
   

 

 

 

 

Kestävän elämän uutiskirje 2/2022 

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!  

Ympäristöpolitiikka päivittyi, tavoitteena edelleen resurssiviisas kaupunki 2030 

Riihimäen ympäristöpolitiikka ”Resurssiviisas Riihimäki 2030” viitoittaa seuraavia askeleita kohti 

päästöttömyyttä, jätteettömyyttä ja kestävää kulutusta. Tavoitetilassa maalataan kuvaa tiiviistä 

kaupungista, jossa lähipalvelut ovat helposti saavutettavia, monimuotoinen luonto on lähellä ja yritykset 

edistävät kiertotaloutta toiminnoissaan. Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö auttaa 

riihimäkeläisiä kantamaan myös itse vastuuta ympäristöstään. Ympäristöpolitiikassa on myös listattu 

toimenpiteitä sekä kuvattu sitoumusten ja tavoitteiden tämänhetkinen tilanne. 

Tutustu uudistuneeseen ympäristöpolitiikkaan tästä linkistä. 

 

Eetti arvioi suomalaiset Reilun kaupan kaupungit: Reiluja banaaneja vai mätiä 

omenoita?  

Riihimäki on ollut Reilun kaupan kaupunki jo 

vuodesta 2012. Teemme vastuullista ja 

vaikuttavaa työtä ja olemme reilujen 

banaanien joukossa, osoittaa Eettisen 

kaupan puolesta ry:n (Eetti) selvitys! 

Jokainen riihimäkeläinen voi omalta 

osaltaan edistää vastuullisuustyötä 

esimerkiksi käyttämällä ja suosittelemalla 

Reilun kaupan tuotteita sekä kehottamalla 

työpaikkaansa tai kouluansa lisäämään 

vastuullisia hankintoja. 

Lue arvio kokonaisuudessaan täältä:  

https://eetti.fi/2022/03/12/reiluja-banaaneja-vai-matia-omenia-suomen-kaupungit-edistavat-reilua-

kauppaa-vaihtelevasti/  

Kuva: Reilu kauppa ry/Fairtrade Finland, Christoph Köstlin 

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/uploads/2022/06/16a1bcf4-ymparistopolitiikka_hyvaksytty-kv-6.6.2022.pdf
https://eetti.fi/2022/03/12/reiluja-banaaneja-vai-matia-omenia-suomen-kaupungit-edistavat-reilua-kauppaa-vaihtelevasti/
https://eetti.fi/2022/03/12/reiluja-banaaneja-vai-matia-omenia-suomen-kaupungit-edistavat-reilua-kauppaa-vaihtelevasti/


   

 

Ympäristöraportti vuodelta 2021 kertoo ympäristön hyväksi tehdystä työstä 

Vuoden 2021 ympäristöraportin seurantamittareissa näkyy palautumisen merkkejä koronaviruspandemian 

aiheuttamista muutoksista. Esimerkiksi joukkoliikenteen matkustajamäärät palautuivat koronaa edeltävälle 

tasolle ja kierrätyskeskuksessa myydyt tavaramäärät nousivat ennätyslukemaan. Hiilidioksidipäästöt olivat 

vuonna 2021 alhaisemmat kuin koronaa edeltävänä aikana. Sekajätteen määrä väheni 

lajittelumahdollisuuksien laajenemisen myötä, mikä on hyvä askel kohti jätteetöntä kaupunkia. 

Lue lisää vuoden 2021 ympäristötyöstä ja ympäristöpolitiikan toteutumisesta tästä linkistä. 

 

Liikkujan viikon 16.–22.9. teemana on Vartin kaupunki  

Kansainvälistä liikkujan viikkoa vietetään syyskuussa teemalla 

Better Connection eli paremmat yhteydet. Riihimäellä on jälleen 

luvassa viisaan liikkumisen tempauksia, esteettömyyskävelyä sekä 

päättäjille suunniteltu yhteispyöräilylenkki.  

Onko sinulla, seurallasi tai yhdistykselläsi halua tulla järjestämään 

tapahtuma tai tempaus, joka liikuttaa riksulaisia? Ota yhteyttä 

maarit.haverinen@riihimaki.fi 15.6. mennessä, niin ehdit mukaan 

järjestelyihin. 

