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§ 171
Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2021

HEL 2022-003711 T 11 00 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöra-
portin vuodelta 2021.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sisäl-
lyttää kulutusperäiset päästöt yhä paremmin Helsingin ilmasto-
työhön. (Mai Kivelä)

Käsittely

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta esityslistan 
muuttamisen liitteenä olevan ympäristöraportin osalta koskien esityslis-
tan julkaisun jälkeen tarkentuneita liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Valtuutettu Mai Kivelä ehdotti valtuutettu Elina Kauppilan kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sisäl-
lyttää kulutusperäiset päästöt yhä paremmin Helsingin ilmasto-
työhön.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Mai Kivelän ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: valtuutettu Mai Kivelän ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 54
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diar-
ra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Oona Hagman, Timo 
Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hil-
tunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Is-
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kanius, Jukka Järvinen, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Petra Malin, Ot-
to Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Maria 
Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Pelto-
korpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan 
Said Ahmed, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Osmo Soi-
ninvaara, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki 
Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 14
Mukhtar Abib, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Marko Kettunen, Pia Kopra, 
Laura Korpinen, Teija Makkonen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mik-
ko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, 
Wille Rydman

Tyhjä: 15
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, Harry Harkimo, Ville Ja-
lovaara, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Heimo Laaksonen, Matti Niira-
nen, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, 
Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Poissa: 2
Pia Pakarinen, Elina Valtonen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mai Kivelän ehdottaman toi-
vomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki Ympäristöraportti 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin ympäristöasioiden huomioon ottamista ohjaavat 
kaupunginvaltuuston hyväksymät kaupunkistrategia ja ympäristöpoli-
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tiikka sekä kaupunginhallituksen hyväksymät talousarvion laatimisoh-
jeet. Kaupungilla on lisäksi useita ympäristönsuojelun osa-
alueohjelmia, joilla osaltaan toteutetaan kaupungin ympäristöjohtamis-
ta. Toimialojen, virastojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen ympäristötyö 
tukee kaupungin ympäristöjohtamista.

Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen 
asiakirja, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista 
ja toiminnan ympäristövaikutuksia sekä kaupungin ympäristöpolitiikan 
toteutumista. Ympäristöraportissa raportoidaan Hiilineutraali Helsinki -
toimenpideohjelman, Ilmastonmuutoksen sopeutumislinjausten ja Kier-
to- ja jakamistalouden tiekartan edistymistä. Toimialojen, virastojen ja 
liikelaitosten raportointi- ja ympäristötilinpitotiedot julkaistaan avoimena 
datana ja koko raportti tullaan julkaisemaan osoitteessa 
www.hel.fi/ymparistoraportti. Ympäristöpalveluiden kokoamaan ja toi-
mittamaan raporttiin ovat tuottaneet tietoja kaupungin toimialat, virastot, 
liikelaitokset ja tytäryhteisöt.

Keskeisiä poimintoja ympäristöraportista

Helsinki tiukensi hiilineutraalisuustavoitetta vuoteen 2030. Lisäksi uu-
dessa kaupunkistrategiassa linjattiin, että kaupungille asetetaan vuo-
delle 2040 kunnianhimoinen hiilinollatavoite. Vuonna 2021 Helsingin 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt nousivat yhden prosentin edellis-
vuodesta (tieliikenteen osalta laskennassa on käytetty vuoden 2020 tie-
toja). Nousu selittyy pääosin Helen Oy:n polttoainejakaumalla eli maa-
kaasun suhteellinen osuus laski ja kivihiilen ja öljyn puolestaan kasvoi. 
Helsingin kokonaispäästöt olivat noin 32 prosenttia pienemmät kuin 
vuonna 1990. 

Kaupunkikonsernin CO₂-päästöt ovat 14 prosenttia koko kaupunkialu-
een päästöistä ja tästä osuudesta noin 95 prosenttia aiheutuu raken-
nusten energiankulutuksesta. Kaupunkikonsernin energiankulutus kas-
voi vuonna 2021 seitsemän prosenttia vuodesta 2020. Samaan aikaan 
CO₂-päästöt kasvoivat vain prosentin. CO₂-päästöjen maltillinen kasvu 
selittyy sillä, että vuonna 2021 osa sähköstä ostettiin ns. vihreänä säh-
könä. 

