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§ 347
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om utredning av 
miljöskadliga förfaranden i Helsingfors

HEL 2019-006112 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Leo Stranius och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors stad ska utreda antalet miljöskadliga förfaranden och 
funktioner i stadens budget.

Stadsstyrelsen konstaterar att det som en del av stadens miljörapport 
följs hurdana miljökonsekvenser stadens funktioner har ur ett ekono-
miskt perspektiv. Här ingår de intäkter, utgifter och investeringar som i 
första hand har genomförts av miljöskyddsskäl. I den årliga miljörappor-
ten framförs härigenom till många delar förfaranden och åtgärder som 
är miljöskadliga och dessas antal i stadens årliga verksamhet. Hela 
stadskoncernens uppgifter samlas in årligen men eftersom uppgifterna 
från dottersammanslutningarna inte är heltäckande anges endast mo-
derstadens uppgifter i miljörapporten. Till vissa delar är även de något 
bristfälliga eftersom det är svårt att urskilja vissa miljöutgifter och miljö-
investeringar till exempel i byggnadsprojekt. De viktigaste delarna av 
stadens miljörapport anges årligen i verksamhetsberättelsen i stadens 
bokslut i enlighet med de landsomfattande bokslutsanvisningarna.
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Stadens miljörapportering vidareutvecklas och i detta samband har 
bl.a. stadens ekonomiförvaltning infört nya nummer för verksamhets-
områdena, vilket gör det lättare att följa miljöfrågor och rapportera om 
dessa. Resultat av utvecklingsarbetet för bättre miljörapportering torde 
bli tillgängliga i samband med miljörapporten 2020.

År 2018 uppgick stadens miljöutgifter enligt miljörapporten till 91 miljo-
ner euro (2,1 % av stadens alla verksamhetsutgifter), stadens miljöin-
vesteringar uppgick till 135 miljoner euro (21,5 % av stadens alla inve-
steringar i anläggningstillgångar) och stadens miljöintäkter uppgick till 6 
miljoner euro (0,5 % av stadens alla verksamhetsintäkter). Värdet på 
miljöansvaren i bokslutet var mer än 22,4 miljoner euro 31.12.2018. 
Ansvaren gällde beredskapen på att iståndsätta före detta avstjälp-
ningsplatser och sanering av mark.

De av stadens intäkter, utgifter och investeringar som inte ingår i miljö-
ekonomin enligt miljörapporten är dock alla nödvändigtvis inte direkt el-
ler indirekt skadliga för miljön. Relativt miljöneutrala (eller också miljö-
positiva till exempel genom utbildning) funktioner är till exempel under-
visnings- och kulturtjänsterna samt social- och hälsovårdstjänsterna om 
endast tjänsterna beaktas men inte den infrastruktur som de behöver. 
Om endast de lokaler som är nödvändiga för stadens funktioner, ener-
giförbrukningen och rörlighetsbehovet beaktas, är miljökonsekvenserna 
avsevärda.

Staden är en betydligt stor offentlig upphandlare och kan styra mark-
naden så att miljön beaktas bättre. För närvarande genomför staden 
emellertid fortfarande många konkurrensutsättningar och upphandling-
ar utan att beakta miljöfrågor. Detta kan medföra både indirekta och di-
rekta miljökonsekvenser som skulle kunna minskas genom att ställa 
upp fler miljökriterier. Förfarandet med att ställa upp miljökriterier i sta-
dens upphandlingar varierar. Av de centraliserade konkurrensutsätt-
ningarna år 2018 ingick miljökriterier i 62,5 procent av konkurrensut-
sättningarna och till exempel i stadsmiljösektorn ingick miljökriterier i ca 
50 procent av alla konkurrensutsättningar.

Helsingfors deltar i projektet Towards carbon neutral municipalities and 
regions som samordnas av Finlands miljöcentral. I projektet har Fin-
lands miljöcentral räknat ut kolavtrycket för Helsingfors stads upphand-
lingar, investeringar och upphandling av kundtjänster borträknade. En-
ligt kalkylen orsakas de största utsläppen av el och gas, uppvärmning, 
bygg- och underhållstjänster i områdena och hyrorna för byggnader 
och lägenheter. Dessas sammanräknade andel utgör mer än hälften av 
stadens kolavtryck för upphandlingar, som har beaktats i kalkylen.
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Stadsmiljönämnden har lämnat ett utlåtande i ärendet. I stadsmiljö-
nämndens utlåtande beskrivs sådana av stadens funktioner som har 
avsevärda miljökonsekvenser. I fråga om flera funktioner är det svårt 
att urskilja miljökonsekvensernas andel av stadens driftsutgifter och in-
vesteringar.

