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• Lisätään ja edistetään aurinkopaneelien käytt öä 

• Kaupungin tilojen  tilatehokkuutt a lisätään yhteiskäytön avulla

• Järjestetään  kuntalaisten energianeuvonta Hyvinkäälle 

• Hyvinkään Lämpövoima toteutt aa yhteisvalvomon ja 
kysyntäjoustojärjestelmän

• Toteut. energia- ja ilmasto-ohjelman vuosit. toimenpiteet

• Toteutetaan kaupungin energiatehokkuussopimuksen 
2017-2025 toimintasuunnitelman toimenpiteet

• Toteutetaan energianeuvontaa kulutt ajille ja taloyhtiöille

• Lisätään merkitt ävästi aurinkovoimatuotantoa

• Vähäpäästöisen energian käytt ö on realistinen 
vaihtoehto kuntalaiselle

• Kaupungin kiinteistöjen  energiatehokkuus on pa-
rantunut 20 % huomioiden myös uudet kiinteistöt

• Kaukolämmön tuotantotapa on valitt u

• Hyvinkää on etulinjassa kehitt ämässä ja käytt ämäs-
sä kestävästi ja puhtaasti tuotett uja energialähteitä

• Kulutusta ohjataan älykkäillä 
energiajärjestelmillä

Hyvinkään kestävän kehityksen tiekartt a
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• Jatketaan Hangonsillan alueen suunnitt elua, edistetään 
keskustapainott eista täydennysrakentamista ja tutki-
taan mahdollisuuksia hiilineutraaleiden asuinalueiden ja 
asemanseutujen syntymiselle.

• Edistetään joukkoliikennett ä ja sujuvoitetaan matkaketjuja

• Toteutetaan laadukasta kävely- ja pyöräily-ympäristöä

• Edistetään autojen uusien käytt övoimamuotojen ja 
yhteiskäytt öautoilun käytt öä

• Hangonsillan alueen kaavoja toteutetaan ja keskustaa 
täydennysrakennetaan yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa. Asuinalueiden ja asemanseutujen suunnitt elussa 
ja toteutt amisessa hyödynnetään hiilineutraaliudesta 
tehtyjä tutkimuksia ja saatuja kokemuksia.

• Kehitetään liikkumisen palveluiden (kävely, pyöräily, 
joukkoliikenne, yhteiskäytt öautot jne.) palvelutarjontaa 
asiakaslähtöisesti niin, ett ä yksityisautoilu vähenee. 

• Mahdollistetaan sujuvat matkaketjut  ja kustannustehok-
kaat liikkumisen palvelut digitaalisuuden ja teköälyn avulla. 

• Eheä yhdyskuntarakenne

• Monimuotoinen, asiakaslähtöinen ja 
vähäpäästöinen liikkumisympäristö. 

• Yhdyskuntarakenteen eheys mahdollistaa 
ekologisen, helpon  ja terveellisen liikkumisen  
puhtaassa ympäristössä. 

• Laadukkaat  liikkumisen palvelut (kävely, pyöräily, 
joukkoliikenne, yhteiskäytt öautot jne.)  mahdollista-
vat  sujuvat ja päästött ömät matkaketjut.

• Itseohjautuvaan auton käytt ö
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• Kaupunki ympäristön siisteys ja roskaantumisen ehkäisy

• Järjestetään vuositt aiset kierrätys- ja lajitt elumessut

• Käynnistetään kiertotalouspuiston ja materiaalihukan 
vähentämiseen tähtäävä yritysyhteistyö

• Järjestetään kestävän kulutuksen some-kampanja

• Jätt eiden lajitt eluohjeistusta siirretään some:en

• Selvitetään kaupungin mahdollisuudet muovijätt een 
kierrätt yksen tehostamiseksi ja määrän vähentämiseksi. 

• Viestitään ja kannustetaan taloyhtiöitä asuntokohtaisiin 
kierrätysjärjestelmiin.

• Kaavoituksessa huomioidaan jätehuollolle sekä maa-
ainesten kierrätykselle tarvitt avat alueet.

• Järjestetään avoin ideakilpailu uusista toimenpiteistä 
saavutt aa jäte- ja kiertotaloustavoitt eet.

• Toteutetaan jakamistalouden kokeiluhankkeita.

• Lopetetaan pullovesien käytt ö kaupungin tilaisuuksissa

• Siirrytään kokonaisuudessaan 
painoperusteiseen jätehuoltotaksaan.

• Tavaroiden ja hyödykkeiden hankkimisen sijaan  
ollaan siirrytt y lainaamiseen ja jakamiseen.

• Siinä määrin kuin jätett ä syntyy se nähdään 
hyödynnett ävänä materiaaleina.

• Kierrätt äm. on kaikille itsestään selvää ja vaivatonta.

• Neitseellisten maa-ainesten käytt ö on mahdol. vähäistä.

Jätt eet ja 
materiaalit

• Lisätään kasvisruoan käytt öä kouluissa, myös kotitalous-
tunneilla. Edistetään hyvinkääläistä kasvisruokaa.

