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Tiekarttakokonaisuus + työstövaiheet
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Sisältö
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• 3.työpajan työpajatyöskentelyn koonti
• 1 & 2. työpajojen (7.11. & 14.12.2017) 

kaistatyöskentelyjen tulokset 
• kunkin kaistatuotoksen lopussa Motivan ja SYKEn kommentit 

nykytilanteeseen
• Tiekarttaversio työpajatyöskentelyjen jälkeen 
• Listaus materiaaleista, jotka lisäksi toimitettu työstön 

aikana
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3. Työpajan (7.2.2018) 
työpajatyöskentelyn koonti 
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Hyvinkää ja Riihimäki järjestivät yhteisen työpajan 
keskittyen Energia- ja Jätekokonaisuuksiin. 

Työpajatyöskentelyssä esiin nousseet asiat on koottu alla oleville kalvoille. Lisäksi kunkin 
ryhmän yhteenvedot on koostettu yhteiseksi dokumentiksi, joka on toimitettu 

Hyvinkäälle erillisenä dokumenttina.
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Työpajatyöskentely, yhteenveto ryhmien 
keskusteluista
Resurssiviisaudella elinvoimaa alueelliseen yhteistyöhön  -tilaisuus 8.2.2018
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• Koonti sisältää:
• Ohjeistus + tavoitteet työpajatyöskentelylle
• Yhteenvedot ryhmien keskusteluista
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Työpajatyöskentelyn kulku
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Kesto 1,5 h

Tavoitteet
- Saada näkemyksiä yhteisistä pidemmän aikavälin tavoitteista/toimenpiteistä, 

erityisesti 2030 ja 2050
- Saada näkemyksiä hyödynnettävistä indikaattoreista

Yhteinen purku
- Nostetaan 3 vahvasti esille noussutta asiaa esille sekä

- Yhteisistä tavoitteista ja toimenpiteistä että
- Hyödynnettävistä indikaattoreista
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Yhteenveto työpajaryhmien keskusteluista
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• Työpajaosuus toteutettiin viidessä eri ryhmässä
• Kukin ryhmä käsitteli samat asiat
• Kaikki ryhmät ennättivät keskustella pidemmän ajan tavoitteista / toimenpiteistä (2030 ja 

2050)
• Kaksi ryhmä ennätti keskustella myös indikaattoreista
• Yhteenvetoon on koostettu kunkin ryhmän nostamat aiheet /toimenpiteet tilaisuuden 

työpajan purkuosiossa
• Yhteenvedossa aiheita/toimenpiteitä ei ole kohdistettu vuosille 2030 ja 2050, kun ne 

pääosin suurimmassa osassa ryhmiä jäi kohdistamatta
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Ryhmissä esiin nousseet aiheet / toimenpiteet 
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Jätekokonaisuus
• Yhteistyö kiertotalousklusterin kehittämisessä

o Riihimäen Kiertotalouskylän kehittäminen; Hyvinkää mukaan
o Toisen jäte voi olla toisen raaka-aine – voi olla molempien kuntien alueelta
o Yrityksiä mukaan molemmilta alueilta, sillä yritykset tietävät parhaiten itse oman 

toimintaympäristönsä ja mitä voivat hyödyntää

• Maa-ainesten hyödyntämisen kehittäminen
o Hyvinkäällä viime vuoden lopussa loppui (maa-ainesten loppusijoituspaikkana 

toimineen?) sorakuopan ympäristölupa, joten nyt on ajankohtaista kehittää maa-
aineksien käytön vähentämistä, kaivumassojen jalostusta

o Myös Riihimäellä ajankohtainen aihepiiri: Maapankki -hanke, jossa tuotaisiin 
alueellisesti ylijäämämaa-aineksia yhteen ja niiden jalostuksesta liiketoimintaa

•
16.3.2018
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• Valtuustoaloite tehty: Hyvinkään kaupunki aloittaisi kierrättämään kaiken muovin
o Riihimäki tähän mukaan
o Viestintää/valistusta tarvitaan -> hyvien käytänteiden jakaminen

 myös naapurin kanssa
o Yksinkertaisia, konkreettisia vinkkejä

• Syntypaikkalajittelun tehostaminen ja jätehuoltomääräyksiin vaikuttaminen
o Jätehuoltomääräyksiin vaikuttaminen yhteinen intressi Kiertokapulan kanssa
o Keskustelut Kiertokapulan ja jätehuoltolautakunnan kanssa
o Älykäs järjestelmä joka mahdollistaisi tyhjentämisen vain tarvittaessa

• Biojätteen erilliskeräyksen tehostaminen – esim. yhteiskampanjat (asukkaiden yhteiset 
biojäteastiat)

• Asuntokohtainen jätteiden punnitseminen ja painoperusteinen jätehuollon laskutus 
yhteishankintana

• Kertakäyttöastioiden ja pulloveden käytön lopettaminen kunnissa
16.3.2018
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Energiakokonaisuus
• Tuulivoima ei noussut pidetyissä työpajojen materiaaleissa esille; sen esille nosto?

o Pystyisikö sitä toteuttamaan alueiden kanssa yhdessä? (Kiertokapula mietti)
o Entä jos olisikin pientuulivoimaloiden edistämistä?

• Energiavarastointi; Hyvinkään ja Riihimäen yhteinen valtava luola (tällainen on jo 
Helsingissä)
o näkökulma: kallio pelastuisi; maa-aines otettaisiin syvempää
o onko kaukojäähdytys mahdollinen ja mikä on sen toteutus? < tämä tulee selvittää

• Kehitetään oikeudenmukaista ja kannustavaa kasvihuonekaasulaskentajärjestelmää, 
joka ohjaa taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäviin ratkaisuihin ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi

• Harmaan veden käytön hyödyntäminen, ”kaksisuuntainen viemäröinti”  (2030+)
o Myös kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon hyödyntäminen (?)

• Kehitetään Hyvinkään ja Riihimäen yhteistyötä ja yhteisinvestointeja jätevesien 
hallintaan ja puhdistukseen
o jätevedestä lämpöä -> Lämmön talteenotto laajasti

16.3.2018
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Energiakokonaisuus

• Uudet alueet -rakentamiseen strategia- yhdyskuntarakenteen/kaavoituksen merkitys 
(rakentamisohjeisiin suosituksia yms…) mahdollistaen tuulen, auringon, kaukolämmön
o rakentamiseen lisää laatua
o kaavoitusta pitäisi parantaa, jotta energian tarjoaja ja käyttäjä pääsevät järkevästi 

toistensa lähelle ja hyötymään toisistaan

• Kunnilla voisi olla yhteinen lämmönkulutusvalvomo, jolla pystytään kehittämään 
lämmönjakelua ja tasaamaan kulutushuippuja

• Kerrostaloihin asuntokohtainen mittaus (vesi, energia) yhteishankintana

• Joukkoliikenteen parantaminen kuntien välillä (muukin kuin juna)
o Liikenne-talvipyöräilyn edistäminen (pyöräteiden auraaminen kunnolla ja 

katokselliset pyöräkatokset)

16.3.2018
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Jäte- ja Energiakokonaisuudet

• Asennekasvatusyhteistyö: Energia- ja kierrätysneuvontapalvelut ja ympäristökasvatus
o Energianeuvonta: mitä voidaan tehdä, että asukkaat toimisivat fiksummin; toisaalta 

myös ratkaisuja tarjoavien yritysten toimintaan vaikuttaminen
o Alueen osaamiskeskusten hyödyntäminen: esim. SYKLIssä osaamista ja 

koulutustoimintaa

• Uudistetaan kuntien hankintapolitiikkaa sellaiseksi, että ne huomioivat muutkin 
valintakriteerit kuin rahan – halvin ei ole aina tai yleensäkään ole paras
o Myös yhteishankinnat

16.3.2018
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Ryhmissä esiin nousseet indikaattorit

12

• Yleisesti kaivattiin kuntakohtaisia ”taselukuja” asukaskohtaisesti, 
energiayksikkökohtaisesti, päästökohtaisesti jne., esim. energiantuotantopäästöt kg 
CO2e/MWh 

• Riihimäellä tilastointi ongelma; jätteet tulee saada tilastoitua oikein
o Tarvitaan tarkempi erittely virroista: jätemäärät syntypaikoille
o On myös tärkeä tietää mistä mitäkin jakeita syntyy jotta päästäisiin kiertotalouteen 

ja pystyttäisiin hallitsemaan virtoja

• Kuinka pitkälle liikenteen päästöt on jaettu alueellisesti: moottoritien päästöt?

• Voisiko löytyä indikaattoreita kiertotalouden sisempien kiertojen toteutumiseen 
(uudelleenkäyttö, käyttöiän pidentäminen yms.)

