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Hyvinkään ekologisen kestävyyden 

tiekartta ja kaupungin 

ympäristöohjelma 
 

Hyvinkään kaupungin ympäristöohjelmaan 2019-2021 on koottu tällä 

valtuustokaudella tehtäviä ympäristötoimenpiteitä. Ympäristöohjelman 

toimenpiteet on johdettu Hyvinkään ekologisen kestävyyden tiekartasta 2019-

2050.  

Hyvinkään ekologisen kestävyyden tiekarttaa on laadittu Suomen 

Ympäristökeskuksen (SYKE) ja Motivan vetämissä työpajoissa, osin yhdessä 

Riihimäen kanssa. Työpajoihin osallistui kaupungin viranhaltijoita ja 

luottamushenkilöitä sekä yritysten, oppilaitosten ja yhdistysten edustajia. Tämän 

jälkeen tiekartan ehdotuksista pyydettiin lausuntoja ja mielipiteitä laajasti ja 

niiden pohjalta tiekarttaa on työstetty virkatyönä edelleen.  

Tiekartta keskittyy ekologiseen kestävyyteen ja toimenpiteitä on mietitty 

seuraavan jaottelun mukaisesti:  

1. Energia 

2. Liikenne ja yhdyskuntarakenne 

3. Jätteet ja materiaalit 

4. Ruoan ja veden kulutus ja tuotanto 

5. Luonnonvarojen kulutus ja elinympäristö sekä  

6. Ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuus. 

 

Tiekartan tavoitevuosi on 2050 ja välitavoite 2030. Tiekartan tämän 

valtuustokauden toimenpiteistä muodostuu samalla Hyvinkään ympäristöohjelma 

vuoteen 2021.  

Seuraavan valtuustokauden tavoitteet 2022-2025 muodostavat seuraavan 

ympäristöohjelman rungon ja vuosi 2025 on samalla kuntien 

energiatehokkuusohjelman (KETS) tavoitevuosi. Välitavoite vuodelle 2030 on myös 

hiilineutraalisuutta tavoittelevien HINKU -kuntien tavoitevuosi 80 % 

kasvihuonekaasupäästövähennyksille. Tiekartan tavoitevuosi 2050 on 

hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja kestävää kulutustasoa tavoittelevien FISU 

(Finnish Sustainable Communities) -kuntien tavoitevuosi.  

Tiekartta ja ympäristöohjelma on esitelty seuraavilla sivuilla siten, että ensin on 

esitelty tiekartantavoitteet 2030 ja 2050 ja sen jälkeen ympäristöohjelma ja 

tiekartta jaoteltuna aihealueiden mukaan. 

http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/
http://www.hiilineutraalisuomi.fi/hinku/
http://www.fisunetwork.fi/fi-FI


Hyvinkään ekologisen kestävyyden 

tiekartan tavoitteet  
 

 

Energiantuotanto ja kulutus 
2030 

HINKU tavoitevuosi 

• Vähäpäästöisen energian käyttö on 

realistinen vaihtoehto kuntalaiselle 

• Kaupungin kiinteistöjen 

energiatehokkuus on parantunut 20 % 

huomioiden myös uudet kiinteistöt 

• Kaukolämmön tuotantotapa on valittu 

Tavoitetila 2050 

FISU tavoitevuosi 

• Hyvinkää on etulinjassa kehittämässä 

ja käyttämässä kestävästi ja puhtaasti 

tuotettuja energialähteitä 

• Kulutusta ohjataan älykkäillä 

energiajärjestelmillä 

 

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne 
2030 

HINKU tavoitevuosi 

• Eheä yhdyskuntarakenne 

• Monimuotoinen, asiakaslähtöinen ja 

vähäpäästöinen liikkumisympäristö 

Tavoitetila 2050 

FISU tavoitevuosi 

• Yhdyskuntarakenteen eheys ja 

laadukkaat liikkumisen palvelut 

mahdollistavat sujuvat ja 

päästöttömät matkaketjut 

 

Jätteet ja materiaalit 
2030 

HINKU tavoitevuosi 

• On siirrytty kokonaisuudessaan 

painoperusteiseen jätehuoltotaksaan 

 

 

 

 

Tavoitetila 2050 

FISU tavoitevuosi 

• Yhteiskäyttö ja lainaus on valtaosin 

korvannut hankinnan 

• Jäte nähdään hyödynnettävänä 

materiaalina 

• Kierrättäminen on kaikille itsestään 

selvää ja vaivatonta 

• Neitseellisten maa-ainesten käyttö on 

mahdollisimman vähäistä 

  



Ruoan ja veden tuotanto ja kulutus 

2030 

HINKU tavoitevuosi 

• Agro-ekologinen Hyvinkää  

• On siirrytty syömään valtaosin 

satokauden mukaista kasvisruokaa 

• Jätevesilietteet hyödynnetään 

resurssiviisaasti 

 

Tavoitetila 2050 

FISU tavoitevuosi 

• Pinta- ja pohjavesien tila on hyvä ja 

vesistöt ovat kaikkien saavutettavissa 

• Hyvinkääläinen syö hyvin kestävästi 

• Hyvä ruoka kasvaa Hyvinkäällä 

 

Luonnonvarat ja elinympäristö 

2030 

HINKU tavoitevuosi 

• Vähennetään melun määrää 

toteuttamalla meluntorjuntaohjelmaa 

• Maa-aineksen ottoa ohjataan myös 

kaavoituksen keinoin 

• Monimuotoisuuden ydinalueet on 

tunnistettu ja niiden väliset yhteydet 

huomioidaan suunnittelussa 

• Ei enää pilaantuneita pohjavesiä 

• Hyvinkään soiden arvo ja arvostus 

matkailun ja hyvinvoinnin 

näkökulmasta on vahvistunut 

• Hulevesiä hyödynnetään luonnon 

monimuotoisuutta lisäävillä sekä 

kaupunkiympäristöä elävöittävällä 

tavalla 

Tavoitetila 2050 

FISU tavoitevuosi 

• Hyvinkääläiset ovat tietoisia ja ylpeitä 

omasta elinympäristöstään 

• Maa-ainesten käyttö on kestävää 

• Hyvä ilmanlaatu sekä hiljaiset ja 

valosaasteettomat alueet edistävät 

hyvinvointia 

• Hyvinkäältä löytyy monimuotoisia 

luontotyyppejä ja metsien käyttö on 

kestävää. Luontokohteet ovat hyvin 

saavutettavissa. 

 

 

 

 

Ympäristötietoisuus 

2030 

HINKU tavoitevuosi 

• Jokainen kaupungin työntekijä on 

kestävän kehityksen lähettiläs 

 

 

 

 

 

 

Tavoitetila 2050 

FISU tavoitevuosi 

• Kestävä elämäntapa on sisäistetty 

laajalti osana arkea, organisaatiota, 

päätöksentekoa ja kasvatusta 

• Kestävän kehityksen arvomaailma on 

yhteiskuntamme rakenteissa 

• Kaikilla on riittävät tiedot, taidot ja 

mahdollisuudet kestävään 

hyvinvointiin 

• Joustavuus ja muuttuvaan maailmaan 

reagoiminen 



Hyvinkään kaupungin 

ympäristöohjelman 2019 – 2021 

toimenpiteet ja tiekartan tavoitteet 

aiheittain 
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Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne  
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Jätteet ja materiaalit 
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Ruoan ja veden tuotanto ja kulutus  
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Luonnonvarat ja elinympäristö  
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Ympäristötietoisuus  
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