Ekoarjen uutiskirje 1/2017
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.

Maailman ympäristöpäivää vietetään 5.6.
Maailman ympäristöpäivän tavoitteena on nostaa esiin muutoksia, joita ympäristössämme tapahtuu.
Erityisen suuria haasteita ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen ja kasvihuonepäästöt aiheuttavat
kehitysmaissa. Myös arktisilla alueilla ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat merkittäviä. Ilmaston
lämpeneminen vaikuttaa paitsi kasvi- ja eläinkuntaan myös ihmisten toimeentulomahdollisuuksiin. Lisätietoa
http://www.worldenvironmentday.global/

Riihimäen ympäristöraportti 2016 on julkaistu
Riihimäen kaupungin ympäristötyötä on jo vuodesta 2000
lähtien
raportoitu
vuosittain
julkaistavassa
ympäristöraportissa, jossa on poimintoja edeltävän vuoden
toimista ja ympäristötyön kehityksestä. Ympäristöraportti
liittyy kaupungin ympäristöjärjestelmään ja siinä kerrotaan
ympäristöpolitiikan
toteuttamisesta.
Vuoden
2016
ympäristöraportti on julkaistu ja luettavissa verkkosivuilla
osoitteessa http://www.riihimaki.fi/palvelut/ymparisto/.

Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle
Suomen
itsenäisyyden
100-vuotisjuhlan
kunniaksi
maanomistajia
kutsutaan
perustamaan
yksityisiä
luonnonsuojelualueita. Luonnonsuojelualueita perustamalla
turvataan luonnon monimuotoisuutta ja arvokkaiden maisemien
säilymistä tuleville sukupolville. Valtio osallistuu kampanjaan
suojelemalla yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan
pinta-alan. Lisätietoa: http://www.luontolahjani.fi/

Vieraslajien yleisyyttä Riihimäellä kartoitetaan sähköisellä kyselyllä
Vieraslajien levinneisyyttä ja eri lajien yleisyyttä selvitetään taustaksi vieraslajien torjuntatyölle. Kyselyssä voi
merkitä kartalle Riihimäellä tehdyt havainnot vieraslajeista kuten espanjansiruetanasta, jättipalsamista,
jättiputkesta, lupiinista tai kanista. Vieraslajit ovat suuri luonnon monimuotoisuutta rajoittava tekijä ja uhka
monelle kotoperäiselle lajillemme. Vieraslajeja esiintyy jo eri puolilla Suomea laajalti, ja varsinkin
espanjansiruetanaa, jättipalsamia ja jättiputkea on havaittu Riihimäelläkin.
Kyselyyn voi
mennessä.

vastata

osoitteessa https://maptionnaire.com/fi/2821/.

Vastauksia

toivotaan

18.6.2017

Rakastu kesäyöhön 17.6.
17.6. juhlitaan Suomen luontoa osana Suomi100-juhlavuotta teemalla Rakastu kesäyöhön. Nuku yö ulkona,
valvo nuotiolla, lumoudu luonnonkukista tai tanssi metsän siimeksessä. Pystytä teltta kotipihalle tai
lähimetsään, tunne luonnonkukkien tuoksu kesäyössä ja kastaudu öiseen järveen. Lisätietoja Suomen
luonnon päivistä osoitteessa: https://www.luonnonpaivat.fi/info/rakastukesayohon/

Tulevia tapahtumia ja teemaviikkoja
-

Satavuotiaan Suomen kunniaksi vietetään luontojuhlaa 17.6. ja 26.8. Lisätietoja ja ideoita luonnon
päivien viettämiseen: www.luonnonpaivat.fi
Kierrätyskeskuksen puistokirppikset 14.6.2017 ja 2.8.2017 klo 14-19
Vantaanjoki -tapahtuma Peltosaaressa 17.6. klo 11-15
Hävikkiviikko 11.-17.9. https://www.facebook.com/havikkiviikko
Liikkujan viikko 16.-22.9. http://www.liikkujanviikko.fi/
Auton vapaapäivä 22.9.
Reilun kaupan viikko 23.10.-29.10.

Kesän kestäviä vinkkejä
Kesä on oivallista aikaa vähentää omien valintojen ympäristökuormitusta esimerkiksi suosimalla kasviksia ja
villivihanneksia ruokavaliossa. Kauden kotimaiset kasvikset ovat makunsa, hintansa ja saatavuutensa
puolesta parhaimmillaan. Omalta parvekkeelta tai pihalta on mahdollista saada lähiruokaa esimerkiksi yrttien
muodossa. Älä unohda myöskään villivihanneksia, ne ovat parhaimmillaan nyt alkukesästä. Pohjoisen omat
superfoodit eli marjat ja sienet puolestaan kannattaa kerätä talteen loppukesästä.
Kotimaanmatkailu on kesäisin erityisen suosittua ja se onkin usein ulkomaan matkoja ekologisempi
vaihtoehto. Mökilläkin kannattaa muistaa nautiskella kesästä luontoa kunnioittaen. Vinkkejä ekologiseen
mökkeilyyn löydät esimerkiksi VALONIA:n oppaasta.
Tämä vuodenaika kannattaa hyödyntää myös ottamalla työmatkapyöräily haltuun. Saat palkinnoksi
virkeämmän mielen, vahvemman kehon ja teet ison palveluksen ympäristölle.

Mukavaa kesää!

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun palvelualue