16.3.2018
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• Indikaattoreiden palveltava tavoitteita
• Indikaattorit helposti hankalia ja etenkin alueellinen aineisto vaikea tuottaa (esim. kuntien materiaalihäviö-

indikaattorit eivät tunnu toimivilta vaan kuvaavat toiminnan aktiviteettia ja terminä kierrätettävien poltto ei 
sekään ole onnistunut)

• Pakkausjätteet ongelma ykj-tilastoissa

Energia ja ilmasto

• Indikaattoreina voisi toimia tehtyjen toimien mittaaminen
• Hyvä mittari kasvihuonekaasupäästöt henkilöä kohti ja kokonaismääränä
• Kaluston muutosta kuvaamaan esim. ”Montako ajoneuvoa korvattu”

Jäte ja materiaalit

• Indikaattoreina voisi toimia tehtyjen toimien mittaaminen
• Hyödyntämisprosentit alueellisesti olisivat hyvä mittari (pulmana vain niiden tuottaminen)
• Kiinteistökohtainen tietoaineisto jätekertymistä voisi tuoda uusia mahdollisuuksia määrien seurantaan
• (Biojätteiden) saantomittaukset ennen ja jälkeen kampanjan

16.3.2018
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Ryhmissä esiin nousseet indikaattorit



1 & 2. työpajojen (7.11. & 14.12.2017)

kaistatyöskentelyjen tulokset 

1416.3.2018



Työpajojen kaistatyöskentelyjen sisältö + tavoitteet
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1. Työpaja 7.11.2017 
Tavoitteet:
• Saada hahmotettua visio vuodelle 2050 kullekin kaistalle
• Saada hahmotettua indikaattoreita ja alaindikaattoreita tavoitteen saavuttamisen mittaamiseksi 

kullekin kaistalle
• Hahmottaa toimenpiteitä tiekartan vuosijaksoille 2018-2021, 2022-2025 ja 2030

2. Työpaja 14.12.2017 
Tavoitteet:
• Vaihe 1: tavoitetilan kiteytys ja kirkastus
• Vaihe 2: Kärkitoimenpidekokonaisuuksien täsmentäminen ja valinta (max. viisi kokonaisuutta) sekä 

välittömästi toteutettavat toimenpiteet
• Vaihe 3: indikaattoreiden täsmentäminen
• Vaihe 4: Kärkitoimenpidekokonaisuuksien vastuutahojen tunnistaminen

16.3.2018



Tiekartan kaistatyöskentelyjen tulokset
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1. Energian tuotanto ja -kulutus
2. Liikenne ja yhdyskuntarakenne
3. Jätteet ja materiaalit
4. Ruuan ja veden kulutus ja tuotanto
5. Luonnonvarojen kulutus ja elinympäristö
6.  Ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuus

16.3.2018



17

Hyvinkään kaupunki kohti vähäpäästöistä
ja kestävää tulevaisuutta - kestävän kehityksen tiekarttatyö

Kaista–Energian tuotanto ja -kulutus

16.3.2018



• Mikko Heikkinen, Rejlers Oy
• Juha Hilden, Hyvinkään Lämpövoima Oy
• Aki Itänen, Fortum Waste Solutions Oy
• Matti Laukkanen, Hyvinkään Lämpövoima Oy
• Markku Nieminen, Hyvinkään kaupunki
• Anitta Ojanen, Hyvinkään kaupunki
• Salka Orivuori, Riihimäen kaupunki
• Pertti Rantala, Hyvinkään Yrittäjät r.y.
• Okariina Rauta, Motiva Oy (ryhmän vetäjä)

Energian tuotanto ja kulutus

Ei  
ylikulutusta

Ryhmän jäsenet, 1. (7.11.2017) & 2. työpaja (14.12.2017)

16.3.2018 18

1. työpaja 2. työpaja

• Työpajaan ilmoittautuneet
• Mikko Heikkinen
• Juha Hilden
• Aki Itänen
• Sanna Kokkonen
• Juhani Lakanen
• Matti Laukkanen
• Juha Liikanen
• Markku Nieminen
• Anitta Ojanen
• Pertti Rantala
• Veera Tähtinen



Tavoitetilan ja indikaattoreiden määritys
Energian tuotanto ja -kulutus

Kuvitelkaa innostava ja saavutettavissa oleva tavoitetila vuoteen 2050, joka mahdollistaa RV-tavoitteiden 
toteutumisen. Kiteyttäkää kaistakohtainen tavoitetila 3-5 lauseeseen.

Kirkastettu ja yhdessä sovittu visio 2050:
• Hyvinkää on etulinjassa kehittämässä ja käyttämässä kestävästi ja puhtaasti tuotettuja energialähteitä
• Kulutusta ohjataan älykkäillä energiajärjestelmillä

1.Työpajan visiotyöstöä:
• kysyntäjouston toteuttaminen yhteisvalvonnan avulla – Hyvinkään lämpövoima toteuttaa koko kunnalle

• sisältää myös hajautetun energiantuotannon
• sekä kaukolämpöverkon kehittäminen ja nykyisen ylläpitäminen
• sisältää myös energiayhtiön monipuolistettu rooli! (keskitetty energiantuotanto + hajautettu)

• sähkönkulutuskohteiden voimakkaampi linkittyminen toisiinsa
• sis. kysyntäjousto, sähköinen liikenne ja asuminen

• CO2 neutraali energiantuotanto
• uusien energiaratkaisujen kehityksen huomioiminen

• ketteryys / tiedostaminen

Kirjatkaa alla oleviin sarakkeisiin ryhmän ehdotukset indikaattoreiden sisällöstä kaistan näkökulmasta. 

1. Kasvihuonepäästöt ktCO2e/a:
CO2 määrä/vuosi
Sähkön kulutushuiput
Uusiutuvan energian käytön määrä

2. Materiaalihäviöt
Jätteen loppusijoitus (energiakäyttöön kelpaava jäte)
Uusiokäytettävän materiaalin määrä vs. fossiilisilla tuotettu

3. Ekologinen jalanjälki
Biomassan käyttö energiantuotannossa
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Valitut toimenpiteet 2018–2021 2022–2025 2030 2050

Toimenpiteitä ei vielä kohdennettu 
indikaattorikohtaisesti

Ryhmässä pisteytettiin vuosijaksojen 
toimenpiteet.
- Kukin osallistuja sai merkata viisi 

toimenpidettä vuosijaksolle valittavaksi
- Sen mukaan määräytyivät viisi eniten 

”täppää” saanutta 
toimenpidettä/vuosijakso

- Muutkin täppiä saaneet toimenpiteet on 
jätetty vielä listaukseen

- Täpättä jääneet toimenpiteet on tästä 
poistettu, ne on kuitenkin tallessa 
1.työpajan koosteessa

Valitut viisi:
• 1.  aurinkopaneelien lisääminen 

rakennuksien katolle (6 täppää)
• 2. sähköautojen latauskaluston 

kehittäminen, sähköautoille, esim. 
parkkietuja, sähköautojen latauspiste, 1-2 
biokaasun tankkausasemaa lisää (6 täppää)

• 3. tilojen yhteiskäyttö; tilatehokkuus (5 
täppää)

• 4. energia-asiantuntija kaupungille kaikkien 
käyttöön (4 täppää, toisella kierroksella 
(äänestettiin) 7 täppää)

• 5. Hyvinkään lämpövoima toteuttaa 
aluevalvomon kysyntäjoustojärjestelmän (4 
täppää, toisella kierroksella (äänestettiin) 7 
täppää)

Lisäksi täppiä saaneet:

• täydennysrakentaminen! olemassa olevan 
infran hyödyntäminen (4 täppää, toisella 
kierrokselle ”tippui” (äänestettiin) sai 2 
täppää)

• kaukolämmön tuotannossa lisää 
hukkalämpöä hyödyntävää energiaa (3 
täppää)

• energiatuotannon tehokkuuden jatkuva 
parantaminen; yhteistyö Fortum –
Hyvinkään Lämpövoima (2 täppää)

• Hyvinkään Lämpövoima toteuttaa 
aluevalvomon ja kaupungin kiinteistöt 
liitetään siihen (2 täppää)

• Kannustetaan yrityksiä muuttamaan 
energiankäyttöään tehokkaasti käytettyyn 
sähköenergiaan (1 täppä)

• Fisu- ja Hinku-raportointi (kulutustiedot ja 
CO2-tiedot) tuotetaan keskitetysti 
aluevalion tuottaman mittausdatan avulla 
(1 täppä)

Valitut neljä:

• 1. Kaupungin 
energiatehokkuussopimuksen 
2017-2025 toteutussuunnitelma 
on viety käytäntöön (4 täppää)

• 2. energianeuvontaa kuluttajille 
ja taloyhtiöille esim. 
aurinkoenergian 
hyödyntämiseksi (3 täppää)

• 3. liikkumistarpeen 
vähentäminen (3 täppää)

• 4. aurinkovoimatuotannon 
merkittävä lisääminen 
kaukolämpöverkon alueella (3 
täppää)

Lisäksi täppiä saaneet:

• korvataan polttamalla tuotettua 
energiaa sähköenergialla (2 
täppää) 

• Kaltevan jäteveden 
hukkalämmön hyödyntäminen ( 
2 täppää)

• biokaasu kaukolämmön 
varavoimalähteeksi (1 täppä)

• yhdyskuntarakenteen 
tiivistäminen / hajautumisen 
ongelmien ehkäiseminen uusille 
energiaratkaisuilla ( 1 täppä)

• Martin teollisuusalueelle uusi 
Pellettilaitos > tällä pienennetään 
kaasun ja öljyn käyttöä ( 1 täppä)

Valitut kolme:
• Vähäpäästöisen energian 

käyttö realistinen vaihtoehto 
kuntalaiselle

• kaupungin kiinteistöjen  
energiatehokkuus parantunut 
20 % + huomioidaan myös 
uudet kiinteistöt

• Kaukolämmön tuotantotavan 
valinta

• Hyvinkää on etulinjassa 
kehittämässä ja käyttämässä 
kestävästi ja puhtaasti 
tuotettuja energialähteitä

• Kulutusta ohjataan älykkäillä 
energiajärjestelmillä

Kestävän kehityksen tiekartta
Energian tuotanto ja kulutus

16.3.2018 20



Motivan ja SYKEn huomiot Energian kulutus- ja tuotanto –
kaistan tuloksista

21

Visio 2050
- Visio saatiin työpajoissa kirkastettua hyvin
- Lähtökohtaisesti sillä mahdollisuus edetä

Toimenpiteet
- Toimenpiteet käsiteltiin kattavasti 1.&2.työpajassa 
- 3.työpajan toimenpiteitä ei ole lisätty tiekarttakokonaisuuteen; Motiva&SYKE kokee, että parempi 

tuntuma tähän on Hyvinkäällä
- Tiekarttaa varten Energian kulutus ja –tuotanto –kaistan toimenpiteet saatiin arvotettua ja 5 

merkittävintä tunnistettua
- Näiden osalta vielä ristiin tsekkaus mahdollisista lisättävistä toimenpiteistä kolmannen työpajan perusteella

- Lähiajan toimenpiteiden vastuutahoja ei ennätetty tunnistaa; tämä kannattaa tehdä 