• Edistetään kaupunkiviljelyä kortt elipalstoilla ja laatikkoviljelyllä

• Lopetetaan pullovesien käytt ö kaupungin tilaisuuksissa

• Aloitetaan Nopon pohjavesialueen puhdistaminen

• Kehitetään hulevesien hallintamenett elyjä

• Vähennetään vuotovesien määrää verkostoissa

• Lisätään hyvinkääläisten tietoisuutt a ruokahävikin 
ympäristövaikutuksista

• Rajoitetaan kasvinsuojeluaineiden käytt öä

• Kortt elipalstoja on eri kaupunginosissa, myös katt o- ja 
seinäviljelyä

• Hyvinkääläinen syö luomuruokaa

•  Jätevesienkäsitt ely on toimintavarmaa

• Vuotovesien määrä verkostoissa on vähentynyt merkitt ävästi

• Valtaosa hyvinkääläisistä syö satokauden 
mukaista kasvisruokaa

• Agro-ekologinen Hyvinkää

• Jätevesiliett eet hyödynnetään resurssiviisaasti

• Pinta- ja pohjavesien tila on hyvä ja vesistöt 
ovat kaikkien saavutett avissa

• Hyvinkääläinen syö hyvin kestävästi

• Hyvä ruoka kasvaa Hyvinkäällä
Ruoan ja veden 
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• Kehitetään maa-aineksen uusiokäytt öjärjestelmä

• Laaditaan metsien käytön ohjeistus, jossa otetaan huo-
mioon metsien monikäytt ö ja maisema (mm. suhtautumi-
nen avohakkuuseen / jatkuvaan kasvatukseen alueellisesti)

• Päivitetään Hyvinkään pohjavesialueen 
suojelusuunnitelma

• Vahvistetaan soiden merkitystä virkistyskohteina 
esitt eillä ja retkillä

• Laaditaan vieraslajien torjunta- ja tiedotusohjelma sekä 
torjutaan niitä vuositt ain

• Hyödynnetään uusia innovaatioita  liukkauden 
torjunnassa ja hiekotushiekan poistossa

• Lisätään niitt yjen ja ketojen osuutt a kaupungin maa-alueilla

• Toteutetaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien 
toimenpiteitä

• Rakennetaan uusi suoluontoa esille tuova ulkoilureitt i/
luontopolku

• Hirvijärven virkistysalue on kunnostett u

• Päivitetään Hyvinkään meluselvitys ja meluntorjuntaohjelma

• Vähennetään melun määrää toteutt amalla 
meluntorjuntaohjelmaa

• Maa-aineksen ott oa ohjataan kaavoituksen 
keinoin

• Monimuotoisuuden ydinalueet on tunnistett u ja 
niiden väliset yhteydet huomioidaan suunnitt elussa

• Ei enää pilaantuneita pohjavesiä

• Hyvinkään soiden arvo ja arvostus matkailun ja 
hyvinvoinnin näkökulmasta on vahvistunut

• Hyvinkääläiset ovat tietoisia ja ylpeitä omasta 
elinympäristöstään! 

• Maa-ainesten käytt ö on kestävää

• Hyvä ilmankaatu sekä hiljaiset ja valosaastee-
tomat alueet edistävät hyvinvointia

• Hyvinkäältä löytyy monimuotoisia 
luontotyyppejä ja metsien käytt ö on kestävää. 
Luontokohteet ovat hyvin saavutett avissa.

Luonnonvarat ja 
elinympäristö

• Selvitetään kuntalaisten kestävän kehityksen arvot ja 
asenteet kyselyllä

• Kartoitetaan ja selkiytetään ympäristökasvatukseen liitt yviä 
ohjelmia ja toimijoita paikallistasolta maailmanlaajuiselle tasolle

• Käynnistetään Hyvinkään ympäristöfoorumi

• Laaditaan Hyvinkään ympäristön tilan katsaus 2020

• Kaupungilla on ympäristöasioissa perehdytys uusille 
työntekijöille ja täydennyskoulutus muilla

• Hyvis, Vihreä lippu tai OKKA sertifi ointi on saatu kaikkiin 
päiväkoteihin ja oppilaitoksiin

• Kaupungilta 1-3 velvoitt avaa toimintaa/ tekoa vuositt ain

• Kestävän kehitys velvoitt aa toimenpiteisiin

• Hyvinkään eri toimijoiden ja sidosryhmien interaktiivinen 
yhteistyöverkosto on vakiintunut

• Jokainen kaupungin työntekijä on kestävän 
kehityksen lähett iläs

• Kestävä elämäntapa on sisäistett y laajalti osana arkea, 
organisaatiota, päätöksentekoa ja kasvatusta

• Kestävän kehityksen arvomaailma on 
yhteiskuntamme rakenteissa

• Kaikilla riitt ävät tiedot, taidot ja mahdollisuudet 
kestävään hyvinvointiin

• Joustavuus ja muutt uvaan maailmaan reagoiminen 

Ympäristö-
kasvatus ja  
-tietoisuus
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