. Päästöjen vähentämistoimet
4.4 Julkinen valaistus

Toimenpiteet Toteutuskeinot Vastuullinen taho
Toteutuskausi

Alkaa Päättyy

Parannetaan valaistuksen energiatehokkuutta 
(ulkovalaistus)

Parannetaan valaistuksen
energiatehokkuutta edelleen 
käyttämällä energiatehokkainta 
saatavilla olevaa teknologiaa (LED, 
älykkäät ohjaukset), ottaen huomioon 
elinkaarikustannukset. Toimia 
toteutetaan osana 
energiatehokkuussopimusta.

Liikenne ja viheralueet 2012 2025

Arvioitu vaikutus 2030

Energiansäästö Uusiutuvan energian lisäys CO2 päästövähennys

MWh/a MWh/a t CO2/a

3574 0 466



4. Päästöjen vähentämistoimet
4.5 Liikenne

Toimenpiteet Toteutuskeinot Vastuullinen taho
Toteutuskausi

Alkaa Päättyy

Parannetaan rakenteita ja palveluja 
yksityisautoilun vähentämiseksi

Jatketaan kompaktin ja tiiviin 
kaupunkirakenteen suunnittelua, jossa 
tärkeimmät palvelut sijaitsevat kävely- tai 
pyöräilymatkan päässä tai helposti
saavutettavissa julkisella liikenteellä; kehitetään 
julkisen liikenteen palveluita sekä pyöräily- ja 
kävelyinfrastruktuurin laatua

Kaupunkisuunnittelu, 
Liikenne ja viheralueet, 
Liikennepalveluiden 
tuottajat 
Laki- ja 
kilpailuttamispalvelut

2012 2025

Muutetaan liikkumiseen liittyviä 
asenteita ja käyttäytymismalleja

Määritellään kokonaisvaltaiset toimenpiteet 
asenteiden ja käyttäytymismallien 
muuttamiseksi. Rahoitetaan ja toteutetaan 
toimenpiteitä ja kampanjoita, joilla tehdään 
julkisesta liikenteestä, kävelystä ja pyöräilystä 
houkuttelevimpia liikkumisvaihtoehtoja

Ympäristönsuojelu, 
Liikenne ja viheralueet, 
Strategia ja kehittäminen,
Viestintä

2012 2025

Tarjotaan kaupungin työntekijöille 
kannusteita ja keinoja autottomaan 
liikkumiseen

Tarjotaan työntekijöille kannustimia ja keinoja 
vähentää työmatkoja autoillen ja lisätä matkoja 
pyöräillen, kävellen tai julkisella liikenteellä

Henkilöstö-palvelut, 
Liikenne ja viheralueet, 
Strategia ja kehittäminen 
(ympäristöjärjestelmä)

2012 2025

Edistetään puhtaan energian 
ajoneuvojen käyttöönottoa (biokaasu- ja 
sähköautot, biopolttoaineet)

Edistetään biokaasun tankkausasemien ja 
sähköautojen latauspisteiden rakentamista,
sekä biokaasu- ja  sähköautojen käyttöönottoa 
ja tarjotaan kaupunkilaisille ja yrityksille 
neuvontaa tähän liittyen. Myös valtakunnallinen 
liikenteen biopolttoaineiden sekoitusvelvoite 
vaikuttaa merkittävästi tähän.

Kaupunkisuunnittelu, 
Liikenne ja viheralueet, 
Rakentaminen ja 
ympäristö, 
Jyväskylän Energia
Strategia ja kehittäminen

2016 2025



4. Päästöjen vähentämistoimet
4.5 Liikenne

Toimenpiteet Toteutuskeinot Vastuullinen taho
Toteutuskausi

Alkaa Päättyy

Otetaan käyttöön energiatehokkuuden ja 
resurssiviisauden vaatimukset kaupungin 
ajoneuvojen hankintakriteereissä 

Otetaan käyttöön uusiutuvien 
polttoaineiden ja 
sähköajoneuvojen kriteerit 
kaupungin ajoneuvohankinnoissa

Laki- ja kilpailuttamispalvelut,
Ajoneuvojen hankintoja ja 
leasingsopimuksia tekevät 
toimialat ja liikelaitokset 

2016 2025

Otetaan käyttöön uusiutuvien polttoaineiden 
kriteerit kaupungin julkisessa liikenteessä

