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Dnro HML/1060/11.03.06/2018
88 §

Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinto vuonna 2018

KAURA 20.3.2018 § 32
Valmistelija: ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen, p. 03 621 3764
Ympäristöpalkinto on myönnetty vuodesta 2002 lähtien. Hämeenlinnan
seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöpalkinnon vuosina 2002–2005 ja Hämeenlinnan seudullinen
ympäristölautakunta vuosina 2006–2008. Hämeenlinnan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti jatkaa ympäristöpalkinnon jakamista
vuosina 2009–2017. Ympäristöpalkinnon jakamisella on haluttu tuoda esille
ympäristömyötäistä toimintaa ja toimijoita.
Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinto voidaan myöntää Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueella toimivalle yksittäiselle ihmiselle,
yhteisölle tai yritykselle, joka on esimerkillisellä toiminnallaan edistänyt kestävän kehityksen toteutumista. Ympäristöpalkintoehdotuksia ovat saaneet
tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet.
Ympäristöpalkinto on valokuvaaja Marjukka Vainion työ, Lilja Rubus, joka
annetaan vuodeksi kiertopalkintona palkitun käyttöön. Ympäristöpalkinnon
ovat saaneet aiemmin:
-

Hauhon-Hattulan 4H-yhdistys vuonna 2002
Hämeenlinnan KappAhl Oy vuonna 2003
Jouko Heiskanen vuonna 2004 (lisäksi kunniamaininnat Joni Heiskaselle ja Roope Kososelle)
Katumajärven suojeluyhdistys ry. vuonna 2005
Toivo Lampinen vuonna 2006 (lisäksi kunniamaininta Seppo Saariselle)
Hämeenlinnan alueen partiolaiset ry vuonna 2007 (lisäksi kunniamaininta yliopettaja Harri Mattilalle)
Pekka Lunnikivi vuonna 2008 (lisäksi kunniamaininta Ilorannan maatilalle)
Hauhon metsästysseura ry vuonna 2009 (lisäksi kunniamaininnat Hirsimäen päiväkodin luontoesikoulun vetäjille lastentarhanopettaja Mari
Parikka-Nihtille ja päivähoitaja Joonas Rinta-Harrille)
Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry vuonna 2010 (lisäksi
kunniamaininta Hattelmalan kyläyhdistykselle)
Armijärven suojeluyhdistys ry / Seppo Kopra vuonna 2011
Lammin Kehitysosakeyhtiö Myötätuuli vuonna 2012 (lisäksi kunniamaininta Linnan Ateria Oy:lle)
Metsänkylän Navetta vuonna 2013 (lisäksi kunniamaininta it. Hämeenlinna Oy:lle)
Kuittilan osakaskunta vuonna 2014 (lisäksi kunniamaininta Päiväkoti
Tuulimyllylle)
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry vuonna 2015 (lisäksi kunniamaininta Elsa Mäkelälle)
Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry vuonna 2016 (lisäksi kunniamaininta Karl Fazerille)
Kaurialan yläkoulu (lisäksi kunniamaininta Äimäjärven suojeluyhdistys
ry:lle)
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Kaupunkirakennejohtajan ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää
jatkaa Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinnon jakamista. Vuonna
2018 ympäristöpalkintoa haetaan seuraavasti:
-

Ympäristöpalkinto voidaan myöntää Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueella toimivalle yksittäiselle ihmiselle, yhteisölle tai yritykselle, joka on esimerkillisellä toiminnallaan edistänyt kestävän kehityksen toteutumista. Ehdotuksia vuoden 2018 ympäristöpalkinnon saajaksi
voivat tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet 15.5.2018 mennessä Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluihin. Ehdotuksen tulee sisältää esitys palkinnon saajaksi perusteluineen sekä ehdotuksen tekijä yhteystietoineen.

