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Miltä näyttää Järvenpään yrityskenttä?
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Erikokoisia yrityksiä Järvenpäässä 
on noin 3 000 eri toimialoilta.

Noin 90 % yrityksistämme on pk-yrityksiä.



Elinkeinoelämän ja kaupungin välinen 
ilmastoyhteistyöhanke (ns. ilmastokumppanuus)

Vastuutaho: Vantaan kaupunki
Hankeaika: 1.5.2021 - 30.6.2022
Muut konsortioon osallistuvat: Keravan ja Järvenpään kaupungit
Kokonaissumma: 100 000 €
YM:n avustusosuus: 70 000 €



Hankkeen päätavoitteet

1. Luoda toimintamallikirjasto kuntien käytössä olevista keinoista toteuttaa  
ilmastoyhteistyötä ja edistää yritysten ilmastotyötä. Hyödyttää kansallisesti kaiken 
kokoisia kuntia. 

2. Luoda hankekaupunkeihin paikallinen ilmastoyhteistyön malli, joka edistää alueella 
toimivien yritysten ilmastotyötä ja tukee samalla kaupunkien ilmastotavoitteita.

• Painopisteitä ovat 
• kaupunki-yritysyhteistyö sekä yhteistyö kuntien/kaupunkien välillä
• kytkentä Järvenpään ilmastotavoitteisiin ja -toimenpiteisiin
• paikallisuuden korostaminen



Toimintamallikirjasto

• https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ilmastotyo/Yritysyhteistyo/Toimintamallit

• Kokoaa yhteen kuntien käytössä olevia keinoja edistää yritysten ilmastotyötä sekä 
alueellisen ilmastoyhteistyön toimintamalleja

• Julkaistu verkossa syyskuussa 2021

• Päivitetään hankkeen ajan 

• Myös muut kunnat voivat tuottaa sisältöä toimintamallikirjastoon

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ilmastotyo/Yritysyhteistyo/Toimintamallit


Kaupunkien ja yritysten välisen ilmastoyhteistyön 
suunnittelussa on tärkeää ymmärtää, että yritykset eivät ole 

yhdenmukainen joukko, vaan ne ovat eri kokoisia, eri 
toimialoilla olevia ja ilmastotyön eri vaiheissa. 
Myös yritysten tarpeet ja odotukset ovat erilaisia. 

Ei siis ole olemassa yhtä toimintamallia kaupungin ja 
yritysten väliselle ilmastoyhteistyölle.

Kaupunkien ja yritysten välinen ilmastoyhteistyö 
koostuu monista elementeistä
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Mitä ilmastoyhteistyö voi olla?
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TAVOITTEET KAUPUNGIN NÄKÖKULMASTA

• Saada oman alueen yritykset mukaan 
tavoittelemaan hiilineutraalisuutta, 
jätteettömyyttä ja resurssitehokkuutta

• Tukea alueen yritysten toimintaedellytyksiä 
• Parantaa kaupungin imagoa ja 

houkuttelevuutta yrityksille
• Luoda vuorovaikutteinen keskusteluyhteys

kaupungin ja yritysten välillä

TAVOITTEET YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA

• Liiketoimintahyödyt ja kilpailuetu -
hiilikädenjälki

• Saada luotettavaa ja ajantasaista tietoa 
ilmastonmuutoksesta

• Saada käytännönläheisiä työvälineitä 
hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi

• Kustannussäästöt energian ja materiaalien 
säästöistä

• Kaupungin ja alueen jaetut, konkreettiset 
päästövähennystavoitteet

Kaupungin ilmastoyhteistyö yritysten kanssa kannattaa integroida osaksi 
kaupungin yritys- ja elinkeinotoimintaa ja hyödyntää olemassa olevia kanavia.



ILMASTOKYSELY 
YRITYKSILLE

10-11/2021
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Emme ole vielä tehneet 
tarkempaa analyysia ja 

johtopäätöksiä kyselystä.

Tuloksista tiedotetaan 
myöhemmin lisää.



