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Järvenpään tavoitteena on olla hiilineutraali  vuoteen 2035 mennessä, 
sekä jätteetön ja kestävän kulutuksen kaupunki vuoteen 2050 mennessä
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Tavoite 2021: Resurssiviisauden tiekartta 
ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.

S5: Resurssiviisas toimintatapa
Toimimme ympäristöystävällisesti ja 
resurssiviisaus näkyy palvelutuotannossamme.
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1. Tiekartta ohjaa koko kaupungin työtä pitkällä 
aikavälillä ja pitää ajan tasalla isossa kuvassa

2. Palvelualueiden ja tytäryhtiöiden 
toteutussuunnitelmat kokoavat 
konkreettiset toimet

✓ sitoutuminen ja jatkuvuus
✓ konkreettisuus
✓ kytkeminen talous- ja palveluohjaukseen



Mitkä asiat merkittävimmin hidastavat ympäristö- ja resurssiviisaustavoitteiden 
edistämistä työssäsi tai työyhteisössäsi?
1. En/emme tunne kaupungin ympäristö- ja resurssiviisaustavoitteita.

2. En/emme tiedä, miten ympäristö- ja resurssiviisaustavoitteet liittyvät työhömme tai mitä käytännössä pitäisi 
tehdä.

3. Ei ole aikaa perehtyä ympäristöasioihin tai edistää niitä.

Poimintoja henkilöstökyselystä

10.2.2021 Ilmastokunnat aamukahvit5

”Tiedottamiseen, jonkinlaisen 
asiabrändin luomiseen ja ihmisten 

mukaan haastamiseen … Missä ollaan? 
Minne mennään? Mitä tehdään ja 

miksi?” ”Näkyvyyteen eli tiedottamiseen. Sitä 
kautta tehdä siitä tavalliselle tallaajalle 
myös trendikästä ja innostaa mukaan.””Kokonaisuuden 

esille tuomiseen.”

”Olla tilanteen 
tasalla”

”Tavoitteiden 
konkretisoimiseen 
ja jalkauttamiseen 

perustyöhön.”

”Seuraavien 5 vuoden käytännön 
tavoitteet, vastuut ja toteutuksen 

seuranta.”

Mihin ympäristö- ja resurssiviisaustyössä pitäisi vuoden 2021 aikana erityisesti panostaa?



Ympäristövahdin tausta ja 
kehitystarve Järvenpäässä
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”Useat kunnat ja kaupungit ovat aktivoituneet tavoittelemaan isoja 
päästövähennyksiä toiminnassaan ja laatineet erilaisia 
toimenpideohjelmia, kuten resurssiviisauden tiekartta tai kestävän 
energian ja ilmaston toimenpidesuunnitelma (SECAP). Määritellyt 
toimenpiteet voivat olla hyvinkin konkreettisia, mutta niiden seuranta 
jää usein kaupungin henkilöstöllä muiden tehtävien varjoon.”

Strategian sitovana 
tavoitteena resurssiviisauden 
tiekartan toimeenpano.

Viime vuosina ei ole tehty 
kattavaa ympäristötyön 
seurantaa.

Päättäjillä ja henkilöstöllä ei 
kokonaiskäsitystä työn 
etenemisestä tai kytköksistä 
kaupungin muihin 
prosesseihin.

Toteutussuunnitelmat 
valmiiksi ja tunnetuksi, koko 
organisaation sitouttaminen.

Laajan kokonaisuuden 
systemaattisen ja reflektiivisen 
seurannan organisointi.

Tiedon ja viestinnän 
lisääminen organisaatiossa ja 
sidosryhmille, kokonaiskuvan 
hahmottaminen.

Ympäristövahti-palvelun ja 
toimintamallin kehittäminen 
ja käyttöönotto.

Lähtötilanne: Tarve: Ratkaisu:



✓ Vahvistetaan vastuutiimien/-henkilöiden sitoutumista toimenpiteiden toteuttamiseen ja 
edistymisen säännölliseen raportointiin. Tehdään raportoinnista sujuvampaa.

✓ Helpotetaan kuntalaisten ja sidosryhmien mahdollisuuksia seurata ja vaikuttaa kaupungin 
ilmastotyöhön.

✓ Joustava ja reflektiivinen seuranta (tunnistetaan tarpeet lisätoimenpiteille ja etenemisen esteille, 
löydetään vaikuttavimmat toimenpiteet).

✓ Viestintä helpottuu. Kaupunki esimerkkinä ilmastotyössä.

✓ Kokemusten vaihto hankekaupunkien välillä. Edesautetaan palvelun ja toimintamallin 
käyttöönottoa jatkossa yhä useammassa kunnassa erilaisine toimenpideohjelmineen.

Mitä hyötyjä ympäristövahti tuo toimeenpanoon ja 
seurantaan?
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Kiitos!
Eira Linko, erikoissuunnittelija
Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys
eira.linko@jarvenpaa.fi

www.jarvenpaa.fi/resurssiviisaus

http://www.jarvenpaa.fi/resurssiviisaus