-

Ympäristöpalkintoehdotuksia haetaan lehti-ilmoituksella (Hämeenlinnan
Kaupunkiuutiset). Hausta tehdään mediatiedote ja siitä laitetaan tietoa
kaupungin kotisivuille. Ehdotukset toimitetaan lautakunnan jäsenille sitä
mukaa kun niitä saapuu.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.
- - - KAURA 12.6.2018 § 88
Valmistelija: ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen, p. 03 621 3764
Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinnon saajaksi vuonna 2018 on
tehty kuusi ehdotusta. Ehdotukset on esitetty saapumisjärjestyksessä ja ne
on toimitettu kaupunkirakennelautakunnan jäsenille kokonaisuudessaan
tiedoksi sitä mukaa kun niitä on saapunut. Ehdokkaat ympäristöpalkinnon
saajaksi ovat:
Kari Westerlund, joka liikuntarajoitteestaan huolimatta kerää roskia invamopollaan kouraa apuna käyttäen pääasiassa Parolassa, mutta myös Hämeenlinnassa. Westerlund keräilee roskia keväästä syksyyn, jolloin hän
pääsee liikkumaan. Westerlund toimii esimerkillisesti puhtaamman ympäristön puolesta.
Kiertokapula Oy:n neuvontapalvelut, joka hoitaa laajasti erilaisia jäteneuvonnan osa-alueita, kuten jätteen synnyn ehkäisyä, jätteiden lajittelua ja
hyödyntämistä. Opasmateriaalien tuottaminen, neuvonta, chat-palvelu, vierailut eri kohderyhmien luona sekä vieraiden vastaanotto jätteidenkäsittelyalueilla ovat neuvonnan tarjoamia palveluja myös Hämeenlinnassa. Kohderyhmänä ovat kaikenikäiset Kiertokapulan alueen asukkaat.
Neuvontapalvelut halutaan nostaa esille erityisesti vuonna 2018, koska
tänä vuonna juhlistetaan Jäteselviytyjät-kilpailun 10-vuotista taivalta. Kilpailu on suunnattu 4.-luokkalaisille. Kilpailun tavoitteena on lisätä koululaisten
ympäristötietoisuutta ja motivoida oppilaita jätteiden lajitteluun. Kilpailuun
on osallistunut Kiertokapulan toiminta-alueella viimeisten vuosien aikana
noin 2 000 oppilasta/vuosi ja tänä vuonna ennätykselliset 2 200 oppilasta.
Kilpailun materiaalien ja kilpailuun osallistuneiden lasten välityksellä asiaa
on viety kouluihin ja koteihin myös Hämeenlinnan seudulla.
Kilpailun aihealue sisältyy kyseisen ikäluokan opetussuunnitelmaan. Neuvontapalvelut suunnittelee kilpailuun osallistuneille kouluille ja opettajille
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maksutta kilpailuun liittyvän materiaalin ja palkinnot. Tietokilpailu toteutetaan nykyisin sähköisesti. Kilpailukonsepti on kehitetty ja kilpailun hallinnointi on hoidettu Hämeenlinnassa sijaitsevalta Karanojan jätteidenkäsittelyalueelta.
Neuvontapalvelut on toiminut pitkään, ammattimaisesti ja tuloksellisesti.
Jäteselviytyjät-kilpailulla on voitu yhdistää kuntien vastuulla olevan jäteneuvonnan toteuttaminen ja useiden osapuolien tavoitteet (koulu, opettajat,
koululaiset, Kiertokapula Oy ja kunnat) nykyaikaisesti ja hauskasti.
Pyry Kolari, joka on rakentanut satoja linnunpönttöjä, syöttölautoja, jänisten ja kanojen koppeja (hautomapesiä ym.) käytetyistä puumateriaaleista
mielikuvitustaan käyttäen. Pyry Kolari on 14-vuotias Lyseon oppilas. Hänen toimintansa on esimerkillistä monelle nuorelle.
Rakennusmateriaalia hän hankkii Kierrätyskeskuksesta, naapureilta ja
metsästä. Hän käyttää mm. puulavoja ja käytöstä poistettuja huonekaluja
rakennustarvikkeina. Naulat ja ruuvit hän ostaa kaupasta ja osan kirpputorilta. Linnunpönttöjä ja koppeja on Kanta-Hämeen alueella ja Tampereella.
Pyry Kolarilla on porakone ja saha, mutta ne täytyisi kohta uusia.
Hämeenlinnan riistanhoitoyhdistys ry, jonka toiminnanohjaaja on
Juha Papinsaari. Riistanhoitoyhdistys on toiminut aktiivisesti, tuloksellisesti
