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Lainsäädäntö

Lainsäädäntö
ympäristöministeriössä kertoo
ympäristölaeista ja niiden
säätämisestä. Ilmastolain
uudistuksesta löytyy Eduskunnan
kirjaston tietopaketti. Maankäytön
ja rakennuslain uudistuksesta
tiedottaa ministeriö. Finlex sisältää ajantasaisen Ympäristönsuojelulain.
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Ympäristö

Ymparisto.fi on tärkeä lähtöpaikka ympäristötiedon etsijälle. Se on valtion
ympäristöhallinnon toimijoiden yhteinen palvelu. Ympäristön tilaa, sen
tutkimusta ja suojelutoimia, myös rakentamista ja kaavoitusasioita kannattaa
tutkia sieltä.

Ympäristöministeriön sivustossa tiedotetaan asunto- ja ympäristöhallinnosta,
ympäristötutkimuksesta, luonnon- ja ympäristönsuojelusta,
ympäristövahingoista,  -palveluista, kestävästä kehityksestä sekä
kaavoituksesta. Sieltä löytyy myös tietoa kansainvälisestä
ympäristötoiminnasta ja siihen osallistumisesta sekä Hiilineutraali Suomi
2035 -ohjelma.

Muita kiinnostavia lähteitä:
Suomen ympäristökeskus SYKE
Tilastokeskus Ympäristö ja luonnonvarat
Suomen luonnonsuojeluliitto
WWF Suomi
Euroopan ympäristökeskus
Ympäristösatelliitti Envisat

 

https://kirjastotfi.creamailer.fi/email/6163e519dc37d
https://www.ymparisto.fi/fi-FI
https://www.ymparisto.fi/fi-FI
https://ym.fi/etusivu
https://ym.fi/eu-ja-kansainvalinen-yhteistyo
https://ym.fi/hiilineutraalisuomi2035
https://www.syke.fi/fi-FI
https://www.stat.fi/til/ymp.html
https://www.sll.fi/
https://wwf.fi/
https://www.eea.europa.eu/fi
https://earth.esa.int/eogateway/missions/envisat/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
https://ym.fi/lainsaadanto-asuminen
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/ilmastolain-uudistaminen.aspx
https://ym.fi/maankaytto-ja-rakennuslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
https://www.makupalat.fi/fi/k/3419/hae?category=114389&sort=title&order=asc&f[0]=language:fi&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%2F2021+Ymp%C3%A4rist%C3%B6&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/k/291/hae?category=114390&sort=title&order=asc&f[0]=language:fi&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%2F2021+Ymp%C3%A4rist%C3%B6&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/k/all/hae/?f[0]=field_asiasanat:62449&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%2F2021+Ymp%C3%A4rist%C3%B6&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/search/node/ymp�rist�nsuojelu AND osallistuminen?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%2F2021+Ymp%C3%A4rist%C3%B6&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/k/all/hae?sort=title&order=asc&f[0]=field_asiasanat:65981&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%2F2021+Ymp%C3%A4rist%C3%B6&utm_content=%5Bemail%5D
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi
https://www.makupalat.fi/fi/k/1402+8636+745+24782+26417+10072+114128/hae?category=114125&sort=title&order=asc&f[0]=language:fi&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%2F2021+Ymp%C3%A4rist%C3%B6&utm_content=%5Bemail%5D
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Ilmastonsuojelu

Ilmasto ja sen suojelu ovat olleet
näkyvästi esillä pitkään. Materiaalia
aiheesta löytyy runsaasti. Asian
tutkimisen voi aloittaa
Ympäristöhallinnon kokonaisuudesta
Ilmasto ja ilma tai Ilmasto-oppaasta.
Ilmansuojelutietoa löytyy
Ympäristöministeriön sivulta
Ilmansaasteet ja ilmansuojelu.
Arjen tietoa olemme tottuneet
lukemaan vaikkapa Ilmatieteen
laitoksen katsauksesta Ilmanlaatu
Suomessa. THL:n Ilmastonmuutos
analysoi muutoksen vaikutuksia
terveyteemme. Kansainvälistä
tutkimusta esittelee mm. sitoutumaton
Climate Group.  

