
   

 

 

 

 

Kestävän elämän uutiskirje 1/2022 

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 verkostosta 

löydät täältä. Verkoston toiminta muodostuu osallistujien näköiseksi yhdessä ideoimalla, tekemällä ja 

toimimalla!  

 

Riihimäen kiertotalousviikkoa vietetään 9.-15.5. 

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Riihimäen kiertotalousviikko tuo toukokuun puolivälissä saataville tietoa, 

tapahtumia ja tutustumista kiertotalouden eri puoliin. Viikkoon kuuluu muun muassa oppilaiden 

toteuttamat koulujen kiertotalousauditoinnit, viestintää ja tapahtuma Kierrätyskeskuksella. Myös Riihimäen 

yrityksiä osallistuu omilla tavoillaan. Ole kuulolla, kerromme tapahtumista lisää kevään edetessä!  

Viikko järjestetään osana Kanta-Hämeen kiertotalouskuukautta, jonka muita osia ovat Hämeen 

ilmastovahdin julkaisu 21.4., Frush Forssassa 28.4., Hämeenlinnan yrittäjien Business Day 3.5. ja HAMKin 

tieteellinen konferenssi Open Bioeconomy Week 18.-19.5.  

Riihimäen kiertotalousviikko tulee jatkossa olemaan avoin kokonaisuus, jonka puitteissa voi viikon aikana 

järjestää omia kiertotalousteemaisia tapahtumia ja ilmoittaa niistä tekeillä olevalle yhteiselle sivustolle. 

Mikäli olet kiinnostunut jo nyt ensimmäisenä vuonna osallistumaan järjestämällä omaa, yhdistyksesi tai 

yrityksesi tapahtumaa tai viestimällä kiertotaloudesta, voit olla yhteydessä ympäristöasiantuntija Jenni 

Takalaan: jenni.takala@riihimaki.fi tai 050 380 9865. 

 

Ilmoita työyhteisösi Fairtrade@work -työpaikaksi 

Fairtrade@Work-työpaikoilla juodaan Reilun kaupan kahvia ja teetä. 

Se on työyhteisöltä pieni mutta vastuullinen päätös, jolla on valtava 

vaikutus viljelijöille ja ilmastolle. Lisäksi se on helppoa: reilua kahvia 

ja teetä on laaja valikoima kauppojen hyllyillä. Fairtrade@Work-

työpaikaksi voi maksutta ilmoittautua kuinka pieni tai suuri 

työyhteisö tahansa. Katso lisätietoja ja ilmoittautuminen Reilun 

kaupan nettisivuilta. 

 

https://www.riihimaki.fi/palvelut/ymparisto/resurssiviisas-riihimaki/kestava-elama-ja-ekoarki/
https://www.riihimaki.fi/palvelut/ymparisto/resurssiviisas-riihimaki/kestava-elama-ja-ekoarki/
mailto:jenni.takala@riihimaki.fi
https://reilukauppa.fi/fairtrade-at-work/
https://reilukauppa.fi/fairtrade-at-work/


   

 

Kuva: Laura Karlin / WWF 

Maailman vesipäivän 22.3.2022 teemana on pohjavesien suojelu 

Riihimäellä kaupungin talousveden hankinta perustuu täysin pohjaveteen. Vesihuoltolaitoksella on käytössä 

kolme pohjavedenottamoa, Herajoen vedenottamo, Hausjärvellä sijaitseva Piirivuoren vedenottamo sekä 

Kormun vedenottamo, joka on yhteinen Lopen kunnan kanssa. Lisäksi vettä johdetaan Hikiän 

vedenottamolta, joka on Riihimäen, Hyvinkään ja Hausjärven yhteinen. 

Jokainen voi tehdä osansa pohjavesien suojelussa niin työpaikalla kuin kotonakin säilyttämällä kemikaalit ja 

jätteet turvallisesti ja viemällä vaaralliset jätteet oikeisiin paikkoihin. Asutuksen näkökulmasta isoimmat 

riskit pohjavesille ovat maanalaiset öljysäiliöt, maalämpökaivot ja jätevesien johtaminen.  

Lue lisää pohjaveden suojelemisesta. 

 

Tulevia teemaviikkoja ja tapahtumia 

 Earth Hour 26.3. klo 20.30 – 21.30 innostaa ilmastotekoihin ja osoittaa 

joukkovoimaa. Sammutetaan valot ja kohdistetaan huomio 

ilmastonmuutoksen kiihtymiseen ja luonnon monimuotoisuuden 

köyhtymiseen. Katso tästä vinkit Earth Hourin viettoon työpaikoilla ja 

etätöissä. 

 Äiti Maan päivä 22.4. kannustaa harmoniaan ja tasapainoon luonnon 

kanssa. Monimuotoisuuden ja lajikirjon säilyttäminen ja lisääminen on 

meidän kaikkien vastuulla, sillä olemme riippuvaisia luonnosta ja sen 

antimista. Lue lisää teemapäivän sivuilta. 

 

Kestävän elämän askel - kevät 

Kevätauringon sulattaessa lumia ja houkutellessa siivoilemaan, nousee esille oleellinen kuluttamiseen 

liittyvä osa – jätteet. Sitä löytyy lumipenkkojen alta ja paljastuu varastoista, sitä syntyy kotona ja 

työpaikoilla. Toistaiseksi on totuus, että mitä enemmän kulutamme, sitä enemmän tuotamme jätettä. 

Kiertotalouden avulla haemme ratkaisua tähän: lainataan ja vuokrataan omistamisen sijaan, korjataan ja 

tuunataan pois heittämisen sijaan, hyödynnetään materiaalit hävittämisen sijaan. Kevään korvalla on hyvä 

laittaa mieleen jätteen vähentäjän muistilista: 

 Mieti tarvitsetko ennen kuin ostat. 

 Suosi palveluja tavaroiden sijaan. 

 Vältä lyhytikäistä ja kertakäyttöistä. 

 Suosi kestävää ja korjattavaa. 

 Suosi yhteiskäyttöä ja lainaamista. 

Iloista kevättä! 

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu Kuva: Täpläpapurikko, Teppo Häyhä 

https://www.ymparisto.fi/pohjavedensuojelu/esitteet
https://wwf.fi/earthhour/ideat/earth-hour-vinkkeja-tyopaikoille-ja-etatoihin/
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https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-aiti-maan-paiva

