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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖPERIAATTEET

Jyväskylän yliopisto on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto
ja koulutuksen asiantuntija, jonka sivistysperintö ulottuu 150 vuoden päähän. Yliopiston kam
pusalueilla, kulttuurihistoriallisesti merkittävällä Seminaarinmäellä sekä Jyväsjärven rannalla
Mattilanniemessä ja Ylistönrinteellä, opiskelee tällä hetkellä 15 000 opiskelijaa seitsemässä eri
tiedekunnassa ja työskentelee 2 700 henkilöä tutkimuksessa ja koulutuksessa sekä hallinnolli
sissa tehtävissä. Lisäksi Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa opintoja suorittaa vuosit
tain yli 14000 opiskelijaa.

Jyväskylän yliopisto noudattaa ja vaalii eettisiä arvoja sekä edistää kestävää kehitystä taloudel
lisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti. Jyväskylän yliopisto on allekirjoittanut Rion kansainvälisille
akateemisille yhteisöille suunnatun ympäristöjulistuksen, jossa yliopisto sitoutuu opettamaan
kestävän kehityksen käsitteitä ja aatetta, rohkaisemaan alaan liittyvää tutkimusta, edistämään
ns. vihreän kampuksen toteutumista, kannattamaan kestävää kehitystä myös asuinyhteisöissä
yhteistyössä paikallisviranomaisten ja järjestöjen kanssa sekä osallistumaan kansainvälisiin
kestävän kehityksen aloitteisiin. Vihreän kampuksen ja ekologisen kestävän kehityksen toteut
tamiseksi Jyväskylän yliopisto on solminut yhteistyösopimuksen WWF:n eli Maailman luon
nonsäätiön kanssa Green Office -ympäristöjärjestelmän käyttöönotosta.

Jyväskylän yliopisto sitoutuu vähentämään hallinnassaan olevista tiloistaan ja toiminnastaan
aiheutuvia välittömiä ja mahdollisuuksiensa mukaan myös välillisiä haitallisia ympäristövaiku
tuksia sekä pyrkii johdonmukaisesti toimintansa ympäristönäkökohtien jatkuvaan parantami
seen ekologisen jalanjälkensä pienentämiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
Näiden periaatteiden saavuttamiseksi Jyväskylän yliopisto

noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassaolevaa ympäristölainsäädäntöä ja viranoma ismä äräyksiä
vähentää energiankokonaiskulutustaan ja lisää uusiutuvien energialähteiden osuutta
energi anha nki nnassa
ennaltaehkäisee ja vähentää muodostuvan jätteen määrää sekä kehittää toimintaansa
siten, että muodostunut jäte käytetään ensisijaisesti uudelleen tai kierrätetään, toissijai
sesti hyödynnetään energiana ja viimeisenä vaihtoehtona sijoitetaan kaatopaikalle
huomioi ympäristönäkökohdat kaikissa hankinnoissaan
edistää työntekijöidensä ja opiskelijoidensa ympäristöystävällistä liikkumista sekä au
tottoman kampuksen muodostamista Seminaarinmäelle
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Jyväskylän yliopistolla on erinomaiset mahdollisuudet reagoida vahvuuksiensa, monialaisuu
tensa ja laajan koulutusvastuunsa avulla toimintaympäristön moniin muutoksiin, joista ilmas
tonmuutos on yksi tärkeimmistä. Jyväskylän yliopiston henkilöstö sitoutuu noudattamaan yli
opiston ympäristöperiaatteita ja kehittämään niiden toteuttamiseen tarvittavia toimintoja.
Henkilöstöä ja opiskelijoita opastetaan ja kannustetaan ympäristön huomioonottavaan toimin
taan, sillä jokainen yliopistossa toimiva on omalta osaltaan vastuussa ympäristöön kohdistuvan
rasituksen vähentämisestä.

Jyväskylän yliopiston ympäristöperiaatteet ovat julkisesti saatavilla yliopiston verkkosivuilla.
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