Ekoarjen uutiskirje 2/2017
Ekoarkityö on Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön koordinoima yhteistyömuoto kaupungin ja
yhdistysten, seurojen ja järjestöjen välillä. Ekoarkityö tuo
esille vastuullisen kuluttajan ekologisia toimintamalleja
ja hankkii ja välittää Ekoarki-tietoa eteenpäin. Työn
tavoitteena on jakaa positiivisin keinoin tietoa riihimäkeläisille ympäristövastuullisesta kulutuksesta ja
elämäntavasta. Ekoarkea koskevissa asioissa voi olla yhteydessä ympäristöasiantuntijaan
salka.orivuori@riihimaki.fi tai 019 758 4162.

Ympäristövastuullinen Riihimäki – tiivistelmä Riihimäen ympäristöraportista 2016
on julkaistu
Ympäristöraportti
esittelee
Riihimäen
kaupungin
ympäristöpolitiikan
toteuttamista
vuonna
2016.
Ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan erilaisten
mittareiden avulla. Ympäristöraportin tiivistelmään on
lisäksi koottu vinkkejä, miten jokainen kuntalainen voi
omalta osaltaan tehdä ympäristötietoisia valintoja
arjessaan.
Ympäristöraportti 2016 ja sen tiivistelmä ovat luettavissa
osoitteessa
http://www.riihimaki.fi/palvelut/ymparisto/ymparistopolitiik
ka-ja-kestava-kehitys/ymparistoraportit/

Hävikkiviikko: Ruoka on liian hyvää hukattavaksi
Hävikkiviikolla 11.9.-17.9. kannustetaan arvostamaan ruokaa ja
vähentämään jätteeksi päätyvän ruoan määrää. Ruoan ja ruokaketjun
osuus kaikesta kulutuksen ympäristövaikutuksista on noin 40 %.
Jätteeksi päätyvä ruoka kuormittaa turhaan ympäristöä, ja aiheuttaa
myös
merkittävät
taloudelliset
kustannukset.
Ruokahävikin
vähentäminen on tehokas keino vähentää ruoan ympäristövaikutuksia,
kuten päästöjä ilmakehään ja vesistöihin.
Euroopan unionissa on asetettu tavoitteeksi ruokahävikin puolittaminen
vuoteen 2023 mennessä. Maailmanlaajuisesti noin kolmannes
tuotetusta ruuasta eli 1,3 miljardia tonnia heitetään vuosittain pois.
Arvioiden mukaan tällä määrällä voitaisiin ruokkia jopa kaksi miljardia
ihmistä.
Riihimäen varhaiskasvatuksen yksiköissä hävikkiviikko käynnistää kampanjan ruokahävikin vähentämiseksi.
Lisätietoa http://www.havikkiviikko.fi/ Havainnollistava video ruokahävikistä
https://www.youtube.com/watch?v=JCojaGk6gXw&feature=youtu.be
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Riihimäki jatkaa Reilun kaupan kaupunkina
Reilu kauppa ry on myöntänyt Riihimäelle Reilun kaupan kaupungin -arvonimen seuraavaksi kahdeksi
vuodeksi. Riihimäen kaupunki hyödyntää omassa toiminnassaan Reilun kaupan tuotteita, kuten Reilun
kaupan kahvia. Riihimäellä esimerkiksi Reilun kaupan kahvia tai teetä voi nauttia jo yli 10 kahvilassa tai
ravintolassa. Myös monet yhdistykset ja järjestöt käyttävät Reilua kahvia tai teetä omissa tilaisuuksissaan.
Keväällä 2017 kuvattu Riihimäki Reilun kaupan kaupunki -video julkaistaan Reilun kaupan viikolla
lokakuussa pidettävässä tilaisuudessa. Tarkemmat tiedot tapahtumasta julkaistaan syyskuussa. Riihimäki on
ollut Reilun kaupan kaupunki jo vuodesta 2012 saakka. Lue lisää Reilun kaupan Riihimäestä.

Liikkujan viikko ja auton vapaapäivän tapahtuma
Liikkujan viikkoa vietetään 16.9.-22.9.2017. Liikkujan viikolla kannustetaan
pohtimaan liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.
Kestävä liikkuminen edistää hyvinvointia ja terveyttä, vähentää ruuhkia ja
ruuhkissa kuluvaa aikaa sekä vähentää ilmansaasteita ja melua ja julkisen tilan
kulutusta. Liikkujan viikko huipentuu perjantaina 22.9. auton vapaapäivään, jota
vietetään Riihimäellä vanhalla torilla järjestettävässä Auton vapaapäivän
tapahtumassa.

Luonnonvarat kulutettiin loppuun 2.8.2017
Maailman luonnonvarojen ylikulutuspäivä oli tänä vuonna elokuun alussa. Maailman ylikulutuspäiväksi
kutsutaan sitä päivää, jona kulutuksemme laskennallisesti ylittää vuotuisen maapallon luonnonvarojen
kestävän käytön. Suomalaisten osalta ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa, ja jos kaikki maailman ihmiset
kuluttaisivat luonnonvaroja yhtä paljon kuin suomalaiset, tarvittaisiin kolme maapalloa tuottamaan tarvittavat
luonnonvarat. Laske oma ekologinen jalanjälkesi osoitteessa: www.footprintcalculator.org

Tulevia tapahtumia ja teemaviikkoja
-

Hävikkiviikko 11.-17.9. https://www.facebook.com/havikkiviikko
Liikkujan viikko 16.-22.9. http://www.liikkujanviikko.fi/ ja Auton vapaapäivä 22.9.
Energiansäästöviikko 9.-15.10.2017 https://www.motiva.fi/palvelumme/energiansaastoviikko
Reilun kaupan viikko 23.10.-29.10. Reilun kaupan kaupunki -videon julkistaminen 24.10.

Ekovinkki: Hyödynnä paikallisliikenteen uudistukset
Riihimäen paikallisliikenteen kertalipun hinta 23.9. alkaen:
o Aikuisten kertalipun uusi hinta 2 € (nykyisin 3,30 €)
o lasten lipun hinta 1 € (7–11-vuotiaat¸ nykyisin 1,70 €)
o alle 7-vuotiaat kulkevat jatkossakin maksutta.
Paikallisliikenteessä otetaan käyttöön mobiililippusovellus 23.9. alkaen. Tarkemmat tiedot ja ohjeet
julkaistaan lähempänä käyttöönottopäivää.
Maksuttomia kokeilujaksoja: Paikallisliikenteen busseissa voi matkustaa maksutta Asematapahtumasunnuntaina 10.9. sekä liikkujan viikolla 16.–22.9.

Mukavaa syksyä!

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun palvelualue