Makupalat.fi Ilmastonsuojelu

 

Vesiensuojelu

Ympäristöhallinnon Vesiensuojelu
ja Meri -osiot kertovat
valtakunnallisesta vesistöjen hoidosta
ja suojelusta, Suomen
Vesiensuojeluyhdistysten Liitto
alueellisten vesiensuojeluyhdistysten
toimista. Suomen
luonnonsuojeluliiton Vesistöopas
luo katsauksen vesistöihin, niiden
ekosysteemiin ja eliöstöön. Järvi-
meriwiki sisältää vesistötietoa,
sanastoa ja havaintoja. SYKEn
Vesikartasta voi tutkia vesien tilaa.
Suomessa huolta herättää Itämeren
tila. Lähteitä on koottu Makupalat.fi-
kokoelmaan Itämeri ja vesien
suojelu.

Makupalat.fi Vesiensuojelu

 

 

Ympäristökasvatus

Materiaalia ympäristökasvatukseen ja
kestävän kehityksen tielle on koottu
Mappa.fi:n, WWF
ympäristökasvatukseen sekä
opetusmateriaaliin. Uhkaavien
tulevaisuudenkuvien synnyttämää
ympäristöahdistusta voi helpottaa
Ympäristöahdistus.fi:ssä ja Vihreän
lipun erityisesti lapsille suunnattujen
oppimateriaalien Luonto ja tunteet ja
Pieni opas ympäristöahdistukseen
avulla.

Makupalat.fi ympäristökasvatus ja
ympäristöahdistus

 

Ympäristötekoja

Tiedon paljouden keskellä jää
askarruttamaan, miten omilla
toimillaan voisi vaikuttaa. Ohjeita ja
vinkkejä on tuotettu paljon, mm. 100
fiksua arjen tekoa, Ilmastodieetti,
Hiilihelppi, Ekotuki. Kirjastojen
ympäristötekoja löytyy Vihreästä
kirjastosta. Kiinnostavan
näkökulman ympäristön ja elämän
muutoksiin antaa tietokirjailija Risto
Isomäki haastattelussaan
Kirjastokaistalla.

Makupalat.fi osallistuminen
ympäristönsuojeluun

 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ilmasto_ja_ilma
https://ilmasto-opas.fi/fi/
https://ym.fi/ilmansaasteet-ja-ilmansuojelu
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmasto-ja-saa/ilmastonmuutos
https://www.theclimategroup.org/
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https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Meri
https://vesiensuojelu.fi/
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08/vesisto_opas_netti_2018.pdf
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu
https://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta
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http://mappa.fi
https://wwf.fi/opettajille/
https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/
https://www.ymparistoahdistus.fi/
https://www.luontojatunteet.fi/
https://vihrealippu.fi/ymparistoahdistus/
https://www.makupalat.fi/fi/search/node/ymp%C3%A4rist%C3%B6kasvatus?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%2F2021+Ymp%C3%A4rist%C3%B6&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/search/node/ymp%C3%A4rist%C3%B6 AND ahdistus?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%2F2021+Ymp%C3%A4rist%C3%B6&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/
https://hiilihelppi.fi/
https://www.ekotuki.fi/
https://www.kirjastot.fi/vihreakirjasto?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%2F2021+Ymp%C3%A4rist%C3%B6&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.kirjastokaista.fi/kirjailijahaastattelussa-risto-isomaki/
https://www.makupalat.fi/fi/search/node/ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelu AND osallistuminen?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%2F2021+Ymp%C3%A4rist%C3%B6&utm_content=%5Bemail%5D


 

Rakentaminen ja kaavoitus

Ympäristöministeriön vastuualueisiin
kuuluvat myös rakentamisen ja
maankäytön säännökset sekä
linjaukset. Rakennetun ympäristön ja
kaavoituksen tietoja on Liiterissä
sekä Lupapisteessä, josta voi myös
hakea lupia usean kunnan alueelta.
Korjaustietoa ja neuvontaa on hyvä

etsiä Ymparisto.fi:sta ja perinnekorjaamisen ohjeet Museoviraston
korjauskorteista.

