
Resurssiviisaasti yhdessä -
asukasilta 7.6.2021
Aika: 7.6.2021 klo 17-18:30

Paikka: Teams



17-17:10 Tilaisuuden avaus
MENTI-kysymys

17:10-17:30 Seurantaraportin esittely (Eira)
Aikaa kysymyksille ja kommenteille

17:30-17:50 Asukaskyselyn tulokset (Outi)
MENTI-kysymys
Aikaa kysymyksille ja kommenteille

17:50-18:20 Miten voimme osallistua? (Pilvi)
MENTI-kysymys
Aikaa kysymyksille ja kommenteille

18:20 Ajankohtaisia ja tulevia hankkeita ja 
tilaisuuden päätös
MENTI-kysymys

Ohjelma

7.6.20212

Tervetuloa 

Resurssiviisaasti 

yhdessä 

-asukasiltaan!



• Pidetään mikrofoni ja kamera kiinni. Avataan vain oman puheenvuoron aikana.

• Kysymykset ja kommentit kunkin esityksen jälkeen.

• Puheenvuoroa pyydetään nostamalla käsi.

• Chattiin voi jättää kysymyksiä ja kommentteja – käydään läpi viimeistään jälkikäteen

• Kysymme kysymyksiä osallistujilta MENTI-kyselyllä eli voit avata nettiselaimen tietokoneelle tai 
puhelimeen valmiiksi ja mennä osoitteeseen www.menti.com

Miten toimin Teamsissa?

7.6.20213

http://www.menti.com/


3.6.20214

Järvenpään tavoitteena on 
olla hiilineutraali vuoteen 

2035 mennessä, sekä 
jätteetön ja kestävän 
kulutuksen kaupunki 

viimeistään vuonna 2050.

S5: Resurssiviisas 
toimintatapa
Toimimme 
ympäristöystävällisesti ja 
resurssiviisaus näkyy 
palvelutuotannossamme.



• Järvenpää vastaa ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen 
hupenemisen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen 
haasteisiin resurssiviisaudella.

• Idea on pienentää haitallisia ympäristövaikutuksia niin, että 
samalla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja vahvistetaan 
alueen kilpailukykyä muuttuvassa maailmassa.

• Järvenpään tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 
mennessä, sekä jätteetön ja kestävän kulutuksen kaupunki 
viimeistään vuonna 2050.

• Kaupungin tehtävänä on ennen kaikkea mahdollistaa 
resurssiviisaita valintoja asukkailleen ja toimia esimerkkinä 
ympäristövastuullisuudessa.

7.6.20215

Mikä ihmeen resurssiviisaus?





• Mene osoitteeseen www.menti.com

• Syötä koodi 2170 4788

• Vastaa kirjoittamalla sanakenttiin

• Voit vastata monta kertaa

MENTI-kysymys:
Mitä resurssiviisaita tekoja 
teet jo nyt?

7.6.20217

Menti-koodi:

2170 4788

http://www.menti.com/


Resurssiviisauden 
seurantaraportti 2020



• Järvenpäässä on takana ensimmäinen kokonainen vuosi Resurssiviisas 
Järvenpää -tiekartan ohjaamana.

• Seurantaraportissa kerrotaan, miten resurssiviisaustyö on edennyt 
vuoden 2020 aikana. Raportin tavoitteena on koota tilannekuva siitä, 
edetäänkö kohti asetettuja tavoitetiloja sekä kertoa, miten tiekartan 
toimeenpano ja toteutus on käynnistynyt.

Ensimmäinen seurantaraportti on 
valmistunut



• Päästöt ilman teollisuutta laskivat 11 % vuodesta 2018 vuoteen 2019 ja ennakkotiedon perusteella 9 % vuodesta 2019 vuoteen 
2020. Keskimäärin päästöt laskivat CO2-raportin kunnissa 5 % vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Kasvihuonekaasupäästöt

7.6.202110
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Hiilineutraali Järvenpää 2035 -skenaario ja päästöseuranta

Toteuma, päästöt ilman teollisuutta

1990, päästöt ilman teollisuutta**

Tavoite, päästöt ilman teollisuutta

Toteuma, päästöt/asukas

Tavoite, päästöt/asukas

1990/asukas**

2019: -31%
2020*: -37%

2035:
-80 %

* Ennakkotieto ** Vuoden 1990 kokonaispäästöt perustuvat Benvirocin (2019) skenaariotyöhön, mutta työssä esitetystä päästömäärästä on vähennetty teollisuuden sähkönkulutus sekä teollisuus ja 
työkoneet. Näin luvusta on tehty vertailukelpoinen vuosittaisen CO2-raportin päästölaskennan kanssa.