Indikaattorit
- Indikaattoreiden käsittelyä ennätettiin tehdä hyvin vähän
- Tiekartassa ilmoitetut indikaatorit kyisen kaistan osalta on 1. työpajan tuotoksia; niitä olisi vielä hyvä 

jatkotyöstää ja tarkentaa
- Jos mahdollista tiekarttaan jääville top5 –toimenpiteille on hyvä tunnistaa toimenpidekohtaiset 

indikaattorit, jolla voidaan hahmottaa toimenpiteen merkittävyys (jos toimenpidettä ei pysty 
seuraamaan, sen osoittaminen merkittäväksi ja tulokselliseksi on vaikeaa)16.3.2018
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Kaista – Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne

Hyvinkään kaupunki kohti vähäpäästöistä
ja kestävää tulevaisuutta - kestävän kehityksen tiekarttatyö

16.3.2018



• Työpajaan ilmoittautuneet
• Yrjö Ala-Paavola, TEKLA
• Marko Hytönen, Hyvinkään kaupunki
• Kimmo Kiuru , Hyvinkään kaupunki
• Hannu Lindqvist, Hyvinkään kaupunki/ 

Kaavoitus
• Kalle Mäkelä, Hyvinkään Liikenne Oy
• Iris Mäki-Rajala, Hyvinkään 

yhteiskoulun lukio
• Taru Nurminen, Rakennusvalvonta
• Vesa Peltola, Motiva Oy
• Mikko Rahikkala, Hyvinkään kaupunki
• Terhi Taipale-Lepola, TEKLAn varajäsen, 

SDP

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
Kestävä  

hyvinvointi

Ei  
ylikulutusta

Ryhmän jäsenet, 1. (7.11.2017) & 2. työpaja (14.12.2017)
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1. työpaja 2. työpaja
• Työpajaan ilmoittautuneet

• Marko Hytönen
• Kimmo Kiuru
• Hannu Lindqvist
• Nana Manninen
• Kalle Mäkelä
• Taru Nurminen
• Mikko Rahikkala
• Terhi Taipale-Lepola
• Wille Mäkelä



Tavoitetilan ja indikaattoreiden määritys
Liikenne ja yhdyskuntarakenne

Kuvitelkaa innostava ja saavutettavissa oleva tavoitetila vuoteen 2050, joka mahdollistaa RV-tavoitteiden 
toteutumisen. Kiteyttäkää kaistakohtainen tavoitetila 3-5 lauseeseen.

Yhdyskuntarakenteen eheys mahdollistaa ekologisen, helpon  ja terveellisen liikkumisen  puhtaassa 
ympäristössä. Laadukkaat  liikkumisen palvelut (kävely, pyöräily, joukkoliikenne, yhteiskäyttöautot jne.) 
mahdollistavat  sujuvat ja päästöttömät matkaketjut. 

Kirjatkaa alla oleviin kohtiin ryhmän ehdotukset indikaattoreiden sisällöstä kaistan näkökulmasta:

1. Kasvihuonepäästöt ktCO2e/a:
- Kulkutapaosuus (%) (edellytyksenä se, että teknologia mahdollistaa edullisen tavan mitata säännöllisesti kulkutapaosuuksien kehittymistä)
- Yhdyskuntarakenteen  eheys: as/km2, tp/km2, asunnon/työpaikan etäisyys joukkoliikenteestä (m)
- CO2/asukas
- Asukasmäärä joukkoliikenteen saavutettavissa
- Liikkumisen palveluiden tyytyväisyyden mittaaminen
- Käyttäjämäärien mittaaminen 

2. Materiaalihäviöt
- Ylijäämämassojen hyötykäyttö

3. Ekologinen jalanjälki
- Uusien, hiili-intensiteetiltään pienten rakennusmateriaalien käyttö vaihtoehtona esim. betonille

4. Muut mahdolliset indikaattorit
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Toimenpiteet 2018–2021 2022–2025 2030 2050

1. Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne:
• Edullinen ja helppo joukkoliikenteen 

matkaketju  (kaupunki, 
palveluntarjoajat)

• joukkoliikenteellä liikkumisen esteitä 
minimoidaan (kaupunki, Hyvinkään 
liikenne)

• Kaupunkipyörä/”liityntäpyörä” (myös 
virkapyörät ml. sähköpyörät) 
(Kaupunki)

• Kevyen liikenteen väylien laadun 
parantaminen (väyläverkko alkaa olla 
ulottuvuudeltaan riittävä) (Kaupunki)

• Palvelubussiliikenteen jatkaminen 
(Kaupunki + palveluntuottajat)

• Joukkoliikenteen palvelutason 
parantaminen esim. terminaali 
(Kaupunki ja palveluntarjoajat)

• Liityntäpysäköinnin (myös 
kevytliikenne) parantaminen 
matkaketjujen sujuvoittamiseksi 
(Kaupunki. Livi, Ely, pal.tarj. jne,)

2. Henkilöautoliikenne:
• Latauspisteiden edistämiskeinojen 

määrittäminen (julkiset, yksityiset) ja 
sen jälkeen ryhtyminen toimenpiteisiin 
(Kaupunki, yksityiset 
palveluntarjoajat)

• Uusiutuvan energian hyödyntäminen 
joukkoliikenteessä (bussit; lisäpisteet 
kilpailutuksessa) (Kaupunki ja 
palveluntarjoajat)

• Uudet käyttövoimat mukana myös 
kaupungin omassa ajokalustossa

• Yhteiskäyttöautoilun ja 
vertaisvuokrauksen  edistäminen  
(kaupunki ja palveluntarjoajat)

3. Yhdyskuntarakenteen eheydestä 
huolehtiminen:
• Jatkuva prosessi (uudet ja vanhat 

alueet)  (Kaupunki)
• Autopaikkanorrmi ja palveluverkko 

tukemaan autottomuutta.  (Kaupunki)

Yhdyskuntarakenteen 
eheydestä huolehtiminen

Liikkumisen palveluiden 
(kävely, pyöräily, 
joukkoliikenne, 
yhteiskäyttöautot jne.) 
asiakaslähtöinen, 
houkutteleva  ja 
johdatteleva  
palvelutarjonta niin, että 
yksityisautoilu vähenee. 

Digitaalisuus  mahdollistaa 
sujuvat ja houkuttelevat 
matkaketjut sekä tekoäly 
kustannustehokkaat 
liikkumisen palvelut. 

Yhdyskuntarakenteen 
eheydestä  huolehtiminen

Monimuotoinen, 
asiakaslähtöinen ja 
vähäpäästöinen 
liikkumisympäristö. 

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

Laadukkaat  liikkumisen 
palvelut (kävely, pyöräily, 
joukkoliikenne, 
yhteiskäyttöautot jne.) 
mahdollistavat  sujuvat ja 
päästöttömät 
matkaketjut. 

Kestävän kehityksen tiekartta Liikenne ja 
yhdyskuntarakenne

16.3.2018 25



Motivan ja SYKEn huomiot Liikenne ja yhdyskuntarakenne –
kaistan tuloksista

26

Visio 2050
- Visio saatiin työpajoissa kirkastettua hyvin
- Lähtökohtaisesti sillä mahdollisuus edetä

Toimenpiteet
- Toimenpiteet käsiteltiin kattavasti 1.&2.työpajassa 
- Liikenne ja yhdyskuntarakenne –kaistassa nykyisellään suuremmassa painoarvossa liikenne

- Se ok, jos Hyvinkäälle ok
- Mahdollisesti tarve tarkastella vielä laajemmin yhdyskuntarakenteen näkökulmasta esiin nousevia toimenpiteitä

- Toimenpiteitä saatu hyvin lähiajan vuosijaksolle 2018-2021, mutta vuosijaksot 2022-2025 ja 2030 tuntuvat 
kaipaavan vielä hieman tarkempia toimenpiteitä

- Vuosijaksolle 2018-2021 ei haluttu nostaa TOP5 merkittävintä toimenpidettä; kaikki vuosijaksolle tunnistetut 
toimenpiteet koettiin realistisiksi toteuttaa.

- Tätä kannattaa miettiä, että olisiko kuitenkin syytä nostaa tiekarttaan tuo merkittävimmät 5 toimenpidettä
- Lähiajan 2018-2021 vastuutahoja ei ole tunnistettu

Indikaattorit
- Indikaattoreita saatiin käsiteltyä ja suurin osa toimenpiteistä tunnistettiin CO2:n osalta, mikä myös luontevaa 

liikenteeseen liittyen
- Jos mahdollista tiekarttaan jääville top5 –toimenpiteille on hyvä tunnistaa toimenpidekohtaiset indikaattorit, jolla 

voidaan hahmottaa toimenpiteen merkittävyys (jos toimenpidettä ei pysty seuraamaan, sen osoittaminen 
merkittäväksi ja tulokselliseksi on vaikeaa)16.3.2018



Hyvinkään kaupunki kohti vähäpäästöistä
ja kestävää tulevaisuutta - kestävän kehityksen tiekarttatyö

27

Kaista – Jätteet ja materiaalit

16.3.2018



• Työpajaan ilmoittautuneet
• Satu Ala-Könni
• Annika Arts
• Erika Heikkinen
• Liisa Malin
• Toni Pursiainen
• Pekka Reunanen
• Auli Westerholm

Jätteet ja materiaalit Kestävä  
hyvinvointi

Ei  
ylikulutusta

Ryhmän jäsenet, 1. (7.11.2017) & 2. työpaja (14.12.2017)
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1. työpaja 2. työpaja
• Työpajaan ilmoittautuneet

• Satu Ala-Könni
• Sasmo Kangassalo
• Aapo Kemppi
• Toni Pursiainen
• Krista Vesterlund



Jätteet ja materiaalit

Toimenpiteet
2018-2021

Toimenpiteet
2022-2025

Toimenpiteet
2030

Tavoitetila
2050

• Järjestetään vuosittaiset kierrätys-
ja lajittelumessut.

• Käynnistetään 
kiertotalouspuiston ja 
materiaalihukan vähentämiseen 
tähtäävä yritysyhteistyö.

• Kestävän kulutuksen some-
kampanja

• Jätteiden lajitteluohjeistusta 
siirretään some:en.

• Kunnan rakentamisessa 
selvitetään uusiomaa-ainesten 
käytön tehostamista sekä 
rakennusjätteiden hyötykäyttöä.

• Järjestetään viestintäkilpailu ja 
myönnetään ensimmäinen 
vuoden 
ympäristöviestintäpalkinto.