Otetaan käyttöön uusiutuvien 
polttoaineiden kriteerit kaupungin 
julkisen liikenteen tulevissa 
kilpailutuksissa (esim. 
biokaasulinja-autot)

Liikenne ja viheralueet 2016 2025

Arvioitu vaikutus 2030

Energiansäästö Uusiutuvan energian lisäys CO2 päästövähennys

MWh/a MWh/a t CO2/a

90356 194368 86841



4. Päästöjen vähentämistoimet
4.6 Paikallinen energiantuotanto

Toimenpiteet Toteutuskeinot Vastuullinen taho
Toteutuskausi

Alkaa Päättyy

Lisätään uusiutuvien 
polttoaineiden käyttöä sähkön ja 
kaukolämmön tuotannossa

Uusiutuvien polttoaineiden käyttöä lisätään sähkön ja 
kaukolämmön tuotannossa 65 %:n osuuteen vuoteen 2025 
mennessä. Vuoteen 2020 mennessä laaditaan suunnitelma 
uusiutuvien polttoaineiden lisäämisestä edelleen vuoteen 
2030 saakka.

Jyväskylän Energia 2012 2025

Lisätään aurinkoenergian 
tuotantoa rakennuksissa (lämpö 
ja sähkö)

Kaupunki on edelläkävijä aurinkoenergian 
hyödyntämisessä rakennuksissaan. Kaupunki edistää 
aurinkosähkön ja -lämmön käyttöä kotitalouksissa, 
taloyhtiöissä ja yrityksissä ja tarjoaa neuvontaa niiden 
käyttöönottoon liittyen. Jyväskylän Energia kehittää 
liiketoimintamalleja aurinkoenergian tarjoamiseen 
asiakkailleen.

Tilapalvelu, 
JVA, 
Rakennusvalvonta,
Jyväskylän Energia

2016 2025

Kehitetään älykkäitä sähkö-, 
lämpö- ja vesiratkaisuja 
kaupungin alueella

Määritellään Jyväskylän älykkäiden energiaratkaisujen visio 
ja tavoitteet sekä tarvittavat toimenpiteet huomioiden 
älykkäiden verkkojen tuomat mahdollisuudet, sekä keinoja 
kaukolämmön kilpailukyvyn ja imagon parantamiseksi ja 
energiankulutuksen tasoittamiseksi ja tuotantokapasiteetin 
optimoimiseksi

Tilapalvelu, 
Kaupunkisuunnittelu, 
Jyväskylän Energia

2016 2025

Edistetään kaukojäähdytyksen
käyttöönottoa

Edistetään kaukojäähdytyksen käyttöönottoa kaupungin 
kokonaan ja osittain omistamissa rakennuksissa, ottaen 
huomioon eri ratkaisujen elinkaarikustannukset ja 
resurssitehokkuus

Tilapalvelu, 
Kaupunkisuunnittelu, 
Rakennusvalvonta, 
Jyväskylän Energia

2016 2025

Arvioitu vaikutus 2030

Energiansäästö Uusiutuvan energian lisäys CO2 päästövähennys

MWh/a MWh/a t CO2/a

23700 1642420 277434



4. Päästöjen vähentämistoimet
4.7 Muut toimet

Toimenpiteet Toteutuskeinot Vastuullinen taho
Toteutuskausi

Alkaa Päättyy

Edistetään liikennebiokaasun 
tuotantoa ja käyttöä kaupungin 
alueella

Kaupungilla on aktiivinen rooli uusien 
biojätteestä biokaasua tuottavien hankkeiden 
ja tankkausasemien kehittämisessä

Mustankorkea, 
JS-Puhdistamo, 
Kaupunkisuunnittelu
Liikenne ja viheralueet,
Strategia ja kehittäminen

2016 2025

Hyödynnetään uusia ratkaisuja 
keskitettyyn hukkalämmön 
talteenottoon

Toteutetaan lämmön talteenottoja kun 
hukkalämpöä on keskitetysti ja taloudellisesti 
hyödynnettävissä (esim. jäteveden 
puhdistamo).

Jyväskylän Energia, 
JS-Puhdistamo

2016 2025

Huomioidaan energiatehokkuus 
kaupunkisuunnittelussa ja 
kaavoituksessa

Huomioidaan energiatehokkuus 
yksityiskohtaisesti kaupunkisuunnittelussa ja 
kaavoituksessa sekä edistetään tiivistä 
kaupunkirakennetta ja asutusta aina kun se 
on mahdollista.