Enligt förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige behandla motioner som 
undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.11.2019 § 777

HEL 2019-006112 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

11.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.10.2019 § 500

HEL 2019-006112 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että osana kaupungin ympäristö-
raporttia seurataan kaupungin ympäristötaloutta. Siihen sisältyvät ne 
tuotot, kulut ja investoinnit, jotka on ensisijaisesti tehty ympäristönsuo-
jelullisista syistä. Tiedot kerätään vuosittain koko kaupunkikonsernin 
osalta, mutta koska tytäryhteisöjen toimittamat tiedot eivät ole kattavia, 
ympäristöraportissa raportoidaan ainoastaan tiedot emo-organisaatios-
ta. Myös niissä on jonkin verran puutteita, koska tiettyjä ympäristökulu-
ja ja -investointeja on vaikea erottaa esimerkiksi rakennusprojekteissa. 
Raportointia ollaan kehittämässä ja kaupungin taloushallintopalvelut 
Talpa on ottanut käyttöön uudet toimintoaluenumerot emo-organisaa-
tiossa, jotka helpottavat ympäristöasioiden seurantaa ja raportointia.

Vuonna 2018 ympäristökulut olivat 91 miljoonaa euroa (2,1 % kau-
pungin kaikista toimintakuluista), ympäristöinvestoinnit 135 miljoonaa 
euroa (21,5 % kaupungin kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista) ja 
ympäristötuotot 6 miljoonaa euroa (0,5 % kaupungin kaikista toiminta-
tuotoista). Tilinpäätöksen ympäristövastuiden arvo oli 31.12.2018 yhte-
ensä 22,4 miljoonaa euroa. Vastuut koskivat varautumista entisten kaa-
topaikkojen kunnostamiseen ja maaperän puhdistamiseen.

Kaikki ympäristötalouteen kuulumattomat kaupungin tuotot, kulut ja in-
vestoinnit eivät kuitenkaan ole välttämättä suoraan tai välillisesti ympä-
ristölle haitallisia. Ympäristön kannalta melko neutraaleja (tai esim. 
koulutuksen kautta myös positiivisia) toimintoja ovat esimerkiksi ope-
tus- ja kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut, jos huomioidaan pel-
kät palvelut eikä niiden tarvitsemaa infrastruktuuria. Jos taas huomioi-
daan kaupungin toimintojen tarvitsemat tilat, energiankäyttö ja liikku-
mistarve, ympäristövaikutuksia syntyy merkittävästi.

Kaupunki on merkittävä julkinen hankkija ja pystyy ohjaamaan markki-
noita ympäristön paremmin huomiovaksi. Tällä hetkellä kaupungissa 
tehdään kuitenkin edelleen paljon kilpailutuksia ja hankintoja, joissa 
ympäristöasioita ei vielä huomioida. Tästä voi aiheutua sekä välillisiä 
että suoria ympäristövaikutuksia, joita voitaisiin vähentää asettamalla 
entistä enemmän ympäristökriteerejä. Kaupungin tekemissä hankinno-
issa asetetaan vaihtelevasti ympäristökriteerejä, keskitetyistä kilpai-
lutuksista 62,5 prosentissa oli vuonna 2018 mukana ympäristökriteere-
jä ja esimerkiksi kaupunkiympäristön toimialalla noin 50 prosentissa 
kilpailutuksista.

Helsinki on mukana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa To-
wards carbon neutral municipalities and regions -hankkeessa. Hankke-
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essa on Suomen ympäristökeskuksen toimesta laskettu Helsingin kau-
pungin hankintojen hiilijalanjälki, pois lukien investoinnit ja asiakaspal-
velujen ostot. Sen mukaan suurimmat päästöt aiheutuvat sähköstä ja 
kaasusta, lämmityksestä, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kun-
nossapitopalveluista sekä rakennusten ja huoneistojen vuokrista. Nii-
den yhteenlaskettu osuus laskelmassa huomioidusta kaupungin 
hankintojen hiilijalanjäljestä on yli puolet.

Alla on kuvattu kaupungin toimintoja, joilla on merkittäviä ympäristö-
vaikutuksia, mutta niiden osuutta kaupungin käyttömenoista ja investo-
inneista on vaikea erottaa.

