Helsingin kaupungin

Ilmasto-opas
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Johdanto
Ilmastonmuutos on tosiasia. Suomessa
keskilämpötila on noussut noin 2,3 °C. Tämä
näkyy esimerkiksi puiden lehtien
puhkeamisella keväällä kaksi viikkoa
aikaisemmin 1950-lukuun verrattuna.
Helsingissä suurimpia ilmastonmuutoksen
aiheuttamia paikallisia riskejä ovat tulvat,
liukkaiden kelien lisääntyminen talvisin ja
kuumuuden aiheuttamat terveysriskit
kesäisin. Helsingin kaupunki on tehnyt paljon
konkreettisia ilmastotoimia. Esimerkiksi
kevyttä ja julkista liikennettä on kehitetty ja
kaavoitusta ja rakentamista ohjattu
ilmastoystävällisempään suuntaan. Helsinki
on myös tehnyt päätöksen luopua kivihiilen
käytöstä vuoteen 2024 mennessä. Nämä
ovat esimerkkejä toimista, joilla kaupunki
haluaa olla ilmastotyön edelläkävijä ja
kannustaa yrityksiä, yhteisöjä ja yksilöitä
osallistumaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Katselet Helsingin kaupungin ilmasto-opasta,
joka vie sinut ilmastonmuutoksen maailmaan.
Oppaan sivuilla tutustutaan ilmakehän
rakenteisiin, kerrotaan taustaa
ilmastonmuutoksesta sekä ilmiön
vaikutuksista Suomessa. Tutustumme myös
sopeutumiskeinoihin, sillä ilmasto tulee
väistämättä muuttumaan ja siihen on hyvä
varautua. Tarkastelemme lisäksi kansallisia ja
kansainvälisiä ilmastotavoitteita sekä
Helsingin kaupungin roolia kaiken tämän
keskellä. Lopuksi haluamme auttaa sinua,
helsinkiläinen, löytämään keinoja toimia
ilmaston hyväksi omassa elämässäsi.
Kamppailu muuttuvaa ilmastoa vastaan vaatii
kaikkien aktiivisuutta. Jokaisen olisi hyvä
ymmärtää vähintäänkin perusasiat
ilmastonmuutoksesta, sillä se tulee
vaikuttamaan jokaisen elämään tavalla tai
toisella. Oppaan luettuasi, olet jo päässyt
hyvään vauhtiin ilmastotietoisuudessa.
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Auringon valo, eli lyhytaaltoinen säteily,
läpäisee helposti ilmakehän ja imeytyy
maahan. Maa lämpenee ja säteilee
pitkäaaltoista lämpösäteilyä ylöspäin.
Ilmakehän kasvihuonekaasut eivät
päästä kaikkea lämpösäteilyä
karkaamaan avaruuteen, vaan ne imevät
osan siitä itseensä. Tätä tarkoittaa
kasvihuoneilmiö.

Kasvihuoneilmiö
Ilman kasvihuoneilmiötä
maapallon keskilämpötila olisi
noin -18 °C, kun se nyt on +15 °C.
Kasvihuoneilmiö on siis elämisen
ehto kaikelle elolliselle
maanpinnalla.
Kasvihuonekaasujen lisääntyminen ihmisten
toiminnan takia voimistaa kasvihuoneilmiötä,
mikä nostaa maapallon lämpötilaa. Sitä
kutsutaan ilmastonmuutokseksi ja se
aiheuttaa esimerkiksi kuivuuden, tulvien ja
myrskyjen kaltaisia sään ääri-ilmiöitä sekä
merien pinnan nousua.
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Historiaa

