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YMPÄRISTÖKESKUKSEN LAUSUNTO HALLINTOKESKUKSELLE VALTUUTETTU
SUMUVUOREN ALOITTEESTA NS. JÄRJESTÖPORTAALIN PERUSTAMISEKSI

Johdannoksi

Ympäristökeskuksen tehtävänä on turvata asukkaille terveellinen
elinympäristö ja sen toteuttamiseksi tavoitteena on myös kaikkien
toimijoiden ympäristövastuullisuuden lisääminen. Strategisia tavoitteita
ovat myös kumppanuuksien vahvistaminen ja sähköisen asioinnin
lisääminen. Esimerkiksi IlmastoInfossa rakennetaan parhaillaan
muutosta.fi -portaalia, joka on suunnattu muuttajille. Sen kautta
ympäristökeskuksen ja muiden tahojen tiedot kohtaavat loppukäyttäjän,
joka löytää tiedon nopeammin portaalin kautta. Viraston tehtäviin
kuuluu ympäristötiedon tuottaminen ja välittäminen. Kaikki
ympäristötieto on kuntalaisten vapaasti käytettävissä.

Ympäristökeskuksen palveluja ja yhteistyömuotoja

Ympäristölautakunta myöntää vuosittain avustuksia järjestöille, joiden
toiminta tukee tai täydentää ympäristölautakunnan ja
ympäristökeskuksen toimialaan kuuluvia tehtäviä. Avustushakemuksille
on juuri valmistunut oma sähköinen järjestelmä, jonka kautta
avustukset haetaan. Hausta voitaisiin tiedottaa muun myös
järjestöportaalin kautta. Portaalissa voisi siis olla linkki
hakujärjestelmään. Samoin Hgin kaupungin ympäristöpalkinnon
hakuohjeet, kuten monet muutkin ympäristökeskuksen Internet-sivujen
tiedoista sopisivat hyvin järjestöportaaliin. Tällaisia ovat mm.
ympäristötilasto ja luontotietojärjestelmä, erilaiset teemakartat,
nettinäyttelyt, julkaisut (tutkimukset, selvitykset), oppaat ja esitteet.
Internet-sivuilta löytyy myös monenlaista tietoa esim. Helsingin
luonnosta ja vesien tilasta sekä neuvoja mm. elintarvikkeiden
myynnistä ja säilytyksestä sekä eläinsuojelusta. Järjestöille tulisi
suunnata tietoa ja opastusta myös tapahtumien jätehuollosta,
elintarvikkeiden myynnistä ja melusta. Ympäristökeskuksen Internet-
sivuilla on luonnollisesti tiedot myös puhelinneuvonnasta ja
toimenpidepyyntöjen tekemisestä. Portaalista tulisi siis olla linkit
järjestöjen kannalta tärkeiksi katsottuihin nettipalveluihimme.
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Järjestöt ovat myös osallistuneet joihinkin ympäristökeskuksen
hankkeisiin, lähinnä erilaisten ohjelmien tekoon. Kestävän kehityksen
toimintaohjelman laatimisen yhteydessä 2000-luvun alussa järjestöjä
osallistettiin laajasti ohjelmatyöhön.  2000-luvun lopussa asukas- ja
luontojärjestöjen edustaja oli mukana valmistelemassa Helsingin
luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa. Myös
tärkeimpien luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien
laatimisessa ovat järjestöt olleet mukana. Niiden valmistelun
yhteydessä on järjestetty myös asukastilaisuuksia. Vuonna 2011
ympäristöjärjestöiltä, asukasjärjestöiltä ja yrittäjäyhdistyksiltä pyydettiin
lausuntoja mm. kaupungin ympäristöpolitiikasta.
Lausunnonantomahdollisuudesta voitaisiin tiedottaa portaalin kautta.

Itämerihaaste on Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien aloitteesta
liikkeelle lähtenyt prosessi, jonka tavoitteena on parantaa Itämeren tilaa
lakisääteisten toimien lisäksi ylimääräisillä ja vapaaehtoisilla käytännön
toimenpiteillä. Haastekampanjan verkostossa on yhteensä yli 180
toimijaa, josta 43 on yhdistystä. Mukana on muun muassa WWF,
Suomen Luonnonsuojeluliitto, Natur och Miljö, MTK, useampi
rotaryklubi, vesiensuojeluyhdistyksiä jne. Heille tarjotaan
mahdollisuuksia verkostoitumiseen erilaisissa tilaisuuksissa, tukia
omassa Itämerityössään ja näkyvyyttä toimenpiteilleen, tietoa Itämeren
tilasta ja viestintämateriaaleja.

Ympäristökeskus on tehnyt yhteistyötä ympäristöasioissa myös
yrittäjäyhdistysten (Helsingin seudun kauppakamari, Helsingin Yrittäjät,
Tukkutorin yrittäjäyhdistys, Päivittäistavarakauppa ry ja Mara ry)
kanssa. Näiden järjestöjen edustajia on osallistunut mm. Ekokompassi-
hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn.

Järjestämme tapahtumia yhteistyössä järjestöjen kanssa (esim.
Kuutamouinti, Tornien Taisto, Maailman ympäristöpäivä). Teemme
yhteistyötä ympäristökoulutusten, seminaarien ja yleisötilaisuuksien
järjestämisessä mm. Luonto-Liiton ja WWF:n kanssa. Myös IlmastoInfo
tekee järjestöyhteistyötä kulloinkin ajankohtaisten teemojen yhteydessä
ilmamuutoksen torjumiseksi. Ympäristökeskuksen järjestämille
luontoretkille myös järjestöjen edustajat ovat tervetulleita. Luonto-
opastusta itse järjestetyille retkille tai muihin tilaisuuksin saa korvausta
vastaan Gardenia-Helsingin kautta. Tiedot näistäkin löytyvät
Internetistä.
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Vireillä olevista ympäristölupahakemuksista lähetetään toiminnan
vaikutuspiirissä oleville asukas- ja kaupunginosayhdistykselle aina tieto
sähköpostilla. Niistä tiedotetaan myös ympäristökeskuksen Internet-
sivuilla ja merkittävimmistä myös lehdissä. Kaikki muistutukset otetaan
huomioon riippumatta siitä, onko sen tehnyt kuntalainen, järjestö tai
muu taho. Tietoa lupahakemuksista voidaan lähettää laajemminkin, jos
järjestöt ovat kiinnostuneita. Yhteystiedot voidaan helposti lisätä
automaattijakeluun. Tieto voi olla myös järjestöportaalissa linkkinä.

Tarkennusta järjestöjen tarpeista toivotaan

Järjestöportaali olisi tietylle kohderyhmälle räätälöity palveluportaali.
Portaalin luominen ja ylläpito ovat myös resurssikysymyksiä. Sen
vuoksi tarvittaisiin tarkennusta siihen, millaista tiedotusta ja palveluita
järjestöt tarvitsevat, jotta portaali nähtäisiin mielekkääksi myös
toteuttajien puolelta. Voitaisiinko samaan lopputulokseen päästä
jollakin kevyemmällä järjestelyllä, esimerkiksi tiedottamalla nykyistä
paremmin? Portaali kuitenkin helpottaa tietojen löytämistä Internetistä
valtavan tietomärän joukosta. Jos portaali perustetaan, haluaa
ympäristökeskus olla siinä mukana ympäristövastuullisuutta
edistämässä ja palveluitaan, kumppanuuksiaan ja tiedotustaan
kehittämässä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen,
puhelin 09 310 31581.

Antti Pönkä
vs. ympäristöjohtaja


