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SF-Caravan Ydin-Häme ry
SFC HÄMEENHELMI
Leppäkoskentie 788, Janakkala

YMPÄRISTÖOHJELMA 2014-2015

Alkusanat
Ympäristö on meidän kaikkien, siis meidän kaikkien tehtävänä on huolehtia siitä; niin omasta
Hämeenhelmen alueestamme kuin laajemmin ajateltuna koko elinympäristöstämme. Jokaisen tehtävänä
on huolehtia omat roskat niille kuuluville paikoille, mutta jokaisella on myös velvollisuus nostaa maassa
makaava roska pois.
Ympäristötekojen tekeminen on helppoa; yksinkertaisilla teoilla voidaan saada aikaiseksi suuri vaikutus!
Monet ympäristöteot eivät vaadi lainkaan rahallista panostusta. Päinvastoin; rahaa säästyy ja elinympäristö
paranee. Ei kuitenkaan kannata yrittää tehdä liian montaa asiaa kerralla, vaan edetä pienin askelin kohti
tavoitteita.

Janakkalan kunnan ympäristönsuojelu
Janakkalan kunta on ollut mukana ekologisen jalanjäljen mittauksessa. Mittauksen pohjalta tehdystä
KuntaJälki2010-raportista selvisi, että janakkalalaisen ekologinen jalanjälki on kohtalaisen suuri.
Janakkalan kunnan ympäristöohjelmatyön käynnistäminen vuonna 2011 tähtää ympäristön tilan
paranemiseen. Ympäristönäkökulman huomioiminen kaikessa toiminnassa on tärkeää, jotta tavoite
toteutuisi.
Energiatehokkuusohjelman laatimisen 2010 jälkeen, kesäkuussa 2011, Janakkalan kunta allekirjoitti
kuntien energiatehokkuussopimuksen. Sopimus velvoittaa kuntaa saavuttamaan tuloksia
energiansäästössä.
Tarkoitus on tehdä yhteistyötä Janakkalan kunnan kanssa mm. kaikkien janakkalalaisten yhteisen ”Kui
siistii!” - kampanjan merkeissä, jossa kannustetaan ympäristömyönteisiin tekoihin. Kunta rohkaisee
yhdistyksiä lähtemään mukaan myös Vihreä lippu – toimintaan.
Kaikki ympäristövastuulliset toimet vievät Janakkalan kuntaa kohti ympäristöystävällisen kunnan mainetta.
(Lisätietoja http://www.janakkala.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto ja
http://www.janakkala.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistonsuojelu)

Yleinen Hämeenhelmen ympäristöpäämäärä on
lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ja sitoutuminen ympäristönsuojelun tason jatkuvaan
parantamiseen.
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1. Ympäristöpäämäärä on kaatopaikalle päätyvän jätteen määrän minimointi
1.1.

Tavoitteena kierrätyksen ja uudelleenkäytön lisääminen
-

-

Tuotteiden uudelleenkäytön ja eri kierrätysmahdollisuuksien kartoitus.
Pyritään vähentämään kertakäyttöastioiden käyttöä.
Rakennus- ja purkujäte lajitellaan ja käyttökelpoinen materiaali käytettään
korjausrakentamisessa hyödyksi. Polttokelpoinen rakennus- ja purkujäte hyödynnetään
polttopuuna.
Purkutyömaalla rakennusten käyttökelpoiset osat kerätään erikseen uudelleen käyttöä
varten.
Puhtaat ylijäämämaat käytetään hyödyksi toisessa alueen kohdassa.

Toimenpide: Jätteiden lajittelu järjestetty ja vaadittava jätesopimus tehty huhtikuun 2014
loppuun mennessä.
Toimenpide: Kaikkien pantillisten tölkkien ja pullojen keruu järjestetty helpoksi ja
säännölliseksi toukokuun 2014 loppuun mennessä.

1.2.

Tavoitteena hankintojen vähentäminen ja järkeistäminen
-

1.3.

Hankintoja tehdessä mietitään, onko tuotteelle todellista tarvetta ja onko tarve jatkuvaa,
vai riittääkö esimerkiksi vuokraus.
Hankintojen yhteydessä kartoitetaan tuotteiden kestävyys, korjattavuus ja
monikäyttöisyys.
Pyritään suosimaan ympäristöystävällisiä tuotteita. Erilaiset ympäristömerkit auttavat
löytämään ympäristön kannalta parhaimmat vaihtoehdot.