4. Yrityksen koko henkilömäärän mukaan JÄRVENPÄÄ
Vastaajien määrä: 22

91%

9%
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Mikroyritys (alle 10 hlö)

Pieni (10-49 hlö)

Keskisuuri (50-249 hlö)

Suuri (yli 250 hlö)

En osaa sanoa

Vastaajayritykset mm. kaupan, tieteellisen ja teknisen, taiteen ja vapaa-ajan, viestinnän, muun palvelutoiminnan 
aloilta sekä terveydenhuollosta



6. Arvio yritykseni ilmastotyön tilasta: kumppanuuskunnat
Vastaajien määrä: 92

5%



7. Jotta yritysten ilmastotyön edellytykset paranisivat, kaupungin pitäisi... JÄRVENPÄÄ
Valitse 3–5 vaihtoehtoa.

Vastaajien määrä: 22, valittujen vastausten lukumäärä: 85
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Luoda kestävämpää kaupunkirakennetta (kaavoitus, maankäyttö, liikenne- ja…

Huomioida ilmasto lupa-asioissa (esim. helpotukset uusiutuvan energian asentamiselle)

Tehdä vastuullisempia hankintoja vastuullisilta yrityksiltä

Järjestää idea-/innovaatiokilpailuja paikallisten ilmastohaasteiden ratkaisemiseksi

Tarjota kokeilu- ja pilotointialustoja yrityksille

Kannustaa yrityksiä palkinnoilla, diplomeilla tai vastuullisuusmerkeillä

Allekirjoittaa ilmastositoumuksia yritysten kanssa

Järjestää koulutusta tai neuvontaa yritysten ilmastotyön tueksi

Viestiä enemmän kunnan omista ilmastotavoitteista ja -toimenpiteistä

Tiedottaa kootusti olemassa olevista ilmastotyön palveluista, tapahtumista, verkostoista,…

Nostaa edelläkävijäyrityksiä esille kunnan kanaviin

Tukea yritysten verkostoitumista ilmastoasioissa

Avata vähähiilisen liiketoiminnan mahdollistavaa dataa, esim:

Jokin muu, mikä:



9. Yritykseni haluaisi... JÄRVENPÄÄ
Valitse vähintään 1 vaihtoehto.

Vastaajien määrä: 22, valittujen vastausten lukumäärä: 47
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Osallistua kunnan ilmastostrategian suunnitteluun

Osallistua yhteisiin ilmastohankkeisiin kunnan kanssa

Tarjota ilmastoratkaisuja kunnan kilpailutuksiin ja innovaatio- tai
ideakilpailuihin

Järjestää ilmastotapahtumia/-kampanjoita yhdessä kunnan kanssa

Liittyä kunnan ylläpitämään ilmastoverkostoon (avoin eri kokoisille, kaikkien
eri toimialojen yrityksille)

Allekirjoittaa ilmastositoumuksen kunnan kanssa

Raportoida ilmastotyöstään kunnalle vuosittain

Pysyä ajan tasalla ilmastoasioista seuraamalla kunnan ylläpitämiä
yrityskanavia

Konkreettista tukea ja ohjeistusta ilmastotyön aloittamiseen

Jotain muuta, mitä:



Gasum kaasutankkausasema (biokaasu)

Helsingin Mylly (hiilineutraalituotanto)

Härmän Rati (luomuruokaa)

Lidl jakelukeskus (ympäristöystävällinen toiminta)

Vaatelainaamo Vaatepuu (yhteinen vaatekaappi)

useat ravintolat ja ruokakaupat (esim. hävikkiruoka)

Muutamia esimerkkiyrityksiä 
Järvenpäässä, joissa jo huomioidaan 
ympäristöarvoja
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Kohti 
hiilineutraalimpaa 

Järvenpäätä



1. Teema: Ilmastonmuutos liiketoimintaympäristön muokkaajana 2.2.2022 (Kerava/Vantaa)

2. Teema: Hiilikädenjälki kilpailuvalttina 9.2.2022 (Vantaa)

3. Teema: Ruoka 16.2.2022 (Järvenpää)

4. Teema: Logistiikka 2.3.2022 (Kerava + Keravan energia) 

5. Teema: Rakentaminen 9.3.2022 (Järvenpää) 

6. Teema: Käytännön tukea yrityksen arjen ilmastotyöhön 16.3.2022 (Vantaa)

o Extrawebinaari: Kaupunkiakatemian aamukahvit: ilmastoinnovaatiot 23.3.2022

Webinaarisarja keväällä 2022 ”Ilmasto         Yritykset” 



Työ kohti 
ympäristötavoitteita jatkuu.

Yritysyhteistyöllä ja 
yritysten  

ympäristötietoisuudella 
on merkittävä vaikutus 

kokonaisuuteen.
Kiitos!
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