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Ilmastonmuutos



Olen huolissani ilmastonmuutoksesta

Koen, että omilla teoillani on vaikutusta 

ilmastonmuutoksen torjuntaan

Minulle on merkitystä sillä, että ilmastonmuutoksen 

vaikutukset saadaan pidettyä vähäisinä

Tiedän mitä voin itse tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi



”Toivon lisätietoa” -poimintoja
• Mitä yritykset tekevät?

• Hiilijalanjälki: liiketilat, julkinen valaistus, ulkomaiset ruokatarvikkeet, keskitetyn koulun koulumatkat, digilaitteet, palvelut, sähköautoilu

• Kotitalouksien teot ilmastonmuutosta vastaan.

• Lämmitysjärjestelmät

• Metsien hiilen sidontakyky ja hoidon vaikutus

• Mitä toimia kaupunki tekee ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja väylää/tapoja miten tavallinen ihminen voi itse osallistua ilmastoon liittyvään 
päätöksentekoon kaupungissa

• Kaupungin suunnitellut ja toteutetut toimenpiteet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi energiahuollossa, rakentamisessa, lämmityksessä, 
logistiikassa ja metsänhoidossa.

• Verkostoitumismahdollisuudet tai esim. ilmastonmuutoksen torjumiseksi järjestettävät tempaukset olisivat mukava juttu! 

• Mitä Riihimäki kaupunkitasolla tekee ilmastonmuutoksen torjumiseksi? Mitä edellytetään esim. alueen yrityksiltä? Yksilöiden teot eivät riitä 
vaan tarvitaan isomman mittakaavan toimia. 

• Miten saadaan tarvittavat muutokset yhteiskunnan rakenteissa ja ihmisten käyttäytymisessä aikaiseksi, jotta ilmastonmuutosta voidaan 
tehokkaasti hillitä ja sen vaikutuksiin varautua riittävän ajoissa.

• Mitä tukia on saatavissa ilmastoystävällisten remonttien ym. tekoon?

• Erilaisista joukkoliikkumisvälineistä, kimppakyydeistä, pyöräreiteistä jne. 



Luonnon 
monimuotoisuus



Tiedän mitä tarkoittaa luonnon monimuotoisuus

Olen huolissani luonnon tilasta Riihimäellä

Osallistun vieraslajien torjuntaan

Tarvitsen lisää tietoa toimintani vaikutuksista 

luonnon monimuotoisuuteen



”Mikä huolestuttaa tai toivot 
lisätietoa” -poimintoja
• Espanjansiruetanat

• Teollisuuden päästöt ja kuormitus

• Haitallisten aineiden kuljetusten mahdolliset riskit

• Liikaa asfalttia, liian vähän puita, bulevardeja ja puistoja; pienet tontit ja katuja vaan levennetään autoliikennettä varten, liikaa 
liikennemelusaastetta

• Miten omassa pihassa voi lisätä monimuotoisuutta ja samalla torjua vieraslajeja, vesien ja ilman laadun tila huolestuttaa ja melun 
vaikutukset kaupungin tiivistyessä

• Toivoisin myös tietoa siitä, miten luonnon monimuotoisuus otetaan puistomaisilla alueilla (muilla kuin metsissä) huomioon. Niittyjä 
olisi varaa lisätä, se vähentäisi sekä ruohonleikkaamisesta aiheutuvaa työtä että lisäisi mm. pölyttäjien elinmahdollisuuksia. 
Toisaalta miten se suhteutuu vieraslajien torjuntaan?

• Puistoja otetaan kaavoitukseen, kaupungin vähiä metsiä hoidetaan talousmetsinä vaikka viher- ja virkistysaluieta tarvitaan 
kansalaisten viihtyvyyden, monimuotoisuuden ja ilmastonmuutokseen liittyen

• Ihmisten piittaamattomuus kierrätyksestä ja roskaaminen arkipäivässä.

• Luonnonsuojelualueita tulee lisätä, olemassa olevat kaupunkipuistot säilytettävä viheralueina, jokaisella puulla on merkitystä, 
viimeistään tämä hellepätsi sen todisti. 

• Neuvontaa pörriäisketojen tekemisestä, kenties talkootapahtumia. Radan varren auringonkukkapellosta monilajinen kukkaketo. 



Energia, 
liikkuminen, 
kulutus, ruoka



Seuraan asuntoni sähkön ja lämmön kulutusta

Kiinnitän huomioita ostamieni laitteiden 

sähkönkulutukseen

Pyrin kulkemaan lyhyet matkat kävellen 

tai pyöräillen

Käytän joukkoliikennettä (linja-auto, juna)



Ostan vain tarpeellista
Suosin tavaroiden lainaamista tai 

vuokraamista niiden ostamisen sijaan

Valitsen käytetyn tavaran uuden sijaan, 

mikäli mahdollista
Lajittelen kaikki jätteeni



Suosin kasvisruokaa

Suosin lähellä tuotettua ruokaa

Tunnen riihimäkeläisten käytössä olevien kestävien 

palveluiden luettelon (linkki: 

https://www.riihimaki.fi/asu-ja-rakenna/ymparisto-ja-

luonto/ymparistonsuojelu/kestava-elama-ja-ekoarki/)



KIITOS