Tavoitteena paperijätteen minimointi
-

Turhan tulostamisen välttäminen; mietitään riittääkö asiakirjan lähettäminen sähköisesti
tai tallentaminen esim. muistitikulle.
Virhetulosteiden hyödyntäminen esimerkiksi suttupaperina ja askartelussa.
Käytetään kaksipuoleista tulostetta.
Ajankohtaiset asiat hoidetaan kirjeiden sijasta sähköpostilla ja kotisivujen kautta.
Julkaistaan sähköistä jäsenlehteä.

2. Ympäristöpäämäärä on energiankulutuksen pienentäminen
2.1

Tavoitteena sähkönkulutuksen pienentäminen
-

Tyhjä huone ei tarvitse valoa.
Neuvotaan tietokoneen ja pelikoneiden käyttäjiä, että kone kannattaa käynnistää vain
käytön ajaksi.
Hehkulamput vaihdetaan energiaa säästävämpiin vaihtoehtoihin.
Suositaan tuulivoimalla tuotetun sähkön käyttöä.

Toimenpide: Tiedotetaan tilojen käyttäjiä energiansäästöstä ja ohjeistetaan kiinnittämään
huomiota mm. valojen sammutukseen, kun huoneessa ei oleskella.
Toimenpide: Lamppujen vaihto led- ja energiansäästölamppuihin vuoden 2015 loppuun mennessä.
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2.2

Tavoitteena lämmityksestä aiheutuvan kulutuksen pienentäminen
-

Huonelämpötilan pitäminen 20-22 C oleskeltaessa ja 17-19 C käytön väliajat.
Tuuletetaan vain vähän aikaa kerrallaan.
Käytetään vettä säästeliäästi.
Siirtyminen ympäristöystävällisempään maakaasu lämmitysjärjestelmään
tulevaisuudessa.
Selvitetään aurinkoenergian hyväksikäytön mahdollisuudet tulevan uima-altaan
lämmityksessä.

3. Ympäristöpäämäärä on ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy
-

Jätevedet ohjataan umpikaivoihin, jotka tyhjennetään jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Alueella toimivien henkilöiden kouluttaminen ja osaamisen ylläpitäminen.
Hyvien ympäristökäytänteiden ylläpitäminen kausipaikkalaisten kesken ja niistä
tiedottaminen vierailijoille.
Suositaan ympäristöystävällisiä pesuaineita.
Kasvatustyö luonnon moninaisuudesta ja sen säilyttämisen tärkeydestä. Lapset ja nuoret
mukaan toimintaan esimerkiksi luontoretkien muodossa.

Toimenpide: Tulevaisuudessa siirtyminen kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

4. Ympäristöpäämäärä on ilmastonsuojelu
-

Kaikessa autoilussa on tärkeää muistaa oikea ajotapa. Taloudellinen ajotapa säästää niin
autoa, lompakkoa kuin ympäristöäkin.
Vältetään tyhjäkäyntiä.
Suositaan mahdollisuuksien mukaan kimppakyytejä.
Huolehditaan matkailuajoneuvojen ja autojen säännöllisistä huolloista ja katsastuksista.

(Lisätietoja taloudellisesta ajosta: http://www.autoliitto.fi/tietopankki/koulutus/taloudellinen-ajotapa/ )

Toimenpide: Kannustetaan jäseniä osallistumaan liiton järjestämiin taloudellisen ajon
koulutuksiin.

Seuranta
Hallituksen ja aluetoimikunnan kokouksissa asetetaan yksilöityjä osatavoitteita käytettävissä olevien
resurssien mukaisesti. Ympäristövastaava seuraa tavoitteiden toteutumista yhdessä hallituksen ja
aluetoimikunnan kanssa. Ympäristövastaava tekee tavoitteiden toteutumisesta puolivuosittain raportin.
Tavoitteena saada jäsenet huomaamaan, että pienilläkin teoilla on suuri merkitys.
Raportit käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa, joka päättää seuraavien vuosien ympäristöpäämäärät
ja – tavoitteet.

Ympäristöohjelman laati hallituksen sihteeri Arja Oja.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 16.11.2013.

