
   

 

Kestävän elämän uutiskirje 2/2021 

Kestävän elämän Riihimäki (KERI) on verkosto, jossa jaetaan tietoa ekologisesti kestävästä elämäntavasta, 

kokoonnutaan teeman merkeissä ja ideoidaan toimintaa. Verkosto jatkaa ja laajentaa Ekoarki-toimintaa. 

Verkostoon voivat liittyä kaikki riihimäkeläiset seurat, yhdistykset ja yksityishenkilöt – lisätietoja 

liittymisestä löydät täältä. Verkoston toiminta muodostuu osallistujien näköiseksi yhdessä ideoimalla, 

tekemällä ja toimimalla!  

 

Hatlamminsuon luontopolku sai uudet 

opasteet   

Hatlamminsuon arvokasta suoluontoa esittelevän 

luontopolun opasteet on uusittu ja luontopolun 

lähtöpaikalle on pystytetty iso infotaulu, jossa kerrotaan 

Hatlamminsuon luonnon erityispiirteistä. Luontopolun 

varrella on myös tietoiskuja, jotka ovat luettavissa 

mobiililaitteilla QR-koodien takaa. Luontopolku alkaa 

Hiihtomajantien päässä sijaitsevan Kiskon majan 

pihapiiristä. Polku on pituudeltaan noin kilometrin, 

merkitty maastoon punapäisin tolpin ja kulkee pääosin 

pitkospuita pitkin. 

Vieraile kesän kukoistaessa myös muilla Riihimäen luontopoluilla Riuttassa, Käräjäkoskella, Hirvijärvellä ja 

Vahteristossa. Katso lisätietoa kaikista Riihimäen luontopoluista tästä linkistä. 

 

Hiilinieluselvitys kuvaa maankäytön hiilivarastojen ja -nielujen tilannetta 

Riihimäen maankäytön hiilinielut ja -varastot on laskettu koko Kanta- ja Päijät-Hämeen kattavassa 

selvityksessä. Laskenta sisältää kasvillisuuden ja maaperän hiilen sidonnan ja päästöt. Kasvillisuuden ja 

maaperän hiilivarastot ja sen muutos eli hiilinielu ylläpitävät ja säätelevät tärkeitä maapallon toimintoja. 

Hiilinielujen lisäämistä tarvitaan myös ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.  

Kasvillisuuden ja maaperän yhteenlaskettu hiilivarasto on Riihimäellä alueen kunnista alhaisin, johtuen 

pienestä pinta-alasta ja tiiviistä kaupunkirakenteesta. Riihimäellä on hehtaaria kohden kasvillisuuden ja 

maaperän hiilivarastoissa noin 135 tonnia hiiltä (C). Kuntien hiilivarastojen koon erot liittyvät etenkin soiden 

määrään.  Kanta- ja Päijät-Hämeen kokonaishiilivarastot ovat yhteensä noin 106 446 000 tonnia hiiltä. 

Maaperä on merkittävämpi hiilen varasto kuin kasvillisuus. 

Hiilinielu on hiilivaraston vuosittainen muutos, ja sen laskennassa otetaan huomioon kasvillisuuden 

hiilensidonta ja maaperän hiilipäästö. Kanta- ja Päijät-Hämeen nettohiilinielut ovat vuodessa noin 470 000 

tonnia CO2ekv. Riihimäen nettohiilinielut hehtaaria kohden ovat vuosittain noin 0,75 tonnia CO2ekv/ha 

(hiilidioksidia hehtaaria kohden). 

Voit tutustua selvitykseen tästä linkistä. 

Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Jenni Takala, jenni.takala@riihimaki.fi  

 

https://www.riihimaki.fi/palvelut/ymparisto/resurssiviisas-riihimaki/kestava-elama-ja-ekoarki/
https://www.riihimaki.fi/palvelut/ymparisto/resurssiviisas-riihimaki/kestava-elama-ja-ekoarki/
https://www.riihimaki.fi/palvelut/ymparisto/ympariston-tila/luonnonsuojelu/luontopolut-ja-puistot/
https://www.riihimaki.fi/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/Kanta-ja-Paijat-Hame_Hiilivarastot-ja-nielut-raportti.pdf
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Jätevesineuvontaa tarjolla kiinteistönomistajille! 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry tarjoaa tänäkin vuonna puolueetonta ja 

maksutonta hajajätevesineuvontaa jäsenkuntiensa (Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, 