Kasvihuonekaasut

Ilmasto on ollut muutoksessa koko maapallon
olemassaolon ajan. Viime jääkauden
kylmimpinä jaksoina 20 000 vuotta sitten
maapallon keskilämpötila oli arviolta 6 °C
nykyistä alhaisempi. Noin 80–100 miljoona
vuotta sitten ilmasto taas oli huomattavasti
lämpimämpi. Alkusysäyksen
ilmastonmuutoksiin ovat miljoonien vuosien
ajan antaneet erilaiset geologiset muutokset
kuten mannerten hidas liikkuminen ja
vuoristojen synty ja häviäminen.
Lyhytkestoisemmat ilmastonmuutokset ovat
puolestaan aiheutuneet auringon säteilyn
muutoksista. Maapallon kiertorata ja
pyörimisakseli muuttuvat tuhansien vuosien
kuluessa. Tämä muutos vaikuttaa pohjoisille
alueille tulevaan säteilyn määrään. Kun
pohjoiset alueet saavat kesäisin vähemmän
säteilyä, lumi ei ehdi sulaa ja kesät jäävät
viileiksi. Jäätiköt laajenevat pohjoisilla alueilla,
mikä lisää auringon säteilyn heijastumista pois
ja edesauttaa ilmaston jäähtymistä
entisestään.

Ilmakehä on elämän edellytys maapallolla.
Kaasukehä sitoo lämpöä ja pitää lämpötilan
elämän kannalta sopivana. Tärkeimpiä
kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidi CO₂,
metaani CH4, vesihöyry H₂O ja dityppioksidi
N₂O eli ilokaasu. Nämä kaasut vaikuttavat
ilmakehän ominaisuuksiin eniten.
Ihmisen aiheuttamien
kasvihuonekaasupäästöjen suurimmat lähteet
ovat asuminen, liikkuminen, teollisuus ja
maatalous. Hiilidioksidia vapautuu eniten
fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Myös
hiilinielujen, eli hiiltä aktiivisesti itseensä
sitovien kasvillisuuden, maaperän ja
vesistöjen tilan heikentyminen lisää
hiilidioksidin määrää ilmakehässä.
Sademetsien tuhoutuessa ja merien
lämpötilan noustessa niiden hiilensidontakyky
heikkenee.
Metaania syntyy pääsääntöisesti orgaanisen
aineksen hajoamisen seurauksena
hapettomissa oloissa. Metaanin pitoisuus
ilmakehässä on määrällisesti pieni, mutta sen
lämmittävä vaikutus on moninkertainen
verrattuna esimerkiksi hiilidioksidiin.
Vesihöyryä vapautuu ilmakehään
suurimmaksi osaksi veden satamisen ja
haihtumisen seurauksena. Lämmin ilma sitoo
enemmän vesihöyryä, joten ilmaston
lämmetessä vesihöyryn määrä ilmakehässä
kasvaa.

Tiesitkö, että
ranskalainen
matemaatikko
Joseph Fourier pääsi
kasvihuoneilmiön
jäljille jo vuonna
1824.

Dityppioksidin eli ilokaasun lähteitä ovat mm.
typpilannoitteiden käyttö, maaperän
mikrobitoiminnan muutokset, karjalanta,
katalysaattorit ja polttoprosessit.
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Näiden lisäksi ilmakehässä on monia erilaisia
CFC- ja HCFC-yhdisteitä, joista useimpia ei
luonnollisesti esiinny ilmakehässä, vaan ne
ovat ihmisen toiminnan seurausta. Niiden
elinikä ilmakehässä vaihtelee 100–50 000
vuoden välillä. Joidenkin yhdisteiden käyttö on
jo lopetettu, mutta ne ovat olemassa
ilmakehässä vielä tuhansia vuosia.

Onko ihminen aiheuttanut
kasvihuoneilmiön?
Ei sentään. Kasvihuoneilmiö on vaikuttanut
maapallon ilmastoon jo miljardien vuosien
ajan. Ilman kasvihuoneilmiötä maan
keskilämpötila olisi noin 33 °C nykyistä
kylmempi, eli lämpötila tippuisi 15 °C:sta noin
–18 °C:seen. Kasvihuoneilmiö ei siis ole
ihmisen toiminnan aikaansaannosta, mutta se
on voimistanut sitä. Kasvihuonekaasujen
määrä ilmakehässä on kasvanut
kolmanneksella esiteolliseen aikaan
verrattuna. Ilmakehämme
kasvihuonekaasupitoisuuksien kasvaessa
myös ilmakehän lämmönsitomiskyky kasvaa.
Vaikutus on samankaltainen kuin taloon tai
asuntoon lisätyllä ylimääräisellä
eristyskerroksella: lämpötila kohoaa.
Kasvihuonekaasujen lisääntyessä eristekerros
vahvistuu entisestään. Tätä tarkoitetaan, kun
puhutaan ilmastonmuutoksesta.

