Julkaisut
Ympäristökeskus julkaisee vuosittain useita Espoon ympäristön tilaa
ja luonnonsuojelua koskevia julkaisuja. Useimmat julkaisut ovat
luettavissa myös osoitteessa www.espoo.fi/ymparisto/julkaisut
ympäristölautakunnan julkaisusarja
1/06 Espoon Nuuksion eteläosan
luontoselvitys 2005
Ympäristökeskuksen monistesarja
1/06 Espoon Kalajärven kääpäselvitys
2/06 Espoon arvokkaat geologiset kohteet 2006
3/06 Espoon pilaantuneet maa-alueet
4/06 Espoon Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostus, arvio
kunnostustoimien vaikutuksesta
5/06 Espoon Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostussuunnitelma
6/06 Espoon kaupungin valmiussuunnitelma koskien varautumista
liikenteen aiheuttaman typpidioksidipitoisuuden kohoamiseen
7/06 Espoon keskuspuiston liito-orava- ja kääpäinventoinnit 2006
8/06 Viitasammakon inventointi Espoossa keväällä 2006
9/06 Espoon meluntorjuntaselvitys 2006
Espoon ympäristökeskus
PL 44
02070 Espoon kaupunki
Käyntiosoite Kirkkojärventie 6 B 4 krs.
www.espoo.fi/ymparisto
puh. (09) 8162 4832, faksi (09) 8162 4846, sähköposti
ymparisto@espoo.fi
Toimisto on auki ma-pe 8.00-15.45
Ympäristötarkastajien päivystyspuhelin ma-pe klo 9-12
p. (09) 8162 4850

Espoon
ympäristölautakunnan
toimintaa vuonna 2006

Ympäristökeskus huolehtii ympäristön- ja luonnonsuojelusta
Espoossa. Ympäristöasioista päättää luottamushenkilöistä koottu
ympäristölautakunta, joka kokoontuu noin kerran kuussa.
Ympäristökeskus vastaa luonnon-, ilman- ja vesiensuojelusta sekä jäte- ja
ongelmajätehuollon valvonnasta. Ympäristökeskus huolehtii myös Espoon
kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden ja luontopolkujen hoidosta.
Ympäristökeskus teettää luontoselvityksiä ja järjestää luontoretkiä. Villa
Elfvikin luontotalossa toimii ympäristövalistuskeskus sekä
näyttelytoimintaa. Ympäristölautakunnan ja -keskuksen kokonaismenot
vuonna 2006 oli 1,58 milj. euroa.
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Ympäristökeskuksen henkilökunta
ympäristönsuojelupäällikkö
Tuula Hämäläinen-Tyynilä
valvontajaos
ympäristön- ja luonnonsuojelujaos
hallinto
Villa Elfikin luontotalo
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Ympäristökeskuksen antamat
lausunnot
2006
valvontajaos
43
ympäristö- ja
97
luonnonsuojelujaos
yhteensä
140

Ympäristö- ja luonnonsuojelujaoksessa annettiin lisäksi
sähköpostitse 146 kannanottoa.
Ympäristölupia myönnettiin v. 2006 yhteensä 17 ja muita lupia ja
päätöksiä vajaa 200 kpl.

Valvotut kohteet
Valvontajaoksessa valvottavia
kohteita ovat lupa- ja
ilmoituskohteet, sekä kiinteistöjen
ja yritysten jätehuolto,
roskaamistapaukset ja muut
erilaiset valitukset, joiden määrä
vaihtelee vuosittain. Vuonna 2006
valvottuja kohteita oli noin 650.
Ympäristö- ja luonnonsuojelujaos
valvoo arvokkaita luontokohteita,
luonnonsuojelualueita,
luonnonmuistomerkkejä,
uhanalaisia lajeja, luontopolkuja
yms. Valvottavia kohteita vuonna
2006 oli noin 250.

Ympäristölautakunnan kokous
pidettiin 16.8.2006 Pentalan
saaressa, jossa lautakunnan
jäsenet tutustuivat myös alueen
luontoon

Ympäristölautakunnan aloitteesta järjestettiin polttolaitosseminaarin 16.5.2006
luottamus- ja virkamiehille sekä muille yhteistyötahoille. Seminaarissa
keskusteltiin jätteenpolttolaitoksen toteutuksesta pääkaupunkiseudulle ja
mahdollisista sijoituspaikoista.
Ämmässuon hajuhaittoihin on tulossa helpotusta kun vuoden 2006 lopussa
otettiin käyttöön uusi kompostointilaitos ja jätevoimalan perustamisesta
päätettiin YTV:n hallituksessa. Espoon ympäristökeskus valvoo Ämmässuon
toimintaa.