Riihimäki, Tuusula, Vantaa) haja-asutusalueiden kiinteistönomistajille. Ota yhteyttä, jos kiinteistösi jäteveden 

käsittely mietityttää: Paula Luodeslampi, paula.luodeslampi(at)vantaanjoki.fi, p. 044 767 1393 

Lisätietoja: http://www.vhvsy.fi/sivut/jatevesineuvonta  

 

Tulevia teemaviikkoja ja tapahtumia 

 Granitin aukiolla kirppis keskiviikkoisin klo 15-18 elokuun loppuun asti 

 Riihimäen kansalaisopiston kuvanveistoryhmän näyttely ”Uhanalainen luonto” on esillä 

Metsästysmuseon aulassa ja puistossa syyskuun loppuun saakka. Metsästysmuseon puistoon on 

lisäksi piilotettu lähiluonnon pikkuotuksia lapsille löydettäväksi ja tunnistettavaksi. 

 Suomen luonnon päivää vietetään 28.8. Suuntaa ulos, liputa Suomen luonnolle ja kehittele 

juhlapäivän puuhaa omalla tyylilläsi. Nuku yö ulkona Suomen Ladun innoittamana. Ideoita ja 

lisätietoa löydät täältä: https://suomenluonnonpaiva.fi/juhli-suomen-luontoa-28-8-2021/  

 

Kestävän elämän askel - kesä 

Uuden vaatteen tai tavaran ostaminen tuottaa hetkellistä onnea, mutta löytäisitkö 

tänä kesänä pysyvämpää onnen tunnetta jostain muualta, aineettomasti? Avain 

onnellisiin hetkiin löytyy usein tekemisen kautta, siitä mistä nauttii ja mikä lisää 

merkityksellisyyden tunnetta. Sosiologian professori ja kulutustutkija Terhi-Anna 

Wilska on sanonut YLE:n haastattelussa, että kuluttaminen lähtee halusta olla 

sosiaalisesti hyväksytty, rakentaa omaa persoonaa sekä uudistua ja mennä 

eteenpäin. Katso myyttivideo: Ostaminen tekee onnelliseksi 

Tutkimusten mukaan elämyksiin kuluttaminen tekee onnellisemmaksi kuin tavaran 

ostaminen, sillä elämyksistä jää pysyviä, pitkäkestoisia muistoja. Myös lahjojen ostaminen läheisille ja 

hyväntekeväisyyteen lahjoittaminen lisäävät onnellisuutta enemmän kuin tavaran ostaminen itselle. 

Tee itsesi onnelliseksi tänä kesänä: 

- Kuluta elämyksiin, innostu ja tee niitä asioita joista todella nautit. 

- Ihastu lähiluontoon, piipahda lähikahviloihin, rakastu Riksuun! Tutustu kotikaupunkisi 

mahdollisuuksiin näistä linkeistä: https://www.riihimaki.fi/kohderyhma/matkailija/ ja 

https://www.visitriksu.fi  

- Vuokraa välineet Riihiladulta ja lähde melomaan, vaeltamaan tai maastopyöräilemään. Täältä löydät 

lisätietoja Riihiladun välinevuokrauksesta. 

 

Riemukasta kesää! 

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu 

Kuva: Riihimäen pienvesiselvitys / 

Vatsianjärven tulopuro 

http://www.vhvsy.fi/sivut/jatevesineuvonta
https://www.metsastysmuseo.fi/nayttely/uhanalainen-luonto/
https://www.suomenlatu.fi/nuku-yo-ulkona/etusivu.html
https://suomenluonnonpaiva.fi/juhli-suomen-luontoa-28-8-2021/
https://yle.fi/uutiset/3-9939440
https://www.youtube.com/watch?v=6IDYroVhUVM&t=3s
https://www.ksml.fi/paikalliset/2519591
https://www.riihimaki.fi/kohderyhma/matkailija/
https://www.visitriksu.fi/
https://www.riihilatu.fi/valinevuokraus/
https://www.riihilatu.fi/valinevuokraus/