Ihmisen toiminnan seurauksena
kasvihuonekaasujen määrä on kasvanut
verrattuna esiteolliseen aikaan. Ilmaston
lämpenemisen ensisijainen ratkaisu olisi
vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä.
Isojen organisaatioiden lisäksi jokainen yksilö
voi päivittäisillä valinnoillaan vaikuttaa
maapallon tulevaisuuteen.
Mikä kasvihuoneilmiö sitten tarkalleen on?
Ilmakehä suojaa meitä monenlaiselta
avaruudesta tulevalta säteilyltä. Ilmakehän
kasvihuoneilmiö myös mahdollistaa
selviämisemme maapallolla pitämällä
lämpötilan elämälle suotuisana. Auringon
säteet kulkeutuvat maahan ilmakehän läpi.
Lämpösäteily heijastuu maanpinnasta
ylöspäin, jolloin osa säteilystä imeytyy
ilmakehään ja osa karkaa takaisin avaruuteen.
Ilmakehässä olevat niin kutsutut
kasvihuonekaasut, kuten vesihöyry,
hiilidioksidi ja metaani, sieppaavat itseensä
noin 90 % maanpinnan ja merien
heijastamasta lämpösäteilystä. Ilmakehä on
siis kuin kasvihuoneen lasikatto, joka päästää
auringon lämpösäteilyn lävitseen, mutta estää
suurinta osaa siitä karkaamasta pois.

Tiesitkö, että
kasvihuonekaasujen
lisääntyminen
ilmakehässä muuttaa
ilmastoa tavalla, jota
emme voi täysin
ennustaa.
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Yleisiä väittämiä
ilmastonmuutoksesta
Ei ihminen pysty vaikuttamaan
maapallon toimintaan!
Kasvihuonekaasujen määrä on
lisääntynyt kolmanneksella
reilussa sadassa vuodessa.
Suurimmat syyt ovat ihmisen
käyttämät fossiiliset polttoaineet,
maatalous ja lannoitteet. Nopeasti
lisääntynyt kasvihuonekaasujen
määrä ilmakehässä kuumentaa
maapalloa.

Ainahan maapallon ilmasto on
vaihdellut!
Totta, mutta aiemmat ilmaston
muutokset ovat tapahtuneet
tuhansien, jopa miljoonien vuosien
aikana. Nytkin eletään yhtä
jääkausien väliin sijoittuvaa pitkää
ajanjaksoa. Ihminen on kuitenkin
toiminnallaan reilussa sadassa
vuodessa järkyttänyt luonnon
tasapainoa ja ilmasto lämpiää nyt
liian nopeasti.

Miten meillä sataa lunta, jos maapallon
lämpötila kerran nousee?
Lämpeneminen lisää ilmankosteutta ja sitä
kautta myös sateita. Toistaiseksi meillä on
vielä tarpeeksi kylmää ja sateet tulevat
lumena. Tulevaisuudessa lunta saadaan
Helsingissä todennäköisesti kuitenkin yhä
vähemmän ja vähemmän.
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Ilmastonmuutoksen
vaikutukset Suomessa
Muutokset ilmastossa voivat olla kohtalaisen hyvin tiedossa, mutta
ilmiöiden hitaudesta johtuen ne voivat tuntua kaukaisilta. Sen lisäksi
ilmastonmuutos sekoitetaan usein sään normaaliin, vuosittaiseen
vaihteluun. Ilmastonmuutos koskettaa kuitenkin meistä jokaista.
Ilmastonmuutos tulee muuttamaan Suomen
ilmastoa perusteellisesti ja pysyvästi.
Suomessa ilmasto tulee muun muassa
pohjoisen sijaintinsa takia lämpenemään
keskimääräistä enemmän ja suurimmat
muutokset tullaan näkemään talvisin. Vuoteen
2030 mennessä Suomen keskilämpötila
nousee noin 1,5–2 1,5 °C. Mikäli päästöt
eivät vähene, voi Suomen keskilämpötila
nousta jopa 6 °C ennen vuosisadan
loppua.

