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Päätös INKA- koordinaattoreista: 
06/2013

• Tulevaisuuden terveys Oulu

• Biotalous Joensuu

• Kestävät energiaratkaisut Vaasa

• Älykäs kaupunki ja 

uudistuva teollisuus Tampere

• Kyberturvallisuus Jyväskylä
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Kyberturvallisuus:
Jyväskylällä kansallinen vetovastuu

• Jyväskylä  - Cyber Security City

• Jyväskylästä kyberturvallisuuden kansallinen keskus

• Rakentuu nykyisten toimijoiden ympärille ja yhteistyölle

• Tutkimus ja koulutus: useita hankkeita jo menossa, YAMK-
ja maisterikoulutus

• JAMK: yhteistyösopimus puolustusvoimien kanssa

• Uutta yritystoimintaa ja kasvuyrityksiä

• Informaatioturvallisuuden tieto-, oppimis- ja 
innovaatioverkostoja
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Jatkotyöskentely

• INKA: Kyberturvallisuus-teemassa kansallisen 
koordinaattoriroolin edellyttämät neuvottelut ja 
toimintasuunnitelma. Hakemus jätetty 30.8.

• Resurssiviisas biotalous: Kumppanuushakemus 
Joensuun kanssa 30.8

• Elinvoimainen ihminen: Kumppanuushakemus
Oulun kanssa 30.8

• Älykäs kaupunki: yhteistyö Tampereen kanssa

• KASVUSOPIMUS: solmitaan ehdotuksen pohjalta 
HALKE:n käsittelyn jälkeen lokakuussa 2013.
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Rahoitus

• Kasvusopimus: teemoja toteuttavien hankkeiden 
rahoitus haetaan tapauskohtaisesti eri lähteistä

• INKA: valtion rahoitus ohjelmalle 10 milj. €/vuosi, 
vuodessa, kaupunkiseudut 10 Me/v., samoin 
EAKR noin 10 Me/v.

• Rahoitusta ei jaeta tasan keskittymien kesken: 
teemat volyymiltään erilaisia

• Täydentävää rahoitusta myös INKA-hankkeille
rakennerahastoista, muista kansallisista ja EU-
ohjelmista (esim. Horisontti 2020)

• Jatkuva vuoropuheluTekesin (hallinnoija) kanssa
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Miten resurssiviisaus eroaa muista 
kehittämishankkeista?

• Laaja-alaisuus: Kyse ei ole pelkästään 
yrityskehittämisen hankkeesta, vaan 
kohderyhmänä on yritysten ohella julkiset 
organisaatiot, kansalaisjärjestöt ja yksittäiset 
kansalaiset. Jyväskylästä halutaan kestävän 
kehityksen pilottialue, jonka toimintamallia ja 
ongelmanratkaisuja voidaan käyttää 
esimerkkinä Suomessa ja kansainvälisesti.



Sitran ja Jyväskylän kaupungin 
yhteishanke

2. Resurssikartoitus-hallintamallin luominen

2013 2014 2015

Kokonaisvaltainen ja poikkileikkaava resurssitehokkuusnäkökulma poliittisissa linjauksissa
Elinvoima ja talouden kasvu

Kansain-
välisten 

mallien opit

1. Kohti resurssiviisautta –toimintamallin kehittäminen

3. Kokeilut & pilotit

Työpajojen kautta toteutettu työskentelyprosessi tärkeimpien portinvartijatahojen kanssa.

Alueellisten resurssien ja resurssivirtojen havainnollistaminen ja hyödyntäminen

Kokeilut kehittämisen välineenä.  

Resurssitiedon 
analysointi 

4. Liiketoiminnan kehittäminen

Ideahaku
Toimintamallia kehittävät 
käytännön kokeilut

Pilottien & 
sijoitusten 

valinta

Paikallisen resurssiviisauden
pilotit ja sijoitukset

Kansallinen 
foorumi I

Kansallinen 
foorumi II

Kansallinen 
foorumi III

Yrityskehitys, sijoitukset.  





