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Resurssiviisaus 

• Jyväskylä sitoutunut resurssiviisauden edistämiseen pitkäjänteisesti 

• Resurssien viisas käyttö kärkenä kaupunkistrategiassa (joulukuu 2014) 

• Resurssiviisaan Jyväskylän tiekartta (kuusi teemaa) 

• Hiilineutraali sähkön- ja lämmöntuotanto vuonna 2030 

• Fossiiliton ja hiilineutraali energiantuotanto ja liikkuminen vuonna 2050 

 

Sitoumukset, sopimukset, toimintasuunnitelmat  

• Kansallinen kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS) 

• Jyväskylän Energiatase 2014 ja tulevaisuuden skenaariot 

• Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma (PLEEC-projekti) 

• EU:n kaupunginjohtajien energia- ja ilmastositoumus (CoM) ja SECAP  

• Uusiutuvan energian kuntakatselmus 
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Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma 

 Määrittelee toimenpiteitä resurssiviisauden energiateemaan liittyvien tavoitteiden 

saavuttamiseksi 

 Toimii osana resurssiviisauden tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja arviointia 

 Tukee kaupungin uuden energiatehokkuussopimuksen (2017 - 2025) suunnittelua 

ja toteutusta 

 

• Sisältää tekniset ratkaisut, kaupunkisuunnittelun sekä ihmisten käyttäytymisen 

(kaupungin työntekijät, kaupunkilaiset), joita tarkastellaan kokonaisuutena 

• Kattaa kaupungin omien toimintojen ohella kansalaisiin, yrityksiin ja muihin 

toimijoihin vaikuttamisen 

• Määrittelee toimenpiteet vuosiin 2020 ja 2025 mennessä, sekä pitkän aikavälin 

tavoitteet 2030 ja 2050 

 

 

 



Energiaviisas Jyväskylä - tavoitteet 

• Fossiiliton ja hiilineutraali kaukolämpö ja rakennusten lämmitys 

• Jatkuva energiantuotannon ja -kulutuksen tehokkuuden parantaminen 

• Yksityisautoilun vähentäminen, lisäämällä julkista liikennettä, pyöräilyä ja 

kävelyä 

• Liikenteen fossiilisen öljyn käytön merkittävä vähentäminen  

• Uusiutuvan ja omavaraisen paikallisen sähköntuotannon lisääminen 

• Huomioidaan rakenteellisen energiantarpeen vähentämisen mahdollisuudet ja 

vaihtoehdot (energiatehokkuuden lisäämisen ohella) 
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Toimenpiteitä:  

I  Uusiutuva energia 

 Lisätään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä sähkön ja kaukolämmön tuotannossa 

• UE osuus 70 % vuoteen 2025 mennessä, uusiutuvien polttoaineiden edelleen 

lisääminen kohti hiilineutraaliutta 

 Edistetään liikennebiokaasun tuotantoa ja käyttöä kaupungin alueella 

• Mustankorkean liikennebiokaasun tuotanto ja tankkausasema vuonna 2017 sekä 

tankkausaseman rakentaminen kaupunkiin 

 Lisätään aurinkoenergian tuotantoa rakennuksissa (lämpö ja sähkö)  

• Kaupunki on edelläkävijä aurinkoenergian hyödyntämisessä rakennuksissaan ja 

pyrkii edistämään myös yksityisten toimijoiden aurinkoenergian käyttöä 

 Hyödynnetään uusia ratkaisuja keskitettyyn hukkalämmön talteenottoon 

• Esimerkiksi jätevedet, teollisuuden ja yritysten hukkalämmöt 

 

Keskeiset osapuolet:  

Jyväskylän Energia, Mustankorkea Oy, Jyväskylän kaupungin konsernihallinto, 

kaupunkisuunnittelu, tilapalvelu ja rakennusvalvonta sekä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 

 

 



Toimenpiteitä:  