kolo iset

Ilmastonmuutoksen
vaikutukset Suomessa

aloudelliset

Sosiaaliset
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Ekologiset vaikutukset

Ilmastonmuutoksen vaikutuksilta pyritään
suojautumaan ja varautumaan vakuutuksilla
sekä lainsäädäntötoimilla. On esimerkiksi
asetettu ilmastolaki, laki tulvariskien hallinnasta
ja hulevesien sääntelyä on uudistettu.

Suomen keskilämpötila on noussut jo viime
vuosikymmeninä ja lämpötilat jatkavat
nousuaan tulevaisuudessakin. Tämän vuoksi
hellejaksot ja korkeat lämpötilat voivat yleistyä.

Sosiaaliset vaikutukset

Lumipeiteaika lyhenee ja lumikerros ohenee,
kun talvet lauhtuvat ja suojasäät yleistyvät.
Etelä-Suomessa lumipeiteaika voi lyhentyä alle
puoleen ja lumipeitteen massa pienentyä jopa
80–90 prosenttia sadan vuoden aikana. Myös
Itämeren jääpeite vähenee.

Yhä useampi, etenkin nuori, kärsii
ilmastoahdistuksesta, jota on alettu tutkia vasta
viimeisen vuosikymmenen aikana. Uusin
kansainvälinen tutkimus osoittaa aiheen
vakavuuden. Oireina ilmastoahdistuksessa
ovat muun muassa masennus, lamaannus ja
välinpitämättömyys ja asiaa usein pahentaa
median jatkuva negatiivinen uutisointi sekä
hallitusten hitaiksi ja olemattomaksi koettu
toiminta.

Lumettoman maan routa ei ulotu
tulevaisuudessa niin syvälle kuin nykyään ja
Etelä-Suomen roudan paksuus voi olla 100
vuoden kuluttua alle puolet nykyisestä.
Maaperän lämpeneminen kiihdyttää
haihtumista ja sitä myöten kuivattaa maaperää.
Maaperän kuivuus voi myös vahvistaa
hellejaksoja.

Ilmastonmuutos lisää eriarvoistumista
entisestään ja erityisesti se korostuu
maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Myös
kaupungeissa koetaan ongelmia, kun jatkuva
muuttoliike aiheuttaa pulaa asunnoista ja
työpaikoista. Kaikkialla kärsitään hätä- ja
pelastuspalveluiden riittämättömyydestä.

Sademäärät voivat kasvaa 20 prosenttia
vuoteen 2100 mennessä, kun sade tulee
useammin vetenä lumen sijaan. Myös
rankkasateet voivat voimistua ja yleistyä ja
niiden ennustaminen vaikeutua.

Tärkeä osa ratkaisua on toimiva
sosiaalipolitiikka, jolla taataan tasa-arvoiset
mahdollisuudet ja elinolosuhteet kaikille
asemasta tai asuinpaikasta riippumatta.

Kaikki nämä muutokset vaikuttavat eliöihin ja
niiden elinympäristöihin.

Maapallon muuttuvien olojen takia yhä
useampi joutuu jättämään kotinsa ja
todennäköisesti luvassa on massiivinen
muuttoliike eteläiseltä pallonpuoliskolta kohti
pohjoista. Ilmastopakolaisuutta ei kuitenkaan
vielä tunnisteta edes YK:n tasolla
eikä ilmastonmuutoksen takia
kotinsa jättäneet näin ollen voi
vielä saada pakolaisstatusta.