Kaupunkisuunnittelu 2012 2025

Edistetään kansalaisten ja yritysten 
energiaviisautta viestinnän ja 
neuvonnan keinoin

Kaupunki on esimerkillinen toimija, joka 
tiedottaa aktiivisesti energiatehokkuuden ja 
uusiutuvan energian parhaista käytännöistä, 
onnistuneista toimista ja mahdollisuuksista 

Rakentaminen ja ympäristö, 
Liikenne ja viheralueet, 
Viestintä, 
Strategia ja kehittäminen, 
Jyväskylän Energia

2012 2025

Huomioidaan kaupungin
hankkimien tuotteiden ja 
palveluiden energiatehokkuus 
niiden koko elinkaaren ajalta

Otetaan käyttöön energiatehokkuuden ja 
resurssiviisauden vaatimukset kaupungin 
hankintakriteereissä

Laki- ja kilpailuttamispalvelut
Ajoneuvojen hankintoja ja 
leasing-sopimuksia tekevät 
toimialat ja liikelaitokset

2016 2025

Arvioitu vaikutus 2030

Energiansäästö Uusiutuvan energian lisäys CO2 päästövähennys

MWh/a MWh/a t CO2/a

0 15000 4032



4. Päästöjen vähentämistoimet
Arvioidut päästövähennykset sektoreittain 

vuoteen 2030

1 % 7 %

23 %

16 %

20 %

32 %

1 %

Kaupungin
rakennukset ja
toiminnot

Palvelusektori

Asuinrakennukset

Julkinen valaistus

Liikenne

Paikallinen
sähköntuotanto

Paikallinen
lämmöntuotanto

Muut 0 50000 100000 150000 200000

Kaupungin rakennukset ja
toiminnot

Palvelusektori

Asuinrakennukset

Julkinen valaistus

Liikenne

Paikallinen sähköntuotanto

Paikallinen lämmöntuotanto

Muut

Estimated Tonnes CO2 emissions reduced



4. Päästöjen vähentämistoimet
Päästövähennystavoite ja arvio vuoteen 2030
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5. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Sopeutumisen tilanne Jyväskylässä

D = Ei aloitettu / Vasta aloitettu

C = Toiminta etenemässä

B = Toiminta pitkällä

A = Osa-alue valmis

STEP 1 - Preparing
the ground

STEP 2 - Assessing
risks & vulnerabilities

STEPS 3 & 4 -
Identifying adaptation

options

STEP 5 -
Implementing

STEP 6 - Monitoring
& evaluating

A

B

C

D



5. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
5.1 Riskit ja haavoittuvuudet

Sektori Vaikutukset Todennäköisyys

Arvioitu

vaikutuksen 

voimakkuus

Aikajänne

Rakennukset 

Vakavan tulvan tapauksessa rakennusten alapohjat
voivat kastua ja vaurioitua tulva-alueilla / Sateisuuden
lisääntyminen voi aiheuttaa kosteusongelmien
lisääntymistä rakennuksissa

Epätodennäköinen / 
Mahdollinen

Matala Pitkä aikaväli

Liikenne

Vakavan tulvan tapauksessa tulva-alueen tiestön
jääminen veden alle (tietyt rajatut alueet) / Tiestön
heikentynyt kunto ja suuremmat ylläpitokulut johtuen
routa-ajan vähentymisestä ja toisaalta syvemästä
roudasta

Epätodennäköinen / 
Mahdollinen

Matala / 
Keskimääräinen

Pitkä / Keskipitkä

Energia

Vakavan tulvan tapauksessa sähkönjakelun katkot
tietyillä alueilla / Myskyjen aiheuttamien sähkökatkojen
määrä kasvaa

Epätodennäköinen / 
Todennäköinen

Matala / 
Keskimääräinen

Pitkä / Lyhyt

Vesi

Vakavan tulvan sattuessa häiriöt puhtaan veden
laadussa tietyillä alueilla; Kuivuuskaudet aiheuttavat
pohjaveden tason laskuun / Myrskyjen aiheuttamien
sähkökatkojen vaikutukset vesihuoltoon; Sateisuuden
myötä lisääntyneet hulevesien määrät

Epätodennäköinen / 
Mahdollinen

Matala Pitkä / Keskipitkä

Jätteet

Tulvat voivat aiheuttaa häiriöitä erillisiin
jätevesipumppuihin, lisääntynyt jätevesiverkostojen
tulvimisen riski