• Taloyhtiöille viestintää ja 
kannustimia asuntokohtaisten 
kierrätysjärjestelmiä.

• Kaavoituksessa on huomioitu 
jätehuollolle sekä maa-ainesten 
kierrätykselle tarvittavat alueet.

• Järjestetään avoin ideakilpailu 
uusista toimenpiteistä saavuttaa 
tavoitteet.

• Toteutetaan jakamistalouden 
kokeiluhankkeita.

• Siirrytään kokonaisuudessaan 
painoperusteiseen 
jätehuoltotaksaan.

1.Tavaroiden ja hyödykkeiden 
hankkimisen sijaan ollaan siirrytty 
lainaamiseen ja jakamiseen.

2. Siinä määrin kuin jätettä syntyy 
se nähdään hyödynnettävinä 
materiaaleina.

3. Kierrättäminen on kaikille 
itsestään selvää ja vaivatonta.

4. Neitseellisten maa-ainesten 
käyttö on mahdollisimman vähäistä.

Indikaattorit

Kasvihuonekaasupäästöt Materiaalihäviöt Ekologinen jalanjälki

Asennemuutoksen ja tietoisuuden seuranta 
kyselytutkimuksilla.
Kulutuksen hiilijalanjälki.

- Jätemäärät ( eri jakeet)
- Kierrätysprosentti
- Yritysyhteistyöhön osallistuvien yritysten 

lukumäärä

Jakamis- ja vaihtotaloutta toteuttavien 
aloitteiden lukumäärä.
Uusiomaa-ainesten määrä kunnan 
rakentamisessa

Kaupunkia sitovat kansalliset  tavoitteet
Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto (2016)     50% yhdyskuntajätteestä kierrätetään (sallii muun polton) 

(2016)Rakennusjätteen kierrätysaste 70% (2017)     Yhdyskuntajätteen kierrätystavoite 70% (2025)
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Jätteet ja materiaalit

Välittömästi 2018-2021 toteuttavat tavoitetilaan liittyvät toimenpiteet Vastuutahot

Järjestetään vuosittaiset kierrätys- ja lajittelumessut. Kierrätyskeskus, 
Kiertokapula, 
kunta,Fortum WS Oy 

Käynnistetään kiertotalouspuiston ja materiaalihukan vähentämiseen tähtäävä 
yritysyhteistyö.

Kunta, elinkeinotoimi, 
alan yritysorganisaatiot.

Kestävän kulutuksen some-kampanja Kierrätyskeskus

Jätteiden lajitteluohjeistusta siirretään some:en. Kiertokapula

Kunnan rakentamisessa selvitetään uusiomaa-ainesten käytön tehostamista sekä 
rakennusjätteiden hyötykäyttöä.

Kunta
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Motivan ja SYKEn huomiot Jätteet ja materiaalit – kaistan 
tuloksista

31

Visio 2050
- Visio saatiin työpajoissa kirkastettua hyvin; siinä kuitenkin neljä kokonaisuutta

- Jos 4 on liikaa; mahdollisuus tarvittaessa karsia
- Lähtökohtaisesti sillä mahdollisuus edetä

Toimenpiteet
- Toimenpiteet käsiteltiin kattavasti 1.&2.työpajassa
- Toimenpiteiden kattavuutta kannattaa tarkastella; työpajojen osallistujajoukko suppeahko
- 3.työpajan tuloksia ei ole lisätty kaistatuotoksiin; tässä Hyvinkäällä alueellisesti paras osaaminen ja näin 

läpikäynti
- Vastuutahot lähiajan toimenpiteille saatiin tunnistettua

- Niiden läpikäyminen Hyvinkään toimijoiden kanssa ja sopia kuinka edetään, jos toimenpiteet vahvistetaan 
toteutettaviksi

Indikaattorit
- Indikaattoreita saatiin käsiteltyä, mutta toimenpidekohtaiset indikaattorit tunnistamatta
- Jos mahdollista tiekarttaan jääville top5 –toimenpiteille on hyvä tunnistaa toimenpidekohtaiset 

indikaattorit, jolla voidaan hahmottaa toimenpiteen merkittävyys (jos toimenpidettä ei pysty 
seuraamaan, sen osoittaminen merkittäväksi ja tulokselliseksi on vaikeaa)
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Hyvinkään kaupunki kohti 
vähäpäästöistä
ja kestävää tulevaisuutta - kestävän 
kehityksen tiekarttatyö

32

Kaista –
Ruoan ja veden tuotanto ja 
kulutus

16.3.2018



• Jaana Ilomäki, sisäinen tarkastaja Hyvinkään 
kaupunki

• Katri Kiviniemi, kaupungineläinlääkäri
• Kari Koppelmäki, maatalousyrittäjä/tutkija
• Leila Korhonen, toimitusjohtaja, Hyvinkään 

ravitsemispalvelut
• Jouni Mattsson, tekninen johtaja
• Aura Niiranen, oppilas
• Annika Arts, Oppilas
• Jari-Pekka Velin, Hyvinkään vesi

Ruoan ja veden tuotanto ja kulutus Kestävä  
hyvinvointi

Ei  
ylikulutusta

Ryhmän jäsenet, 1. (7.11.2017) & 2. työpaja (14.12.2017)
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1. työpaja 2. työpaja
• Työpajaan ilmoittautuneet

• Jaana Ilomäki, sisäinen tarkastaja Hyvinkään 
kaupunki

• Katri Kiviniemi, kaupungineläinlääkäri

• Kari Koppelmäki, maatalousyrittäjä/tutkija

• Leila Korhonen, toimitusjohtaja, Hyvinkään 
ravitsemispalvelut

• Jouni Mattsson, tekninen johtaja

• Aura Niiranen, oppilas

• Susanna Sairanen
• Tero Uusitalo
• Jari-Pekka Velin, Hyvinkään vesi



Ruuan ja veden kulutus ja tuotanto

Toimenpiteet
2018-2021

Toimenpiteet
2022-2025

Toimenpiteet
2030

Tavoitetila
2050

• Pullovesien kieltäminen 
kaupungin tilaisuuksissa

• Useammin kasvisruokapäiviä 
kouluissa, hyvinkääläistä 
kasvisruokaa. Myös 
kotitaloustunneilla kasvisruokaa

• Otetaan hankintaohjeissa 
huomioon laatu ja 
työllisyysvaikutukset

• Edistetään kaupunkiviljelyä 
korttelipalstat

• Nopon pohjavesialueen 
puhdistaminen (aloittaminen)

• Hyvinkääläisen ruoan päivä 
ruokatapahtumia

• Hulevesien viivyttäminen
• Kouluissa enemmän 

paikallistuntemusta ruoka ja 
vesi

• Kotitalouksien jätemittaus
• Kasvinsuojeluaineiden käytön 

rajoittamien
• Hyvinkääläinen syö luomuruokaa
• Ei johdeta hulevesiä pois vaan 

imeytetään ne
• Lisätään hyvinkääläisten 

tietoisuutta ruokahävikin 
ympäristövaikutuksista

• Kaupungin hankinnoissa ei 
muovipakkauksia

• Kaupunkiviljely  korttelipalsta 
jokaisessa kaupunginosassa, myös 
katot ja seinät käyttöön 
kaupunkiviljelyssä

• Valtaosa hyvinkääläisistä syö 
satokauden mukaista 
kasvisruokaa

• Agro-ekologinen Hyvinkää
• Ravinnelaskuri  paikallinen
• Fosforin 

kiertomittarikannustava

• Puhdas vesi
• Hyvinkääläinen syö hyvin 

kestävästi
• Hyvä ruoka kasvaa Hyvinkäällä

Indikaattorit

Kasvihuonekaasupäästöt Materiaalihäviöt Ekologinen jalanjälki

Kaupunkia sitovat kansalliset  tavoitteet
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Ruuan ja veden kulutus ja tuotanto

Välittömästi 2018-2021 toteuttavat tavoitetilaan liittyvät 
toimenpiteet

Vastuutahot

• Pullovesien kieltäminen kaupungin tilaisuuksissa Valtuusto, ympäristölautakunta

Useammin kasvisruokapäiviä kouluissa, hyvinkääläistä kasvisruokaa. Myös 
kotitaloustunneilla kasvisruokaa

Ateria- ja 
puhtauspalvelu,ruokalistasuunnittelu,til
aaja (koulutoimi)

Otetaan hankintaohjeissa huomioon laatu ja työllisyysvaikutukset Hankintapäällikkö, poliittinen päätös 
ateria- ja puhtauspalvelu

Edistetään kaupunkiviljelyä  korttelipalstat Siirtolapuutarhat, puutarhayrittäjät, 
asukasyhdistykset, martat, maa- ja 
kotitalousnaiset, tekninen keskus, 
kaavoitus, hyria

Nopon pohjavesialueen puhdistaminen (aloittamine) Tekninen keskus, ympäristökeskus, 
Hyvinkään vesi

Hyvinkääläisen ruoan päivä ruokatapahtumia Elinkeinoasiamies, paikalliset viljelijät, 
järjestöt

Hulevesien viivyttäminen Hyvinkään vesi, kaavoitus, tekninen 
keskus

Kouluissa enemmän paikallistuntemusta ruoka ja vesi Sivistystoimi, paikallinen opetussuunnitelma
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Motivan ja SYKEn huomiot Ruoan ja veden tuotanto ja 
kulutus – kaistan tuloksista

36

Visio 2050
- Visio saatiin työpajoissa kirkastettua hyvin
- Lähtökohtaisesti sillä mahdollisuus edetä

Toimenpiteet
- Toimenpiteet käsiteltiin kattavasti 1.&2.työpajassa 
- Toimenpiteet saatiin arvotettua, mutta vuosijaksoille 2018-2021 ja 2022-2025 ei saatu vielä karsittua 

mad 5 toimenpidettä/vuosijakso, mikä oli tarkoitus
- Toimenpiteiden arvottaminen on mahdollista tehdä jälkikäteen