ja oma-aloitteisesti Hämeenlinnan Hattelmalanjärven linnustollisia arvoja lisäävissä pienpetojen vähentämiseen tähtäävissä toimissa osana FRESHABIT LIFE IP -hanketta.
Yhdistys on toteuttanut pienpetojen loukkupyyntiä vuosina 2016–2018, jolloin saaliiksi on saatu mm. yli 50 supikoiraa. Supikoira on Hattelmalanjärvellä eniten ranta- ja vesilintujen pesätuhoja aiheuttava haitallinen vieraslaji. Loukkupyyntiprojektin päättyessä yhdistys on huolehtinut siitä, että pyynti jatkuu paikallisten seurojen toimesta.
Hämeenlinnan riistanhoitoyhdistys ry:n aktiivien talkootyö auttaa muiden
hankkeessa tehtävien lintuvesikunnostustoimien tavoitteiden saavuttamista. Pienpetopyynti on luonteeltaan jatkuvaa ponnistelua vaativaa työtä, josta metsästysseurat eivät nykyisellään saa korvausta. Myös tarvittavien välineiden hankkiminen ja ylläpito (loukut, riistakamera/vahdit ym.) vaativat taloudellisia resursseja, joita ei voida edellyttää seurojen hankkivan ilman yhteiskunnan rahallista tukea.
Ympäristöpalkinnon tapainen tunnustus nostaa esille riistanhoitoyhdistyksen ja metsästysseurojen työn pienpetojen vähentämiseksi ja siten tärkeän
panoksen luonnon- ja ympäristönhoidossa. Toiminta tulee nähdä hienona
yhteistyönä luonnonsuojelullisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Renkajärven suojeluyhdistys ry, jonka puheenjohtaja on ErkkiSakari Harju. Suojeluyhdistys on toiminut kymmenen vuotta Hämeenlinnan
ja Hattulan Renkajärvellä. Toiminta on ollut monipuolista, erilaisia ihmisryhmiä tavoittavaa ja osallistavaa sekä vesiensuojelullisesti tavoitteellista. Yhdistys on laajentanut toiminta-aluettaan koskemaan Renkajärven ja sen valuma-alueen lisäksi myös Renkajoen yläosat aina Kuittilankoskeen saakka.
Renkajärvi on suhteellisen hyväkuntoinen vesistö ja suojeluyhdistyksen toiminnassa onkin viisaasti panostettu järven hyvän tilan ylläpitämiseen ja
nostamiseen jopa erinomaiseksi. Tavoitteisiin on tähdätty perinteisillä valu-
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ma-alueen kunnostustoimenpiteillä ja Renkajoen varren ongelmakohtiin
pureutumalla.
Renkajärven suojeluyhdistyksen jäsenmäärä on varsin korkea. Yhdistyksen näkyminen ja osallistuminen mökkiläisiä ja ranta-asukkaita yhteen keräävien tapahtumien järjestelyihin lisää renkajärveläisten sitoutumista
oman lähiympäristönsä luonnonhoitoon ja tarkkailuun. Renkajärven suojeluyhdistys on myös ottanut hoitaakseen Vuohiniemen rukoushuoneen säilymisen paikkakunnan yhteisessä käytössä. Tämä mahdollistaa arvokkaan
kulttuurihistoriallisen rakennuksen säilymisen myös tuleville polville.
Heli Lehtoniemi-Hakkarainen, joka toimii Panssariprikaatin ympäristöpäällikkönä. Hänen ansiostaan ympäristötietoutta on jaettu palkatun henkilöstön ja erityisesti varusmiesten parissa usean vuoden ajan. Henkilöstö ja
varusmiehet voivat myös hyödyntää saamaansa tietoa siviilielämässä.
Heli Lehtoniemi-Hakkarainen on järjestänyt varusmiesjohtajien ympäristönsuojelun ja jätehuollon koulutusta yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutuksen tuloksena Panssariprikaatin jätteiden lajittelua
on kehitetty siten, että sekajätteen osuus on vähentynyt noin neljänneksellä vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Varusmiesten käytössä olevia aseiden öljyämis- ja puhdistuspaikkoja on myös kehitetty käytännöllisiksi ja ympäristöystävällisemmiksi.
Ympäristöpäällikön aktiivisuudesta johtuen Panssariprikaatissa laadittiin ja
julkaistiin ympäristöohjelma, joka jalkautettiin henkilöstölle, varusmiehille
sekä varuskunnan alueella toimiville kumppaneille. Henkilöstön ympäristötietoisuus ja osallistuminen käytännössä ympäristöasioiden hoitoon on lisääntynyt.