Epätodennäköinen Matala Pitkä

Maankäytön 

suunnittelu

Tulviminen ja hulevesien hallinta huomioitava
kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa

Mahdollinen Matala Pitkä



5. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
5.1 Riskit ja haavoittuvuudet

Sektori Vaikutukset Todennäköisyys

Arvioitu

vaikutuksen 

voimakkuus

Aikajänne

Maa- ja metsätalous

Metsien korjuu ja logistiikka vaikeutuu (kelirikot); 
lisääntyvät myrskytuhot metsissä / Kasvava
satoisuus lämpimämmästä ilmastosta johtuen; 
epävarmuuden lisääntyminen: kuivuudet,
rankkasateet, kasvitaudit ja tuhoeläimet

Mahdollinen Keskimääräinen Lyhyt / Pitkä

Ympäristö ja luonnon 

monimuotoisuus

Muutokset monimuotoisuudessa ja lajistossa,
kasvavat huuhtoumat lisäävät rehevöitymstä

Mahdollinen Keskimääräinen Pitkä

Terveys

Pieni määrä asukkaita voi tietyillä alueilla jäädä
tulvansaartamaksi; terveysvaikutukset ajoittaisista
helleaalloista tietyille ryhmille (vanhukset, lapset,
terveysongelmaiset)

Epätodennäköinen Matala Pitkä

Väestönsuojelu ja 

poikkeustilanteet

Kasvava määrä veästönsuojelu- ja poikkeustiloja
tietyillä rajatuilla alueilla / toiminnoissa

Epätodennäköinen Matala Pitkä

Turismi Vähentynyt lumisuus vaikuttaa talviturismiin Mahdollinen Keskimääräinen Pitkä

Muu: muuttuvat 

rakennuskannan 

energiatarpeet

Rakennusten jäähdytystarve kasvaa ja 
lämmitystarve vähenee, mutta ajoittainen lämmön
tarve (huippukulutukset, mitoitustarve) pysyy
korkeana, rasittaen energiajärjestelmiä

Todennäköinen Keskimääräinen Pitkä



5. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
5.2 Sopeutumisen toimet

Sektori Aihealue Lyhyt kuvaus Vastuulliset tahot
Toteutusaika

Alkaa Päättyy

Muu/tiedotus
Kansalaisten
tietoisuuden lisääminen

Kansalaisten tietoisuuden lisääminen
ilmastonmuutoksesta, sen seurauksista ja sopeutumisen
mahdollisuuksista (Jyväskylän ilmasto-ohjelma 2011)

Viestintä, 
henkilöstöpalvelu, 
ympäristönsuojelu

2011 -

Maankäytön 
suunnittelu

Ilmastonmuutokseen
varautuminen
kaupunkisuunnittelussa
ja kaavoituksessa

Useita toimia mukaan lukien: äärimmäisiin
sääolosuhteisiin varautuminen, muuttuvat routaolosuhteet
rakentamisessa, uhanalaisten luontotyyppien ja lajien
elinympäristöjen suojelu, monimuotoisuuden
säilyttäminen taajamisssa ja maaseutualueilla
(Jyväskylän ilmasto-ohjelma 2011)

Kaupunkisuunnitelu,
ympäristönsuojelu, 
tilapalvelu, 
rakennusvalvonta,
kunnallistekniikka

2011 -

Rakennukset

Varautuminen
muuttuvaan ilmastoon
rakentamisen
suunnittelussa

Huomioidaan lisääntyvä sateisuus ja muuttuvat
routaolosuhteet rakennusten suunnittelussa (Jyväskylän
ilmasto-ohjelma 2011)

Kaupunkisuunnitelu,
tilapalvelu,
rakennusvalvonta

2011 -

Vesi
Hulevesijärjestelmien
toiminnan
varmistaminen

Lisääntynyt sateisuus, rakentaminen ja rankkasateet
huomioidaan hulevesiverkkojen suunnittelussa, mm. 
asemakaavoissa kiinteistöjen tulee pidättää hulevesiä
pidempään ja asuntoalueet suunnitellaan hallitsemaan 
hulevesiä muutenkin kuin pelkkään hulevesiverkostoon 
tukeutuen; (Jyväskylän ilmasto-ohjelma 2011, Hulevesi-
ohjelma 2011, Vesihuollon kehittämissuunitelma 2014)

