






1.Taulukko. Kun-

tien pääasialliset 

ympäristötehtävät

Toiminta-
alue  

Viheralueiden 
kunnossapito 

Jätehuolto

Ympäristökou-
lutus

Ympäristöval-
vonta

Ympäristö-
vaikutuksien 

Ympäristölupien 
myöntäminen

Ympäristön 

Luonnonsuojelu

Eläinten pito

 Veden käyttö

Ilmansuojelu

Kaavoitus ja 
rakentaminen

Viheralueiden rakentaminen, ylläpito, 
hakkuu-ja leikkauslupien myöntämi-
nen, kaupunginmetsien hoito yms.

Jätteiden lajiteltu keruu,  jätekuljetuk-
sien järjestäminen, jätesuunnitelma, 
vaarallisten jätteiden käsittelyluvan 
hakemuksien lausunnot yms.

Ympäristökoulutuksen 
järjestäminen

Kuntien ympäristövalvonta

Jäätmeloa, keskkonnakompleksloa, 
maavara kaevandamisloa, vee-eri-
kasutusloa, välisõhu saasteloa jm 
keskkonnalubade taotlustele seisukoha 
esitamine

Kuntien ympäristöseurannan 
järjestäminen

Luonnonsuojelun järjestäminen  
paikallistasolla

Eläinsuojelu, lemmikkieläimet,
kodittomat eläimet yms.

Vesistöjen suojelun järjestäminen, jä-
tevesien käsittelylupien myöntäminen 
paikallistasolla yms

Ilmansuojelun järjestäminen, ilman-
laadun seuranta, melun melutason 
vähentämisen toimintaohjelma yms.

Ympäristösuojelun vaatimusten asetta-
minen kaavoituksille ja rakennushank-
keille, kaavoituksista ja rakennushank-
keista sopiminen muiden osapuolien 
kanssa ja asetettujen vaatimuksien 
noudattamisen seuranta

Ympäristöluvan, ympäristön yhtenäislu-
van, vedenkäyttöluvan, päästölupien ym. 
Ympäristölupaanomuksien lausunnot

Tehtävä

j



Narvassa ja Tallinnassa tutkittiin ympä-
ristökysymyksissä sovellettuja asukkaiden 
osallistumisen muotoja ja menetelmiä. 

Osallistumisen menetelmien erittely 
kolmella tasolla – tiedottaminen, konsul-
toiminen ja osallistuminen – osoitti, että 
asukkaiden pääasiallisena osallistumisen 
muotona on ollut asukkaiden tiedottami-
nen, sitä seuraa eturyh-mien konsultoimi-
nen ja vähiten on sovellettu julkisuuden ja 
eturyhmien akltiivista osallistu-mista koko 
päätöksentekoprosessiin. Eturyh-mät, jotka 
osallistuvat Tallinnassa ympäristö-keskus-
teluihin ovat Tallinnan ympäristöjärjes-töt, 
kaupunginosiin perustetut kotiseutuseurat 
ja asuntoyhdistukset. Narvassa edustavat 
asukkaita pääasiallisesti asuntoyhdistyk-
set. Asuntoyhdistyksien kanssa tehtävää 
yhteistyö-tä johtaa kaupunginhallituksessa 
työskentelevä yhteyshenkilö.

käytetään kummassakin kaupungissa 
eniten omaa nettisivua ja kaupungien omia 
sanomalehtiä. Tiedotuspäiviä ja muita info-
tapahtumia on järjestetty pääasiallisesti 

TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ

JULKISUUDEN TIEDOTTAMISEKSI

talaki, ympäristövaikutuksien arvioimisen 
ja ympäristöjohtamisen laki, luonnonsuoje-
lulaki, pakkauslaki, vesilaki, ilmansuojelu-
laki ym.

Alempana on esitetty kuntien pääasialliset 
ympäristötehtävät.



Jätekysymykset 81%

58%

29%

Vesiasiat

Ympäristölupien 
hakemukset ja 
luonnonsuojelun 
kysymykset

Kuva 2. v.2009. 

järjestetty valtakun-

nallinen tutkimus 

kuntien ympäris-

töasiantuntijoiden  

työn tärkeimmistä 

painopistealueista

asuntoyhdistyksille. 

Monessa haastattelussa tuotiin esille, että 
asukkaiden kanssa välitön kontakti ja seli-
tysten antaminen ovat paras tapa sanoman 
perille saattamiseksi. 

Ympäristöön liittyvästä  tiedotustoimin-
nasta valtaosa on yhteydessä  jätehuoltoon. 
Tallinnassa on suurena ongelmana myös 
eläinsuojelu ja eläinten pitoon liittyvät 
kysymykset ja tästä johtuen on tätä aihetta 
käsitelty enemmän kuin Narvassa.