Rakentaminen

Rakentaminen on yksi eniten ympäristövaikutuksia aiheuttava toiminto 
kaupungin toiminnassa erityisesti sen energiankulutuksen ja luonnon-
varojen käytön takia. Rakentamiseen käytettävät summat ovat suuria ja 
ympäristötilinpäätöksessä on esitetty, kuinka paljon rahaa on käytetty 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan. Kaupungilla on kansal-
lisia energiatehokkuusvaatimuksia tiukemmat linjaukset ja erityisesti Hi-
ilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti 
uusiutuvaa energiaa tulee lisätä merkittävästi. Kiertotalouden avulla on 
mahdollista säästää sekä rahaa että luonnonvaroja, mutta sen mahdol-
lisuuksia (esim. kierrätettävät osat, purettavuus) ei vielä tällä hetkellä 
hyödynnetä rakentamisessa riittävästi, mutta kaupungilla on käynnissä 
joitain kiertotalouspilotteja. Koska kiertotaloutta ei vielä riittävästi huo-
mioida, lisää se rakentamisen haitallisia ympäristövaikutuksia ja kust-
annuksia.

Kaupungilla on kansallisia energiatehokkuusvaatimuksia tiukemmat lin-
jaukset ja erityisesti Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman 
tavoitteiden mukaisesti uusiutuvaa energiaa tulee lisätä merkittävästi. 
Rakennushankkeissa iso päätöksiä ohjaava tekijä on tällä hetkellä in-
vestointikustannus, josta aiheutuu se, että elinkaarikustannuksella tar-
kasteltavia uusiutuvan energian järjestelmiä ei välttämättä voida valita 
esimerkiksi liian suureksi kohoavan vuokravaikutuksen tai hankkeen 
enimmäishinnan ylittymisen takia. Investointikustannuskeskeisestä ta-
vasta olisi syytä siirtyä tarkastelemaan elinkaarikustannuksia, joka 
useimmiten johtaa energiatehokkaamman tai ympäristöystävälli-
semmän teknologian valintaan.

Kaupungin kasvaessa rakentamiselle joudutaan löytämään yhä uusia 
alueita, mikä voi aiheuttaa viherverkostojen katkeamista, vähentää 
metsien ja niittyjen määrää sekä vähentää vettä läpäisevän pinta-alan 
määrää. Näillä on vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja kaupunki-
laisten mahdollisuuksiin nauttia luonnon tarjoamista ekosysteemipal-
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veluista. Tätä on mahdollista korvata parantamalla viheralueiden toi-
minnallisuutta ja ekologista laatua, ennallistamalla luontokohteita tai lu-
omalla uusia viherympäristöjä (esim. viherkattoja), mutta tällä hetkellä 
näitä mahdollisuuksia ei vielä kattavasti käytetä. Rakentaminen heiken-
tää myös kaupunkirakenteen ilmaston kestävyyttä esimerkiksi hei-
kentämällä hulevesien imeytymistä, mikä voi aiheuttaa lisäkuluja kau-
pungille esimerkiksi hulevesitulvien vuoksi.

Tällä hetkellä rakentamisessa etusijan saavat usein rakentamisen 
nykyiset käytännöt ja ratkaisut, joita perustellaan kustannussyillä. Uusia 
menetelmiä ja tekniikoita säilyttää nykyistä kasvillisuutta tulisi kehittää 
aktiivisemmin. Erityistapauksiin soveltuvia ratkaisuja on jo tarjolla, mut-
ta niitä käytetään vielä harvoin (esim. kaivamisessa käytettävät ujutta-
mistekniikat, imuroinnit, ilmalapio). Kasvillisuuden ylläpito on myös 
haastavaa, jos tehdään lyhytkestoisia alueurakkasopimuksia, koska sil-
loin on vaikea ylläpitää pitkäjänteistä hoitosuunnitelmaa erityisesti vaa-
tivien kohteiden kohdalla (esim. niityt, katupuiden rakenneleikkaukset).

Rakentamisen ympäristöhaittoja pyritään vähentämään muun muassa 
Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelman, kaupunkiympäristön 
toimialan ympäristöohjelman ja Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkuma-
teriaalien periaatteiden mukaisesti. Tekeillä on myös kierto- ja jakami-
staloudentalouden tiekartta, joka pyrkii edistämään kiertotaloutta muun 
muassa rakentamisessa.

Kiinteistöjen käyttö ja ylläpito

Kiinteistöjen käytön merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät 
energiankulutuksesta ja energiantuotannon polttoainevalinnoista. Mer-
kittävä osa kaupungin käyttämästä energiasta tuotetaan fossiilisilla 
polttoaineilla. Kiinteistöissä tapahtuu myös paljon turhaa energianku-
lutusta, mikä aiheuttaa suoraan lisäkustannuksia kaupungille, mutta jo-
ta olisi mahdollista vähentää parantamalla ylläpidon ja huollon resurs-
seja sekä toimintaa. 

Kaupungin toiminnasta syntyy paljon jätettä, joita ei vielä lajitella riit-
tävästi materiaalina. Se lisää sekajätteen määrää, kaupungille syntyviä 
kustannuksia ja hukkaa luonnonvaroja, kun materiaali ohjataan materi-
aalihyötykäytön sijaan polttoon.

