Ekoarjen uutiskirje 2/2016
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.

CO2-raportti: Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt laskivat edellisvuosista
Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt (ilman
teollisuutta) laskivat 11 prosenttia vuodesta
2013 vuoteen 2014 Benviroc Oy:n tekemän
CO2-raportin mukaan.
Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt olivat
vuonna 2014 yhteensä 140,2 kt CO2ekvivalenttia (ilman teollisuutta), kun ne
vuonna 2013 olivat 157,2 kt CO2-ekvivalenttia.
Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohti olivat
4,8 tonnia vuonna 2014, kun ne kaikissa
CO2-raportissa mukana olevissa kunnissa
vaihtelivat välillä 3,5 – 12,1 tonnia CO2ekvivalenttia.
Suurimman osan Riihimäen kasvihuonekaasupäästöistä (ilman teollisuutta) aiheuttivat
tieliikenne (41 %), kaukolämpö (17 %),
kuluttajien
sähkönkulutus
(15
%),
erillislämmitys (14 %) ja sähkölämmitys (8 %).
Lisätietoa: CO2-vuosiraportti

Koulujen energiansäästökilpailun voittajat palkittiin
Riihimäen koulujen energiansäästökilpailu käynnistettiin tilayksikön ja ympäristönsuojeluyksikön yhteistyönä
1.9.2015 ja kilpailukausi päättyi 31.3.2016. Kilpailun tarkoituksena oli edistää energiansäästöä ja tuoda
energiansäästö osaksi koulujen päivittäisiä rutiineja. Arviointikriteerit muodostuivat 50 % saavutetusta
energiansäästöstä ja 50 % koulun muusta energia-asioihin liittyvästä aktiivisuudesta kilpailukauden aikana.
Kilpailun voittajina palkittiin 3.5.2016 yläkouluista Harjunrinteen yläaste, ja alakoulujen palkinto jaettiin
kolmen aktiivisimman koulun kesken, jotka olivat Haapahuhdan koulu, Herajoen koulu ja Lasitehtaan koulu.

Riihimäen tekniikan ja ympäristön toimialan Facebook-sivut perustettu
Facebook-sivuilla kerrotaan ajankohtaisia asioita Riihimäen kaavoituksesta, kaduista ja liikenteestä,
puistoista, kartoista ja paikkatiedosta, myytävistä tonteista, kaupungin tilahankkeista, rakennusvalvonnan
asioita sekä ympäristönsuojelusta. Käy tykkäämässä sivusta www.facebook.com/RiihimakiTYTA/

Vihervuosi 2016
Vihervuosi on ympäristöministeriön nimeämä teemavuosi, jonka tavoitteena on herättää yksittäiset ihmiset,
yhteisöt, järjestöt ja yritykset toimimaan paremman ja viihtyisämmän elinympäristön puolesta. Vuotta voi
viettää monella eri tavalla, kuten järjestämällä talkoita, istutustapahtumia, pop-up -puistoja, kaupunkiviljelmiä
tai puistokävelyitä. Lisätietoa www.vihervuosi.fi
Riihimäellä kotipihakilpailu on yksi Vihervuoden 2016 tapahtumista. Riihimäen kotipihakilpailu on yksi
Suomen vanhimmista yhtäjaksoisesti järjestetyistä pihakilpailuista. Pihojen arvostelussa päähuomio kiinnittyy
kaupunkikuvalliseen yleisvaikutelmaan, omaan lähiympäristöön ja huoliteltuun kadunvarsinäkymään.
Lisätiedot kilpailusta osoitteessa http://www.riihimaki.fi/siistiriksu/siisti-riksu-kilpailut/pihakilpailu/