Katso lisätietoja Liikkujan viikon internet-sivuilta: https://www.riihimaki.fi/asu-ja-rakenna/liikenne-ja-

kadut/kestava-liikkuminen/liikkujan-viikko/  

 

Haluatko päästä vaikuttamaan vartin kaupungin kävelyn ja pyöräilyn 

tavoiteverkkoon yleiskaavan laadinnassa? 

Uusi yleiskaava tulee, oletko valmis? Syksyllä liikkujan viikolla avautuvassa kuntalaiskyselyssä keräämme 

kaupunkilaisten kokemuksia ja näkemyksiä kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkosta. Kysely julkaistaan Liikkujan 

viikolla (viikko 37) ja sen tuloksia hyödynnetään Yleiskaavan 2040 laadinnassa. Pysy kuulolla! 

 

Joko olet tutustunut R-Kyytiin? 

Riihimäen kaupungin paikallisliikenteen uutta palvelukonseptia, kutsukyytipalvelu R-kyytiä, kokeillaan 

vuoden 2022 loppuun saakka. Paikallisliikenne toimii kesän ajan 6.6. – 9.8. täysin kutsuliikenteenä. R-kyydin 

hinta vastaa normaalia paikallisliikenteen maksua ja siinä kelpaavat samat lipputuotteet. Toiminta-ajat ovat 

ma-pe 5-23, la-su 7-17. Palvelualue on koko taajama-alue sekä Herajoen työssäkäyntialue. Lisäksi kesällä R-

kyydillä pääsee Hirvijärven ja Paalijärven uimarannoille tiettyinä ajankohtina. Ohjeet kyydin tilaukseen sekä 

lisätietoja löydät täältä: https://www.riihimaki.fi/r-kyyti/ 

 

 

https://www.riihimaki.fi/uploads/2022/06/424506c9-ymparistoraportti_2022_netti.pdf
https://www.riihimaki.fi/asu-ja-rakenna/liikenne-ja-kadut/kestava-liikkuminen/liikkujan-viikko/
https://www.riihimaki.fi/asu-ja-rakenna/liikenne-ja-kadut/kestava-liikkuminen/liikkujan-viikko/
https://www.riihimaki.fi/r-kyyti/


   

 

Tulevia teemaviikkoja ja tapahtumia 
 

 Luonnonkukkien päivä 19.6. tarjoaa mahdollisuuden lisätä 

kasvituntemusta ja tunnelmoida suomalaista luontoa retkillä. 

Teemalajina on mäkitervakko, kaunis kuivien ja aurinkoisten 

mäkien ja ketojen kasvi. Lue lisää täältä. 

 

 Suomen luonnon päivä 27.8. kutsuu juhlistamaan upeaa luontoamme. Juhli, maista ja liputa – vietä 

päivää omalla tavallasi tai liity mukaan tapahtumaan. Ideoita, vinkkejä ja tapahtumia voit katsoa 

Suomen luonnon päivän kotisivuilta. 

 

Kestävän elämän askel - kesä 

Nyt on kesä, siispä piipahda luontoon, haistele ja 
maistele! Luontokokemuksia voi hankkia ihan 
lähellä, helposti ja nopeasti. Luonto ei ole vain 
jossain kaukana, korvessa ja metsässä, vaan myös 
ihan lähellä, ikkunan takana ja pihanurmella, 
luontopoluilla ja kaupunkipuistoissa. 
Monimuotoisuutta löytyy lammikoiden 
leväkasvustoissa, nurmikon voikukissa, kiveyksen 
sammalessa ja pään ympärillä pörräävissä ötököissä. 
Tuetaan ja vaalitaan luonnon ihmeitä myös 
kaupungin rakennetussa ja ihmisen muokkaamassa 
lähiympäristössä.  

Joko olet käynyt kiertämässä ja tutkimassa kaikki Riihimäen puistot ja luontopolut? Löydät ne koottuina 
täältä: https://www.riihimaki.fi/koe-ja-nae/  

 

 

Lämmintä kesää! 

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu 

https://www.sll.fi/luonnonkukkien-paiva/
https://suomenluonnonpaiva.fi/
https://www.riihimaki.fi/koe-ja-nae/