Jo usean vuoden ajan kaupungin omat uudisrakentamis- ja peruspa-
rannushankkeet on toteutettu kansallista määräystasoa energiatehok-
kaammin. Vuoden 2021 alusta palvelurakennusten vaatimusta kiristet-
tiin kymmenellä prosenttiyksiköllä eli 1.1.2021 lähtien alkavissa uudis-
rakennushankkeissa E-luvun tulee olla vähintään 30 prosenttia mää-
räystasoa parempi ja perusparannuksissa E-luvun tulee parantua vä-
hintään 20 prosenttiyksikköä määräystason edellyttämää enemmän. 
Asuntotuotannossa tavoite vuonna 2021 uudisrakentamiselle oli, että 
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asuinkerrostalojen tulee olla A-energialuokkaa. Asuntotuotannon pe-
ruskorjaushankkeissa E-luvun tulee alentua 32 prosenttia rakentamis-
vuoden E-lukuun verrattuna ja 25 prosenttia verrattuna nykytilantee-
seen. Vuoden 2021 alussa käynnistyi Energiarenessanssi-
toimintamalli, jolla parannetaan yksityisomistuksessa olevien kerrosta-
lojen energiatehokkuutta sekä lisätään uusiutuvan energian käyttöä ja 
tuotantoa taloyhtiöissä. Vuonna 2021 käynnistyi myös ympäristöminis-
teriön rahoittama Energiaviisas kaupunkikonserni -hanke, jossa kau-
punki tarjoaa tukea tytäryhteisöiden energiansäästötoimenpiteiden tun-
nistamiseksi ja toteuttamiseksi.

Helen Oy:n tavoitteena on saavuttaa energiantuotannon hiilineutraalius 
vuonna 2030. Vuonna 2021 Helen teki päätökset Hanasaaren voimalai-
toksen sulkemisesta ja tuotannon päättymisestä viimeistään keväällä 
2023 sekä kivihiilen polton lopettamisesta Salmisaaren voimalaitokses-
sa keväällä 2024. Näiden päätösten myötä Helen lopettaa kivihiilen 
käytön yli viisi vuotta aikaisemmin kuin aiemmin oli suunniteltu.  

Kaupunkitasoinen ilmastonmuutokseen sopeutumisen asiantuntijaryh-
mä aloitti työnsä syksyllä 2021. Ryhmän tehtävänä on priorisoida ja 
konkretisoida Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjausten 
2019–2025 toimenpiteitä. Ensimmäiset sopeutumisen prioriteetit ovat 
hulevesien luonnonmukainen hallinta, ilmastonkestävä rakentaminen ja 
peruskorjaus, viherrakenteen vahvistaminen ja ilmastoriskien hallinta 
osana kaupungin johtamisjärjestelmää. 

Määrätietoinen joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen edistämi-
nen jatkui. Pyöräverkon kannalta vuoden 2021 merkittävin hanke oli 
Hämeentien remontin valmistuminen. Hämeentie uudistettiin ensisijai-
sesti jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle. Moottoriajoneuvolii-
kenteen määrät kasvoivat edellisvuodesta, mutta ne olivat silti alhai-
semmat kuin koronaepidemiaa edeltävänä aikana syksyllä 2019. Myös 
joukkoliikenteen matkustajamäärät pysyivät alhaisina verrattuna pan-
demiaa edeltävään aikaan. Matkustajamäärät laskivat HSL:n alueella 
vuonna 2021 metrossa 7,3 prosenttia, busseissa 3,6 prosenttia ja lähi-
junissa 10,0 prosenttia verrattuna vuoteen 2020. Myös raitiovaunujen 
matkustajamäärät laskivat 9,6 prosenttia edellisvuodesta.  Vuonna 
2021 sähköautojen määrä kasvoi merkittävästi verrattuna edellisvuo-
teen. Ladattavien autojen suhde kaikkiin liikennekäytössä oleviin autoi-
hin oli noin 8,4 prosenttia, kun se vielä vuonna 2020 oli 3,4 prosenttia.  