Erityisesti on mainittu, että Heli Lehtoniemi-Hakkarainen on halunnut kehittää Panssariprikaatin ympäristönsuojelua itseään säästelemättä ja ylittänyt
hänelle työssään asetetut tavoitteet. Työtehtävässään hän hoitaa ympäristönsuojelun lisäksi Panssariprikaatin kiinteistöasioita, joihin menisi helposti
suuri osa hänen työajastaan. Tärkeimmät kumppanit ympäristönsuojelutyössä ovat Puolustushallinnon rakennuslaitos ja Puolustusvoimien logistiikkalaitos.
Kaupunkirakennejohtajan ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää
valita Hämeenlinnan kaupungin vuoden 2018 ympäristöpalkinnon saajan.
Kiertopalkinnon lisäksi palkintona on 500 euroa. Ympäristöpalkinto luovutetaan Elomessuilla 11.8.2018.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Pasi Vesala ehdotti ympäristöpalkinnon saajaksi Renkajärven suojeluyhdistys ry:tä. Ehdotusta kannatti Soila
Nyholm.
Leena Suojala ehdotti ympäristöpalkinnon saajaksi Hämeenlinnan Riistanhoitoyhdistys ry:tä. Suojalan ehdotusta kannatti Antero Niemelä.
Irmeli Lehtonen ehdotti ympäristöpalkinnon saajaksi Kiertokapula Oy Neuvontapalveluita. Lehtosen ehdotus ei saanut kannatusta.
Koska oli tehty kaksi kannatettua ehdotusta ympäristöpalkinnon saajaksi,
asiasta oli äänestettävä.
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Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä Renkajärven
suojeluyhdistys ry sai kahdeksan (8) ääntä (Vesala, Martikainen, Nyholm,
Laatikainen, Hallenberg, Monto, Kankaanpää, Sergejeff.) Hämeenlinnan
Riistanhoitoyhdistys ry sai viisi (5) ääntä (Heinonen, Suojala, Niemelä,
Lehtonen, Heikkilä). Puheenjohtaja totesi lautakunnan valinneen ympäristöpalkinnon saajaksi Renkajärven suojeluyhdistys ry:n.
Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti antaa kunniamaininnan Hämeenlinnan riistanhoitoyhdistys ry:lle.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta päätti valita ympäristöpalkinnon saajaksi Renkajärven suojeluyhdistys ry:n ja kunniamaininnan saajaksi Hämeenlinnan riistanhoitoyhdistys ry:n. Ympäristöpalkinto luovutetaan Elomessuilla elokuussa 2018.
Muutoksenhaku: Liite 2
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen, p. 03 621 3764
Tiedoksi:
Hattulan kunta
Ympäristöpalkinnon saaja
Kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri
Kaupunkirakennelautakunnan pj. Pasi Vesala
Ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Liite 2

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa / Hallintolainkäyttölain 5 §:n mukaan asiaa ei
ole ratkaistu tai jätetty tutkimatta.
Pykälät: 83 – 89, 91, 93, 97 – 99, 101, 103 - 106

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
§/Valituskielto. Etuostolaki 22 § 3 mom.

Lisätään pöytäkirjaan/otteeseen
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Kaupunkirakennelautakunta

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO
Tiedoksianto
asianosaiselle

[ ] Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 139 §)

Asianosainen

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja

[ ] Luovutettu asianomaiselle

Asianosainen

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Vastaanottajan allekirjoitus

[ x ] Muulla tavoin, miten
sähköpostilla 20.6.2018 / Sisko Hoikkala

Hattulan kunta
Ympäristöpalkinnon saaja
Kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri
Kaupunkirakennelautakunnan pj. Pasi Vesala
Ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa
25.6.2018 alkaen
Otteen oikeaksi todistaa:
Hämeenlinnassa 20.6.2018

hallintosihteeri

Maksutta

