YMPÄRISTÖKESKUS EDISTÄÄ
YMPÄRISTÖVASTUULLISUUTTA

MITÄ YMPÄRISTÖKESKUS TEKEE?

MITEN YMPÄRISTÖKESKUS TOIMII?

Ympäristökeskus

Ympäristökeskus

• käsittelee ympäristöön liittyviä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintiasioita
• valvoo ja tarkastaa toimintoja, jotka voivat aiheuttaa
ympäristön pilaantumista
• edistää hyvää elinympäristöä ja ekosysteemipalvelujen
toimivuutta Espoossa kokonaisuutena
• kehittää kaupungin ilmastotyön vaikuttavuutta
• edistää ympäristötietoisuutta ja -vastuullisuutta kaupunkiorganisaatiossa sekä espoolaisten yrittäjien ja muiden
toimijoiden sekä asukkaiden keskuudessa
• opettaa ja kouluttaa ympäristövastuullisuuteen sekä
tarjoaa luontoelämyksiä
• ennakoi ympäristöhaasteita ja tarjoaa tukea niiden ratkomiseen
• seuraa ympäristömuutoksia Espoossa ja toimii ympäristön tilan parantamiseksi
• neuvoo ja ohjeistaa asiakkaitaan Espoon luonto- ja ympäristöasioissa
• viestii ympäristöasioista kiinnostavasti ja selkeästi nykyaikaisia viestintäkeinoja käyttäen
• osallistuu kaupungin hankkeiden ja suunnitelmien
valmisteluun edistämällä ympäristön kannalta parhaita
ratkaisuja
• vaikuttaa muiden viranomaisten päätöksiin tarjoamansa
asiantuntemuksen kautta
• pyrkii ohjaamaan oikean vastuuviranomaisen puoleen
silloin, kun ympäristökeskuksella ei ole asiassa toimivaltaa.

• kohtelee arvostavasti kaikkia asiakkaita ja asiakasryhmiä
• kohtelee tasapuolisesti kaikkia asiakkaitaan edistäen
Espoon ympäristön ja luonnon kannalta hyvää ratkaisua
• palvelee asiakkaitaan asiantuntevasti ja luotettavasti
• jakaa tietoa aktiivisesti ja avoimesti
• tekee aktiivisesti yhteistyötä ja verkostoituu asiakkaidensa kanssa
• pyrkii jatkuvuuteen asiakassuhteissaan
• pitää esillä ympäristökeskuksen asiantuntemusta ja
osaamista
• yhdistää eri osaamisiaan palvellakseen asiakkaitaan
• seuraa ympäristöalan kehityssuuntia ja soveltaa niitä
työssään.

Ympäristökeskuksen asiakkaita ovat
• ympäristövalvottavat Espoossa toimivat yritykset ja
toiminnanharjoittajat
• espoolaiset asukkaat
• Villa Elfvikin luontotalon kävijät
• Espoon kaupungin sisäiset asiakkaat, joita ovat luottamushenkilöt, kaupungin toimialat, toimintayksiköt ja
erilaiset yhteistyöryhmät
• Espoon kaupungin ulkoiset sidosryhmät ja yhteistyökumppanit, joita ovat Espoossa toimivat yhdistykset ja
järjestöt, muut kaupungit ja viranomaiset, oppilaitokset
ja muut yhteistyötahot.

Vastuutahot asioissa, jotka eivät kuulu ympäristökeskuksen toimivaltaan:
• Maankäyttöön (mm. maa-ainesten läjitys ja varastointi, metsänhakkuut) liittyvät toimenpideluvat ja poikkeamispäätökset ja
maisematyöluvat ja niiden valvonta (Espoon kaupungin rakennusvalvonta ja kaupunkisuunnittelukeskus)
• Espoon alueella sijaitsevien, vaikutuksiltaan merkittävien toimintojen ja laitosten ympäristölupien myöntäminen (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) ja valvonta (Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus)
• Ympäristöterveyteen liittyvät asiat: sisäilma, sisämelu, talousveden laatu ja haittaeläimet (Espoon seudun ympäristöterveys)
• Kaupungin viheralueiden suunnittelu, puistojen hoito ja metsänhakkuut (Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus)
• Katujen ja muun infrastruktuurin suunnittelu (Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus)
• Luvattomien kaatopaikkojen ja roskaantuneiden kohteiden
siivoaminen (roskaaja tai kiinteistön omistaja)
• Öljyvahinkojen alkutorjunta ja tulvavahingot (Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitos)
• Pilaantuneen maaperän kunnostukset ja niihin liittyvät luvat
(Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

