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Eira Linko, erikoissuunnittelija
Järvenpään kaupunki



Resurssiviisas 
Järvenpää

Me vastaamme ilmastonmuutoksen, 
luonnonvarojen hupenemisen ja 
luontokadon haasteisiin 
resurssiviisaudella.

Järvenpään tavoitteena on olla

 hiilineutraali viimeistään 2035

 jätteetön, kestävän kulutuksen  
kaupunki viimeistään 2050



• Resurssiviisauden tavoitteina on ei päästöjä, ei jätettä, ei ylikulutusta – kestävää 
hyvinvointia

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

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

• Resurssiviisas toimija käyttää erilaisia resursseja kuten luonnonvaroja, raaka-aineita, 
energiaa, tuotteita ja palveluita kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Ekologisesti, 
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi.
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Mikä ihmeen resurssiviisaus?



Ohjaavia tekijöitä ja sitoumuksia
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Suomi 
hiilineutraali 2035

Kestävä elvytys kansallisella tasolla.

Tärkeitä lakiuudistuksia 
meneillään: maankäyttö- ja 
rakennuslaki, ilmastolaki, 
luonnonsuojelulaki.

EU Green Deal

Hiilineutraali Uusimaa -tiekartta ja 
KUUMA-ilmasto-ohjelma 
valmistuneet.





Mitä kaupungissa tehdään tavoitteiden eteen? 
– Ympäristövahti kertoo ajantasaisen tilanteen
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https://ymparistovahti.jarvenpaa.fi

https://ymparistovahti.jarvenpaa.fi/


Ympäristövahdin toimintaperiaate
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• Kolme osaa

• Ympäristövahtimestarin käyttöliittymä
• Julkinen portaali (nettisivut)
• Ylläpidon käyttöliittymä

• Toimii Microsoft 365-ympäristössä hyödyntäen eri komponentteja

Sisäinen työkalu

Kommenttien 
käsittely

Tiedon 
syöttäminen

Julkinen verkkopalvelu

Ympäristövahtimestarit

Ylläpito

Säännöllinen 
muistutus

Kommentit 
vastuuhenkilöille

Tiedon 
julkaisu

Luottamus-
henkilöt

Johto ja 
viranhaltijat

Asukkaat, 
yhdistykset, yritykset

Kommentit, 
kysymykset ja 
yhteydenotot

Tietoa ja 
tilannekuva



 Joustava ja reflektiivinen seuranta, kokonaiskuva ajan tasalla  tunnistetaan etenemisen esteet 
ja tarpeet lisätoimille, löydetään vaikuttavimmat toimenpiteet

 Kaupungin päättäjien ja johdon tiedonsaanti helpottuu mahdollisuus myös esim. räätälöidyille 
johdon raporteille

 Helpotetaan kuntalaisten ja sidosryhmien mahdollisuuksia seurata ja vaikuttaa kaupungin 
ilmastotyöhön  kommentointitoiminnolla uusi suora osallistumiskanava

 Vahvistetaan vastuutiimien/-henkilöiden sitoutumista toimenpiteiden toteuttamiseen ja 
edistymisen säännölliseen raportointiin.

 Tehostetaan raportointityötä ja kevennetään vuosiraportointia.

 Viestintä helpottuu. Kaupunki esimerkkinä ilmasto- ja luontotyössä.

Mihin Ympäristövahtia tarvitaan?
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Yhteishankkeesta lisäarvoa
kehittämiseen
• Taustalla yhteisesti tunnistettu tarve systemaattisen ja reflektiivisen seurannan 

kehittämiseksi ja kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Lisäksi laajat tavoitteet vaativat 
koko organisaation sitouttamista toimeenpanoon ja tiedon ja viestinnän lisäämistä 
organisaatiossa ja sidosryhmille.

• Toimenpideohjelmat näkyviksi ja osaksi käytännön toimintaa Ilmastovahti-työkalulla -
hanke (17.8.2020-30.11.2021) sai ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -
ohjelman rahoitusta.

• Hankekuntia Kerava (päähakija), Järvenpää, Vantaa ja Helsinki. Mukana myös 
Uudenmaan liitto, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja KUUMA-seutu.

• https://ymparistovahti.jarvenpaa.fi/
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https://ymparistovahti.jarvenpaa.fi/


Kiitos!

Eira Linko
erikoissuunnittelija, kaupunkikehitys
eira.linko@jarvenpaa.fi

www.jarvenpaa.fi/resurssiviisaus
https://ymparistovahti.jarvenpaa.fi
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