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Esityksen sisältö
• Ympäristö- ja ilmastotavoitteet teemoittain:

• Liikenne
• Ilmasto
• Luonto ja virkistys
• Osallisuus
• Vihreä talous ja kiertotalous
• Kaupungin ympäristöjohtaminen

• Yhteenveto
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Teema 1. 
Kestävä liikkuminen ja liikenteen 
ympäristöhaittojen minimointi 

1.9.2017 Etunimi Sukunimi 31.9.2017 Esa Nikunen
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Kuva: HSL

Strategiaesityksessä on:
• Kestävän liikkumisen lisääminen
• Liikenneinvestoinnit ja maankäyttö suunnitellaan 

yhdessä
• Vähäpäästöisyys etenee, vähennetään 

terveydelle haitallisia päästöjä
• Älykkään liikennejärjestelmän edelläkävijä, 

testialusta Mobility as a Service

Puuttuu:
• Liikenteen meluhaittojen vähentäminen?
• Autoilun vähentämisen keinot? (Tiemaksut ym. 

liikenteen hinnoittelu kustannustehokkain ilma-
ja ilmastopäästöjen vähennyskeino.)



Teema 2. 
Helsinki on kansainvälinen 
edelläkävijä ilmastonmuutoksen 
hillinnässä ja sopeutumisessa
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Kuva: Helen Oy mediapankki

Strategiaesityksessä on:
• Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 60 % (1990-2030)
• Hiilineutraali Helsinki 2035 mennessä
• Ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpideohjelma
• Kehitetään kokonaisvaltaista energiatalouden osaamista

Puuttuu:
• Helsinki tunnetaan ilmastonkestävänä kaupunkina, joka on 

sopeutunut muuttuvaan ilmastoon ja integroinut 
sopeutumisen toimintaansa

• Laaditaan sopeutumissuunnitelma 
• Kaupunki käynnistää lähiöiden Energiarenessanssi-

ohjelman



Helsingin ilmastotavoitteet ja 
päästökehitys
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Teema 3. 
Turvataan viher- ja sinialueiden 
ekologinen laatu, saavutettavuus ja 
terveysvaikutukset
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Strategiaesityksessä on:
• Viher- ja sinialueiden ekologinen laatu, saavutettavuus ja 

terveysvaikutukset turvataan
• Viherpinta-alaa lisätään kaupunkirakenteessa
• Merellinen strategia
• Helsingin vesistöjen tilaa parannetaan
• Vaelluskalakantojen elpyminen
• Luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan
• Suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen
• Kansallinen kaupunkipuisto 

Puuttuu:
• Vieraslajien torjunnan tehostaminen
• Uudistetaan Itämeri-toimenpideohjelma ja kehitetään 

Itämerihaastetta (mm. merellisen strategian linkitys tähän)



Teema 4. 
Parempi Helsinki tehdään yhdessä
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Strategiaesityksessä on:
• Helsinki nopeuttaa omaa päätöksentekoaan ja 

keventää byrokratiaa
• Helsinki luo aktiivisesti kumppanuuksia
• ”Kaupunki mahdollistajana”
• Helsingin toimintamalli perustuu 

mahdollisimman suureen avoimuuteen ja 
läpinäkyvyyteen

• Avoimen datan edistäminen
• Teknologian edelläkävijä

Esa Nikunen



Teema 5. 
Helsinki on tunnettu ympäristöviisas 
vihreän talouden ja kiertotalouden 
kaupunki
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Helen Oy mediapankki / Ville Rinne

Strategiaesityksessä on:
• Kansainvälisenä menestystekijänä tunnistettu 

ilmastoasiat ja kiertotalous
• Helsinki haluaa toimia yhä aktiivisemmin alustana 

innovaatioille, jotka tuottavat myös uusia 
vientimahdollisuuksia

Puuttuu:
• Helsinki on maailman paras testialusta smart & 

cleantech -ratkaisuille 
• Helsingille määritellään kiertotaloustavoitteet
• Hankinnoissa ja investoinneissa perustana elinkaaren 

aikaiset vaikutukset ja kokonaiskustannukset
• Hankinnoissa käytetään ympäristö- ja 

vastuullisuuskriteerejä vuoteen 2020 mennessä 



Teema 6. 
Ympäristöjohtaminen ja -vastuullisuus 
läpäisevät kaupungin organisaation 
kaikki tasot
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Helen Oy mediapankki / Ville Rinne

Kuva: Helsingin kaupungin
aineistopankki / Elina Lampela

Ympäristöjohtaminen on osa kaupungin 
johtamisjärjestelmää ja toiminnan suunnittelu- ja 
tulospalkkausjärjestelmää.

Puuttuu:
• Kaupungin ympäristöpolitiikka päivitetään
• Ympäristöjärjestelmät (esim. Ekokompassi, ISO 

14 001) ovat laajassa käytössä
• Kaupungin ympäristötyötä vahvistetaan mm. 

ekotuki- ja ilmastoverkoston aktiivisen työn 
kautta

• Kaupunki esimerkkinä, esim. ruokailu
• Toimialojen ja tytäryhteisöjen johto on 

valmennettu toimimaan ympäristövastuullisesti 
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Strategiaesityksessä on:
• Ilmastotavoitteet (hillintä)
• Osallisuus ja avoin 

toimintakulttuuri
• Kansainvälisyys valttina
• Luontoasiat
• Viherpinta-alan lisääminen (mm. 

hulevedet, virkistys) ja kansallinen 
kaupunkipuisto

• Kestävä liikkuminen
• Teknologian hyödyntäminen

Strategiaesityksestä puuttuvat:
• Ilmastotavoitteet (sopeutuminen)
• Tärkeimmät päästövähennyskeinot 

(Helen kehitysohjelman ohella): 
Energiarenessanssi ja liikenteen 
hinnoittelu

• Meluasiat
• Ympäristöjohtaminen
• Kaupungin hankinnat
• Merellisen strategian 

ympäristönäkökulmat
• Vieraslajien torjunta

Yhteenveto



Lisätietoja:
• Helsingin ilmastotyö

• Stadinilmasto.fi > tilaa myös uutiskirje!
• @stadinilmasto, @ilmastokumppani

• Itämerihaaste
• www.itamerihaaste.net > tilaa myös uutiskirje!
• @BSC_network

Kiitos!
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http://www.stadinilmasto.fi/
http://www.itamerihaaste.net/
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