Kummankin kaupungin kotisivuilla on mo-
nenlaista ympäristötietoa, mutta sitä ei ole 
helppo löytää, koska tiedot ovat hajallaan 
eikä niitä ole keskitetty yhteen paikkaan. 
Esimerkiksi on puutteellisia tietoja ilmas-
tosta, energiankäytöstä ja melusta sekä 
Narvan että Tallinnan  sivuilla.



käytetään eniten laista johtuvia osallistu-
misen muotoja – lakiehdotuksien esittelyä 
ja julkisia keskustelutilaisuuksia. 

Vähemmän on sovellettu asukkaiden 
mielipiteen selvittämisen muita muotoja 
kuten ympäristökysymyksien mielipide-
tutkimukset, pyöreän pöydän keskustelut 
konkreettisista aiheista, kansalaisyhdistyk-
sien edustajien osallistumista työryhmiin, 
eturyhmien edustajien lautakuntien perus-
tamista yms.  

Konsultoimiset lakiehdotuksen julkisen 
esittelyn ja keskustelutilaisuuden järjestä-
misen avulla ovat tehokkaampia siinä ta-
pauksessa, mikäli ne järjestetään käsittelyn 
varhaisessa vaiheessa – lopulliset päätökset 
eivät ole vielä syntyneet ja julkistamisella 
tehtyjä ehdotusia voi vielä ottaa huomioon.

Kummankin kaupungin kehitysohjelman 
laatimisen yhteydessä on ollat julkisuudel-
la mahdollisuus esittää omia ehdotuksia, 
mutta asiakirjat ovat silloin olleet jo melko 
lopullisessa muodossa ja asukkaiden edus-
tajat eivät ole saaneet osallistua koko tähän 
prosessiin. 

tuetaan pääsääntöisesti aattellisten yhdis-
tyksien hankkeiden rahoituksilla tai tukira-
hoituksilla. 

Jatkuvaa toiminnan tukea Tallinnan kotiseu-

JULKISUUDEN KANSSA
KONSULTOIMISEKSI

LAAJAN YLEISÖN OSALLISTUMISTA



tuseurat eivät saa. Samalla tehostaisi kan-
salaisyhdistyksien suurempi tukeminen ja 
osallistuminen myös julkisen sektorin työtä – 
julkisuuden tiedottamista ja konsultoimista, 
mitä virkamiehet eivät pysty tekemään jo-
kaisen yksittäisen henkilön kanssa erikseen.  

Narvassa oltiin enemmän sillä kannalla, että 
asukkaiden pitäisi itse olla aktiivisempia ja 
käyttää hyväksi tarjolla olevia mahdollisuuk-
sia. 

Tallinnan kaupungin virkamiesten mielestä 
tulisi asukkaiden ehdotuksien olla paremmin 
perusteltuja. 

Osallistumismallien tehokkuden arvioimi-
seksi olisi tarpeellista eri tutkimuksen avulla 
tutkia erikseen osallistuvien henkilöiden 
arviointeja..

Työn tuloksien pohjalla voimme tuoda 
esille seuraavia suosituksia osallistumisen 
tuloksellisuuden parantamiseksi ympäristö-
kysymyksissä:

1. Osallistumisen pariaatteiden 
määrittäminen: 
Osallistumisen periaatteen eli osallistu-
misen hyvän tavan sopimiseen täytyy 
ottaa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet 
osapuolet kummassakin kaupungissa. Nii-
tä periaatteita tulee noudattaa kaupungin 
kaikkien kehitysasiakirjojen, kaavoituk-

SUOSITUKSIA OSALLISTUMISEN 
TULOKSELLISUUDEN 
PARANTAMISEKSI



2. Julkisuuden tiedottamisen 
tehostaminen: 
Pohtia kaupunkien ympäristökatsauksien 
laatimisen tarpeellisuutta. Systemaatti-
nen yleiskatsauksen laatiminen  auttaisi 
seurata kaupunkiympäristön muutoksia ja 
ennustaa suuntauksia 

Samoin pitäisi ajatella kaupunkien netti-
sivujen avulla tiedottamista ympäristöön 
liittyvistä tulevista toiminnoista ja vuoden 
työohjelmista ympäristöalalla. 

Narvan kaupungin kotisivuilla voisi 
ympäristö olla erillisena aiheena etusivun 
valikossa ja sen alle olisi hyvä keskittää 
koko tarpeellinen tieto ja linkit. Jokaisen 
alaotsikon alla pitäisi osoittaa asiasta vas-
taavien virkailijoiden yhteystiedot, jotta 
kaupunkilaiset tietäisivät, kenen puoleen 
kääntyä. 