Kasvihuonekaasupäästöt

7.6.202111

Järvenpään kasvihuonekaasupäästöjen jakauma ilman teollisuutta vuonna 
2019 sekä päästöjen kehitys sektoreittain vuosina 2008–2020. Vuoden 
2020 tiedot perustuvat osittain ennakkotietoihin. (CO2-raportti 2021).



• Resurssiviisauden tavoitteet hiilineutraaliuden lisäksi ovat jätteettömyys sekä 
luonnonvarojen kulutus maapallon kantokyvyn rajoissa.

Jätteiden määrä ja kierrätysaste
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Yhdyskuntajätteen määrä Järvenpäässä

Sekajäte Biojäte

-8,4 % + 1,4 %

72%

22%

5%

1%
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• Kaupunkikehityksen toimenpiteet ovat lähteneet hyvin käyntiin. Seurantaraportissa kerrottu etenemisestä 
toimenpidekohtaisesti.

• Muiden palvelualueiden toimenpidekohtainen raportointi voidaan aloittaa, kun toteutussuunnitelmat ovat 
valmistuneet. Moni Kauken toimenpiteistä toteutetaan yhteistyössä palvelualueiden ja tytäryhtiöiden kanssa.

Toimenpiteiden eteneminen

7.6.202113

17% 22% 20% 26% 3% 12%

Toimenpiteiden eteneminen
Kaikki kaupunkikehityksen toimenpiteet

Ei aloitettu

Käynnistys- tai esiselvitysvaihe

Suunnittelu

Toteutus tai toimeenpano

Valmis

Toimintatapa*

Toimenpiteitä yhteensä: 92
Ajallaan: 90
Myöhässä: 1
Ei toteuteta tässä vaiheessa: 1



Resurssiviisaita tekoja Järvenpäässä 2020

Kasvihuonekaasupäästöt ovat 
pienentyneet

- 11 % vuodesta 2018 vuoteen 2019
- 9 % vuodesta 2019 vuoteen 2020

(päästöt ilman teollisuutta, vuoden 2020 osalta ennakkotieto, 
CO2-raportti)

Järvenpään kasvihuonekaasupäästöjen jakauma ilman 
teollisuutta vuonna 2019.

Jätteen määrä on vähentynyt 
kaupungin toiminnassa

(kaupungin, Mestaritoiminnan ja Mestariasuntojen kiinteistöt)

Järvenpään yleiskaava 
2040 valmistui

Kaupunkirakenne ja liikkuminen Energia, materiaalit ja kulutus
Ylikunnallisia virkistys-

reittejä suunniteltiin
Ensimmäiset 

yksisuuntaiset pyörätiet 
valmistuivat Kulkumuoto-

tavoitteet määriteltiin

Kaupungin 
kiinteistöissä luovutaan 
öljylämmityksestä

Tietoisuus ja yhteistyöYmpäristön tila

Päiväkoteja valmistui
A-energialuokkaan

Tontinluovutuksissa 
edellytettiin 

resurssiviisautta

Lepolan 
pientaloalueelle

suunniteltiin 
korttelikeräyspiste

Muovinkeräys laajenee uusien 
jätehuoltomääräyksien myötä

Loutinoja kuntoon -
hankkeessa luotiin 
hulevesien hallinnan 
toimintamalli

Tuusulanjärven tila on parantunut 
pitkäjänteisellä työllä

Tuusulanjärven itärannalla 
suojeltiin tervaleppäkorpia 

Puistometsien hoito-
suunnitelma valmistui

Ekotukitoimintaa 
aktivoitiin uudelleen

Vinkkejä 
resurssiviisaaseen 

arkeen -sivusto avattiin

Vuoden 2020 Järkevä-
palkinto Ravintola 

Härmän Ratille

Ympäristövahti-
hankkeessa kehitetään 
resurssiviisaustyön 
seurantaa

Pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelmat on päivitetty



Asukaskyselyn 
tuloksia



Asukaskysely 2021

7.6.202116

• Miten resurssiviisaat ja ympäristöystävälliset valinnat näkyvät arjessasi?
Miten Järvenpään kaupunki voisi parhaiten kannustaa asukkaitaan kestäviin
valintoihin?

• toteutus Webropol-kyselynä 26.2. - 10.3.2021

• vastaajia 116 (edellisen asukaskyselyn vastaava 283)

• Resurssiviisas arki on jaettu kyselyssä neljään eri osa-alueeseen:
asuminen, liikkuminen, ruoka sekä palvelut, tavarat ja hankinnat

• Kyselyn tuloksia käytettiin resurssiviisaustyön kehittämiseen ja kehityksen seurantaa kuvaavien mittareiden 
määrittämiseen.

