
Jyväskylä

Olipa kerran kunta, jossa haluttiin  
säästää luonnonvaroja ja vähentää  
päästöjä – hyvinvoinnista tinkimättä.

Ja siitä alkoi tositarina. 



Sitran ja Jyväskylän kaupungin Kohti resurssiviisautta -hankkeen kokeiluilla pyrittiin säästämään luonnonvaroja ja vähentämään päästöjä – hyvin-
voinnista tinkimättä. Jyväskylän alueella toteutettiin yhteensä 14 resurssiviisasta kokeilua.

Mitä teimme? Toteutimme kuntalaisilta avoimella haulla 
saatujen ideoitten pohjalta 14 resurssiviisauden eri teemoihin 
liittyvää nopeaa kokeilua.

Mikä sai meidät uskaltamaan? Olemme rohkeasti aikaamme 
edellä oleva kaupunki! Haluamme osallistua, osallistaa ja ko-
keilla. Sitran asiantuntijoiden innostus tarttui meihinkin. 

Missä onnistuimme? Onnistuimme saamaan kokeiluillamme 
näkyvyyttä ja valtaisaa innostusta niin resurssiviisautta kuin 
kokeilukulttuuriakin kohtaan.

Kokeile edes kerran

Maksuttomana joukkolii-
kennepäivänä bussimat-
koja ajettiin tavalliseen 
lauantaihin verrattuna liki 
15 000 enemmän  
(-30 000 km yksityisau-
toilua/päivä). Erilaisin 
kokeiluin joukkoliikenteen 
Linkki-brändi on kirkas-
tunut ja käyttäjämäärät 
kasvaneet.

Resurssirinki

Lasten ja nuorten urheilu-
seurojen resurssiringissä 
jaettiin tiloja, urheiluväli-
neitä ja osaamista. Kokeilu 
kannusti kulkemaan omin 
lihasvoimin treeneihin – ja 
ottamaan matkat osaksi 
harjoituksia.

Mitä tekisimme toisin? Huolehtisimme paremmin kokeiltujen 
asioitten edelleen kehittämisen, vaikkapa uusin kokeiluin.

Mitä tästä opimme? Jotta kokeiluista saataisiin täysi hyöty, 
täytyy ne ymmärtää osaksi kuntien strategista kehittämistä: 
kokeilujen strategisen merkityksen ja vaikuttavuuden oltava 
kirkkaasti selvillä jo kokeilua suunniteltaessa.

Mitä hyötyä kokeilusta oli? Ideoita päästiin testaamaan käy-
tännössä, sitouttamaan osallistujia, oppimaan tekemällä. 

Miten toiminta muuttui kokeilun myötä? Osa laajeni ja levisi 
itsestään, osa jäi vain kokeiluksi.

Jyväskylän kaupungin  
tutkimus- ja kehittämis- 
päällikkö Pirkko Melville 

kertoo:

MeUskaltajat on Kuntaliiton käynnistämä kampanja kuntien hyvien kokeilukäytäntöjen levittämiseksi. Lisätietoa: www.kuntaliitto.fi/uskallakokeilla

#kokeilevakunta
#meuskaltajat

Viisaasti valaistu  
taloyhtiö

Kun taloyhtiön pihava-
lot vaihdettiin ledeihin, 
ulkovalaistuksen energi-
ankulutus väheni kolme 
neljäsosaa nykyiseen 
verrattuna. Viihtyvyyskin 
parani. Investointi mak-
saa itsensä takaisin alle 
kymmenessä vuodessa.

Lähiapu-kokeilu

Tikkalan kylällä kokeiltiin 
”kylähoitajan” ja ”kylä-
piian” palkkaamista kylä-
läisten avuksi. Ilman kello-
korttia liikkuva kylähoitaja 
ehti paneutua asiakkaiden 
elämäntilan-teeseen ja 
neuvoa terveysasioissa.  
Kyläpiika tarjosi puolestaan 
apua arkipäivän askareissa.

Massainfo

Kokeilussa ideoitiin maa- 
ainesten sijainnin kertova 
tietojärjestelmä, Massain-
fo-palvelu. Kokeilu osoitti, 
että palvelun laajamittai-
nen käyttöönotto vähentäi-
si kaupungin maa-ainesten 
kuljetuskustannuksia  jopa 
puoleen.

Hukka-/tähdelounas

Jyväskylän kaupungin Ky-
län Kattauksen ruokahävik-
kikokeilussa Vaajakummun 
koulun ylijäämäruoka myy-
tiin  edullisesti lähialueen 
asukkaille. Kokeilu vähensi 
roskiin heitettävän ruuan 
määrää ja ilahdutti lähi-
alueiden asiakkaita.

Jyväskylä