II  Rakennusten energiasaneeraukset 

 Korvataan öljy- ja sähkölämmitystä uusiutuvilla energialähteillä 

• Puolitetaan öljyn käyttö ja tehostetaan sähkölämmityksen energiankulutusta 25 % 

vuoteen 2020 mennessä kaupungin rakennuksissa 

• Edistetään öljy- ja sähkölämmityksen vähentämistä yksityisissä rakennuksissa ja 

tarjotaan neuvontaa kansalaisille, taloyhtiöille ja yrityksille 

 

 Parannetaan olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta 

tavoitteellisesti ja suunnitellusti 

• Parannetaan energiatehokkuutta kaupungin omistamien rakennusten remonteissa, 

huomioiden elinkaarikustannukset ja vaikutukset sisäilmastoon 

• Edistetään energiatehokkaiden remonttien toteutusta ja tarjotaan neuvontaa 

kaupunkilaisille, taloyhtiöille,  suunnittelijoille, urakoitsijoille ja yrityksille 

 

Keskeiset osapuolet:  

Jyväskylän kaupungin tilapalvelu ja rakennusvalvonta sekä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 

 

 

 



Toimenpiteitä:  

III Lähes nollaenergiarakennukset 

 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin ja kansallisen lainsäädännön toteutus 

 

 Suunnitellaan ja rakennetaan vuodesta 2018 alkaen korkealaatuisia lähes 

nollaenergiarakennuksia (kaupungin rakennukset) 

• Huomioidaan ratkaisujen elinkaarikustannukset ja sisäilmasto 

 

 Tuetaan yksityisten toimijoiden lähes nollaenergiarakennusten suunnittelua ja 

rakentamista kaupungissa 

• Tarjotaan ohjausta ja neuvontaa kansalaisille ja muille toimijoille 

kustannustehokkaiden ja korkealaatuisten lähes nollaenergiarakennusten 

rakentamiseen 

 

Keskeiset osapuolet:  

Jyväskylän kaupungin tilapalvelu, rakennusvalvonta ja kaupunkisuunnittelu, sekä JVA Oy 

 

 



Toimenpiteitä:  

IV  Älykkäät energiaverkot 

 Kehitetään älykkäitä sähkö-, lämpö- ja jäähdytysverkkoja kaupungin alueella 

• Määritellään kaupungin älykkäiden verkkojen visio, tavoitteet ja toimenpiteet  

• Älykäs mittaus ja verkot, varastointi, hajautettu tuotanto, kulutushuiput,  tuotannon 

optimointi… 

 

 Edistetään kaukojäähdytyksen kehitystä ja käyttöönottoa 

• Kaupunki edistää kaukojäähdytyksen käyttöönottoa rakennuksissaan, ottaen 

huomioon ratkaisujen elinkaarikustannukset ja resurssitehokkuuden 

 

Keskeiset osapuolet:  

Jyväskylän Energia, Jyväskylän kaupungin tilapalvelu, kaupunkisuunnittelu sekä 

rakennusvalvonta 

 

 



Toimenpiteitä:  

V Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 

 Huomioidaan energiatehokkuus kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa 

• Hyödynnetään energiatehokkuuslaskentaa uusia alueita kaavoitettaessa 

• Edistetään tiivistä kaupunkirakennetta ja asutusta aina kun mahdollista 

• Optimoidaan kaavoituksessa aurinkoenergian hyödyntäminen, varjostukset ja 

mikroilmasto 

• Tarjotaan uusille alueille rakentaville toimijoille neuvontaa ja ohjausta 

• Etsitään keinoja sovittaa yhteen kokonaisvaltainen energiatehokkuuden huomiointi  

ja taloudelliset tavoitteet, viihtyisyys ja turvallisuus sekä kaupungin imagotavoitteet 

 

Keskeiset osapuolet:  

Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelu, konsernihallinto sekä rakennusvalvonta 



Toimenpiteitä:  

