
HYVINKÄÄN YMPÄRISTÖPALKINTO 2022  
 
Hyvinkään ympäristölautakunta myöntää Hyvinkään ympäristöpalkinnon 2022 Kari Stenholmille ja 
kunniamaininnan Eeli Räsäselle. 
 
Ympäristöpalkinnon perustelut:  
Hyvinkääläinen Kari Stenholm on Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n pitkäaikainen Vantaanjoki-vas-
taava ja hallituksen jäsen, joka on ollut mukana edistämässä virtavesien hoitotyötä Vantaanjoen alu-
eella jo yli 20 vuotta. 
 
Stenholm on tehnyt pitkäjänteistä työtä virtavesien hyväksi. Hän mm. valitsee Vantaanjoen kunnos-
tuspaikkoja sekä tekee laajaa suojelutyötä, johon kuuluu mm. kutu- ja poikastarkkailu, vesistön yleisti-
lanteen tarkkailu ja niistä tiedottaminen. Hän on jakanut asiantuntijuuttaan aktiivisesti myös niiden 
maankäytön muutoshankkeiden yhteydessä, joissa on ollut virtavesien hoitoon ja meritaimenen suoje-
luun liittyviä kysymyksiä esillä. Tällaisia ovat olleet esim. eräät kaavahankkeet, hulevesien hallintaky-
symykset sekä tietyt ympäristölupaa edellyttäneet hankkeet. 
 
Stenholmin ansiosta Vantaanjoen meritaimenkanta on tullut näkyväksi myös hyvinkääläiselle yleisölle 
viime vuosina. Hänen kuvaamiaan videoita kutevista meritaimenista on julkaistu myös Hyvinkään ym-
päristöfoorumin Facebook-sivulla.  
 
Vantaanjoen kunto on viime vuosikymmenien aikana parantanut. Virho ry:n kunnostustoimenpiteillä 
on parannettu erityisesti uhanalaisen meritaimenen elinolosuhteita Vantaanjoen latvoilla, missä Sten-
holm on tehnyt meritaimenhavaintoja Riihimäellä saakka. Hyvinkäällä kunnostushankkeita on kohdis-
tettu mm. Vantaanjoen pääuomaan, Palojokeen, Paalijokeen sekä moniin pienempien Vantaanjokeen 
laskeviin puroihin. Luonnonvaraisen taimenkannan elpyminen Hyvinkään virtavesissä on tärkeä osa 
luonnon monimuotoisuuden vaalimista, mille myös Hyvinkään kaupunki haluaa osoittaa arvostustaan.  
 

 
Kunniamaininnan perustelut:  
Nelivuotias Eeli Räsänen on omatoimisesti 
huolehtinut lähiympäristöstään Metsäkalte-
vassa keräämällä roskia sekä kevyen liiken-
teen väylien vierustoilta, että leikkikentältä. 
Toiminta lähti omasta ajatuksesta, että hän 
haluaa kerätä roskat pois luonnosta. Eeliltä 
löytyy myös omat roskapihdit, jotka ovat hy-
väksi avuksi. 
 
Eelin mukaan ihmiset ovat melko kovia sot-
kemaan. Erityisen paljon hän on poiminut 
karkkipapereita, välipalapatukoiden kääreitä 
ja kahvimukeja. Eelille roskien kerääminen 
merkitsee ympäristöstä huolehtimista ja hän 
pitääkin paljon luonnosta ja eläimistä.  
 
Eeli on hyvä esikuva vanhemmillekin ihmi-
sille. Kukin voi huolehtia omasta lähiympä-
ristöstään ja sen siisteydestä. Eelin mielestä 
roskien kerääminen on tärkeä asia. Aamu-
posti Viikon lehtijutussa Eeli tietää, että 
muovi ei maadu, ja hän ehdottaakin, että jos 
lähistöllä ei ole roskista, voi roskat laittaa 
taskuun ja tuoda kotiroskikseen. Näin ros-
kien keräämistäkin parempi vaihtoehto olisi, 
että ei roskattaisi.  
 

Kuvassa Kari Stenholm, ympäristölautakunnan puheenjohtaja  
Tuula Vanhatalo, ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia sekä edessä Eeli Räsänen. 