Asukkaiden tietotason kohottamiseksi 
olisi tarpeen pohtia laajalle yleisölle tar-
koitettujen tiedotustapahtumien järjes-

sien ynnä muiden lakitekstien laatimisen 
yhteydessä. Tämän asiakirjan on oltava 
kaupunginhallituksen nettisivuilla hel-
posti löydettävissä ja kuvattava seuraavia 
vaiheita:

• osallistumisen tavoitteen määrittely;
• Osallistuvien osapuolien määrittely;
• Osallistumisohjelman laatiminen (osal-

listuminen mahd. aikaisessa vaiheessa, 
osallistumisen muodot ja välineet, kesto, 
osapuoltenvälinen yhteydenpito yms.);

• Osallistumisen tuloksien arvioiminen ja 
tuloksista tiedottaminen.



tämistä, missä selitettäisi julkisuuden 
osallistumisen mahdollisuuksia päätök-
sentekoprosessiin ja ympäristökysymyk-
sien ratkaisemiseen: miksi kannattaa 
osallistua, mistä löytää tarpeellista tietoa 
ja miten on mahdollista  ilmaista omaa 
mielipidettä, mikä on ympäristövaikutuk-
sien arviointi ja miten siihen osallistua. 

Asukkaiden osallistumista helpottaisi 
myös muiden välineiden käyttöönotto 
kuten esim. ympäristövaikutuksien arvioi-
misen ilmoituksien ja kaavoitusrekisterin 
keskinäinen yhdistäminen.

3. Julkisuuden konsultoinnin 
tehostaminen: 
Mikäli ympäristövaikutuksien arviointia 
kehitysasiakirjan menettelyssä ei järjes-
tetä tulisi järjestää eturyhmille työn alla 
olevien kehitysasiakirjojen julkisia esit-
telytilaisuuksia. Valtuuston julkisesta is-
tunnosta ei ole riittävästi, koska tavalliset 
kaupunkilaiset eivät yleensä niissä käy. 
Julkisuuden mielenkiintoa konsultointia 
kohti kohottaa myös julkisen pa-lautteen 
antaminen. Konsultoimisen yhteydes-sä 
esitetyt ehdotukset tulisi taulukkomuo-
dossa lisätä kehitysohjelman liitteeseen 
ja siinä yh-teydessä osoittaa huomioon 
otetut ja huomiot-ta jääneet ehdotukset, 
perustelut ja niiden vaikutus päätökseen 
Kaikkien kehitysasiakirjojen kohdalla 
tulisi luetella nimellisesti kaikki, joiden 
kanssa asiakirjan laatimisen yhteydessä 
konsultoitiin. Merkittävän suurta julkista 
mielenkiintoa aiheuttavien asioiden suun-
nittelussa kannattaisi antaa mahdollisuus 
mielipiteiden esittämiselle jo lähtötehtä-
vän laatimisen yhteydessä.



4. Julkisuuden osallistumisen
tehostaminen:
Osallistumisen tehostamiseksi tulisi 
edistää kotiseutuseurojen perustamista ja 
niiden tukemista. Sellaiset seurat vahvis-
tavat tiedon leviämistä ja he ovat oman 
paikkakuntansa ihmisten mielipiteiden 
kantajia. Tasavertaisena kumppanina 
oman alueen päätöksien tekoon osallistu-
malla edistetään samalla myös kaupun-
ginympäristöä ja ihmisten elämänlaatua. 
Tavanomaisen tiedottamisen lisäksi 
täytyy seuroille lähettää välitöntä tietoa 
paikkakuntaan liittyvistä toiminnoista, 
aluetta koskevien päätösten ynnä muun 
aineiston valmistelusta. Tätä varten on 
mahdollista perustaa aatteellisten yhdis-
tyksien infolisti, mihin lisätään ne yhdis-
tykset ja seurat, joita kiinnostaa informaa-
tio kaupungin ympäristöstä. Tulisi miettiä 
myös näiden seurojen toimintakulujen 
(osallista) kattamista. 

Tallinnan tulisi pohtia pyöreän pöydän 
perustamista Narvan tavalla aattellisille 
yhdistyksille, onhan Tallinnassa sellaisia 
yhdistyksia monta kertaa enemmän ver-
rattuna Narvaan. Tämä olisi tärkeä myös 
tiedottamisen ja konsultoimisen kannalta.

Asukkaita ja heidän yhdistyksiä voisi 
kaupungin elinympäristön suojelutyöhön 
innoittaa myös ympäristöstrategian tai –
kehitysohjelman laatimisella Narvassa ja 
strategian uusimisella Tallinnassa. Toi-
minnan tuloksellisuuden kannalta tulisi 
koko prosessi sekä rahoituksellisesti että 
ajallisesti suunitella suurella huolella.




