
Kohti resurssiviisautta 
Jyväskylän kaupungin ja Sitran yhteishanke 

2013-2015 

KV 14.4.2014  

Pirkko Korhonen, FT, KTM 

Projektijohtaja, Kohti resurssiviisautta -yhteishanke 

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, 

Jyväskylän kaupunki/kaupunkikehitys 



I Kokeilut ja pilotit työkaluina 

 

II Liiketoiminnan edistäminen 

 

III Tulevaisuuden tuulia 



Kohti resurssiviisautta 

Kokeilut ja pilotit  

työkaluina 



2013: Kokeiluilla resurssiviisauteen 

• Ruokahävikin vähentäminen 

• Lähiruokataksi 

• Tehtailijan korjaustori 

• Kokeile edes kerran 

• LähiApu Jyväskylän sivukylillä 

• Nuoret Ekoagentit 

• Resurssirinki lasten ja nuorten 

urheiluun  

• Klubitila kaikille! – Tanssisali 

Lutakon resurssiviisas käyttö 

• Könkkölästä Jyväskylän Green 

Care -toimintaympäristö 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Vesipihi kerrostalo 

• Viisaasti valaistu taloyhtiö  

• Reaaliaikaiseen 

energiansäästöön kannustavan 

sähkönkulutustiedon 

tarjoaminen (ei toteutunut) 

• Jyväskylän seudun massainfo 

-paikkatietopalvelu 

• Resurssitehokkuuden 

myytinmurtajat 

• Naurattava/naurettava matka 

 

 

 

  

 



2014: Kokeiluista valitut pilotit 

 

 

• Resurssiviisas asuminen  

• Bussiloikka 

• Massainfo 

 

 MUUT KOKEILUT: 

 

• Kirjasto kotiin 

• Tulevaisuuden asuminen 

• Lähiruoka 

 

 

 



Kokeiluista käytännöiksi 

 

• Vaajakummun Tähdelounas-käytännön levittäminen 

 

• Yrittäjäjärjestöt ja sivistyspalvelut yhteiseen kokeiluun 

 

• Kokeileva kehittäminen osaksi kunnan toimintaa 

– Yhteiskehittäminen (co-creation): asiakkaat/kuntalaiset 

– Henkilöstön hyvät ideat testauksen kautta arjen toimintaan 

– Budjettivaraus? Vrt. Hämeenlinnan malli 



Resurssiviisaudella kestävään talouteen 

Liiketoiminnan edistäminen 



Resurssiviisas yrittäjyys -liiketoiminnan 

kehittäminen 

  

• Resurssiviisaus-työpaja yrityspalveluorganisaatioille  

– Jykes, ELY, Uusyrityskeskus, Finnvera, Jämsek, Ääneseudun 

kehitys 15.5. 2014 

• Yrityksille suunnattu resurssiviisaus-päivä 

– Jatkona NISP:lle ja Resurssiviisas yrittäjyys -tapahtumalla 

– Kokeiluna: Resurssiviisaus-kävelyt pk-yrityksiin (Gaia)  

• Lukuisia yritystapaamisia: 

– Jykes, Kauppakamari, yrittäjäjärjestöt, hankintafoorumi, 

yksittäiset yritysvierailut ja -vastaanotot  

 



 

• Peloton TV-ohjelma (Demos Hki)? 

– Ohjelmasarja (8x45min): resurssiviisaus 

    -teemainen kilpailu start up -tiimeille 

 

• Kauppakamari: Kasvu Open / Kasvupolku  

– valtakunnallinen Resurssiviisaus-kasvupolku? 

 

• Yritystehdas Kankaalle aloittaa 2014  

– Jykesin, JY:n, JAMK:n, JAO:n, Uusyrityskeskuksen ja Suomen 

yrityskehityksen yhteisponnistus  

– Konseptoinnissa  Sitra mukana: järjestää osallisille sekä 

opintomatkan Hollantiin että työpajan vision kirkastamiseksi 

 

 



Resurssiviisaan yrittäjyyden keskus? 



Jatkoaskeleet 

Tulevaisuuden tuulia 



 Yhteinen tahtotila 

• Maakuntastrategia  

– kansanedustajatapaaminen 5.5.2014 

• Kaupunkistrategia 

• Valtuusto 14.4.2014 

• Kaupunginhallitus mm. 13.1.2014 ja 7.4.2014  

• Valtuustoryhmät touko-kesäkuussa 2014 

• Kaupungin johtoryhmä 14.4.2014 

• Vastuualue- ja liikelaitosjohtajat 12.6.2014 

• Kaupunkityöpaja 29.4.2014 muille kaupungeille 

 

 



Life+  
 

• Alueellinen resurssitehokkuus – kohti kiertotaloutta 

– Resurssitehokkuus ja vähähiilisyys 

– Jätteiden hallinta (Waste management), jätteen synnyn ehkäisy 

• Haetaan ydinalueeksi, jonka sisällä demonstraatiokohteita 

– Mustankorkea: biokaasun tuotanto ja/tai jakelu 

– Uusi resurssiviisas sairaala  

– Kankaan jätehuolto 

• Kesto 5-8 vuotta, rahoitus15-20M€/ydinalue  

– 60% EU-rahaa (12-15M€), 40% omarahoitus, jossa myös 

kansallista rahoitusta, esim. EAKR, Sitra, Tekes, ministeriöt jne. 

• Käynnistyy syksyllä 2015, välittömästi Kohti resurssiviisautta –

hankkeen päätyttyä 



Yhdessä vähemmällä enemmän  

 



Resurssiviisaudella kohti 

 sosiaalisesti, taloudellisesti ja 

ekologisesti  

kestävää hyvinvointia 

 

 

 

  



Kiitos mielenkiinnostanne! 

 http://www.sitra.fi/ekologia/resurssiviisaus     

pirkko.korhonen@jkl.fi  

040 5653 066  
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