- Vastuutahot lähiajan toimenpiteille saatiin tunnistettua
- Niiden läpikäyminen Hyvinkään toimijoiden kanssa ja sopia kuinka edetään, jos toimenpiteet vahvistetaan 

toteutettaviksi

Indikaattorit
- Indikaattoreita ei ennätetty käsitellä
- Näissä on mahdollista vertailla muiden FISU-kuntien ruoan ja veden kaistoilla käytettyjä indikaattoreita 

ja ottaa sieltä esimerkkejä, jos se tuntuu olevan hyödyksi/tarpeen
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Kaista - Luonnonvarojen kulutus ja 
elinympäristö

37

Hyvinkään kaupunki kohti vähäpäästöistä
ja kestävää tulevaisuutta - kestävän kehityksen tiekarttatyö

16.3.2018



• Carita Auvinen
• Terhi Korpela 
• Tuija Lahtinen 
• Mika Lavia
• Olli-Pekka Pietiläinen
• Riika Raunisalo
• Timo Tuomainen 

Luonnonvarojen kulutus ja elinympäristö

Ei  
ylikulutusta

Ryhmän jäsenet, 1. (7.11.2017) & 2. työpaja (14.12.2017)
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1. työpaja 2. työpaja
- Mika Lavia
- Riika Raunisalo
- Tuija Lahtinen
- Carita Auvinen
- Timo Tuomainen
- Terhi Korpela
- Matti Mattila
- Sari Kekki 
- Theresa Willberg
- Ella Valima
- Jere Kallio



Tavoitetilan ja indikaattoreiden määritys
Luonnonvarojen kulutus ja elinympäristö

Kuvitelkaa innostava ja saavutettavissa oleva tavoitetila vuoteen 2050, joka mahdollistaa RV-tavoitteiden 
toteutumisen. Kiteyttäkää kaistakohtainen tavoitetila 3-5 lauseeseen.

- Hyvinkään maa- ja kallioperän ainesten käyttöä ohjataan hallitusti ja kestävästi.
- Kaupunki-ilman laatu on hyvä ja seudulla säilyy hiljaisia ja valosaasteettomia alueita asukkaiden hyvinvointikeitaina. 
- Alueen pohjavesien, järvien ja jokien tila on vähintään hyvä ja vesistöjen jouheva saavutettavuus mahdollistaa laajan virkistyskäytön.
- Erilaisten luontotyyppien monimuotoisuus, suojelu, arvostus ja saavutettavuus  ovat erinomaisella tasolla, ja metsiä käytetään ekologisesti 

ja taloudellisesti kestävällä tavalla.
- Hyvinkäällä on monipuolisia  ja kestäviä ulkoilureittejä sekä virkistysalueita kaikenikäisille kuntalaisille ja vetovoimaisia kohteita 

matkailijoille.
- Hyvinkääläiset ovat tietoisia ja ylpeitä omasta elinympäristöstään! 

Kirjatkaa alla oleviin kohtiin ryhmän ehdotukset indikaattoreiden sisällöstä kaistan näkökulmasta:

1. Kasvihuonepäästöt ktCO2e/a:
Metsien suojelun ja käytön vaikutukset hiilinieluihin (kg CO2e/a) 
Uudistuvan katuvalaistuksen vaikutus energiankulutukseen (MWh/a) ja kasvihuonekaasupäästöihin (kg CO2e/a)

2. Materiaalihäviöt
Heikkolaatuisen maa-aineksen käytön vaikutus materiaalihäviöihin

3. Ekologinen jalanjälki
Metsien suojelun vaikutus ekologiseen jalanjälkeen

4. Muut mahdolliset indikaattorit
Typen oksidien ja pienhiukkasten määrä ilmassa
Pohjavesien tilan ja pintavesien ekologisen tilan (käyttökelpoisuuden) muutokset 
Suojeltujen ja virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden pinta-alan, tilan ja saavutettavuuden muutokset
Indikaattorilajien seuranta (toivotut ja ei-toivotut lajit) 
Melun  valtakunnallisten ohjearvojen enimmäismäärän ylittävien alueiden pinta-alan ja sijainnin muutokset
Hyvinkääläisten ympäristötietoisuuden mittaaminen 3916.3.2018



Toimenpiteet 2018-2021 2022-2025 2030 Tavoitetila 2050

Ilmanlaatu, äänimaailma ja 
valosaaste

• Hiekotushiekan laadun 
parantaminen ja poiston 
aikaistaminen säätila 
huomioiden

• Puun pienpolton päästöjen 
vähentäminen neuvonnalla (mm. 
nuohoojien hyödyntäminen)

• Ilmanlaadun seurannan 
uudelleenjärjestely

• Katuvalaistukseen liittyvät 
toimet

• Uusien innovaatioiden 
hyödyntäminen 
liukkauden 
torjunnassa ja 
hiekotushiekan 
poiston 
tehostamisessa

• Hyvinkään 
meluselvityksen ja 
meluntorjuntaohjelma
n  päivittäminen

• Uusien 
innovaatioiden 
hyödyntäminen 
liukkauden 
torjunnassa ja 
hiekotushiekan 
poiston 
tehostamisessa

• Vähennetään melun 
määrää toteuttamalla 
meluntorjuntaohjelm
aa

Hyvinkään ilmanlaatu 
on hyvä

Seudulla säilyy hiljaisia 
ja valosaasteettomia 
alueita asukkaiden 
hyvinvointikeitaina

Maaperän kulutus ja suojelu • Maa-aineksen otto ja suojelu 
huomioidaan entistä paremmin 
lupamenettelyssä

• Maa-aineksen 
uusiokäyttöjärjestelmän 
kehittäminen ja rakentaminen

• Pilaantuneiden maa-alueiden 
käsittely ja puhdistaminen  

• Neuvontakampanja 
öljylämmittäjille

• Maa-aineksen oton 
ohjaus kaavoituksen 
keinoin

• Ei enää 
öljylämmitystä 

Hyvinkään maa- ja 
kallioperän ainesten 
käyttöä ohjataan 
hallitusti ja kestävästi

Kestävän kehityksen tiekartta 
Luonnonvarojen kulutus ja elinympäristö
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Toimenpiteet 2018-2021 2022-2025 2030 Tavoitetila 2050

Lajien, luontotyyppien ja 
luonnon monimuotoisuus ja 
metsien käyttö

• Lajien ja luontotyyppien 
vapaaehtoisen suojelun 
edistäminen kaavoituksella ja 
kampanjoilla

• Laaditaan metsien käytön 
ohjeistus, jossa otetaan 
huomioon metsien 
taloudellisten näkökulmien 
lisäksi metsien  monikäyttö ja 
maisema (mm. suhtautuminen 
avohakkuuseen / jatkuvaan 
kasvatukseen alueellisesti)

• Laaditaan luontopainotteiset 
metsäsuunnitelmat (Hyvinkään 
kaupunki)

• Laaditaan vieraslajien torjunta-
ja tiedotusohjelma sekä 
torjutaan niitä vuosittain

• Laaditaan vieraslajien 
torjuntaohjelma ja torjutaan 
niitä vuosittain

• Jätetään vähintään 20 % 
kokonaan käsittelemätöntä 
aluetta taajamametsiin. 

• Lisätään puistojen ja 
katuviheralueiden 
monimuotoisuutta.

• Jätetään lahopuuta viheralueille 
hoitotoimenpiteiden yhteydessä

• Vieraslajien 
torjuntaohjelman 
toimenpiteiden 
toteuttaminen

• Lisätään niittyjen ja 
ketojen osuutta 
kaupungin maa-
alueilla

• Uusitaan 
Sveitsinpuiston
metsäsuunnitelma

• Vieraslajien 
torjuntaohjelman 
toimenpiteiden 
toteuttaminen

• Lisätään niittyjen ja 
ketojen osuutta 
kaupungin maa-alueilla

• Arvokkaiden 
luontotyyppien 
määrä/pinta-ala 
säilyy/lisääntyy sekä 
kaupungin että 
yksityisalueiden 
osalta

• Monimuotoisuuden 
ydinalueet ovat 
tunnistettu ja niiden 
väliset yhteydet 
huomioidaan 
suunnittelussa.

• Uudet 
katuviheralueet on 
perustettu niityiksi

Erilaisten 
luontotyyppien 
monimuotoisuus, 
suojelu, arvostus ja 
saavutettavuus  ovat 
erinomaisella tasolla

Metsiä käytetään 
ekologisesti ja 
taloudellisesti 
kestävällä tavalla

Kestävän kehityksen tiekartta 
Luonnonvarojen kulutus ja elinympäristö
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Toimenpiteet 2018-2021 2022-2025 2030 Tavoitetila 2050

Vesien hoito ja virkistyskäyttö
- Pohjavesien laatu ja määrä
- Järvien, jokien ja pienvesien tila • Hyvinkään pohjavesialueen 

suojelusuunnitelman päivittäminen 
sekä hulevesien käsittelyn 
ohjeistuksen laatiminen

• Kytäjärven kunnostushanke 

• Vantaanjoki tutuksi – Suppaile
Vantaanjoella -kampanja!

• Pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelmien 
toimenpiteet

• Pienvesiselvityksen 
laatiminen

• Vantaanjoen 
virkistyskalastusta 
tukevat toimenpiteet 

• Ei enää pilaantuneita 
pohjavesiä

• Kytäjärven ekologinen 
tila on hyvä.

Alueen pohjavesien 
tila on erinomainen

Järvien ja jokien 
hyvä/erinomainen 
tila ja jouheva 
saavutettavuus 
mahdollistavat laajan 
virkistyskäytön

Virkistys-, terveys- ja 
matkailukäyttö • Soiden merkitystä virkistyskohteina 

vahvistetaan eri tavoin (esitteitä, 
retkiä, yms.)

• Rakennetaan yksi uusi lintu-
/näkötorni.

• Luontopolkujen sisältöä 
täydennetään ja verkostoon lisätään 
puuttuvat olemassa olevat polut.

• Rakennetaan uusi 
suoluontoa esille tuova 
ulkoilureitti/luontopolk
u

• Hirvijärven virkistysalue 
kunnostettu

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

• Sääksin leirikeskus 
peruskorjattu

• Haukilampi?

