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Mielipide: Hyvinkään kestävän kehityksen tiekartta 2050 ja ympäristöohjelma 2019-21
Hyvinkään vihreät ry haluavat esittää asiakirjoista mielipiteenään seuraavaa:
Kestävän kehityksen tiekartta:
On ilahduttavaa huomata, että vuosikymmenien kestävän kehityksen suunnitelma on tehty laajan
sidosryhmäjoukon kanssa. Toivottavaa on, että vuoropuhelu ja ideointi jatkuvat kestävän
kehityksen tavoitteita täsmennettäessä. Käyttäjälähtöiset ideat ovat ensiarvoisen tärkeitä mm.
julkisen liikenteen sujuvoittamisessa sekä kevyen liikenteen reittien suunnittelussa. Liikenteen (ja
rakentamisen) kohdassa myös esteettömyyden huomioiminen on tärkeää.
Positiivista on havaita, että yksityisautoilun vaihtoehtoja mietitään luovasti ja monipuolisesti mm.
yhteisautojen käytön edistämisellä.
Hiilineutraalisuuden saavuttamistavoitevuosi on asetettu vuoteen 2050, mikä häämöttää varsin
kaukana. Voisiko Hyvinkää olla FISU-kuntien tapaamisissa aktiivinen ja innovatiivinen toimija, jotta
FISU-tavoite hiilipäästöjen vähentämisestä saataisiin aikaistettua 5-10 vuodella?
Roskaton ja jätteetön Hyvinkää –tavoitteiden kohdalla pitäisi pohtia hallintorajat ylittäen keinoja
jätteiden vähentämiseksi ja kierrättämiseksi. Kuntalaiset tulisi saada mukaan
roskattomuuskampanjaan esim. erilaisin tempauksin. Lisäksi Hyvinkää voisi olla aktiivisesti
edistämässä hyvinkääläisten yritysten tietoisuutta Jätteiden hyötykäytön edistäminen –
hankkeesta (YM:n tiedote 3.12.2018). Hienoa, että Hyvinkään Lämpövoima on lähtenyt mukaan
kiertotalouspilottiin. Sellaista olisi hyvä rohkaista myös muiden toimijoiden suuntaan.
Luomu- ja kasvisruuan lisääminen ovat hyviä tavoitteita. Ensisijaisena tavoitteena tulee ruuan
ympäristörasitteen kuten kasvihuonekaasujen päästöjen minimointi. Usein se voidaan saavuttaa
suosimalla paikallista luomu- ja kasvisruokaa. Hyvinkään kaupunki voisi hankinnoissaan painottaa
lähi- ja sesonkiruuan lisäämistä jo ennen tavoitevuotta 2050. Se hyödyttäisi ympäristön
hyvinvoinnin lisäksi paikallisia toimijoita.

Luonnonvarat –kohdassa on erityisen tärkeää huomioida kaikissa kaupungin maankäyttötoimissa
lajiston monimuotoisuuden säilyttäminen –mielellään sen lisääminen. Metsien ja puistojen
hoidossa keskiössä on oltava biodiversiteetin vaaliminen. Niittyjen, ketojen ja muiden ihmisen
luomien monimuotoisuuskeitaiden perustaminen on erittäin hyvä idea. Kuntalaisille voisi järjestää
tiedotusta, kuinka kuka tahansa voi edistää luonnon monimuotoisuutta. Hyvinkään kaupungin
alueella olevien metsien ja soiden virkistys- ja suojelukäyttö ja niiden edistäminen on tärkeää.
Hyvinkää voisi esimerkinomaisesti perustaa omille mailleen esim. Kytäjä-Usmiin
luonnonsuojelualueita.
Tärkeää on myös, että Hyvinkää huomioi kaikessa suunnittelussaan pohjavesien suojelun.
Kaupungin omissa hankintaohjeissa ja esim. sähkönhankintasopimuksissa tulee huomioida
kestävän kehityksen kriteerit.
Ympäristöohjelma:
Ohjelman tavoitteet ovat pääosin konkreettisia ja ne listattu selkeästi. Sitä vastoin monien
tavoitteiden mittareita olisi syytä täsmentää. Mm. kohdassa ”Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne”
mittarit puuttuvat kokonaan.
Ruuan ja vedentuotanto –kohtaan tulisi lisätä yhdeksi tavoitteeksi selvittää lähi- ja sesonkiruuan
käyttämisen mahdollisuudet kaupungin ravitsemuspalveluissa. Samassa kohdassa mainitaan
pullovesien käytön lopettaminen kaupungin tilaisuuksissa. Kestävän kehityksen hengessä voisi
keskustella myös kertakäyttöastioiden käytön lopettamisesta. Yrityspuolella ja kaupungin omissa
ruokahankinnoissa voisi edistää tietoisuutta elintarvike- ja pakkausalan tavoitteista
Hangonsillan tuleviin asemakaavoihin toivotaan vahvaa painotusta puurakentamisen suuntaan.
Samoin viheralueiden ja hulevesialtaiden suunnittelussa soisimme käytettävän monimuotoisuutta
edistäviä toimia.
Luonnonvarat ja elinympäristö –kohdassa soiden lisäksi on huomioitava metsien ja kaikkien
muidenkin Hyvinkäällä olevien ekosysteemien eliöiden monimuotoisuuden turvaaminen
oikeanlaisin hoitotoimenpitein. Hyvinkään Vihreät ry pitää erityisen tärkeänä, että
biodiversiteettiin kiinnitetään ensitilassa huomiota. Vieraslajien häätämiseen olisi tärkeää saada
mahdollisimman monet mukaan. Tietoisku kirjastossa tai kotiin jaettavassa Tekniikan ja
Ympäristön asiakaslehdessä saattaisi tavoittaa kuntalaisia ja innostaa haitallisten lajien
poistamiseen.
Ympäristön tilan katsaus vuodelle 2020 on arvokasta työtä, jonka tuloksia toivottavasti verrataan
myös menneisiin selvityksiin. Jos hälyttäviä muutoksia esim. lajistossa havaitaan, tulisi asiasta
tiedottaa.
Hienoa, että Hyvinkää on kunta, jolle ympäristön ja luonnon hyvinvointi ovat tärkeitä arvoja, ja
niihin ollaan valmiita panostamaan pitkäjänteisellä suunnittelulla. Ympäristömyönteinen hallinto
on myös tärkeä Hyvinkään maineeseen ja mielikuviin liittyvä tekijä. Kaupunkia markkinoidaan
luontomatkailun ja rauhallisen elämän tyyssijana, minkä taustalta täytyykin löytyä nyt lausunnoilla
olevat ympäristöasiakirjat.
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