Taloudelliset vaikutukset
Suomi on hyvin riippuvainen
ulkomaankaupasta ja globaali taloudellinen
tilanne ja sen muutokset vaikuttavat myös
Suomen taloudelliseen tilanteeseen.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat olla
Suomessa aluksi jopa myönteisiä tietyillä
sektoreilla, kuten maa- ja
metsätaloudessa.
Yksityisen kuluttajan näkökulmasta riskinä
voi olla esimerkiksi ruuan hinnan nousu.
Muuttuva ilmasto voi aiheuttaa riskejä ja
tappioita myös puutuotannolle, infrastruktuurille
ja rakennuksille.
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Ilmasto muuttuu, me
sopeudumme
Syksyllä 2021 julkaistussa kansainvälisessä ilmastopaneelin (IPCC)
raportissa todettiin, että lämpeneminen tapahtuu nopeammin kuin
luultiin. Ilmastonmuutos tuo mukanaan tulevaisuudessa kaupunkeihin
lisää sateita ja lämpöä sekä säiden ääri-ilmiöitä ja siksi siihen on hyvä
myös varautua. tukäteen varautuminen on helpompaa ja
taloudellisestikin kannattavampaa kuin jälkikäteen vahinkojen
korjaaminen.
Teknologinen kehitys ja tiukentuva
lainsäädäntö voivat tulevaisuudessa hillitä
niin ilmastonmuutosta kuin
kaupunkien huonoa
ilmanlaatuakin.
Hillitsemistoimilla pyritään
ehkäisemään tilanne, jossa
ilmasto lämpenisi vaaralliselle
tasolle. Esimerkiksi autot
kulkevat tulevaisuudessa
entistä useammin sähköllä ja
muilla
ympäristöystävällisemmillä
polttoaineilla ja teollisuudessa hyödynnetään
yhä puhtaampaa teknologiaa. Hiilineutraali
Helsinki -toimenpideohjelmassa onkin
määritelty erilaisia kestävään liikenteeseen ja
energiantuotantoon liittyviä sekä
energiatehokkuuden lisäämiseen tähtääviä
toimenpiteitä.

Helsinki nostaa sopeutumisen
suunnitelmassaan esiin esimerkiksi asuntojen
ja julkisten rakennusten, kuten sairaaloiden ja
palvelutalojen, lämpötilan hillitsemisen kesäisin
sekä rakennusten, teiden ja muiden
infrastruktuurien kosteuden hallinnan.
Tärkeää on myös pitkäjänteinen yhteistyö ja
sopeutumisen sisällyttäminen eri
kaupunkijärjestelmiin ja eri toimijoiden
keskuuteen kuten esimerkiksi johtoportaaseen,
pelastustoimeen tai sosiaali- ja
terveyspalveluihin.
Helsingissä sopeutumista on sisällytetty myös
eri ohjelmiin kuten hulevesiohjelmaan,
tulvastrategiaan, viherkattolinjauksiin ja
viherkerroin -työkaluun. Kaupunki on itse
päävastuussa koordinoinnista ja toteutuksesta
sopeutumisessa. Sen tehtävä on tukea
asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.
Turvallisen toimintaympäristön lisäksi tärkeää
on informaation jakaminen.

Miten kaupungeissa sitten sopeudutaan
ilmastonmuutokseen hillitsemistoimien lisäksi?
Esimerkiksi Helsinki on laatinut
ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset
vuosille 2019–2025. Tämän lisäksi Helsingillä
on SECAP (Helsingin kestävän energian ja
ilmaston toimintasuunnitelma), johon se on
koonnut kaupungin ilmastotyötä edistäviä
arviointeja, ohjelmia ja toimenpiteitä.

Ilmastonmuutokseen sopeutumista on myös
yhteiskunnan taloudellinen, poliittinen ja
sosiaalinen vakaus, korkea koulutus ja
osaaminen sekä toimiva infrastruktuuri. On
totta, että korkea elintaso tuo myös turvaa
ilmastonmuutoksen haittoja vastaan.
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Kaupungit ja ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Asuinmukavuuden
lisääminen
suunnittelulla

Sopeutuva kaupunki on
myös terveellinen,
turvallinen ja viihtyisä

Huolletaan vanhoja
rakennuksia
säännöllisesti

Varataan kaavoituksessa
tarpeeksi tilaa
viheralueille, viherkatoille
ja -seinille.