Resurssiviisaus- hanke, Ajankohtaista

• 15 kokeilua meneillään

• Toimintamallityöpaja

• Sitran sijoitustoiminta: keskustelut käynnissä 
yrityksien kanssa

• Biokaasu: investoivan yrityksen haku, 
toimintamalli, kaupunkikonsernin rooli

• Kankaan alue: normien purku



Ajankohtaista

• Kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen

• Kaupunkiseudun yhteinen tavoite: merkittävä 
biopolttoaineen jalostuslaitos 



Biokaasun tuotantoa mahdollista lisätä -
jakeluasema keskustasta puuttuu
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= suuri kauppakeskittymä

= biokaasun tuotantopaikka

= Innoroad Park
raskaan liikenteen keskus

Mustankorkean kaatopaikkakaasu
- 17-18 GWh vuodessa
- määrä kasvamassa

Kalmarin tila
- 1 GWh/v liikennebiokaasua

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy
- 11,5 GWh vuodessa
- Investoitu CHP-tuotantoon
- Mahdollista lisätä biokaasun tuottoa 

mm. biojätteitä mädättämällä 



Liikennebiokaasun käyttö 
Jyvässeudulla 2011

� Liikennebiokaasun jalostusta ja jakelua vuodesta 2002 (Laukaa)

� Automäärä kasvussa, 60-70 henkilöautoa vuonna 2011

� Joutsaan (n. 70 km Jyväskylästä) tulossa biokaasulaitos ja
tankkausasema, Joutsan Ekokaasu Oy
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Kuva: Metener Oy

Kaasun myynti Laukaan biokaasuasemalla (MWh)
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Biokaasun tuotanto 
Jyvässeudulla

Nykyinen tuotanto

� JS Puhdistamo � n. 3 milj. m3 metaania (CH4)

� Mustankorkea = 3 milj. l dieseliä, 30 GWh

� Kalmarin tila = yli 1 600 hlöauton / 80 bussin 
polttoaine

5 milj. m3 eli 50 GWh voisi tuottaa, jos biojäte hy ödynnettäisiin
Vastaa liikennekäytössä esim. 130 bussia, tai 10 bu ssia ja 3 000 
henkilöautoa 

K-S:n biokaasupotentiaali
� Teoreettinen 0,6-1,5 TWh/a

� Tekninen 460 GWh
= 30 000 henkilöautoa
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VTT – Rauhalahti – tilaa biotalousyrityksille?
Kiinnostava lisärakentamisen paikka
Vapaita toimistotiloja
Tontin pinta-ala 29280 m2
Rakennusoikeutta tontilla 20 490 kem2
Käyttämättä vähintään kolmasosa 
Kaavan käyttötarkoitus Y (tutkimuslaitokset)
Autoliikenteen syöttö rantaväylän  ja radan ali
Jyväsjärven rantaraitti
Yritystoiminta alueella onnistuu kaavamuutoksen kautta



Tilaa biovoiman kehittämiselle

Vapaata tehdastilaa 1000-2000 m²

Tilaa uudisrakentamiselle 1000-2000 m²

Alueella nyt
� Noin 20 yritystä
� Suurimmat yritykset: Outokumpu, 

Fluidhouse, Komas Keski-Suomi



Esimerkkejä muualta 
Suomesta:Puusta öljyä 



Green Fuel
Nordic, Iisalmen
biojalostamo 
rakenteilla,
Suunnitelmat 
Savonlinnaan ja 
Lieksaan



Kajaani, Kuopio..



..Oulu

Ouluun Ruskon 
jätekeskuksen alueelle 
rakennetaan biojätettä 
raaka-aineenaan käyttävä 
biokaasulaitos. 
Biokaasulaitoksen 
rakentaa Taaleritehtaan 
Biotehdas, joka valikoitui 
voittajaksi Oulun 
Jätehuollon järjestämässä 
kilpailutuksessa. Laitoksen 
kokonaisinvestointi on 
noin kahdeksan miljoonaa 
euroa.
Biokaasuenergiaa laitos 

tuottaa noin 14 000 MWh
vuodessa, mikä vastaa 
noin 650 omakotitalon 
energiankulutusta.
Biokaasulaitoksen myötä 
syntyy mahdollisuus myös 
liikennebiokaasun 
jalostamiseen 
tulevaisuudessa.