• tärkeimmät tulokset: asukkaiden tyytyväisyys kaupungin ympäristötyöhön ja resurssiviisaan arjen 
edellytysten kokemus



- tyypillinen vastaaja: 55-74 –vuotias, nainen, asuu kerros- tai omakotitalossa,
asuu keskustassa

- 54 % seuraa ympäristöaiheisia uutisia ja julkista keskustelua

- vastanneista 70 % asuu lapsettomassa taloudessa

Resurssiviisas Järvenpää / Taustatiedot

7.6.2021 Esityksen nimen voi laittaa tänne17



Käsitteenmäärittelyn selkeys

7.6.2021 Järvenpään asukasilta 7.6.202118

Asukaskysely 2021 (n=116) Asukaskysely 2018 (n=283)



Resurssiviisauden koettu tärkeys kaupungin imagolle

7.6.2021 Esityksen nimen voi laittaa tänne19

• Vastauksien keskiarvo väitteeseen 
”Resurssiviisauden tulisi näkyä kaupungin 
toiminnassa”: 7,9

asteikko: 0 - ei yhtään, 10 - erittäin paljon

• Vastauksien keskiarvo kysymykselle 
”Kuinka tärkeä resurssiviisaus on mielestäsi 
Järvenpään imagolle?”: 7,8

0 - ei yhtään tärkeä, 10 - erittäin tärkeä

Asukaskysely 2021 Asukaskysely 2018



Resurssiviisaan arjen edellytykset

7.6.2021 Esityksen nimen voi laittaa tänne20
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Osallisuus ja vuorovaikutus: Vinkkejä resurssiviisaaseen arkeen osio 
kaupungin kotisivuilla

7.6.2021 Esityksen nimen voi laittaa tänne25

https://www.jarvenpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/resurssiviisaus/vinkkeja-resurssiviisaaseen-arkeen

https://www.jarvenpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/resurssiviisaus/vinkkeja-resurssiviisaaseen-arkeen
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• Mene osoitteeseen www.menti.com

• Syötä koodi: 2170 4788

• Vastaa liikuttamalla liukukytkintä

MENTI-kysymys:
Minkälaista tietoa ja 
viestintää toivoisit 
kaupungilta?

7.6.202127

Menti-koodi:

2170 4788

http://www.menti.com/


Monta tapaa osallistua



Resurssiviisauteen osallistuminen

7.6.2021

Kuntaliitto, Innokylä jne.

29

Toiminta-
osallisuus

Suunnittelu-
osallisuus

Päätöksente-
ko-osallisuus

Tieto-
osallisuus

Miten www.jarvenpaa.fi –
sivuja tai muita kanavia tulisi 
kehittää?

Millainen tieto innostaa 
toimimaan, millainen 
viestintä vaikuttaa sinuun?

Tapahtumat ja tempaukset
Harrastaminen
Vapaaehtoistoiminta
Yhteisötilat
Avustukset

Mikä sinut saa osallistumaan 
/ toimimaan?

Palvelun arvioiminen
ja yleinen palaute,
Kaavoitus OAS,
Asukas-, asiakasraadit
Yhteiskehittäminen
Kaupunkikävelyt…

Mikä resurssiviisauden 
tavoite on sellainen, että 
haluaisit osallistua sen  
suunnitteluun tai 
valmisteluun?

Äänestäminen
(kuntavaalit, osallistuva 
budjetointi),
kuntalaisaloite,
kuntalaisraati jne.
vaikuttamistoimielimet, muu 
päätöksentekoon vaikuttava 
toiminta kuten lobbaus. 
suora osallistuminen ja 
kansalaisten aktivismi.

http://www.jarvenpaa.fi/


• Mene osoitteeseen www.menti.com

• Syötä koodi 9752 1850

• Vastaa liikuttamalla liukukytkintä

MENTI-kysymys:
Olisitko kiinnostunut 
osallistumaan seuraaviin 
osana resurssiviisaustyötä?

7.6.202130

Menti-koodi:

9752 1850

http://www.menti.com/


MENTI-kysymys:
Olisitko kiinnostunut 
osallistumaan seuraaviin osana 
resurssiviisaustyötä?

Tulokset ja keskustelua:

Mitä muita yhteistyön muotoja voisi olla?

