Ekoarjen uutiskirje 1/2016
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.

Riihimäki mukana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa
Riihimäen kaupunki on mukana Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa, joka tähtää hyvän
elämän mahdollistamiseen tuleville sukupolville. Riihimäen kaupunki osallistuu kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumukseen kehittämällä kaupungin ympäristöjärjestelmän vaikuttavuutta ja toimivuutta, ja
tekniikan ja ympäristön toimiala edesauttamalla Peltosaaren kaupunginosan kehi ttämistä ekotehokkaaksi ja
uusiutuvaa energiaa laajasti käyttäväksi asuinalueeksi. Myös Ekoarki-työssä mukana olevat organisaatiot
voivat tehdä omat kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksensa osoitteessa https://sitoumus2050.fi/, josta
löytyy myös lisätietoa ja kaikki yli 200 kestävän kehityksen sitoumusta, joita eri organisaatiot ovat tähän
mennessä tehneet.

Jätehuollon uudistukset
Jätehuoltomääräykset ovat muuttuneet uusien määräysten astuttua voimaan 1.9.2015. Uusien
jätehuoltomääräysten mukaan biojäte ja kartonkipakkausjäte on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin
kiinteistökohtaisiin jäteastioihin taaja-asutusalueella vähintään 5 asuinhuoneiston kiinteistöillä , ja
erilliskeräys on oltava toiminnassa 1.1.2016 alkaen. Biojäte voidaan vaihtoehtoisesti myös kompostoida
jätehuoltomääräyksiä noudattaen.
Kotitalouksien pakkausjätteet kerätään vuoden 2016 alusta alkaen Rinki-ekopisteisiin. Jätelain
muutoksen myötä Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy vastaa pakkausjätteen keräyksestä. 1.1.2016 alkaen
kuluttajille avautuu Rinki-ekopisteverkosto, johon asukkaat voivat toimittaa tyhjät lasi-, metalli- ja
kartonkipakkaukset. Useissa Rinki-ekopisteissä tullaan keräämään myös muovipakkauksia. Rinkiekopisteiden sijainnit julkaistaan vuoden 2016 alusta alkaen, kun kunkin pi steen toiminta alkaa. Kaikki Rinkiekopisteet eivät ole vielä käytössä, mutta kaikkien toiminta alkaa vuoden 2016 aikana. Lue lisää ja katso
muovisten sekä muiden pakkausjätteiden lajitteluohjeet ja lähimmän Rinki-ekopisteen tiedot osoitteesta
rinkiin.fi

Kaupungin viljelypalstat tulevat hakuun huhtikuussa
Kaupunki vuokraa viljelypalstoja Peltosaaren Bad Segebergin puistosta. Viljelypalstat tulevat hakuun
huhtikuussa, ja asiasta tiedotetaan tarkemmin maalis-huhtikuussa kaupungin nettisivuilla ja
paikallislehdessä. Halukkaat vuokraajat voivat ottaa yhteyttä sähköpostilla tarja.virtanen@riihimaki.fi. Jos
halukkaita vuokraajia on enemmän kuin palstoja, palstat arvotaan. Kunnostetun palstan vuokra on 20
euroa/vuosi ja kunnostamattoman 8 euroa/vuosi. Alue on aitaamaton eikä alueella ole kaupungin
järjestämää valvontaa. Palstoille ei saa jättää seuraavaksi vuodeksi monivuotisia kasveja. Lisätietoja:
puistotyönjohtaja Jouni Suni puh. 019 758 4942.

Tulevia tapahtumia
Luonto lainassa viikko kirjastossa 15.-21.2.2016
Luonto lainassa -viikon teemana on kohtuutalous, jonka
mukaan kaiken toiminnan perustana on maapallon kantokyky.
Riihimäen
kirjastossa
on
teemaviikon
ajan
esillä
luontorunokirjoja ja uutuusluontokirjoja. Torstaina 18.2. klo
17.30 - 18.30 Haikuja luonnosta -luontorunoilta Samuli Parosen
salissa (Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ja Samuli
Parosen seura järjestävät). Lisätietoja tapahtumasta

Earth Hour 19.3.2016
Earth Hour on Maailman luonnonsäätiö WWF:n järjestämä
ilmastotapahtuma, jonka aikana näytetään valomerkki ilmaston
puolesta sammuttamalla turhat valot. Tämän symbolisen eleen
avulla jokainen voi ilmaista huolensa ympäristön tilasta ja
ilmastokriisistä päättäjille. Tapahtumaa vietetään lauantaina
19.3.2016 kello 20.30–21.30.
Earth Hour järjestetään Suomessa teemalla maailman suurin
kynttiläillallinen, jonka tarkoituksena on herättää keskustelua
ruuan ilmastovaikutuksista. Yksi merkittävimmistä arkipäivän
ilmastoteoista on korvata edes osa nauttimastamme lihasta
kasviksilla. Luonnon kannalta parhaat valinnat tekevät hyvää
myös
terveydelle. Lisätietoa ja vinkit osallistumiseen:
http://www.earthhour.fi/

Valokuva: Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Reilun kaupan kahvitauot toukokuussa – World Fair Trade Challenge 13.5.-15.5.2016
Toukokuussa World Fair Trade Challenge -kampanjassa reilua kahvia nauttimalla 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. Lisätietoja kampanjasta luvassa huhtikuussa, ja lisätietoja
Riihimäestä Reilun kaupan kaupunkina löytyy osoitteesta http://www.riihimaki.fi/reilukauppa/ Tervetuloa
mukaan reilun kaupan edistämiseen!

Arjen ekoteko
YK on julistanut vuoden 2016 palkokasvien vuodeksi Maapallon väestön arvioidaan kasvavan
seuraavien 40 - 50 vuoden aikana noin kolmella miljardilla ihmisellä. Jotta voidaan turvata kaikille ravitseva
ruoka, tarvitaan huokeita ja ympäristöystävällisiä proteiinin ja kuidun lähteitä. Palkokasvit ovat monella
tavalla ympäristöystävällisiä ravinnelähteitä ja proteiinin lähteitä. Palkokasveilla on alhainen
ruokahävikkijalanjälki, ne ovat erittäin vesitehokkaita, ja niiden säilyvyys on hyvä. Kansainvälisen
palkokasvien vuoden tavoitteena on lisätä tietoisuutta papujen eduista ja kannustaa niiden käyttöä ja
tuotannon lisäämistä. Lisätietoja

Hyvää kevättä!
Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö

