
   

 

 

 

 

Kestävän elämän uutiskirje 4/2022 

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!  

 

Vastaa kyselyyn ympäristötietoisuudesta 

Tiedätkö mitä tarkoittaa ilmastonmuutos tai luonnon monimuotoisuus? Oletko energiaa säästävä tai 

käytätkö joukkoliikennettä? Pohditko ostostesi ympäristövaikutuksia? 

Vastaa lyhyeen kyselyyn, jolla kartoitamme riihimäkeläisten ympäristötietoisuutta. Kyselyn tuloksia 

hyödynnämme mittarina kaupungin ympäristöraportissa sekä suuntaamaan toimintaa ja viestintää. 

Kyselyyn voi vastata 10.12.2022 saakka. 

Pääset kyselyyn tästä linkistä. 

 

Osallistuvan budjetoinnin äänestys alkaa 10. tammikuuta  

Osallistuvassa budjetoinnissa ideoidaan, päätetään ja tehdään yhdessä 

Riihimäestä entistä parempi ja toimivampi kotipaikka. Jaossa on tällä 

kierroksella 100 000 euroa, joka käytetään kaupunkilaisten ideoimien ja 

äänestämien ehdotusten toteutukseen. Juuri nyt ovat ehdotetut ideat 

muuntumassa konkreettisiksi toteutussuunnitelmiksi ja äänestysvaihe on 

10.-30.1.2023. Ehdotuksia tuli yhteensä 70 kpl ja näistä suurin osa pääsee 

mukaan äänestykseen. Voit katsoa kaikkia ehdotuksia jo nyt ja äänestää 

omaa suosikkiasi 10.1. alkaen tästä linkistä.  

Osallistu ja äänestä, tehdään yhdessä entistäkin parempi Riksu! 

 

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://survey.zef.fi/pv3sv0am/index.html
https://osallistu.riihimaki.fi/processes/osbu-2022/f/10/


   

 

Riihimäen kaupunki osallistuu energiansäästöön 

Riihimäen kaupunki varautuu tulevaan talveen ja mahdolliseen 

energiapulaan vähentämällä energiankulutusta ja varautumalla 

sähkökatkoksiin. Kaupungin säästötavoite sähkönkäytössä on 15 

prosenttia. Kaupunki on mukana valtionhallinnon Astetta alemmas -

kampanjassa. 

Kaupungin tilojen lämpötiloja lasketaan 1–2 astetta pois lukien hoitolaitokset, päiväkodit ja uimahalli. 

Uimahalli sulkeutuu remontin vuoksi tammikuussa, mikä osaltaan helpottaa kaupungin energiakulutusta. 

Osa kaupungin eri tiloissa sijaitsevista 13 saunasta poistuu käytöstä. Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan 

energiankulutus myös suihkujen käytössä. 

Lisäksi säästöjä haetaan valaistuksesta ja ilmanvaihdosta. Viikonloppuvalaistuksia ja käyttämättömien 

tilojen valaistuksia ajastetaan mahdollisuuksien mukaan. Katu-, puisto- ja liikuntapaikkojen valaistuksiin ei 

tule muutoksia. Myös jouluvalot palavat normaalisti. Edellä mainittujen toimien lisäksi Granitin aukion 

katulämmitys suljetaan. Kaupungin autoissa sisälämmittimet ovat kiellettyjä jo nyt, ja vastaisuudessa 

kiinnitetään huomiota myös autojen lataukseen. 

Riihimäen kaupunki kehottaa myös asukkaita kiinnittämään huomiota energiankäyttöönsä ja säästämään 

energiaa mahdollisuuksien mukaan. Myös mahdolliseen sähköpulaan ja sähkökatkoihin on hyvä varautua 

etukäteen. Lisätietoa ja vinkkejä voi katsoa Astetta alemmas -kampanjan sivustolta www.astettaalemmas.fi. 

 

Hirvijärvelle tuli uusi luontotaulu 

Hirvijärven uimaranta-alueelle on pystytetty uusi alueen 

luontoarvoista kertova taulu. Taulussa on myös QR-koodilla 

toteutetut linkit vedenlaatututkimukseen ja 

linnustoselvitykseen. Hirvijärvi on Riihimäen suurin järvi, joka 

ulottuu myös Hyvinkään ja Lopen puolelle. Se on syvimmillään 

30 metriä ja ekologiselta luokitukseltaan hyvälaatuinen. 