31



Ajankohtaisia ja 
tulevia hankkeita



• Ympäristöministeriön rahoittama hanke, jossa otetaan 
käyttöön Ympäristövahti-palvelu, jossa kuka tahansa 
voi seurata resurssiviisaustyön etenemistä (julkinen 
verkkosivu)

• Kaupungin vastuuhenkilöt syöttävät seurantatietoja 
toimenpiteiden etenemisestä

• Strategiset mittarit kertovat yleisestä kehityksestä, 
esim. kasvihuonekaasupäästöt ja vaihtoehtoisia 
käyttövoimia käyttävien autojen ensirekisteröinnit

• Esimerkkejä toteutetuista vahti-palveluista: 
https://ilmastovahti.hel.fi, 
https://ilmastovahti.tampere.fi/

• Tietoa hankkeesta Keravan kaupungin sivuilta

Ympäristövahti-palvelu resurssiviisaustyön seurantaan

7.6.202133

Konseptointi-
versio

https://ilmastovahti.hel.fi/
https://ilmastovahti.tampere.fi/
https://www.kerava.fi/ajankohtaista/smart-city/ymp%C3%A4rist%C3%B6vahti


• KULMA-hanke kulutuksen päästöjen laskennan pilotointia (rakentaminen ja energia, liikkuminen, ruoka, tavarat ja 
palvelut), hanke käynnistymässä 

• Yritysten ja kaupungin ilmastokumppanuus, hanke käynnistymässä syksyllä (YM:n ilmastoratkaisut-avustus)

• Lemmenlaakson alueella on käynnissä useita hankkeita:

• Virkistysrakenteita uusitaan ja parannetaan (ELY-keskuksen avustus)

• Käyttö- ja hoitosuunnitelma ja luonnonhoitotöitä 2021-2022 (Kunta-Helmi YM:n avustus)

• Isokydönpuron alajuoksulla parannetaan vaelluskalojen edellytyksiä (Kunta-Helmi YM:n avustus)

• RannikkoLIFE-hankkeessa hoitosuunnitelma ja -toimia Lemmenlaakson eteläosien niityille

• Puurakentamisen edistäminen

Muita ajankohtaisia hankkeita

7.6.202134



• Mene osoitteeseen www.menti.com

• Syötä koodi: 9752 1850

• Kirjoita vastauksesi sanakenttiin

• Voit vastata monta kertaa

MENTI-kysymys:
Mitä resurssiviisaita tekoja 
teet huomenna ja ensi 
viikolla? 

7.6.202135

MENTI-koodi:

9752 1850

http://www.menti.com/


Kiitos!

Lisätietoja:
Eira Linko, Pilvi Kallio-Meriläinen, 
erikoissuunnittelija osallisuuden erityisasiantuntija
Kaupunkikehitys Konsernipalvelut
eira.linko@jarvenpaa.fi pilvi-kallio.merilainen@jarvenpaa.fi

www.jarvenpaa.fi/resurssiviisaus

mailto:eira.linko@jarvenpaa.fi
mailto:pilvi-kallio.merilainen@jarvenpaa.fi
http://www.jarvenpaa.fi/resurssiviisaus


Seurantaraportti:

• Kysyttiin, onko kaupunki kiinnittänyt huomiota omien kulkuneuvojen päästöihin? Kaupungin käytössä olevat ajoneuvot on suurelta osin 

huoltoleasing-autoja. Tällä hetkellä kaupunkitekniikalla on käytössä yksi täyssähköauto. Hankintakriteereitä tarkistetaan kun ajankohtaista 

sopimuskausien mukaan. Joukkoliikenteessä ja työkoneissa kalustossa on nostettu EURO-päästöluokan vaatimustasoa, joka koskee lähipäästöjä.

• Toivottiin, että yksittäisten toimenpiteiden vaikuttavuus suhteessa tavoitteisiin olisi selkeämpää. Eli mikä on merkittävä toimenpide, esimerkiksi 

kuinka iso päästövaikutus.

Asukaskysely:

• Resurssiviisauden käsitteenmäärittelystä huomautettiin, että vaikka käsite olisi tuttu, käsitteenmäärittely ei välttämättä ole selkeä.

• Ehdotettiin, että käsitteenmäärittelyä voisi selkeyttää esimerkiksi ns. periaatekaaviolla (käytetään materiaaleja ja energiaa→ syntyy jätettä ja 

päästöjä)

Osallisuus ja yhteistyö:

• Toivottiin tukea ja ajatustenvaihtoa yhdistyksen kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyyn

• Ehdotettiin vinkkitalkoita asukkaille – ”huomaa hukka”

• Ehdotettiin ekotukitoimintaa laajennettavaksi asukasyhdistysten toimintaan. Paikallisuus!

Asukasillassa oli 12 osallistujaa. Seuraavilla dioilla MENTI-kysymysten tuloksia tilaisuudesta.

Koontia tilaisuudessa käydystä keskustelusta
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