Hyvinkäällä on 
monipuolisia  ja kestäviä 
ulkoilureittejä sekä 
virkistysalueita 
kaikenikäisille kuntalaisille 
sekä vetovoimaisia 
kohteita matkailijoille

Kaikki edelliset kohdat läpäisevät 
tavoitteet • 10 vuoden välein laadittava Katsaus 

Hyvinkään ympäristön tilaan 2020 
toimituskunnan ohjauksessa.

• Use it -kartan laatiminen ja 
hyödyntäminen (koulut/oppilaat ja 
kunta yhteystyöhön!)

• Hyvinkään eri 
toimijoiden/sidosryhmi
en interaktiivinen 
yhteistyöverkosto on 
vakiintunut.

Katsaus Hyvinkään 
ympäristön tilaan 2030.

Hyvinkääläiset ovat 
tietoisia ja ylpeitä 
omasta 
elinympäristöstään

Kestävän kehityksen tiekartta 
Luonnonvarojen kulutus ja elinympäristö
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Motivan ja SYKEn huomiot Luonnonvarojen kulutus ja 
elinympäristö – kaistan tuloksista

43

Visio 2050
- Visio saatiin työstettyä monipuoliseksi; mitaltaan vielä pitkä ja laaja > olisiko mahdollista tiivistää itse 

tiekarttaan?

Toimenpiteet
- Toimenpiteet tunnistettiin kattavasti ja luokiteltiin useamman kokonaisuuden alle
- Toimenpiteiden arvottaminen tiekarttaan niin, että vain 5 merkittävintä nousevat esille kesken
- Lähiajan toimenpiteille vastuutahot tunnistamatta

Indikaattorit
- Indikaattoreita ei ennätetty käsitellä
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Hyvinkään kaupunki kohti vähäpäästöistä
ja kestävää tulevaisuutta - kestävän kehityksen tiekarttatyö

44
Toinen työpaja 14.12.2017, Hyvinkään kaupungintalo

Kaista –Ympäristökasvatus ja 
ympäristötietoisuus

Hyvinkään kaupunki kohti vähäpäästöistä
ja kestävää tulevaisuutta - kestävän kehityksen tiekarttatyö
Toinen työpaja 14.12.2017, Hyvinkään kaupungintalo

Kaista –Ympäristökasvatus ja 
ympäristötietoisuus
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• Susanna Jussila, opettaja, Vehkojan koulu
• Marjukka Aronen, liikennesuunnittelija
• Veera Nordman, Opettaja, Puolimatkan koulu
• Pekka Karvonen, talouspäällikkö
• Taru Härkönen, suunnittelija
• Erja Koskinen, Lions Club Hyvinkää Höffinga
• Markku Husso, Hyvinkään seurakunta
• Auli Hyyrynen, Hyvinkään 

luonnonsuojeluyhdistys

Ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuus

Ei  
ylikulutusta

Ryhmän jäsenet, 1. (7.11.2017) & 2. työpaja (14.12.2017)
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1. työpaja 2. työpaja
• Susanna Jussila, opettaja, Vehkojan koulu
• Katariina Piri, Vehkojan koulu, oppilaskunta
• Kirsi Hietala, opettaja, Aseman koulu
• Olivia Hiltanen, oppilas, Aseman koulu
• Veera Nordman, Opettaja, Puolimatkan koulu
• Kaisa Niemistö, opettaja, Tapainlinnan koulu
• Paavo Tsupari, oppilas, Tapainlinnan koulu
• Maija Laaksonheimo, oppilas, Tapainlinnan koulu
• Eila Rapala, varhaiskasvatuksen johtaja, Hyvinkään kaupunki
• Marjukka Aronen, liikennesuunnittelija
• Erja Koskinen, Lions Club Hyvinkää Höffinga
• Auli Hyyrynen, Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys
• Juulia Juslin, kestävän kehityksen koordinaattori, Hyria

koulutus



Tavoitetilan ja indikaattoreiden määritys
Ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuus

Kuvitelkaa innostava ja saavutettavissa oleva tavoitetila vuoteen 2050, joka mahdollistaa RV-tavoitteiden 
toteutumisen. Kiteyttäkää kaistakohtainen tavoitetila 3-5 lauseeseen.
• Kestävä elämäntapa sisäistetty laajalti. 

Se on osana
• arkea
• organisaatioita
• päätöksentekoa
• kasvatusta

• Kestävän kehityksen arvomaailma on yhteiskuntamme rakenteissa
• Kaikilla riittävät tiedot, taidot ja mahdollisuudet kestävään hyvinvointiin
• Joustavuus, muuttuvan maailman seuraaminen ja reagoiminen siihen

Kirjatkaa alla oleviin kohtiin ryhmän ehdotukset indikaattoreiden sisällöstä kaistan näkökulmasta:

1. Kasvihuonepäästöt ktCO2e/a:

2. Materiaalihäviöt

3. Ekologinen jalanjälki

4. Muut mahdolliset indikaattorit
- Lähtötasokysely ympäristötietoisuudesta

 arvomaailma
- Ympäristötietoisuuden työryhmän eri toimijoita eri ruohonjuuritasolta
- Hyvis/ Vihreä lippu –ohjelmat kaikkiin päiväkoteihin ja oppilaitoksiin

 konkreettisen ympäristötoiminnan aktivointi ja näkyväksi tekeminen
(lähiluonto ym. )

- Ympäristötietoisuus osaksi henkilöstön koulutusta ja perehdytystä
 ympäristökasvatuksen asiantuntijuuden hyödyntäminen 4616.3.2018



Ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuus

Toimenpiteet
2018-2021

Toimenpiteet
2022-2025

Toimenpiteet
2030

Tavoitetila
2050

• Lähtötason; arvot ja asenteet 
selville kyselyllä

• Ympäristökasvatuksen 
asiantuntijuuden kartoittaminen
(paikallinen, maakunnallinen, 
valtakunnallinen, 
maailmanlaajuinen): 
 eri ohjelmien, työryhmien, 
foorumeiden selvittäminen

• Ympäristötietoisuus -työryhmän
perustaminen

• Jatkuva täydennyskoulutus ja 
uusien työntekijöiden 
koulutus- ja perehdyttämisohjelma

• Hyvis/ Vihreä lippu –ohjelmat 
kaikkiin päiväkoteihin ja 
oppilaitoksiin

• Kaupungilta 1-3 velvoittavaa 
toimintaa/ tekoa vuosittain

• Keke on jo kaupungin strategiassa
 Se pitää priorisoida
 Pehmeästä linjasta 
velvoittavaan toimintaan

• Jokainen kaupungin työntekijä on 
keke-lähettiläs

• Kestävä elämäntapa 
sisäistetty laajalti. 
Se on osana

• arkea
• organisaatioita
• päätöksentekoa
• kasvatusta

• Kestävän kehityksen 
arvomaailma on 
yhteiskuntamme rakenteissa

• Kaikilla riittävät tiedot, taidot 
ja mahdollisuudet kestävään 
hyvinvointiin

• Joustavuus, muuttuvan 
maailman seuraaminen ja 
reagoiminen siihen

Indikaattorit

Kasvihuone-
kaasupäästöt

Materiaalihäviöt 
Ekologinen jalanjälki

Muut mahdolliset

- Lähtötasokysely ympäristötietoisuudesta 
 arvomaailma

- Ympäristötietoisuuden työryhmän eri toimijoita eri ruohonjuuritasolta
- Hyvis/ Vihreä lippu –ohjelmat kaikkiin päiväkoteihin ja oppilaitoksiin

 konkreettisen ympäristötoiminnan aktivointi ja näkyväksi tekeminen
(lähiluonto ym. )

- Ympäristötietoisuus osaksi henkilöstön koulutusta ja perehdytystä
 ympäristökasvatuksen asiantuntijuuden hyödyntäminen
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• Kestävä elämäntapa sisäistetty laajalti. 
Se on osana
• arkea
• organisaatioita
• päätöksentekoa
• kasvatusta

• Kestävän kehityksen arvomaailma on yhteiskuntamme rakenteissa
• Kaikilla riittävät tiedot, taidot ja mahdollisuudet kestävään hyvinvointiin
• Joustavuus, muuttuvan maailman seuraaminen ja reagoiminen siihen

Ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuus

Kestävä  
hyvinvointi

Ei  
ylikulutusta

Ei ilmasto-
päästöjä

Ei jätettä

Visio 2050
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• Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen jalkauttaminen
1. tiedostaminen
2. käytäntöön
3. toiminnassa

• Luontokoulutoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen
• Ympäristökasvatuksen asiantuntijuuden hyödyntäminen

1. Tunnistaminen
2. Verkostoituminen
3. Yhteistyö
4. Valtakunnallinen ja maakunnallinen yhteistyö

1. Rattailla –ohjelma
2. Osaamispankki

• Pelikirjan eli kaupunkistrategian konkreettisten pelisääntöjen laatiminen
• Jatkuva täydennyskoulutus ja uusien työntekijöiden 

koulutus ja perehdyttäminen
• Oikeasta toiminnasta kannustetaan tai palkitaan

Ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuus

Kestävä  
hyvinvointi

Ei  
ylikulutusta

Ei ilmasto-
päästöjä

Ei jätettä

Askelia matkalla visioon
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• Kootaan erilaiset ohjelmat
• Hyvinkäällä
• Maakunnallisesti
• Valtakunnallisesti
• Maailmanlaajuisesti
• Kaupunki, yritykset, muut toimijat 
(ympäristötietoisuus koskettaa kaikkia)
 Ympäristötietoisuuden työryhmä (edustajia kaikista toimijoista)
 Esimerkiksi Kone ja Konecranes, ympäristötietoisuus yrityksen 
Toiminnassa, paine tulee asiakkailta
• Kenttäkadun päiväkoti ensimmäinen Joutsenmerkki-päiväkoti
 Voisiko laajentaa kaikkiin uusiin päiväkoteihin Hyvinkäällä
 Nyt rakentamisessa, miten mukana myös toiminnassa?
• Pienet toimijat
 Palvelut, toiminnallisuus, yhteistyö’
• Video siitä, miltä Hyvinkää/ maailma näyttäisi, 

jos ei toimita vastuullisesti 
 Voitaisiin näyttää kouluissa/ päiväkodeissa/ muut oppilaitokset
 Kuka videon tekee esim. päiväkodissa? Yhteistyö vanhempien
opiskelijoiden kanssa  harjoittelupaikat vrs. tarpeet