Alueelle on tarkoitus pystyttää keväällä myös muutama QR-

koodien takana oleva tietoisku kertomaan tarkemmin alueen 

ainutlaatuisesta luonnosta. 

 

Kaupunkipyörät palaavat huhtikuussa entistä laajemmalla joukolla 

Riihimäen kaupunkipyörät on kerätty talvisäilöön ja uusi kausi on tarkoitus aloittaa huhtikuun alussa. 

Seuraavalla kaudella kaupunkipyörien määrä tuplaantuu, kun kuluneen kauden 60 pyörän sijaan 

kaupungissa voikin viilettää seuraavalla kaudella jo 120 pyörällä. Myös kaupunkipyöräasemien määrä 

kasvaa huimasti, tämän kauden 20 asemasta ensi kaudelle 40 asemaan. 

Lisätietoja: https://www.riihimaki.fi/asu-ja-rakenna/liikenne-ja-kadut/kaupunkipyorat/  

 

Kuva: Mikko Sparf 

www.astettaalemmas.fi
https://www.riihimaki.fi/asu-ja-rakenna/liikenne-ja-kadut/kaupunkipyorat/


   

 

Tulevia teemaviikkoja ja tapahtumia 
 

 Älä osta mitään –päivänä 25.11. tuodaan näkyville kuluttamisen haitallisia vaikutuksia sekä 

haastetaan jokainen pohtimaan omia kulutuspäätöksiään. Ostamisen ja kaupoissa kiertelyn sijaan 

voit vaikka toteuttaa joitakin näistä 100 + 15 ideasta: tästä linkistä pääset idealistaan. 

 Vegaanihaaste tammikuussa tuo helpolla ja innostavalla tavalla mahdollisuuden kokeilla, miltä 

maistuu, tuoksuu ja tuntuu vegaaniruoka. Ottaessasi haasteen vastaan saat päivittäin sähköpostiisi 

reseptejä ja tietoa vegaaniruokavaliosta – helppoa ja maukasta kokeilua koko tammikuun ajan! 

Lisätietoja saat tästä linkistä. 

 

Kestävän elämän askel - talvi 

Jouluun ja talveen sisältyy runsaasti perinteitä ja tunnelmallista kulttuuria. Näitä 
perinteitä ja tunnelmia voi vaalia myös kestävästi ja ekologisesti. Kierrätä 
vanhat kynttilänpätkät uusiksi kynttilöiksi tai sytykeruusuiksi, hyödynnä 
aiempien vuosien joulukortit koristepalloissa, säästä lahjapaperit ja –narut ja 
hyödynnä niitä seuraavan vuoden lahjojen pakkaamisessa, hanki joululahjoja 
kirppiksiltä ja kierrätyskeskuksesta, tee joulukoristeita vanhan kirjan sivuista ja 
tuo pala luontoa kotiin hyödyntämällä oksia ja havuja koristeissa.  

Joulun viettoon liittyy runsaasti vanhan kansan perinteitä, joilla tuotiin terveyttä 
ja hyvinvointia koko seuraavalle vuodelle. Lahden muotoiluinstituutin Joulun 
juurilla –dokumentti valottaa joidenkin joulun tapojen ja perinteiden historiaa.  

Jouluinen valo ja ilo tuokoon kestävää elämää myös tulevalle vuodelle teille kaikille uutiskirjeen lukijoille! 

 

 

Pakkasenkirpeää talvea! 

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu 

Kuva: Kodin kuvalehti 

https://alaosta.fi/101-ideaa/
https://vegaanihaaste.fi/
https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/tee_itse_kynttiloita
https://www.martat.fi/marttakoulu/joulu/kasityot-ja-askartelu/kuusenkoristeet-vanhoista-joulukorteista/
https://www.martat.fi/marttakoulu/joulu/kasityot-ja-askartelu/kuusenkoristeet-vanhoista-joulukorteista/
https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/tee-itse/askartelu/nain-askartelet-vanhan-kirjan-sivuista-sydamia-joulukuuseen
https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/tee-itse/askartelu/superhelppo-tapa-luoda-tunnelmaa-kaunis-kynttilanjalka-syntyy
https://www.taivaannaula.org/2020/12/23/joulun-juurilla-dokumentti/
https://www.taivaannaula.org/2020/12/23/joulun-juurilla-dokumentti/