Villa Elfvik
Villa Elfvik on mukana Uudenmaan ympäristökeskuksen vetämässä
Lintulahdet Life ympäristökasvatusosion toteutuksessa, jossa Villa Elfvik
on vastannut oppimateriaaliryhmän työstä ja lisäksi se on ollut mukana
kehittämässä uusia kosteikkoretkiä.

Villa Elfvikin Luontotalo
sijaitsee Laajalahden
luonnonsuojelualueen
pohjoisreunalla, jossa on
luontopolku. Vuonna 2006
Villa Elfvikissä kävi 28400
henkeä. Alueen luontopolku
ja lintutornit ovat tätäkin
suositumpia.

Vuoden 2006 ympäristöohjelman teemana oli ilmastonmuutoksen
torjunta ja siihen varautuminen. EU kampanjoi samaan aikaan ja
YTV:ssä valmisteltiin pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaa.
Ympäristökeskus järjesti kaupunginvaltuustolle ja lautakunnille yhteisen
ilmastonmuutokseen liittyvän elokuvaillan syksyllä 2006. Elokuvana oli
Al Goren epämiellyttävä totuus.

Ympäristökeskus ja Villa Elfvikin luontotalo
toteuttivat ilmastonmuutosnäyttelyn yhdessä
Helsingin ja Vantaan kaupunkien
ympäristökeskusten kanssa.
Näyttelyyn on koottu eri-ikäisten ihmisten
kysymyksiä ilmastonmuutoksesta.
Vastauksiksi on koottu viimeisintä
tutkimustietoa alan asiantuntijoilta. Näyttelyn
pääviestinä on, että pahimpien skenaarioiden
ei tarvitse toteutua, vaan jokainen voi tehdä
viilentäviä valintoja. Näyttelyn avulla halutaan
myös rohkaista ihmisiä tekemään tyhmiä
kysymyksiä - tai pikemminkin auttaa
oivaltamaan, että sellaisia ei ole.

Perintömetsä
Espoo päätti 14.3.2006
perustaa perintömetsän
suojellakseen 27 hehtaarin
suuruisen metsäalueen Espoon
Keskuspuiston Kuurinmetsän
alueella. Perintömetsän suojelu
perustuu Espoon kaupungin ja
WWF:n (Maailman
luonnonsäätiö) väliseen
sopimukseen. Espoon
perintömetsä nimettiin Ritvan
metsäksi edesmenneen
ympäristönsuojelupäällikkö
Ritva Veijosen muistoksi ja
perintömetsän avajaiset
pidettiin 2.6.2006.

Ympäristökeskus kartoitti kesällä 2006 kaupungin alueella esiintyvät
arvokkaat geologiset kohteet. Espoossa ei ole aiemmin arvioitu
kohteiden määrää eikä niiden maisemallista tai luonnonsuojelullista
merkitystä. Kaupungin alueella on rikas ja monipuolinen geologisten ja
luonnonmaantieteellisten kohteiden valikoima. Työn tuloksena laaditun
raportin tavoitteena on esitellä Espoon geologiaa yleisesti ja lisätä
tietämystä geologisten kohteiden esiintymisestä ja niiden
merkityksestä.
Kansikuva on Harahomenin saaren eteläosasta, joka on monipuolinen
ja kaunis luontokohde.

Ympäristökeskus julkaisi
Espoon Kauklahdessa
järjestettyjä asuntomessuja
varten Messualueen ekoteot esitteen, jossa annettiin
vinkkejä alueen asukkaille ja
rakentajille ympäristöteoista.
Lisäksi esitteessä esiteltiin
alueen luonto- ja
kulttuurikohteita.
Asuntomessualueen
välittömässä läheisyydessä on
Kauklahden kallionalusketo,
jossa kasvaa mm. ketoneilikkaa
ja keltamataraa

Espoon ympäristökeskus on Espoo-strategian mukaisesti teettänyt
Espoon kaupungin meluntorjuntaselvityksen, jossa on käsitelty ja
arvioitu Espoon melutilannetta aikajaksolla 2005-2030.
Meluntorjuntaselvityksessä keskityttiin katuverkon melutilanteeseen ja
valittiin sellaiset ongelmallisimmat, meluntorjuntaa kaipaavat kohteet,
jotka ovat kaupungin omin keinoin paranneltavissa.
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