Varaudutaan tulviin:
vettä läpäisevät pinnat,
hulevesijärjestelmät ja
rakennusten sijoittelu
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Ilmastotavoitteet
Ilmastonmuutos on lobaali on elma, joka koskettaa meitä kaikkia.
ämän vuoksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sen aiheuttamien
haitallisten vaikutusten torjumiseksi on laadittu useita kansainvälisiä ja
kansallisia sopimuksia ja tavoitteita.
Kansainväliset ilmastotavoitteet

vakauttaminen vaarattomalle tasolle. Tämä
tavoite tulisi saavuttaa mahdollisimman pian,
jotta ekosysteemit ehtisivät sopeutua
ilmastonmuutokseen luonnollisella tavalla.
Kioton pöytäkirja täydentää YK:n
ilmastosopimusta. Sen hyväksyneet
teollisuusmaat ovat sitoutuneet
kasvihuonekaasupäästöjen määrälliseen
rajoittamiseen.

Suomea sitovat monet Euroopan unionin
velvoitteet ja päätökset sekä muut
kansainvälisen tason sopimukset. Globaalien
ilmastotoimien pohjana toimii vuonna 2015
ratifioitu Pariisin ilmastosopimus, jonka
ydintavoite on rajata maan keskilämpötilan
nousu 1,5 °C:seen. Kyseistä lukua pidetään
raja-arvona keskilämpötilan nousulle, jonka
jälkeen ilmastonmuutos saattaa muuttua
hallitsemattomaksi. Kansalliset ja
kansainväliset toimet ja sopimukset tähtäävät
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, mutta myös
sopeutumaan ja varautumaan siihen. Tällaisia
sopimuksia ovat muun muassa YK:n
ilmastosopimus, Kioton pöytäkirja, Pariisin
ilmastosopimus, YK:n kestävän kehityksen
toimintaohjelma Agenda2030 ja G g w’
ilmastosopimus.

Tiesitkö, että
EU:lla on tavoitteena
olla hiilineutraali
vuoteen 2050
mennessä, Suomella
2035 ja Helsingillä
2030.

YK:n ilmastosopimuksessa keskeisenä
tavoitteena on ihmisten aiheuttamien
kasvihuonekaasupäästöjen pitoisuuksien
12

Pariisin ilmastosopimuksessa maapallon
keskilämpötilan nousu rajataan 1,5 °C:seen
esiteolliseen aikaan verrattuna. G g w’
ilmastosopimuksessa todetaan
päästövähennyksien tarve hyvin kiireelliseksi ja
siihen tärkeinä keinoina mainitaan irtautuminen
hiilenpoltosta sekä luopuminen fossiilisten
polttoaineiden tukemisesta.

Kansalliset ilmastotavoitteet
Suomen kansallisten ilmastotavoitteiden
pohjana toimii ilmastolaki, joka astui voimaan
1.6.2015. Lakia uudistetaan vuonna 2022,
koska Suomen hiilineutraaliustavoite on
aikaistunut vuodesta 2050 vuoteen 2035.
Tavoitteena on vähentää
kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia
vuoden 1990 tasosta. Lakiin on tulossa lisäksi
velvoite kunnille ilmastosuunnitelman
laatimisesta ja laki käsittelee ilmastopolitiikan
lisäksi tavoitteiden seurantaa. Ilmastolain
avulla pyritään vähentämään päästöjä sekä
vahvistamaan luonnon omia hiilinieluja.
Ilmastolain lisäksi hallitusohjelmaan on laadittu
yhdeksän tavoitetta, jotka sisältävät keinoja
ilmastonmuutoksen hillintään ja
monimuotoisuuden turvaamiseen Suomessa.

Tiesitkö, että
ilmastolain avulla
pyritään vähentämään
päästöjä sekä
vahvistamaan luonnon
omia hiilinieluja.