Miljoona linnunpönttöä -kampanja
Maaliskuussa käynnistynyt valtakunnallinen Miljoona linnunpönttöä –kampanja kannustaa suomalaisia
puhdistamaan olemassa olevat linnunpöntöt toimiviksi, rakentamaan uusia ja rekisteröimään pöntöt
http://yle.fi/aihe/miljoona-linnunponttoa -sivustolla. Tavoitteena on, että viimeistään 20.5.2017 maassamme
olisi miljoona toimivaa linnunpönttöä. Suomen metsissä on kova pula pesäkoloista. Monet linnut tarvitsevat
katettuja, suojattuja tiloja pesimiseen, ja ilman pönttöä tai koloa lisääntyminen ei onnistu. Linnunpönttö on
toimiva tapa auttaa lintuja. Lue lisää ja osallistu kampanjaan osoitteessa: http://yle.fi/aihe/miljoonalinnunponttoa. Ohjeita linnunpöntön rakentamiseen löytyy mm. osoitteesta
http://www.sll.fi/pohjanmaa/jalasjarvi/rakennusosasto

Tulevia tapahtumia
Reilun kaupan kahvitauot – World Fair Trade Challenge 13.5.-15.5.2016
Toukokuussa World Fair Trade Challenge -kampanjassa tuetaan kahvinviljelijöitä taistelussa
ilmastonmuutosta vastaan. Riihimäen
Reilun
kaupan
kaupunki
edistämistyöryhmä kannustaa kaikkia
Ekoarki
-työryhmän
toimijoita
osallistumaan kampanjaan järjestämällä
Reilun kaupan kahvitauon omassa
yhdistyksessä, yrityksessä tai työpaikalla.
Riihimäki Reilun kaupan kaupunki edistämistyöryhmä
järjestää
yleisölle
avoimet Reilun kaupan kahvitauot 13.5.
Riihimäen
kierrätyskeskuksessa
ja
Riihimäen taidemuseossa, ja 14.5.
Kauppakeskus Merkoksessa. Lisätietoja
Riihimäen Reilun kaupan kahvitauoista löytyy osoitteesta www.riihimaki.fi/osallistu-maailman-suurimpaanreiluun-kahvitaukoon-13-15-5/

Kierrätyskeskuksen puistokirppikset kesällä 2016
Kierrätyskeskuksen puistokirppis-tapahtumissa riihimäkeläiset voivat tulla myymään itselle tarpeettomia
tavaroita. Ilmaiset myyntipaikat on tarkoitettu riihimäkeläisille yksityistalouksille. Puistokirppikset pidetään
kierrätyskeskuksen edustalla sijaitsevalla puistoalueella keskiviikkoina 15.6. klo 14-19, 20.7. klo 14-19 ja
10.8. klo 14-19. Paikkavarauksia kesäkuun puistokirppikseen otetaan vastaan myymälässä 15.5. alkaen.

Kompostointikurssi syyskuussa
Ekokaari-lehden 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetään kaikille avoin kompostointikurssi tiistaina 6.9.
klo 18-20 Kierrätyskeskuksella (osoite Sakonkatu 4 A). Tervetuloa mukaan!

Arjen ekoteko
Kierrätä muovipakkaukset
Muovipakkausten kierrättäminen säästää muovin valmistamisessa tarvittavaa energiaa ja öljyä.
Kierrätysmuovia käytetään uusiomuovituotteiden valmistamiseen, joita ovat mm. muovijätesäkit, -pussit, putket ja -levyt. Muovipakkauksista voidaan valmistaa myös erilaisia profiileja, joiden käyttöikä on yli 50
vuotta ja joista valmistetaan esimerkiksi ulkokalusteita, aitoja ja liikenne- tai meluesteitä.
Riihimäellä kerätään kotitalouksien muovipakkauksia tällä hetkellä viidessä Rinki-ekopisteessä.
Muovinkeräyspisteiden
ja
muiden
Rinki-ekopisteiden
sijainnin
voit
tarkistaa
osoitteessa:
http://rinkiin.fi/kotitalouksille/rinki-ekopisteet/

Hyvää kevättä!
Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö

