
PIRKANMAAN VIHREÄ HELMI
Näin toteutamme Hämeenkyrön ilmasto-ohjelmaa yhdessä



Mistä ILMASTO-OHJELMASSA  
2020–2022 on kyse
Yli 10 000 asukkaan Hämeenkyröllä on aina ollut 
vahva suhde luontoon. Meidät tunnetaan kansallis-
maisemistamme ja vesistöistämme. Onkin luonte-
vaa, että hämeenkyröläiset haluavat kantaa vastuuta 
myös tulevien sukupolvien ympäristöstä. 

Hämeenkyrö liittyi vuonna 2017 ensimmäisenä kun-
tana Pirkanmaalta kuntien Hinku-forumiin eli ilmas-
tonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkostoon. 

Hämeenkyröllä on sijaintinsa ja resurssiensa puoles-
ta kaikki mahdollisuudet menestyä viisaasti vihreä-
nä kuntana. Matkaa kunnianhimoiseen 80 prosentin 
päästötavoitteiseen on kuitenkin vielä jäljellä. Siksi 
olemme luoneet Hämeenkyrön ilmasto-ohjelman, 
josta jokainen kuntalainen voi löytää itselleen sopi-
van tavan osallistua ilmastotalkoisiin. 

Luet parhaillaan ilmasto-ohjelman tiivistelmää. Tämän 
tiivistelmän tavoitteena on kertoa kaikki oleellinen 
Hämeenkyrön ilmastotoimista ja innostaa mukaan.

Voit tutustua ilmasto-ohjelmaan kokonaisuudes-
saan kunnan internet sivuilla.

HÄMEENKYRÖN ILMASTOTYÖN KULMAKIVET

• Haluamme olla vähähiilisten kuntien pirkan-
maalainen edelläkävijä ja kestävien arvojen kas-

vualusta. 

• Ilmastotyöhön osallistuvat kaikki hämeenkyröläi-
set yrityksistä järjestöihin. Ilmasto-ohjelmaa ovat 
olleet tekemässä hämeenkyröläiset nuoret.

• Valttimme on citymaalaisuus. Sijaitsemme lähellä 
suurta kasvukeskusta ja tarjoamme luontoelämyk-
siä. Tämä luo hyvät lähtökohdat kestävälle arjelle.
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KUNNASSAMME  MERKITTÄVIMMÄT  
PÄÄSTÖLÄHTEET OVAT LIIKENNE,  
ASUMINEN SEKÄ MAA-  
JA METSÄTALOUS.

Missä  
olemme  
NYT

ILMASTO- 
OHJELMAMME  
TOTEUTTAA  
NÄITÄ KESTÄVÄN  
KEHITYKSEN  
TAVOITTEITA. 

Tieliikenne 44 %

Erillislämmitys 13 %

Kaukolämpö 7 %

Maalämpö 0 %

Kuluttajien  
sähkönkulutus 5 %

Sähkölämmitys 4 %

Jätehuolto 4 %

Maatalous 23 % Lähde CO2-raportti 2019



Näin liikumme  
KESTÄVÄMMIN
Hämeenkyrö sijaitsee keskeisellä paikalla valtatie 
kolmen varrella, Suomen kasvukäytävällä ja vain 
puolen tunnin etäisyydellä Tampereesta. Lähitule-
vaisuuden nousevat trendit, kuten maallemuutto ja 
citymaalaisuus, pitävät huolta siitä, että yhä useampi 
valitsee Hämeenkyrön kaltaisen kunnan asuinpai-
kakseen.

ASKELEET KOHTI ILMASTOKESTÄVÄÄ LIIKENNETTÄ

• Kunta tarjoaa joukkoliikenteen palvelusetelin ja 
edistää vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöön-
ottoa joukkoliikenteessä.

• Hämeenkyrönväylän kohdalle toteutetaan liityntä-
pysäköintipaikka, jotta esimerkiksi osan työmatkaa 
voi taittaa sujuvasti joukkoliikenteellä. 

• Edistetään vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelu-
pisteiden ja sähköautojen latauspisteiden toteut-
tamista.

• Parannetaan kävely- ja pyöräilyolosuhteita kunnan 
alueella.

• Edistetään nopean laajakaistaverkon rakentamista 
kunnan alueella.



Näin asumme  
VÄHÄHIILISEMMIN
Asuminen Hämeenkyrössä on pientalovaltaista ja 
asukkailla on enemmän omia vaikutusmahdollisuuk-
sia asumisensa päästötasoon kuin kaupungeissa. 
Puurakentaminen ja bioenergia auttavat vähentä-
mään asumisesta syntyviä päästöjä.

ASKELEET KOHTI ILMASTOKESTÄVÄÄ ASUMISTA

• Mahdollistetaan erilaisia asumistapoja erilaisiin 
tarpeisiin. Mahdollistetaan kylämäinen pientalora-
kentaminen taajamien ulkopuolella.

• Edistetään siirtymistä öljylämmityksestä ainakin 
osin uusiutuviin energiamuotoihin kuten kauko-
lämpöön, maalämpöön ja pellettilämmitykseen. 
Kannustetaan aurinkoenergian ja tuulisähkön käyt-
töön sähkölämmitteisissä kiinteistöissä.

• Lisätään led-valaisimien käyttöä katuvalaistukses-
sa, kouluissa, päiväkodeissa, työpaikoilla ja kotona. 

• Edistetään puurakentamista kerrostaloissa ja nii-
den peruskorjaamisessa.

• Lisätään kierrätysmahdollisuuksia jätehuollossa.



Näin tuemme ja luomme uusia  
KESTÄVIÄ ELINKEINOJA
Maa- ja metsätaloudella ja metsäteollisuudella on 
aikaisemmin ollut merkittävä asema Hämeenky-
rössä. Nyt alat voivat olla tärkeässä roolissa raken-
tamassa uusia hiilinieluja, korvaamassa fossiilisia 
raaka-aineita ja luomassa hyvinvointia hämeenkyrö-
läisille. 

ASKELEET KOHTI ILMASTOKESTÄVÄÄ ELINKEI-
NOELÄMÄÄ

• Tuetaan maa- ja metsätalouden uudistumista ilmas-
tokestävään suuntaan. Osallistutaan Osaran maa- 
talousoppilaitoksen uudistumiseen ilmastokestävän 
osaamisen keskukseksi.

•  Osoitetaan uusia metsittämisalueita hiilensidontaa 
varten. Edistetään suunnitelmallista metsävarallisuu-
den hoitoa yhteismetsien perustamisen avulla.

•  Edistetään puurakentamista myös muissa kuin pien-
talokohteissa. 

•  Otetaan kotimaisuus ja ilmastokestävyys huomioon 
kunnan tekemissä hankinnoissa.

•  Lisätään ruokahankinnoissa lähiruoan osuutta. 



Viisi LUPAUSTA vähähiilisen  
Hämeenkyrön puolesta
1. Varmistamme vähäpäästöisen liikenteen mahdol-

lisuuksien kasvua. Liikkumisen mahdollisuudet 
myös ilman autoa lisääntyvät.

2. Tarjoamme asukkaille lisää tietoa ja valinnanvaraa 
ilmastokestäviin asumismuotoihin ja uusiutuvaan 
energiaan.

3. Tuemme kestävien elämäntapojen kasvatusta ja 
teemme yhteistyötä nuorten kanssa.

4. Edistämme ilmastotoimilla paikallisten yritysten  
menestymisen ja kehittymisen mahdollisuuksia.

5. Toteutamme ilmasto-ohjelmalla kansainvälisiä  
kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda2030).

Hinku-esite on toteutettu yhteistyössä Kaskas Median ja OivaMainoksen kanssa.