Hulevesiryhmä, 
kunnallistekniikka, 
Jyväskylän Energia

2011 -

Vesi

Vesihuoltojärjestelmän
toiminnan
varmistaminen (puhtaat
ja jätevedet)

Myrskyjen osalta on varauduttu sähkön saannin
turvaamiseen ja sateisuuden lisääntyminen huomioidaan 
jätevesi- ja hulevesiviemäröinnissä. Vesihuollolle on 
laadittu tähän suunnitelma, joka on sisällytetty organi-
saation toimintaan ja jota seurataan sekä päivitetään
kerran vuodessa (Vesihuoltolaitoksen 
varautumissuunnitelma ja VHL mukainen 
häiriötilannesuunnitelma 2016) 

Vesihuoltoryhmä,
Jyväskylän Energian
verkkojen 
organisaatio

2011 -



5. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
5.2 Sopeutumisen toimet

Sektori Aihealue Lyhyt kuvaus Vastuulliset tahot
Toteutusaika

Alkaa Päättyy

Muu/
Tulvasuunnittelu

Kymijoen 
vesistöalueen 
tulvariskien hallinta

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 
2016-2021 (2015) määrittelee ko. vesistöalueen 
tulvariskeihin liittyvät hallintatoimet Jyväskylän 
tulvariskialueella keskustan ympäristössä (Jyväsjärven, 
Päijänteen, Palokkajärven, Tuomiojärven ja Alvajärven
ranta-alueita)

Kaupungin eri 
toimialat 
(toimialueesta 
riippuen),
yhteistyössä ELY, 
pelastuslaitos ja 
muut viranomaiset

2015 -

Väestönsuojelu ja 
poikkeustilanteet

Varautuminen 
poikkeustilanteisiin

Varautuminen poikkeustilanteisiin kattaa aihealueet, joilla 
on ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviä riskejä, kuten  
tulvat, myrskyt, sähkö- ja tietoliikennekatkokset; 
varautuminen sisältää toimia kuten 
pelastussuunnitelmat, varamajoitukset, kiinteistöjen 
varavoima ja tietoliikennejärjestelmät (VIRVE) ja koskee 
eri kaupungin toimialoja.

Kaupungin eri 
toimialat 
(toimialueesta 
riippuen),  
Keski-Suomen 
pelastuslaitos,
Jyväskylän 
Energia

- -

Muu / 
Liikuntapalvelut

Muuttuviin sääoloihin 
sopeutuminen
liikuntapalveluissa

Konkreettisia toimia myöhentyneen lumen ja jäätymisen 
johdosta jo käytössä: tekojäiden ja kaukaloiden 
käyttöajat, ensilumen latu 

Liikuntapalvelut - -

Metsätalous
Metsäpalveluiden
ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen 

Kaupungin alueen metsien hoidossa ilmastonmuutoksen
vaikutuksiin ja riskeihin varaudutaan: oikea-aikaiset 
harvennukset, harvennusten kuviorajausten suunnittelu, 
vanhojen ja huonokuntoisten sekä mahdollisesti 
kiinteistöille, henkilöille, teille tai sähköverkoille riskejä 
aiheuttavien puiden poisto.

Metsäpalvelut - -



7. Lähteet

• Keski-Suomi ja ilmastonmuutos ja Keski-Suomen ilmastostrategia (2011)

• Jyväskylän ilmasto-ohjelma (2011) 

• Jyväskylän kaupungin hulevesiohjelma (2011)

• Jyväskylän seudun liikenne 2025 – toimintalinjat ja kehittämisohjelmat (2011)

• Jyväskylän vesihuollon kehittämissuunnitelma (2014)

• Jyväskylän kaupunkistrategia, 2014 
www.jyvaskyla.fi/strategia_ja_hankkeet/kaupunkistrategia; 
www.jyvaskyla.fi/resurssiviisaus

• Jyväskylän resurssiviisauden tiekartta, 2015 
www.slideshare.net/SitraEkologia/resurssiviisauden-tiekartta-jyvskyl

• Keski-Suomen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2013-2016 ja Keski-Suomen 
turvallisuussuunnitelma 2015-2018

• Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021 (2015)

• Jyväskylän energiatase 2014 ja tulevaisuuden skenaariot 2030 ja 2050 (2016)

• Energiaviisas Jyväskylä –toimintasuunnitelma (2016)

• Jyväskylän energiatehokkuussopimus 2009-2016 ja tavoitteet kaudelle 2017-2025
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