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Tiivistelmä - Referat
Vihdin kunnassa on v¡¡meisen kymmenen vuoden aikana tehty runsaasti ympåiristön tilaan
l¡¡ttyv¡¿i tutkimuksia ja setvityksiä. Ympäristöohjelman valm¡stam¡sen pohjaksi on tarvittu koottua tietoa Vihdin ymp¿iristön tilasta. Kunnilla on käytettävissä monia keinoja kestävän kehityksen kokonaisuuden hallintaan. Kansainvälisestitunnustetuin työvåiline on paikallinen Agenda
2l toimintaohjelma. Vihdin Agenda 21 -työn edetessä on tullut tarpeelliseksi koota kaikki
siihen liittyvä jo tehty työ yksiin kansiin.
Vihdin ymp¿iristön tilan kartoitus on ens¡mmäinen ajantasalla olev¡¡n tietoihin perustuva katsaus
Vihdin ympäristön nyþ¡tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Muihin Suomen kuntiin verrattuna ympäristön paineet Vihdissä ovat keskinkertaiset ja kestävåit vertailun naapurikuntiin.
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Perinteisesti ovat ympäristönsuojeluohjelmat olleet kuntien itse itselleen laatimia ohjelmia, jotka
ovat alkuinnostuksen jälkeen helposti jääneet pöWn$mään hyllyihin. Ne ovat käsitelleet
ymp¿iristönsuojelun eri osa-alueita, kuten jätehuoltoa, ilmansuojelua, vesiensuojelua, meluntorjuntaa ja luonnonsuojelua. Agenda 21 -hankkeissa on useimmiten käsiteþ maankäyttöä,
liikennettä, energiaa, asenteisiin vaikuttamista, ympäristökasvatusta ja luonnonsuojelua. Kontrollista, valvonnasta ja jälkihoidosta on painopistettä siirretty enemmän ennaltaehkäisevän
toiminnan suuntaan. Agenda 21 hankkeissa pyritään saamaan kaikkitoimijat (esim. yritykset)
mukaan kestävän kehityksen edistämiseen.
Agenda 2l -ohjelma ei ole vain virkamiesten laatima luomus, vaan se sisättää tavoitteita myös
muille kuin kunnallishallinnolle. Jo ympliristöohjelman suunnitteluvaiheessa on pidetty tärkeåinä, että sen tavoitteet toteutuvat myös käytännössä. Ympäristöohjelman rinnakkaisena, käytäntöön panevana hankkeena on toteutettu ns. mag neetti projekti.
Magneettiprojektissa on etsitty kunnalle hyvää, käytännönläheistä tapaa toimia, kun se on
mukana rakentamassa PK -yrityksille ja muille organisaatioille ISO 14000 -standardisarjan ja
EMAS -asetuksen mukaisia ympärÍstöasioiden hallintajärjestelmiä. Vihdin kunnan ympäristöasiain tulosalue on halunnut etsiä "pehmeämpää" tapaa yritysten ja eri organisaatioiden ympäristöasioiden suunnitelmallisemmaksi ja jatkwasti paremmaksi hoitamiseksi
Taajaman aiheuttamista eri toiminnoista johtuen aiotaan pohjaveden suojelusuunnittelu käynnistää lähitulevaisuudessa. Suojelusuunnitelma pyritåiän tekemään eläväksija toimivaksi
painottamalla ennaÌtaehkäiseviä toimenpiteitä. Yrityksiin ja organisaatioihin tehdään hallintajärjestelmien rakentamisen yhteydessä oma pohjaveden suojelu- ohje/suunnitelma samaan tapaan, kuin niille tehdään esim. erilliset jätehuolto-ohjeet.
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