Toimi Hämeesi hyväksi!
Edessäsi on kanta- ja päijäthämäläisille suunnattu ja ympäristömme
hyväksi laadittu Hämeen ympäristöstrategia. Julkisen sektorin toimija,
yritys, yhteisö, perhe tai kansalainen, ole mukana luomassa parempaa
elinympäristöä Hämeessä.
Puhdas maaperä, ilma ja vesistöt, monimuotoinen luonto sekä kestävät
alueelliset ratkaisut palvelevat paitsi elinympäristön kanssamme jakavia
eliölajeja, myös omaa hyvinvointiamme, talouttamme ja
viihtyvyyttämme.

Ilmastonmuutoksen hillintä
Kehitämme kiertotaloutta ja energiatehokkaita toimintatapoja
edistääksemme hiilineutraalin yhteiskunnan toteutumista.
Vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä ja fossiilisten polttoaineiden
käyttöä. Edistämme ympäristömyötäisiä teknologioita, digitaalisia
toimintatapoja ja etätyöskentelyä sekä hyvin toimivan laajakaistan
rakentamista Kanta- ja Päijät-Hämeeseen.

Hyödynnämme lähipalveluita ja -tuotteita, ja asetamme
ympäristönäkökohdat vahvoiksi valintakriteereiksi palvelujen ja
tuotteiden hankinnoissa. Näin tuemme vihreän talouden päämääriä.

Ympäristön pilaantumisen
ehkäiseminen
Varmistamme jätelain etusijaperiaatteen toteutumisen tuotteiden
koko elinkaaren osalta. Vaikutus ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn
elinkaaren eri vaiheissa riippuu tuotteesta ja sen materiaalista.
Tärkeänä keinona on kiertotalouden kehittäminen ja sen periaatteiden
mukaan toimiminen.
Vähennämme pohja- ja pintavesiin, ilmaan sekä maaperään
kohdistuvaa kuormitusta ja kunnostamme pilaantuneita kohteita.
Ympäristöonnettomuuksien syntymistä ehkäisemme riskien hyvällä
hallinnalla ja vastuullisilla toimintatavoilla.

Kestävät ja kehittyvät kaupungit
ja maaseutu
Parannamme elinympäristöjemme ekologista kestävyyttä, monimuotoisuutta,
viihtyisyyttä sekä toimivuutta. Suojelemme ja hoidamme rakennusperintöämme,
kulttuurimaisemaamme ja muinaismuistojamme ja vaalimme luonnon
kauneusarvoja. Varaamme riittävästi retkeilykohteita ja huolehdimme niiden
palveluista.
Perustamme toimivia liittymiä joukkoliikenteelle, jotta sen saavutettavuus
paranee myös maaseudulta käsin pitäen sen toimivana asuinvaihtoehtona.
Luomme uutta, vihreää talouskasvua biotalouden kestävillä ratkaisuilla. Teemme
viherrakenteita taajamiin ja sisällytämme rakennushankkeisiin hulevesien hyvän
hallinnan.

Luonnon kunnioittaminen
Lisäämme tietoisuuttamme luontoarvoista ja tietoa siitä, kuinka luontoa voidaan
suojella ja hoitaa. Edistämme luonnon monimuotoisuutta, joka koostuu lajien
geneettisestä monimuotoisuudesta, lajien määrästä ja niiden populaatioiden
koosta, ekosysteemien moninaisuudesta sekä ympäristön geologisesta
vaihtelevuudesta. Vieraslajeja torjumme.
Suojelemme ja hoidamme erityisesti uhanalaisten, harvinaisten ja alkuperäisten
lajien elinympäristöjä ja säilytämme jo olemassa olevia suojelukohteita.
Vesiluontoa suojelemme muun muassa ehkäisemällä vesien rehevöitymistä.
Hyödymme toimivista ja monimuotoisista ekosysteemeistä monin eri tavoin myös
itse. Turvaamme ekosysteemien toimivuuden kunnioittamalla luontoa
rakennusteollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa, energiantuotannossa sekä
kaivostoiminnassa.

Millä teoilla Sinä tai
yhteisösi voitte vaikuttaa?
Mittaa hiilijalanjälkesi ja katso millaisilla arjen teoilla
voit vaikuttaa.

Tutustu Sitoumus 2050 –hankkeeseen ja tee oma
kestävän kehityksen sitoumuksesi!

www.sitoumus2050.fi

