Kestävän maailman kasvattaja
Kuinka pidämme huolta ilmastosta ja luonnosta > 2025
Saavutamme hiilineutraaliuden
vuoteen 2030 mennessä
Teemme kokonaiskestävyyden periaatteisiin
nojaavaan tiekartan yhdessä asukkaiden,
kuntien, yritysten ja tieteentekijöiden kanssa.

Vauhditamme kiertotaloutta
Parannamme materiaalien tehokasta ja kestävää käyttöä niin, että ne ovat kierrossa pitkään ja
turvallisesti.
Kehitämme biokaasun tuotantoa ja markkinoita muun muassa bussiliikenteen, raskaan liikenteen ja
työkoneiden tarpeisiin.

Vähennämme energiatuotannossa ja liikenteessä
öljyn ja turpeen käyttöä nopeasti.

Rakennamme ruokajärjestelmää, joka vaalii lähituotantoa, viljelykasvien monipuolisuutta ja
sivuvirtojen hyötykäyttöä.

Huolehdimme, että turvetuotannon
vähenemisestä johtuvat taloudelliset, sosiaaliset
ja ympäristölliset haittavaikutukset ovat
mahdollisimman pienet.

Hillitsemme kulutusta edistämällä tuotteiden jakamista, vuokraamista, korjaamista ja
kierrättämistä.

Kehitämme ja investoimme polttoon
perustumattomiin teknologioihin, kuten
tuulivoimaan, aurinkovoimaan, maaperän
lämpöön ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen.

Suojelemme luontomme monimuotoisuutta

Kasvatamme hiilen sidontaa sekä hiilidioksidin
talteenottoa ja hyötykäyttöä.

Pysäytämme luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 2030 mennessä.
Edistämme luonnon monimuotoisuuden palauttamista tunnistamalla tärkeät alueet ja huomioimalla
ne maankäytössä.
Tuomme metsien ja vesien monimuotoisuustiedon kaikkien käyttöön ja päätöksenteon tueksi.
Lisäämme luonnon monimuotoisuutta metsienhoidossa siten, että metsien käyttö on kestävää.
Parannamme pinta- ja pohjavesien tilaa.
Rakennamme metsiemme ja vesiemme puhtaudesta ja monimuotoisuudesta vetovoimatekijän.

Mittarit

Kasvun maaperä
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Talous ja uudistuminen

Ympäristö ja luonto

Työllisyysaste
Työttömyysaste
Yritysten liikevaihdon kehitys
Tutkimus- ja kehittämismenojen osuus BKT:sta
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
25-34 -vuotiaista
Keski-Suomessa tutkinnon suorittaneiden
työllistyminen maakuntaan
Niiden osuus, jotka uskovat, etteivät jaksa
työskennellä eläkeikään saakka, 20-64 v.

Kasvihuonekaasupäästöt (kokonaispäästöt)
Kiertotaloustoimipaikkojen liikevaihto
Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus autokannasta
Metsien suojelualueiden pinta-ala (lakisääteiset ja muut suojelualueet)
Lahopuun määrä
Kiireellisesti suojeltavien lajien priorisointineuvotteluissa sovittujen
toimenpiteiden toteutuminen (%)
Kunnostetut ja ennallistetut elinympäristöt
Pintavesien ekologinen tila

Sydän Suomen

Keskellä maailman virran

Identiteetti ja kumppanuus

Saavutettavuus ja maakunta yhteisönä

Aktiivisesti järjestötoimintaan osallistuvien osuus
Kokee kuuluvansa itselleen tärkeään yhteisöön tai
ryhmään (%), 8-9lk
Kumppanuuksien ja verkostojen mittaaminen
säännöllisellä kyselyllä

Matka-aika ja vuorotarjonta Jyväskylä-Helsinki-Jyväskylä
joukkoliikenteellä
Lentojen vuorotarjonta Jyväskylä-Helsinki-Jyväskylä
Perusväylänpidon rahoitustaso
Väyläverkon kehittämisinvestointien rahoitus
Kiinteän verkon laajakaistasaatavuus
Muuttoliike (maan sisäinen ja maan rajat ylittävä)
Ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä
Kesäasukkaiden lukumäärä (pois lukien henkilöt, joiden
vapaa-ajan asunto sijaitsee asuinkunnassa)
Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus (%) 20-64 –
vuotiaista