Ympäristökasvatus, ympäristötietoisuus ja VIELÄ 
JOTAIN MUUTA

Kestävä  
hyvinvointi

Ei  
ylikulutusta

Ei ilmasto-
päästöjä

Ei jätettä

Lisäaskelia matkalla visioon
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- Paikalliset esimerkit koskettavat ja muokkaavat arvomaailmaa
 Koulun lähiympäristö, asuinalueet, lähimetsä jne.
• Kuka kaupungissa koordinoi tätä työtä
• Oppilaitokset

• Koulut
• Ammatilliset oppilaitokset

• Koulumatka –hankkeen alustan hyödyntäminen
• Harjoittelupaikat vrs. Aiheet
• Valmiit työt alustalle
• Joku muu voi hyödyntää tehtyjä töitä ja ehkä jatkaa sitä edelleen

• Päiväkotien kotatoiminta/ erilaiset kokeilut
• Oppimisympäristöt
• Ympäristövastaavien toiminnan rakenne  vapaaehtoisuus/ velvoittaminen
 Pelikirja velvoittaa  Sitouttaminen, sisäistäminen ja toimet käytäntöön

• Opetussuunnitelma vrs. Pelikirja  näiden yhdistäminen
• Ympäristötietoisuus –testit  kun kirjaudut koneelle olisi pakko vastata pariin

kysymykseen
• Pelikirja  pelillistäminen olevassa olevan materiaalin hyödyntäminen
• Luontoliikkuminen, luontopolut

Ympäristökasvatus, ympäristötietoisuus ja VIELÄ 
JOTAIN MUUTA

Kestävä  
hyvinvointi

Ei  
ylikulutusta

Ei ilmasto-
päästöjä

Ei jätettä

Lisäaskelia matkalla visioon
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- Ympäristötietoisuus –ryhmä huomioi kaikkien muiden ryhmien aiheet
- Eri toimijoiden yhteistyö ja keskustelu kestävän kehityksen arvomaailman 

kehittämiseksi  uudet luovat ratkaisut ja toimintatavat

Ympäristökasvatus, ympäristötietoisuus ja VIELÄ 
JOTAIN MUUTA

Kestävä  
hyvinvointi

Ei  
ylikulutusta

Ei ilmasto-
päästöjä

Ei jätettä

Lisäaskelia matkalla visioon
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• Arvojen mittauskyselyt (ympäristöarvot, suhde luontoon jne.)
• Lähtötasokysely 2018
• Seurantamittaukset sopivalla vuosivälillä
• Voiko yhdistää johonkin olemassa olevaan kyselyyn tai

yhdistetäänkö koulujen osalta valmisteilla olevaan Koulumatka-
sivustoon

• Miten kestävä kehitys näkyy omassa työssä?

Ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuus

Kestävä  
hyvinvointi

Ei  
ylikulutusta

Ei ilmasto-
päästöjä

Ei jätettä

Indikaattorit eli mittarit

16.3.2018 53



- Lähtötasokysely ympäristötietoisuudesta 
 arvomaailma

- Ympäristötietoisuuden työryhmän eri toimijoita eri ruohonjuuritasolta
- Hyvis/ Vihreä lippu –ohjelmat kaikkiin päiväkoteihin ja oppilaitoksiin
 konkreettisen ympäristötoiminnan aktivointi ja näkyväksi tekeminen
(lähiluonto ym. )

- Ympäristötietoisuus osaksi henkilöstön koulutusta ja perehdytystä
 ympäristökasvatuksen asiantuntijuuden hyödyntäminen

Ympäristökasvatus, ympäristötietoisuus ja VIELÄ 
JOTAIN MUUTA

Kestävä  
hyvinvointi

Ei  
ylikulutusta

Ei ilmasto-
päästöjä

Ei jätettä

Muistiinpanot/ Susannan pienryhmä
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- Vieras tulisi kertomaan, miten paljon jätteitä tulee päivässä kaatopaikalle
- Yksi roska päivässä –kampanja
 jokainen siivoaa niin monta roskaa päivässä kuin pystyy

- Lajittelulisä käyttöön (kannustaminen)
- Kouluihin lisää tunteja, joissa kerrotaan ympäristön suojelemisesta
- Alakoulujen luokkiin ympäristövastaava
- Tehdään elokuva siitä mitä Hyvinkäällä tapahtuu, jos asiaan ei puututa

Ympäristökasvatus, ympäristötietoisuus ja VIELÄ 
JOTAIN MUUTA

Kestävä  
hyvinvointi

Ei  
ylikulutusta

Ei ilmasto-
päästöjä

Ei jätettä

Muistiinpanot/ Paavon pienryhmä
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- Ympäristöagentit kouluihin
- Lajittelupisteet kuntoon kaikkiin kouluihin
- Eri toimijoiden yhteen kokoaminen esim. varhaiskasvatus, perusopetus,

ammatillinen  esim. lähiyksiköt luovat yhteiset ympäristökasvatuksen
tavoitteet ja toimintasuunnitelman

- Ympäristöoppia ei lueta paljoa kirjasta, vaan mennään luontoon. 
Samalla saa liikuntaa.

- Käytetään puukäsityön tunnilla puupala loppuun ja mietitään ensin mitä
tehdään niin ei mene puuta hukkaan.

Ympäristökasvatus, ympäristötietoisuus ja VIELÄ 
JOTAIN MUUTA

Kestävä  
hyvinvointi

Ei  
ylikulutusta

Ei ilmasto-
päästöjä

Ei jätettä

Muistiinpanot/ Aseman koulun pienryhmä
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- Ympäristötietoisuus 
 Arvojen muutos
 Kaikille tunteet, kokemukset  Asenne
 Tietoiset interventiot
Liikkeelle/ pohja varhaiskasvatus, kaikille jotakin

- Alkumittaus/ kysely arvoista, asenteista, ympäristötietoisuudesta
eri ryhmille

- Kaupungilta 1-3 velvoittavaa toimintaa/ tekoa vuosittain
- Päiväkodeissa
- Kouluissa, oppilaitoksissa
- Kotitalouksissa
 Ohjaa asennemuutokseen

Lajitteluohjeita kiristetään ja sitä seurataan ja palkitaan
(esim. kouluissa testit/ kyselyt/ joka luokka vierailee tms.)

- Kaupungin työntekijöiden koneelle 1 krt/ kk (tai muutaman krt/ vuodessa)
pakkokysely eri teemoihin. Niihin oikein vastaamalla pääset jatkamaan töitä
(tietoruudut opastavat)

Ympäristökasvatus, ympäristötietoisuus ja VIELÄ 
JOTAIN MUUTA

Kestävä  
hyvinvointi

Ei  
ylikulutusta

Ei ilmasto-
päästöjä

Ei jätettä

Muistiinpanot/ Vehkojan koulun pienryhmä/ Sivu1
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- (Kouluihin) ympäristötietoisuuspeli
jossa asiat/ toiminnot Hyvinkäällä

- Esimiesten ”pakottaminen” (velvoittaminen?) toimiin ja tiedon jakoon
- Kaikissa kaupungin yksiköissä ympäristöystävällisiesitä valinnoista 

(esim. sähkönsäästäminen, jätteiden vähentäminen) palkitaan.
Esim. osa säästöistä palautuu yksikköön.

Ympäristökasvatus, ympäristötietoisuus ja VIELÄ 
JOTAIN MUUTA

Kestävä  
hyvinvointi

Ei  
ylikulutusta

Ei ilmasto-
päästöjä

Ei jätettä

Muistiinpanot/ Vehkojan koulun pienryhmä/ Sivu 2
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- Nykytilan kuvaaminen (ympäristötietoisuus, keke-teko)
- Keke -yhteistyöfoorumit (joku kattofoorumi)

- Keke-foorumi
- Ympäristöfoorumi

- Miten keke-teoista kerrotaan
- Lapsiraati vrs. Päättäjät
- Lasten kysymyksiin vastaaminen

- Osaamiskeskus (”Luontokoulu”)
- Ympäristökasvatuksen asiantuntijuuden ymmärtäminen vrt. lääkäri

- Tietoisuuden herättäminen tutkimuksen avulla
- Arvotutkimus
- Lähtötaso

- Jokainen kaupungin työntekijä on keke-lähettiläs
- Keke teot nyt vrs. Myöhemmin

- Matkustelu
- Ruoka
- Kulutus

Ympäristökasvatus, ympäristötietoisuus ja VIELÄ 
JOTAIN MUUTA

Kestävä  
hyvinvointi

Ei  
ylikulutusta

Ei ilmasto-
päästöjä

Ei jätettä

Muistiinpanot/ Aulin pienryhmä/ Sivu1
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- Yksittäisistä tempuista rakenteisiin
- Ei turhaa energiaa

- Prioriteetti
- Esim. aamun aloitus

- Konkreettinen teko eri yhteistyöryhmissä
- Esim. puuttuminen epäkohtiin
- Päätösten keke-vaikutus
- Mandaatti tehdä päätöksiä

- Keke on jo kaupungin strategiassa
- Se pitää priorisoida
- Pehmeästä linjasta velvoittavaan toimintaan

- Oikeat arvot kulutuskeskeiset vrs. Keke-keskeiset? 
arvoristiriita

Ympäristökasvatus, ympäristötietoisuus ja VIELÄ 
JOTAIN MUUTA

Kestävä  
hyvinvointi

Ei  
ylikulutusta

Ei ilmasto-
päästöjä

Ei jätettä

Muistiinpanot/ Aulin pienryhmä/ Sivu2
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Motivan ja SYKEn huomiot Ympäristökasvatus ja 
ympäristötietoisuus – kaistan tuloksista

61

Visio 2050
- Visio saatiin työstettyä monipuoliseksi
- Lähtökohtaisesti sillä mahdollisuus edetä

