
 

 

Muurame 
 
Keskeiset havainnot 

1. Tarvitaan johdon vahva tuki ja toisaalta kaikkien vahva halu tekemiseen, että saadaan 
muutos aikaan. Tämän todistaa Muuramen lähiruoan käytön lisääminen.  

2. Ilmastotoimista pitää myös viestiä sekä organisaation sisällä että kuntalaisille. Viestimällä 
kunnan aktiivisesta roolista muutetaan asenneilmapiiriä ja tällä on mahdollisesti vaikutuksia 
myös tuleviin resursseihin. 

 
 
Nykytila 
Kunta on joustava ja tekemiseen sitoutunut, asioita saadaan aikaan. Muurame on mukana kuntien 
energiatehokkuussopimuksessa ja kuntien sähkön yhteishankinnassa. Vihreään sähköön 
siirtymisestä on päätös. Muuramessa on tehty ketteriä kokeiluja, (mm. vihreä asfaltti), 
Katuvalaistusta on vaihdettu LED-valoihin ja kiinteistöjen sisävalaistusta uusitaan koko ajan 
vähäkulutuksiseen suuntaan. Kunnan kiinteistöistä 90% on kaukolämmössä-. ESCO-hankkeena 
toteutettu kulttuurikeskuksen energiatehokkuuden parannusurakka (2019) tuottaa 90 000€ 
vuosisäästöt ja investoinnin takaisinmaksuaika on 7 vuotta. Voimakkaasti kasvavana kuntana 
kaavoitus on vilkasta ja rakennuskanta on uutta. Rakentamisen maamassoille on olemassa oleva 
lajittelujärjestelmä. Jätehuoltoon ollaan tyytyväisiä, ja tulossa on biokaasua-jäteauto. 
 
Muuramessa on tehty paljon työtä lähiruoan käytön edistämiseksi julkisissa keittiöissä. Tämä työ 
on saanut näkyvyyttä, ja siinä on paikallisuuden lisäksi vahvat ilmastonmuutoksen hillinnän ja 
resurssiviisauden tavoitteet. Lähiruoan edistämistyö on luonut uusia verkostoja ja aktivoinut 
yrityksiä. 
 
Haasteet ja mahdollisuudet 
 
Tekemisen näkyväksi saaminen olisi tärkeää. Ilmastonmuutoksen hillintää tehdään eri toimialoilla, 
mutta siitä viestimistä pitäisi vahvistaa. Kunnalla on hyvät mahdollisuudet profiloitua edelläkävijänä 
– tätä työtä se on tehnytkin lähiruoan osalta. 
 
Muuramen sijainti ja rakenne on erinomainen ajatellen julkista ja kevyttä liikennettä. Tiivis 
yhdyskuntarakenne, jossa kuntakeskuksessa on palvelut saatavilla sekä Muuramen ja Jyväskylän 
välinen etäisyys on pieni. Julkisen liikenteen houkuttelevuuden lisääminen ei ole yksin vuorovälien 
lisäämistä, vaan esim. pyöräparkkien rakentamista ja älykkäiden näyttöjen tuomista bussikatoksiin. 
Bussikatosten modernisointi on kuitenkin törmännyt mm. katosten sijoittelun haasteisiin. 
 
Kunnassa nähdään vahvasti päätöksenteon rooli ilmastotyöhön sitoutumisessa. Sitoutunut 
henkilöstö tekee toimenpiteitä, mutta resurssein (raha ja aika) niukkuus asettavat haasteita. 
Ilmastotyön systemaattista seurantaa ei ole. Kunnan omistamat kiinteistöt voiviat olla yksi 
potentiaalin kohde mm energiatehokkuustyön jatkamisessa. 
 
Kehittämistarpeet 
Muuramessa kehittämistarpeet linkittyivät liikkumiseen ja viestintään. 
 

1) Bussien ja kevyen liikenteen houkuttelevuuden lisääminen. Tätä työtä tehdään jo 
kunnassa, mutta olisi tarpeen ottaa laajemmin tarkasteluun mm. kunnan poikittaisliikenne ja 
pyöräparkit. 

2) Ilmastoviestintä. Kiireisen arjen keskellä viestiminen jää tekemättä. Olisiko tarpeen järjestää 
ilmastoviestintäkoulutus? 


