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Uusimaa-ohjelma 2.0, luonnos  
 
 Inkoon - Siuntion Ympäristöyhdistys on tutustunut Uusimaa-ohjelman 2.0, 

luonnokseen ja haluaa kommentoida sekä nostaa esiin seuraavia asioita.  
 
 Uusimaa -ohjelma 2.0 luonnos on kunnianhimoinen visio tulevaisuuteen. 

Ohjelmaluonnos tarkastelee tulevia kehitysnäkymiä kolmen otsakkeen kautta: 
Hyvinvoiva ja osaava ihminen, Menestyvä ja vastuullinen bisnes sekä 
Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta. Silmäänpistävää on jo näissä 
otsakkeissa sekä läpi asiakirjan korkealentoisen maalailevassa tekstissä 
käytetty epätarkka ja huono kieli. Laadittaessa julkisia asiakirjoja on tärkeää 
huolehtia tekstin hyvästä kieliasusta ja helppolukuisuudesta.  

 
 Tarkastelemme seuraavassa em. kolmen osa-alueen visioita sekä niihin 

tähtääviä toimenpiteitä ympäristön ja luonnon kannalta.  
 
 Joitakin ristiriitaisuuksia tulee esiin nykytilan ja tulevien toimenpiteiden välillä. 

Lisäksi visiot ja toimenpiteet sekoittuvat. Jos kuvaillaan tavoiteltuja 
tulevaisuuden näkymiä, pitää toimenpiteiden olla selkeitä ja konkreettisia 
käytännön ratkaisuja eikä asioiden ”innovointia” passiivimuodossa.  

 
Hyvinvoiva ja osaava ihminen  
 
 On hyvä, että ohjelmaluonnoksessa tulee selvästi esiin se, että Uusimaa on 

tiiveimmin asuttua aluetta Suomessa ja että täällä ovat myös eri elinkeinot 
runsaasti edustettuina. Paljon ihmisiä, paljon tuotantolaitoksia ja erilaisia 
yrityksiä tarkoittaa paljon kuormitusta ympäristölle ja luonnolle. Mutta luonto ja 
kaikki ympäristö ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnille. Kuten luonnoksessa 
todetaankin luonto- ja virkistysalueet ovat entistä tärkeämpiä täällä taajaan 
asutuilla alueilla. Siksi on tärkeätä nostaa luonto ja ympäristö keskeiseksi 
vaalimisen kohteiksi.  
- Toimenpiteissä tulisi olla varauksia luonnonsuojelu- ja virkistysalueiksi.  

 
 Liikenneolosuhteet todetaan luonnoksessa hyviksi. Sitä ne eivät voi olla, kun 

aivan viime vuosina on useiden tuhansien ihmisten työmatkaliikkuminen 
estetty poistamalla käytöstä olemassa oleviin raideliikenneyhteyksiin 
perustuva vähäpäästöinen lähijunaliikenne.  
- Toimenpiteenä liikenneyhteyksien parantamiseksi tulisi olla 

lähijunaliikenteen palauttaminen läntiselle Uudellemaalle ja sen 
parantaminen myös muilla alueilla.  
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Menestyvä ja vastuullinen bisnes  
 
 Uusien teknologioiden kehittyminen, digitalisaatio ja robotiikka ovat keskeistä 

liiketoimintaa ja samalla sen kehittämistä. On hyvä, että toimenpiteissä 
mainitaan huomion kiinnittäminen eettisiin kysymyksiin, joita tämä kehitys tuo 
tullessaan.  

 
 Kiertotalous nähdään myös kehittyvänä liiketoiminnan alana. Puhdas 

teknologia, ympäristöteknologia ja energian tuotanto ympäristöä pilaamatta 
ovat välineitä myös kiertotalouden kehittämisessä.   

 
 Kiertotalous nähdään tässä visiossa kuluttajien kannalta kierrättämisenä, 

mikä on hyvä asia. Jokapäiväisten kulutusvalintojen tekeminen, vähempi 
kuluttaminen ja jätemateriaalien tai vaikkapa elintarvikkeiden kierrättäminen 
on hyvä ympäristöteko.  

 
 Ympäristön kestävyyden ja luonnontilaisten alueitten ja mm. 

pohjavesialueitten säilymisen kannalta olisi tärkeätä visioida ja suunnitella 
kiertotaloutta myös rakentamiseen. Uudellamaalla rakentaminen on vilkasta, 
sekä teiden, rakennusten että taajama-alueiden infrastruktuurin 
rakentaminen. Kiviainesmateriaalien uusiokäyttö ja kierrättäminen tulisi olla 
nykyistä paljon laajempaa. Lisäksi tulisi suosia uusiutuvia materiaaleja, kuten 
puuta rakentamisessa.  
- Toimenpiteenä louhosten määrän rajoittaminen luonnon ja ihmisten 

hyvinvoinnin kestokyvyn tasolle.  
 
Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta  
 
 Ohjelmassa todetaan virkistysalueita käytettävän paljon ja halutaan varmistaa 

niiden saavutettavuus mm. joukkoliikennevälinein ja kevyttä liikennettä 
suosien. Korostetaan merellisen rannikon ja saariston merkitystä ihmisten 
vapaa-ajan käytön ja virkistyksen kohteina. Ja todetaan koko Uudellamaalla 
olevan vain kaksi kansallispuistoa.  

 Luonnon ydinalueita myös mitataan. 
- Silloin toimenpiteenä tulisi olla uuden merellisen kansallispuiston 

perustaminen.  
- Luonnonydinalueet hupenevat nopeassa tahdissa louhostoiminnan 

vuoksi. Kuten luonnoksessa todetaan, nyt ovat uusmaalaisessa 
rakentamisliiketoiminnassa kulumassa kiinteät kallioalueet murskeeksi, 
kun soraharjut on jo käytetty.  
Toimenpiteenä tulisi olla louhosten määrän rajoittaminen ja 
rakennusmateriaalien tehokas uusiokäyttö.  

 
 On erittäin hyvä, että pinta- ja pohjavesien tila on seurannan kohteena.  

- Myös toimenpiteissä mainitaan pohjavesialueitten suojaaminen ja veden 
saannin varmistaminen.  

- Kun merialueen tila todetaan jo nyt huonoksi, pitäisi toimenpiteissä 
mainita jätevesipäästöjen rajoittaminen, jätevesien parempi 
puhdistaminen, jne.  

- Järvien tila on myös todettu kohtalaiseksi ja myös niiden hyvän tilan 
olevan vaakalaudalla. Siksi toimenpiteissä tulisi olla selvä maatalouden ja 
hevostilojen valumavesien puhdistamisvelvoite aivan samoin kuin on 
yhdyskuntajätevesille.  
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Luonnon ja ympäristön arvot  
 
 Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja jo tapahtuneiden vaurioiden, 

kuten kallio-, suo- ja metsäalueiden tuhot, korjaaminen ovat hyviä tavoitteita. 
Niiden toteuttamiseksi tarvitaan selkeät toimenpiteet Uusimaa-ohjelmaan.  

 
 Uusimaa 2.0 -ohjelmaluonnoksessa korostetaan hyvällä tavalla puhtaan 

ympäristön ja luonnontilaisen luonnon merkitystä ihmisten hyvinvoinnille.  
 
 On kuitenkin todettava, että ihmisen tehtävä on suojella luontoa ei vain 

itselleen, vaan sen oman itseisarvonsa vuoksi. Muut eliöt tai kasvikunta eivät 
voi sitä tehdä.  
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