Makupalat.fi Rakentaminen

 

   

 

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden
katoaminen maailmassa näkyy
kansainvälisen luontopaneeli IPBES:n
raportissa Global Assessment
Report on Biodiversity and
Ecosystem Services. Suomen lajeja
voi tutkia Laji.fi:ssä, lajien
uhanalaisuutta Punaisesta kirjasta.
Punainen kirja löytyy myös
Luontotyyppien uhanalaisuudesta.
Luonnon kirjo -lehti kertoo
ajankohtaisasiaa
monimuotoisuudesta ja aiheen
havainnollistaminen käy esimerkiksi
oppimateriaalien Monimuotoisuutta
tutkimassa tai Luonnon
monimuotoisuus avulla.

 

Paikkatieto

Paikkatietoa voi etsiä
Maanmittauslaitoksen
Paikkatietoikkunasta.
Ympäristöaiheinen paikkatieto on
tallennettu SYKEn
paikkatietoaineistoon, uhanalaiset
metsät Metsäkarttaan, päästöjä
kuvataan FINPRTR:n päästökartalla
ja Päästöt.fi:ssä.
Luonnonvarakeskus tuo kartalle
biomassatiedot Biomassa-
atlaksessa. Geologian
tutkimuskeskuksen karttapalvelut
sisältävät mm. turpeen,
pohjatutkimuksen ja maaperän
taustapitoisuuksien kartat.

 

 

https://ipbes.net/global-assessment
http://laji.fi
https://punainenkirja.laji.fi/
https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/
https://www.luonnonkirjo.fi/fi-FI
https://luonnonmonimuotoisuus.fi/
https://vihrealippu.fi/luonnonkirjo/
http://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
https://www.syke.fi/avointieto
http://www.metsakartat.fi/
http://prtr.fi/
http://paastot.fi/
https://www.luke.fi/biomassa-atlas/
https://www.gtk.fi/palvelut/aineistot-ja-verkkopalvelut/karttapalvelut/
https://ym.fi/rakentaminen-ja-maankaytto
https://www.ymparisto.fi/liiteri
https://www.lupapiste.fi/
https://www.ymparisto.fi/korjaustieto
https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/julkaisut/korjauskortit
https://www.makupalat.fi/fi/k/1402%2B8636%2B745%2B24782%2B26417%2B10072%2B114128/hae?category=114125&sort=title&order=asc&f%5B0%5D=language%3Afi&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+10%2F2021+Ymp%C3%A4rist%C3%B6&utm_content=%5Bemail%5D


 

Makupalat.fi

Liito-oravan jäljillä
Luontotyyppien punaisen kirjan verkkopalvelu
Villa Lante al Gianicolo : rakennushistoriaselvitys

Ajankohtainen kokoelma

Luonnonsuojelu

 

 

 

Kysy kirjastonhoitajalta

Luin artikkelin, joka kertoi miehestä, joka elää lähes täysin ilman rahaa.
Kiinnostuin hieman aiheesta ja kysyisinkin yleisesti, että olisiko tiedossa
kirjoja, jotka kertovat ihmisistä, jotka elävät ilman rahaa ?

 

 
Makupalat.fi     Twitter @Makupalat     Tiedonhaku     Digiopastus

Tiedonhaun uutiskirjettä julkaisee Kirjastot.fi.
 

 

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, Tiedonhaun uutiskirjeen tilaajat.
Jos haluat peruuttaa tilauksesi, klikkaa tästä.
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