YK:n Agenda2030 -toimintaohjelman tavoite 13
koskee ilmastotekoja. Se sisältää muun
muassa kaikkien maiden sopeutumiskyvyn
parantamisen ilmastoon liittyvien riskitekijöiden
ja luonnonkatastrofien osalta. Etenkin
teollisuusmailla on erityisvelvollisuuksia
ilmastonmuutoksen hillinnässä ja vauraimpien
teollisuusmaiden on tuettava kehitysmaita sekä
hillitsemis-, että sopeutumistoimissa.
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Helsin in kaupun in rooli
ilmastotyössä
Helsin in kaupun in tavoitteena on olla hiilineutraali
vuonna 2030. avoitteen saavuttamiseksi Helsin in
kasvihuonekaasupäästöjä aiotaan vähentää 80 %
vuoden 1990 tasosta, ja loput päästöistä
kompensoidaan huolehtimalla päästövähennyksien
toteutumisesta kaupun in ulkopuolella.
Suurimpia ilmastonmuutoksen aiheuttamia
riskejä Helsingissä ovat tulvat, talvien muuttuva
ilmasto ja liukkaiden kelien lisääntyminen,
kuumuuden aiheuttamat terveysriskit sekä uhat
luonnon monimuotoisuudelle. Helsingin
kaupungilla on käytössä Hiilineutraali Helsinki toimenpideohjelma, jolla tähdätään
hiilineutraaliuden saavuttamiseen. Lisäksi
Helsinki varautuu ilmastonmuutoksen
väistämättömiin sosiaalisiin, terveydellisiin,
yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin seurauksiin.

edistäminen sekä sähköautojen käytön
edistäminen esimerkiksi latausverkostoa
kasvattamalla.

Energia
Helsingin kaupungin omistaman energiayhtiö
Helen Oy:n tavoitteena on Hanasaaren
kivihiilivoimalan tuottaman kaukolämmön
korvaaminen muilla energialähteillä vuoden
2023 aikana ja Salmisaaren hiilivoimalan
korvaaminen vuoden 2024 aikana. Jatkossa
lämpöä ja energiaa tuotetaan hajautetusti
erilaisilla ympäristöystävällisemmillä
vaihtoehdoilla kuten esimerkiksi teollisuuden ja
konesalien hukkalämmöllä sekä bioenergialla.

Helsingin kaupunki
tavoittelee
hiilineutraaliutta vuoteen
2030 mennessä.
Mitä sinä voisit tehdä
tavoitteen
saavuttamisen eteen?

Rakentaminen, viherkatot ja
energiaremontit
Helsinki haluaa näyttää esimerkillään, kuinka
kaupunkiolosuhteissa voidaan vaikuttaa
ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin.
Rakentamisen energiatehokkuutta Helsinki
parantaa useilla toimilla ja tavoitteilla, kuten
perusparannushankkeiden
energiatehokkuusvaatimuksella sekä
päästöttömien ja vähäpäästöisten työkoneiden
ja kuljetuskaluston käytöllä
rakennushankkeissa. Myös viherkatot ovat yksi
tapa lisätä kaupunkiympäristön
mukautumiskykyä. Vihreään infrastruktuuriin
panostetaankin Helsingissä paljon. Nurmi- ja
turvekattoja on rakennettu jo 1800-luvulta asti,
mutta ne ovat yleistyneet 2000-luvulla.

Liikenne
Helsingin päästöistä viidesosa syntyy
liikenteestä. Kaupungin tavoitteena onkin
vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä 69 %
vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
Tärkeitä toimia tavoitteen saavuttamiseksi ovat
kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön
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Ruokapalvelut

Kaupungin omissa hankkeissa viherkattojen
määrää lisätään jatkuvasti, ja uusissa
asemakaavoissakin on jo vaatimuksia
viherkatoille. Helsingin kaupunki on perustanut
rakennusvalvontaan Energiarenessanssi-tiimin,
joka tukee ja neuvoo taloyhtiöitä
energiaremonttien suunnittelussa. HSY tarjoaa
maksutonta energianeuvontaa pientaloasujille,
taloyhtiöille ja pk-yrityksille. Kaupungin sivuilta
löytyy tietoa energiaremonteista ja niiden
hyödyistä sekä energiaremonttiin saatavista
avustuksista. Sivuilta löytyy myös linkkejä
muihin neuvontaa tarjoaviin tahoihin.

