Ekoarjen uutiskirje 1/2020
Ekoarkityö on Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun 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.

KERI-hankkeen Paljasta kestävä palvelu -kysely on avattu!
Kestävä elämä riihimäkeläisille (KERI) -hanke kartoittaa
riihimäkeläisten käyttämiä ja toivomia kestäviä,
ympäristöystävällisiä palveluita. Sinäkin voit osallistua kestävien
palvelujen kartoittamiseen ja ideoida uusia palveluita
kotikaupunkiimme. Kaupungin verkkosivuilla on kysely, jolla
kartoitetaan, millaisia kestävää elämää edistäviä palveluja
riihimäkeläiset tietävät ja käyttävät ja millaisia palveluita
kaupunkiin tarvitaan: Lisätietoa verkkosivuiltamme:
https://www.riihimaki.fi/palvelut/ymparisto/ymparistotietoisuus-ja-viestinta/kestava-elama-riihimakelaisillekeri-hanke/
Jos haluat lähteä kanssamme luomaan kestävän elämäntavan yhteisöä, ole pikaisesti yhteydessä
projektikoordinaattoriin Miia Herzoniin: miia.herzon@riihimaki.fi, 050 500 1968.

Riihimäen ilmastopäästöt vähentyneet 21 %
Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen
kunnille vuosille 2005–2017. Keskimäärin päästöt vähentyivät kunnissa 15 prosenttia. Ilmastopäästöjen
vähentyminen Riihimäellä 21 % vuodesta 2005 vuoteen 2017 on yli maan keskiarvon ja Kanta-Hämeen
kärkeä. Päästöt asukasta kohden ovat Riihimäellä Kanta-Hämeen pienimmät: 5,3 tCO2e.
Riihimäellä suurimmat päästöt aiheuttaa tieliikenne, jonka osuus päästöistä on 32,6 prosenttia. Muita
merkittäviä päästöjen lähteitä ovat kaukolämpö (16,2 %), muu lämmitys (16,1 %) ja kulutussähkö (15,7 %).
Jokainen riihimäkeläinen voi vaikuttaa päästöjen kehittymiseen ja siten omaan asuinympäristöönsä
esimerkiksi vähentämällä autoilua tai vaihtamalla uusiutuvaan energiaan. Liikenteellä ja sähköntuotannolla
on vaikutuksia myös esimerkiksi ilmanlaatuun ja kaupunkikuvaan.
Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Jenni Takala, jenni.takala@riihimaki.fi, 050 380 9865.

Tulevia teemaviikkoja ja tapahtumia


Tule kuulemaan ja keskustelemaan kestävistä elämäntavoista Riihimäen Kirjaston
opintosaliin keskiviikkona 25.3.2020 klo 17-19. Tarjoilujen mitoittamiseksi keräämme
ilmoittautumisia etukäteen: miia.herzon@riihimaki.fi.



Earth Hour sammuttaa valot ilmaston ja luonnon
puolesta 28.3.2020 klo 20.30. Voit osallistua tapahtumiin
tai kehitellä oman juttusi ilmaston ja luonnon puolesta.
Lisätietoja: https://wwf.fi/earthhour/

Kestävän elämän askel - kevät
Suomalaisen luonnon monimuotoisuuden kehto on metsä.
Kestävään elämäntapaan kuuluu myös luonnon
monimuotoisuuden turvaamista. Kasvaessaan metsä sitoo
hiiltä ja hillitsee ilmastonmuutosta. Ota kestävä askel tänä
keväänä istuttamalla puita tai ostamalla ikimetsää! Istutettu
puu alkaa toimia merkittävänä hiilinieluna vasta muutaman
vuosikymmenen päästä, mutta metsän suojelemisella on
välitön vaikutus, myös siellä asuville eliöille.
Luonnonperintösäätiö käyttää kaikki lahjoitukset ostamalla
ja suojelemalla pysyvästi luonnonalueita ympäri Suomea.
Voit ostaa palan ikimetsää itsellesi tai lahjaksi ja osallistua
näin konkreettisesti luonnon monimuotoisuuden
turvaamiseen ja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun.
Lisätietoja: https://www.luonnonperintosaatio.fi/fi/lahjoita

Kuva: Mielikinmetsä, Orimattila; Luonnonperintösäätiön suojelukohde
www.luonnonperintosaatio.fi

Aurinkoista kevättä!

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun palvelualue

Kestävä elämä riihimäkeläisille (KERI) –hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Kestävä Kaupunki –ohjelmasta.

