Ekoarjen uutiskirje 2/2015
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 vs. ympäristöasiantuntijaan
aino.voutilainen@riihimaki.fi tai 019 758 4164.

Jätehuollon uudistukset
Uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.9.2015. Ne ovat jätelainsäädäntöä tukevia sitovia
määräyksiä, joita annetaan muun muassa jätteen vähentämisestä, keräyksestä, lajittelu- ja
erilliskeräysvelvoitteista, jäteastioista sekä niiden tyhjennysväleistä ja sijoittamisesta ynnä muusta.
Kaikkien asuin- sekä vapaa-ajan kiinteistöjen tulee kuulua kunnan jätehuoltojärjestelmään.
Uusien jätehuoltomääräysten mukaan biojäte ja kartonkipakkausjäte on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin taaja-asutusalueella vähintään 5 asuinhuoneiston
kiinteistöillä. Erilliskeräys on oltava toiminnassa 1.1.2016 alkaen. Biojäte voidaan vaihtoehtoisesti
myös kompostoida jätehuoltomääräyksiä noudattaen.
Lue muista jätehuollon muutoksista Riihimäen kaupungin verkkosivuilta

Muovin keräys alkaa
Muovipakkausten keräys alkaa vuoden 2016 alusta kun
tuottajavastuu
laajenee
pakkauksiin.
Suomen
pakkauskierrätys Rinki Oy vastaa pakkausjätteen
keräyksestä ja 1.1.2016 alkaen kuluttajille avautuu
Rinki-ekopisteverkosto, johon asukkaat voivat toimittaa
tyhjät lasi-, metalli- ja kartonkipakkaukset mukaan
lukien muovipakkaukset. Rinki-ekopisteiden sijainnit
julkaistaan vuoden 2016 alusta alkaen, kun kunkin
pisteen toiminta alkaa. Lue lisää ja katso muovisten
sekä
muiden pakkausjätteiden
lajitteluohjeet
osoitteesta rinkiin.fi

Rinki-merkki on suomalainen ympäristömerkki, jota
käyttävä yritys kantaa ympäristövastuunsa myös
pakkausten kierrätyksessä. Se korvaa aiemmin yritysten
käytössä olleen PYR-merkin. Lähde: rinkiin.fi

Siisti Riksu – Vihervuosi
Ensi vuonna vietetään ympäristöministeriön nimeämää Vihervuosi – Gröna Året 2016 –teemavuotta.
Teemavuoden tavoitteena on herättää yksityiset ihmiset, yritykset, kunnat ja kaupungit sekä muut
toimijat parantamaan omaa lähiympäristöään. Riihimäen Siisti Riksu –kampanjassa toteutetaan
erilaisia toimenpiteitä teemavuoden hengessä. Siisti Riksu –kampanja on esillä myös monissa eri
tilaisuuksissa, kuten Kierrätyskeskuksen puistokirppiksissä, katu- ja puistoyksikön siivoustalkoissa
sekä liikunta- ja nuorisoyksiköiden tapahtumissa. Yhdistysten ynnä muiden tahojen suunnittelemista
tapahtumista/ toimenpiteistä lähiympäristön parantamiseksi tulevalle vuodelle voi ilmoittaa
kaupungin ympäristönsuojelusuunnittelija Jenni Lehtoselle jenni.lehtonen@riihimaki.fi

Tulevia tapahtumia
Jätteen vähentämisen viikko 21.-29.11.
Nyt vietetään Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa, joka on Euroopan yhteinen tempaus
materiaalitehokkuuden, kiertotalouden ja luonnonvaroja säästävän arjen puolesta. Tänä vuonna
mottona on ”Vähemmällä enemmän”, joka haastaa meidät vähentämään luonnonvarojen
ylikulutusta ja toimimaan luonnonvaroja säästävillä tavoilla. Lue lisää…
Kestävästä kuluttamisesta sekä jätteen vähentämisestä ja kierrättämisestä voit lukea myös
Riihimäen kaupungin verkkosivuilta.
Älä osta mitään –päivä 27.11.
Älä osta mitään –päivää vietetään vuosittain marraskuun viimeisenä
perjantaina. Teemapäivä haastaa meidät pohtimaan jokapäiväisiä
kulutuspäätöksiämme ja niiden vaikutuksia ympäristöömme. Vuoden
2015 teemana on Kestävä joulu, jonka tavoitteena on kannustaa
ihmisiä viettämään ekologisempaa joulunaikaa ilman ylenpalttista
tavaran ja ruuan määrää.
Lue lisää Älä osta mitään –päivän kotisivuilta ja nappaa vinkit
kestävämpään jouluun!

Arjen ekoteko
Joulu lähestyy, mutta mitä antaa tutuille lahjaksi? Tavaroita kun on
omastakin takaa jo liiaksi asti.
Kerää kaveriporukka kasaan ja järjestä lahjanvaihtokutsut! Sinun
turhat tavarasi voivat olla toiselle tarpeellisia, ja päinvastoin. Joku
toinen voi myös keksiä jo kertaalleen käytetylle tavaralle aivan uuden
käyttökohteen. Porukkanne kiinnostuksen mukaan voitte laatia illalle
jonkin teeman, esimerkiksi vaatteiden, elokuvien tai kirjojen vaihtoillan. Konkreettisen tavaran sijaan voi
lahjaksi antaa myös jotain aivan muuta.

Tunnelmallista joulunaikaa toivottaen,
Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö

