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Aktiivisen elinkeinoelämän kaupunki 

 

• Noin 140 000  asukkaan kasvava 
kaupunki 

• Kolmanneksi mieluisin 
muuttopaikkakunta 

• Kolmanneksi paras imagoltaan 

• Toiseksi onnellisimmat asukkaat 
 



Liikuntapääkaupunki 

• Suomen ainoa liikuntatieteellinen 
tiedekunta  

• Kihu, Likes 

• Pyöräilykaupunki 2016 

• Aktiiviset urheiluseurat ja -joukkueet 
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• Kolmannes asukkaista koululaisia ja 
opiskelijoita  

• Joka kolmannella aikuisella on korkea-
asteen koulutus 

Koulutuksen kaupunki 



Jyväskylän yliopistossa    

6 tiedekuntaa, noin 15 000 

opiskelijaa 

Alvar Aallon  
kaupunki 



Valon kaupunki 

 

 

 

 

 

Kansainvälisesti palkittu  

kaupunkivalaistuksen edelläkävijä 



 
https://www.youtube.com/watch?v=Rb780wqnRQ8  

• Sitran ja Jyväskylän kaupungin 

yhteisprojekti (2013-15)  

• Tuloksena syntyi monistettava 

toimintamalli, jolla luoda alueelle 

kestävää hyvinvointia päästöjä 

vähentäen ja luonnonvaroja         

viisaasti käyttäen                  

(kiertotalous ja hiilineutraalius) 

• Jyväskylä on sitoutunut  

saavuttamaan  hiilineutraaliuden ja   

jätteettömyyden vuoteen 2050  

mennessä 

  

 

 

Resurssiviisas kaupunki 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb780wqnRQ8
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Houkuttelemme osallistumaan 

Osallistuvat = hyvinvoivat asukkaat 



 

  

 

Luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö 

• Ulkoilu- ja virkistys- ja opetuskäyttöön 

varattu luonto on helposti 

saavutettavissa 

• Jyväskylän kaupunki on ekologisten, 

sosiaalisten ja taloudellisten 

tavoitteiden yhteensovittamisen 

edelläkävijä 



OSALLISTAMINEN, 

AITO SITOUTTAMINEN 
Yhteiskehittäminen lisää tietoutta ja 

ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia 

oman arkensa asioihin 

 
TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN 
Ideoiden testaaminen aidossa 

 ympäristössä konkretisoi ja tuo 

merkitystä 

  

“BUSINESS AS USUAL” 

HAASTAMINEN 
Kokeileva kehittäminen, “out of box” –

ajattelu, julkisen keskustelun 

synnyttäminen 

 
RESURSSIVIISAUDEN 

LEVITTÄMINEN 
Onnistuneet kokeilut vahvistavat 

ymmärrystä kestävän elämäntavan 

tärkeydestä, tukevat muutoksen 

johtamista  

KOKEILUT  
-ketteryyttä muutoksen johtamiseen 



Fiksusti liikkeelle 



 

Matkusta maksutta  
-tonttulakki päässäsi! 



JYPin pelipaidalla Linkkiin! 
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Public bodies promoting biogas   

Alueen toimijat yhteistyössä  

biokaasun liikennekäyttöä 

edistämässä 



Tekosysteemi 





  Resurssiviisauden vaikutukset aluetalouteen 

Puupolttoaineet 

Ruokahävikin 
vähentäminen 

Lähiruoka 

Biokaasun tuotanto 
biojätteestä 

Biokaasun 
liikennekäyttö 

Rakennusten 
energiatehokkuus 

Maamassojen 
optimointi 

Joukko- ja kevyt 
liikenne 

Vedenkulutuksen 
vähentäminen 

100 
miljoonaa 
euroa/v 1 000 

työpaikkaa 

-500 kt 
CO2/v 



Kuva: Linda 

Saukko-Rauta 

Kiertotaloutta parhaimmillaan 





Jyväskylä, Turku, Lappeenranta, Forssa  

 Lahti, Kuopio, Vaasa, Ii,  

Joensuu, Riihimäki ja Hyvinkää 
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 Vähemmällä enemmän 
ENEMMÄN YHDESSÄ  

https://www.youtube.com/watch?v=Rb780wqnRQ8


•24.4.2018 

 

 

…Päijännettä brändäämässäkin!  

pirkko.melville@jkl.fi 

+358 40 5653 066 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb780wqnRQ8