Helsingin kaupunki päätti vuonna 2019, että
osana Hiilineutraali Helsinki
-toimenpideohjelman toteuttamista se ottaa
tavoitteeksi puolittaa liha- ja maitotuotteiden
kulutuksen kaupunkikonsernissa vuoteen 2025
mennessä. Toteutuksessa huomioidaan
ravitsemukselliset näkökohdat.

Hulevedet
Hulevedellä tarkoitetaan rakennettujen
alueiden sade- ja sulamisvesiä, jotka johdetaan
pois pihoilta ja kaduilta. Hulevesiä syntyy
etenkin asfaltoiduilla alueilla. Helsingin
kaupungilla on useita tavoitteita hulevesien
suhteen. Hulevettä hyödynnetään ympäristön
viihtyisyyden lisääjänä, luonnon
monimuotoisuuden ylläpitäjänä sekä pinta- ja
pohjavesien hyvän tilan edistäjänä. Kaupunki
pyrkii varmistamaan alueellisen ja paikallisen
kuivatuksen ilmastonmuutoksen vaikutukset
huomioiden. Tavoitteina ovat myös hulevesistä
aiheutuvien haittojen ehkäisy ja poisto
muuttuvissa olosuhteissa ja tiivistyvässä
kaupunkirakenteessa, hulevesivirtaamien
hallinta ja laadun parantaminen, sekä
hulevesien viemäriin johtamisen
vähentäminen. Hulevesien suunnitelmallista
kokonaishallintaa tukevat yhteistyö- ja
toimintatapamallit ovat käytössä ja riittävä
osaaminen ja resurssit
kaupunkiorganisaatiossa on turvattu.

Kiertotalous
Kiertotalous toimii keinona ilmastonmuutoksen
torjunnassa. Kun vähennetään neitseellisten
raaka-aineiden käyttöä, pienenevät samalla
materiaalien tuotannosta aiheutuvat päästöt.
Helsingillä on kierto- ja jakamistalouden
tiekartta. Sen toimenpiteitä ovat esimerkiksi
jakamis- ja kiertotalouden edistäminen,
ympäristökriteerien ja elinkaarivaikutusten
huomioonottaminen kaupungin hankintoja
tehdessä sekä yritysten ja kaupunkilaisten
tukeminen kiertotaloutta edistävissä
ratkaisuissa.
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Vinkkipankki – sinun roolisi
ilmastotyössä
Asuminen
•
•

Vaihda sähkösopimus uusiutuvaan energiaan
Pidä kodin lämpötila suositusten mukaisena
18–21-asteisena
Viivy suihkussa muutama minuutti vähemmän
Sammuta turhat valot
Kierrätä mahdollisimman paljon

•
•
•

Liikkuminen ja matkailu
•
•
•
•
•
•

Liiku julkisilla tai lihasvoimin
Hyödynnä kaupunkipyöriä
Vältä lentämistä, matkusta junalla
Suosi kotimaanmatkoja ja lähimatkailua
Käytä kimppakyytejä
Liiku luonnossa ja noudata
jokamiehenoikeuksia sekä alueellisia
ohjeita

Ostokset
•
•
•
•
•
•
•

Syö kasvispainotteista ruokaa sekä satokauden tuotteita.
Suosi kotimaista ja lähiruokaa
Hanki vain tarpeellista
Hyödynnä yhteiskäyttöpalveluita ja lainaa tavaroita, joita et
tarvitse usein
Osta käytettyä ja käytä kirpputoreja
Käytä tavaroita mahdollisimman pitkään ja korjaa pikkuviat
Suosi kivijalkaliikkeitä, vältä tilaamasta kaukaa ulkomailta

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
•

Täältä lisää vinkkejä
ympäristöystävällisempään
arkeen:
https://www.helen.fi/helenoy/vastuullisuus/ajankohtaista/b
logi/2018/paastotpienemmiksi

•
•
•
•

Käy äänestämässä, erityisesti europarlamenttivaalit ja
kuntavaalit ovat tärkeitä ympäristöasioiden kannalta
Osallistu keskusteluihin ja hanki lisää tietoa
Tutustu ympäristöjärjestöjen toimintaan
Laske hiilijalanjälkesi hiilijalanjälkilaskurilla
Seuraa ympäristövaikuttajia esim. Instagramissa
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