Ekoarjen uutiskirje 3/2017
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.

Riihimäki valittiin kiertotalouden
edelläkävijäkuntien verkostoon
Kymmenen suomalaista kuntaa, Riihimäki, Ii, Jyväskylä,
Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Rovaniemi, Turku ja
Vantaa,
on
sitoutunut
viemään
kiertotaloutta
kunnianhimoisesti ja konkreettisesti eteenpäin.
Edelläkävijäkunnat aikovat toteuttaa valtakunnallisen
jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55
prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntämällä materiaalina
vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä
vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 mennessä
vuoden 2000 tasolle.
Lisätietoja: http://www.riihimaki.fi/riihimaki-kiertotalouden-edellakavijakuntien-verkostoon/

Riihimäki Reilun kaupan kaupunki
Riihimäki Reilun kaupan kaupunki -video julkaistiin Reilun
kaupan viikolla lokakuussa. Videolla Reilun kaupan banaanit
seikkailevat Riihimäellä. Video on katsottavissa osoitteessa
https://dreambroker.com/channel/d04knq3d/yng9iubq
Riihimäki on Reilun kaupan kaupunkina sitoutunut käyttämään
mm. Reilun kaupan kahvia ja teetä omassa toiminnassaan.
Lisää tietoa vastuullisista julkisista hankinnoista löytyy
osoitteesta http://www.reilukauppa.fi/tulemukaan/kaupungit-jakunnat/julkiset-hankinnat/

Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikka päivitetään
Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikka päivitetään toukokuun 2018 loppuun mennessä otsikolla
Resurssiviisas Riihimäki. Samassa yhteydessä laaditaan Riihimäelle resurssiviisauden tiekartta, johon
kirjataan myös sidosryhmien sitoumuksia kestävän kehityksen edistämiseksi. Kuntalaisten ja sidosryhmien
näkemyksiä ympäristöpolitiikan päivittämiseen ja resurssiviisauden tiekartan laatimiseen kartoitetaan
sähköisillä kyselyillä joulukuussa.

Paikallisliikenteen käyttäjämäärät ovat kasvaneet
Riihimäen paikallisliikenteessä on vuonna 2017 ollut aikaisempia vuosia enemmän matkustajia. Taustalla
ovat paikallisliikenteessä tehdyt uudistukset kuten mobiililipusovelluksen käyttöönotto, kertalipun hinnan
alentaminen, koulu- ja varhaiskasvatusryhmien ilmainen ryhmälippu sekä maksutta paikallisliikenteessä
matkustavien lasten yläikärajan nostaminen neljästä vuodesta seitsemään vuoteen. Myös liikkujan viikolla
16.9.-22.9. järjestetty paikallisliikenteen ilmainen viikko oli suosittu.

Syksyn Ekokaari-lehti on ilmestynyt
Syksyn Ekokaari-lehti on ilmestynyt, ja se on jaettu jokaiseen kotitalouteen Riihimäellä, Lopella ja
Hausjärvellä. Lehden voi hakea myös Riihimäen ympäristönsuojeluyksiköstä Yritystalon 2. kerroksesta,
kirjastosta tai kierrätyskeskuksesta. Lehden uusimman numeron sekä vanhemmat numerot voi lukea myös
sähköisenä osoitteessa http://www.riihimaki.fi/palvelut/ymparisto/ymparistotietoisuus-ja-viestinta/ekokaarilehti/

Tulevia tapahtumia ja teemaviikkoja
-

Älä osta mitään päivä alaosta.fi/aom-paiva/ 24.11.2017
Teikövei - kierrätyskeskuksen näyttely kirjaston Samuli Parosen salissa 6.-28.11.2017
Earth Hour 2018 24.3.2018 www.earthhour.fi/

Ekovinkki: Älä osta mitään -päivä
Marraskuun viimeisenä perjantaina 24.11. vietetään perinteistä Älä osta mitään -päivää. Teemapäivä
haastaa meidät pohtimaan jokapäiväisiä kulutuspäätöksiämme ja niiden vaikutuksia ympäristöön.
Älä osta mitään -päivä haastaa kokeilemaan ostoslakkoa yhden päivän ajan. Teemapäivää voi viettää myös
muulloin kuin marraskuussa - vaikkapa joka viikko tai kuukausi.
Vinkkejä kestävämpään joulunviettoon:






Luovu turhien tavaroiden ostamisesta ja anna kestäviä, kierrätettyjä tai aineettomia lahjoja
Kysy läheisiltä lahjatoiveita – näin voit antaa lahjan, jolle on oikeasti käyttöä
Paketoi lahjat uudelleenkäytettäviin pakkauksiin tai kierrätysmateriaaleihin
Koosta joulun ruokatarjoilut ilmastoystävällisistä kasvisruuista, muista myös Reilu kauppa
Valitse kertakäyttöisten joulukoristeiden sijaan kestäviä koristeita tai askartele koristeita itse kävyistä
ja havunoksista.
Lisätietoa http://alaosta.fi/

Mukavaa joulua ja talvea!

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun palvelualue