Ylläpidon ympäristöhaittoja pyritään vähentämään muun muassa Hiili-
neutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelman ja kaupunkiympäristön to-
imialan ympäristöohjelman mukaisesti.

Liikenne
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Liikenteen merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät polttoaine-
valinnoista. Helsingissä on panostettu viime vuosina vahvasti joukkolii-
kenteeseen, liikenteen siirtämiseen raiteille ja sen sähköistämiseen. 
HKL:n kalusto kulkee jo kokonaan uusiutuvilla polttoaineilla ja Staran 
työkonekalusto on siirtymässä biopolttoaineisiin, mutta muuten kau-
pungin kalusto käyttää vielä suurelta osin fossiilisia polttoaineita, millä 
on ilmastovaikutusta.

Liikenteen ympäristöhaittoja pyritään vähentämään muun muassa Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman, kaupunkiympäristön toi-
mialan ympäristöohjelman, Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä -
ohjelman sekä Staran ja HKL:n ympäristöohjelmien mukaisesti.

Yleisten alueiden ylläpito

Yleisten alueiden hoidossa käytetään erilaisia kemikaaleja, torjunta-ai-
neita ja lannoitteita, jotka voivat olla ympäristölle haitallisia, esimerkiksi 
heikentämällä luonnon monimuotoisuutta. Osa hulevesistä johdetaan 
suoraan vesistöihin ja runsaslumisina talvina lunta kaadetaan mereen, 
mitkä edistävät esimerkiksi mikromuovien ja muiden epäpuhtauksien 
päätymistä vesistöihin. Yleisten alueiden ylläpidon kilpailutuksessa on 
kuitenkin viime vuosina otettu käyttöön ympäristökriteereitä, joiden an-
siosta on vähennetty muun muassa kemikaalien käyttöä ja tehty ylläpi-
dosta ympäristöasiat kattavammin huomioivaa. Staran ympäristöohjel-
massa on toimenpiteinä urakoiden ympäristöriskien kartoitus ja ympäri-
stösuunnitelmien laadinta sekä käytettyjen kemikaalien riskien arviointi 
ja hankintaohjeiden laatiminen, jotta ympäristölle haitallisimpien kemi-
kaalien käyttöä voidaan vähentää.

Maankäyttö ja kaavoitus

Helsingin kaupunkisuunnittelun keskeisenä pyrkimyksenä on kau-
pungin kestävän kasvun turvaaminen. Ympäristön näkökulmasta tällä 
tarkoitetaan sitä, että kaupungin kasvun haittoja pyritään minimoimaan 
ohjaamalla uutta rakentamista siten, että tuleva kaupunkirakenne tuot-
taa mahdollisimman vähän liikkumisesta aiheutuvia päästöjä samalla 
kun paikalliset ympäristölliset reunaehdot, etenkin viheralueiden arvot 
pyritään parhaalla mahdollisella tavalla turvaamaan. 

Käynnissä olevat kaupungin keskustan tuntumaan sijoittuvien uusien 
projektialueiden rakentuminen tarjoaa mahdollisuuksia vähäpäästöi-
seen liikkumiseen ja asumiseen.

Yleiskaava 2016:n lähtökohtana on verkostokaupungin vahvistaminen, 
joka laajentuvan raideverkon kautta mahdollistaa liikenteen osalta vä-
häpäästöisen elämäntavan myös esikaupunkialueelle, esimerkiksi tule-
vissa bulevardikaupunginosissa. Maankäytön tiivistäminen raideliiken-
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teen asemien tuntumaan ohjaa kaupunkirakenteen kehitystä suuntaan, 
jolla parannetaan kestävien liikkumismuotojen käytön edellytyksiä.

Huomattavaa on, että myös suotuisalle sijainnille tehtävä rakentaminen 
aiheuttaa rakentamisen aikaisia päästöjä sekä energiankulutuksen li-
sääntymistä kaupungissa. Näihin voidaan vaikuttaa rakentamisen oh-
jauksella. Hiilineutraalin Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa on useita 
toimenpiteitä, jotka tähtäävät päästöjen ja energiankulutuksen vä-
hentämiseen.

Kaupunkisuunnittelussa integroidaan maankäytönsuunnittelu ja liiken-
nesuunnittelu hyvän elinympäristön saavuttamiseksi ja ympäristön suo-
jelemiseksi. Esimerkiksi isoja liikennehankkeita suunniteltaessa tulee 
kuitenkin varmistua siitä, että ne toteuttavat myös kaupungin ilmastota-
voitteita.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pirita Kuikka, ympäristösuunnittelija: +358 9 310 32045

pirita.kuikka(a)hel.fi