Toimenpiteet
- Toimenpiteitä käsiteltiin ja tunnistettiin kattavasti
- Toimenpiteet saatiin arvotettua vuosijaksoille ja nostettua max 5 merkittävintä 

toimenpidettä/vuosijakso esille
- Lähiajan 2018-2021 toimenpiteille jäi vastuutahot tunnistamatta; tämä työ kannattaa tehdä, jotta työn 

saa kunnolla käyntiin

Indikaattorit
- Indikaattoreita ei ennätetty kunnolla käsitellä
- Tunnistettiin mahdollisia indikaattoreita, mutta käsittely jäi kesken; tämä työn jatkaminen tarpeen
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Tiekarttaversio 
työpajatyöskentelyjen jälkeen 
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Kestävän 
kehityksen 
tiekartta 1.0

2018-2021 2022-2025 2030 Tavoitetila 2050

Energian-
tuotanto Aurinkopaneelien l isääminen rakennuksien katolle 

Kaupungin energiatehokkuussopimuksen 2017-2025 
toteutussuunnitelma on viety käytäntöön

Vähäpäästöisen energian käyttö realistinen 
vaihtoehto kuntalaiselle

Hyvinkää on etulinjassa kehittämässä ja käyttämässä 
kestävästi ja puhtaasti tuotettuja energialähteitä

ja -kulutus Sähköautojen latauskaluston kehittäminen, sähköautoil le, esim. 
parkkietuja, sähköautojen latauspiste, 1-2 biokaasun tankkausasemaa 
lisää

energianeuvontaa kuluttaji l le ja taloyhtiöil le esim. 
aurinkoenergian hyödyntämiseksi

kaupungin kiinteistöjen  energiatehokkuus 
parantunut 20 % + huomioidaan myös uudet 
kiinteistöt Kulutusta ohjataan älykkäil lä energiajärjestelmillä

Tilojen yhteiskäyttö; ti latehokkuus li ikkumistarpeen vähentäminen Kaukolämmön tuotantotavan valinta

Energia-asiantuntija kaupungil le kaikkien käyttöön 
aurinkovoimatuotannon merkittävä l isääminen 
kaukolämpöverkon alueella

Hyvinkään lämpövoima toteuttaa aluevalvomon 
kysyntäjoustojärjestelmän 

Liikkuminen 
EI HALUTTU NOSTAA VAIN 5 TOIMENPIDETTÄ  MERKITTÄVIKSI 
TOIMENPITEIKSI Yhdyskuntarakenteen eheydestä huolehtiminen Yhdyskuntarakenteen eheydestä  huolehtiminen

Yhdyskuntarakenteen eheys mahdollistaa ekologisen, 
helpon  ja terveell isen l i ikkumisen  puhtaassa 
ympäristössä. 

ja yhdyskunta-
rakenne Kaikki l istauksessa olevat toimenpiteet koettiin realistisiksi toteuttaa 

aikajakson aikana

Liikkumisen palveluiden (kävely, pyöräily, joukkoli ikenne, 
yhteiskäyttöautot jne.) asiakaslähtöinen, houkutteleva  ja 
johdatteleva  palvelutarjonta niin, että yksityisautoilu 
vähenee. 

Monimuotoinen, asiakaslähtöinen ja 
vähäpäästöinen l i ikkumisympäristö. 

Laadukkaat  l i ikkumisen palvelut (kävely, pyöräily, 
joukkoli ikenne, yhteiskäyttöautot jne.)  mahdollistavat  
sujuvat ja päästöttömät matkaketjut.

 Toimenpiteet eril l isellä väli lehdellä (excel)

Digitaalisuus  mahdollistaa sujuvat ja houkuttelevat 
matkaketjut sekä tekoäly kustannustehokkaat l i ikkumisen 
palvelut. 

Jätteet ja 
materiaalit Järjestetään vuosittaiset kierrätys- ja lajittelumessut.

Järjestetään viestintäkilpailu ja myönnetään ensimmäinen 
vuoden ympäristöviestintäpalkinto.

Siirrytään kokonaisuudessaan 
painoperusteiseen jätehuoltotaksaan.

1.Tavaroiden ja hyödykkeiden hankkimisen sijaan 
ollaan siirrytty lainaamiseen ja jakamiseen.

Käynnistetään kiertotalouspuiston ja materiaalihukan vähentämiseen 
tähtäävä yritysyhteistyö.

Taloyhtiöil le viestintää ja kannustimia asuntokohtaisten 
kierrätysjärjestelmiä.

2. Siinä määrin kuin jätettä syntyy se nähdään 
hyödynnettävinä materiaaleina.

Kestävän kulutuksen some-kampanja
Kaavoituksessa on huomioitu jätehuollolle sekä maa-ainesten 
kierrätykselle tarvittavat alueet.

3. Kierrättäminen on kaikil le itsestään selvää ja 
vaivatonta.

Jätteiden lajitteluohjeistusta si irretään some:en.
Järjestetään avoin ideakilpailu uusista toimenpiteistä 
saavuttaa tavoitteet.

4. Neitseell isten maa-ainesten käyttö on 
mahdollisimman vähäistä.

Kunnan rakentamisessa selvitetään uusiomaa-ainesten käytön 
tehostamista sekä rakennusjätteiden hyötykäyttöä. Toteutetaan jakamistalouden kokeiluhankkeita.

Ruoan ja veden 
tuotanto ja 
kulutus

VUOSIJAKSOLLE EI ENNÄTETTY TOIMENPITEIDEN TOP5 MERKITTÄVIMPIEN 
TOIMENPITEIDEN TUNNISTAMISTA

VUOSIJAKSOLLE EI ENNÄTETTY TOIMENPITEIDEN TOP5 
MERKITTÄVIMPIEN TOIMENPITEIDEN TUNNISTAMISTA

Valtaosa hyvinkääläisistä syö satokauden 
mukaista kasvisruokaa Puhdas vesi

 Toimenpiteet eril l isellä väli lehdellä (excel)  Toimenpiteet eril l isellä väli lehdellä (excel) Agro-ekologinen Hyvinkää Hyvinkääläinen syö hyvin kestävästi
Ravinnelaskuri > paikall inen Hyvä ruoka kasvaa Hyvinkäällä
Fosforin kiertomittari > kannustava

Luonnonvarat ja 
elinympäristö Maa-aineksen uusiokäyttöjärjestelmän kehittäminen ja rakentaminen

Uusien innovaatioiden hyödyntäminen liukkauden 
torjunnassa ja hiekotushiekan poiston tehostamisessa

Vähennetään melun määrää toteuttamalla 
meluntorjuntaohjelmaa

Hyvinkääläiset ovat tietoisia ja ylpeitä omasta 
elinympäristöstään! 

Laaditaan metsien käytön ohjeistus, jossa otetaan huomioon metsien 
taloudellisten näkökulmien l isäksi metsien  monikäyttö ja maisema (mm. 
suhtautuminen avohakkuuseen / jatkuvaan kasvatukseen alueell isesti) Lisätään niittyjen ja ketojen osuutta kaupungin maa-alueil la Maa-aineksen oton ohjaus kaavoituksen keinoin

Lisäksi visioon on nostettu viisi  eri l l istä kohtaa 
(eril l isellä väli lehdellä (excel))

Hyvinkään pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittäminen sekä 
hulevesien käsittelyn ohjeistuksen laatiminen Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpiteet

Monimuotoisuuden ydinalueet ovat tunnistettu 
ja niiden väliset yhteydet huomioidaan 
suunnittelussa

Soiden merkitystä virkistyskohteina vahvistetaan eri tavoin (esitteitä, 
retkiä, yms.)

Rakennetaan uusi suoluontoa esil le tuova 
ulkoilureitti/luontopolku Ei enää pilaantuneita pohjavesiä

10 vuoden välein laadittava Katsaus Hyvinkään ympäristön ti laan 2020 
toimituskunnan ohjauksessa. Hirvijärven virkistysalue kunnostettu

Hyvinkään soiden arvo ja arvostus matkailun ja 
hyvinvoinnin näkökulmasta on vahvistunut

Use it -kartan laatiminen ja hyödyntäminen (koulut/oppilaat ja kunta 
yhteystyöhön!)

Hyvinkään eri toimijoiden/sidosryhmien interaktiivinen 
yhteistyöverkosto on vakiintunut

Ympäristö- Lähtötason; arvot ja asenteet selvil le kyselyllä
Jatkuva täydennyskoulutus ja uusien työntekijöiden koulutus- 
ja perehdyttämisohjelma Jokainen kaupungin työntekijä on keke-lähettiläs

Kestävä elämäntapa sisäistetty laajalti. Se on osana 
arkea, organisaatiota, päätöksentekoa ja kasvatusta

kasvatus ja  - 
tietoisuus

Ympäristökasvatuksen asiantuntijuuden kartoittaminen (paikall inen, 
maakunnallinen, valtakunnallinen, maailmanlaajuinen): > eri ohjelmien, 
työryhmien, foorumeiden selvittäminen

Hyvis/ Vihreä l ippu –ohjelmat kaikkiin päiväkoteihin ja 
oppilaitoksiin

Kestävän kehityksen arvomaailma on yhteiskuntamme 
rakenteissa

Ympäristötietoisuus -työryhmän perustaminen� Kaupungilta 1-3 velvoittavaa toimintaa/ tekoa vuosittain
Kaikil la ri ittävät tiedot, taidot ja mahdollisuudet 
kestävään hyvinvointiin

Keke on jo kaupungin strategiassa; > Se pitää priorisoida > 
Pehmeästä l injasta velvoittavaan toimintaan

Joustavuus, muuttuvan maailman seuraaminen ja 
reagoiminen siihen
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• Indikaattorilaskelmat toimitettu
• Työpajojen (1., 2. ja 3.) esitykset toimitettu
• Työpajojen (1., 2. ja 3.) erilliset koonnit toimitettu
• Yhteisen työpajan (työpaja nro 3.) ryhmätyöskentelyjen kaikki 

materiaalit yhteisessä dokumentissa
• Palautteet toimitettu

• Erillinen palaute 7.2. yhteisestä tilaisuudesta Riihimäen kanssa
• Yhteinen palaute 1. ja 2.työpajasta

• Tiekarttaversio työpajojen jälkeen erillisessä excelissä
• Työpajoihin osallistujien yhteystiedot erillisessä excelissä
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