VI  Kestävä liikenne 

 Parannetaan rakenteita ja palveluja yksityisautoilun vähentämiseksi 

• Suunnitellaan kompaktia ja tiivistä kaupunkirakennetta, parannetaan julkisen 

liikenteen, pyöräilyn ja kävelyn infrastruktuuria ja palveluja, vaikutetaan asenteisiin ja 

käyttäytymiseen 

 Tarjotaan kaupungin työntekijöille kannusteita ja keinoja autottomaan 

liikkumiseen  

• Kaupunki esimerkillisenä toimijana, mm. julkisen liikenteen käytön tukeminen, tilat ja 

polkupyörät pyöräilijöille, resurssiviisaan työmatkaliikkumisen toimintamalli 

 Edistetään puhtaan energian ajoneuvojen käyttöönottoa (biokaasu- ja sähköautot) 

• Biokaasun tankkausasemat ja sähköautojen latauspisteet 

• Tarjotaan kaupunkilaisille ja yrityksille neuvontaa biokaasu- ja  sähköautojen 

käyttöönotossa 

 Kehitetään ”pysäköintipörssi” keskustapysäköinnin tilankäytön tehostamiseksi 

• Esim. mobiilipohjainen järjestelmä tyhjien pysäköintipaikkojen ilmoittamiseen ja 

varaamiseen 

 

Keskeiset osapuolet: Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelu, liikenne ja viheralueet, 

ympäristönsuojelu/ympäristöjärjestelmä, henkilöstöpalvelut sekä Jyväskylän Energia 



Toimenpiteitä:  

VII  Kulutus ja julkiset palvelut 

 Edistetään kansalaisten ja yritysten energiaviisautta viestinnän ja neuvonnan 

keinoin 

• Kaupunki on esimerkillinen toimija, viestii aktiivisesti ja tarjoaa neuvontaa 

 Parannetaan kaupungin rakennusten energian ja veden käytön tehokkuutta 

• Vähennetään tarpeetonta kulutusta parantamalla käyttäjien ja ylläpidon motivaatiota 

ja tietoisuutta, hyödynnetään resurssiviisas työpaikka -konseptia 

 Parannetaan valaistuksen energiatehokkuutta kaupungin rakennuksissa ja 

ulkoalueilla 

• LED:t ja älykäs ohjaus, huomioiden elinkaarikustannukset 

 Otetaan käyttöön energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian vaatimukset 

kaupungin hankintakriteereissä ja julkisen liikenteen kilpailutuksissa 

• Tuotteiden ja palveluiden energiatehokkuus niiden koko elinkaaren ajalta 

• Uusiutuvat polttoaineet kaupungin ajoneuvohankinnoissa ja julkisessa liikenteessä  

 

Keskeiset osapuolet:  

Jyväskylän kaupungin konsernihallinto, tilapalvelu, ympäristönsuojelu/ympäristöjärjestelmä, 

liikenne ja viheralueet sekä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 



Seuranta ja arviointi 

 Energiaviisas Jyväskylä –toimintasuunnitelman toimia toteutetaan 

kaupunkikonsernissa erilaisten toimenpiteiden ja hankkeiden kautta, jotka 

huomioidaan talousarviossa 

 Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain, 

ja sitä päivitetään tilanteen kehittyessä 

 Seuranta ja arviointi toteutetaan arvioimalla päättyneiden ja käynnissä olevien 

hankkeiden ja toimenpiteiden tuloksia ja niiden aikaansaamia vaikutuksia 

eri osa-alueilla 

 Seuranta ja arviointi kootaan resurssiviisausryhmän toimesta osana 

resurssiviisauden seurantaa ja tuodaan kaupungin johtoryhmään 

-  yhteistyössä energiatehokkuussopimuksen toimien seurannan ja 

arvioinnin kanssa 

 Tuloksista tiedotetaan aktiivisesti kaupungin organisaatiolle ja yleisölle 

 Toimintasuunnitelma päivitetään saatujen tulosten, energiatehokkuuden tilan 

ja tarvittavien lisätoimien osalta  vuosina 2020 ja 2025  

– Vastuu: resurssiviisausryhmä 



Lisätietoa ja kommentit: 
Laura Ahonen, Jyväskylän kaupunki 

Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto 

www.pleecproject.eu 
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