Helsingin ilmanlaatu on parantunut viimeisten vuosikymmenien aikana 
ja on kansainvälisesti vertaillen melko hyvä. Kuitenkin yhä liikenteen 
pakokaasupäästöt, katupöly sekä pientulisijoissa tapahtuvan puunpol-
ton päästöt aiheuttavat haittaa ihmisten terveydelle ja viihtyisyydelle. 
Liikenteen pakokaasupäästöt ovat vähentyneet ajoneuvotekniikan edis-
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tymisen ja sähköistymisen ansiosta, eikä Helsingissä ole enää viime 
vuosina mitattu EU:n asettaman typpidioksidin vuosiraja-arvon ylityksiä. 
Vuonna 2021 typpioksidipitoisuudet olivat hieman korkeampia kuin 
vuonna 2020, jolloin ilmanlaatua paransi koronapandemiasta johtunut 
liikennemäärien väheneminen sekä hyvin leuto talvi. Katupölyn eli hen-
gitettävien hiukkasten raja-arvot eivät ole ylittyneet Helsingissä viime 
vuosina, mutta ylitysriski on edelleen paikoin olemassa. 

Ympäristömelu on edelleen merkittävä elinympäristön laatua ja viihtyi-
syyttä heikentävä tekijä Helsingissä. Suurin meluhaitta aiheutuu tielii-
kenteestä. Meluhaittoja ennaltaehkäistään Helsingissä muun muassa 
maankäytön ja liikenteen suunnittelulla. Meluhaittoja pyrittiin vuonna 
2021 vähentämään myös uuden meluesteen suunnittelulla, melua vai-
mentavan päällysteen käytöllä katujen uudelleenpäällystyksessä sekä 
kampanjoimalla kitkarenkaiden käytön puolesta. Sähköautojen määrän 
kasvu vaikuttaa osaltaan positiivisesti myös kaupungin ääniympäris-
töön. Tapahtumamelun osalta vuosi 2021 oli jälleen tavanomaista hil-
jaisempi, koska suuret ulkoilmakonsertit peruuntuivat jo toisena vuote-
na peräkkäin.

Kaupunkistrategiassa luontoasiat ovat aiempaa enemmän esillä. Ke-
väällä 2021 valmistui Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaami-
sen toimintaohjelma (LUMO-ohjelma) 2021–2028, jonka tavoitteena 
on luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen kaikessa kaupun-
gin toiminnassa. Ympäristöpalveluissa laadittiin myös luontoseuranta-
suunnitelma, joka sisältää pääasiassa lajien ja luontotyyppien seuran-
toja. ELY-keskus perusti vuonna 2021 Helsinkiin kolme uutta luonnon-
suojelualuetta, jotka kaikki ovat lintuluotoja: kaupungin aloitteesta pe-
rustettiin luonnonsuojelualueet Pitkäouriin, Tiirakariin ja Lauttasaari-
Seuran aloitteesta Ulko-Hattuun. Valtio perusti Helsingin alueella sijait-
seville mailleen kaksi luonnonsuojelualuetta, jotka ovat Vallisaari ja Ka-
pellviken.

Merialueen rehevöitymisessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Ko-
konaistypen pitoisuudet olivat pitkän ajan keskiarvoa hieman pienem-
mät ja kokonaisfosforin vastaavat pitoisuudet pitkän ajan keskiarvoa 
hieman suuremmat. Pohjanläheisen veden happitilanne jatkaa Helsin-
gin edustan merialueella heikkenemistään, johtuen osittain rannikkove-
sien nousevasta keskimääräisestä lämpötilasta. Helsinki on sitoutunut 
yhdessä Turun kanssa toteuttamaan kolmannen Itämeri-
toimenpideohjelman vuosina 2019–2023. Toimenpiteistä ovat edenneet 
muun muassa ravinteiden poistoon, haitallisten aineiden hallintaan, sa-
tamatoimintoihin ja pienveneilyyn, arvokkaiden merialueiden kartoitta-
miseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät toimet.
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Vuonna 2021 hankinnoissa käynnistettiin uudistetun hankintastrategian 
toimeenpano ja vastuullisuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi perus-
tettiin oma työryhmä. Hankintojen kehittämisessä keskityttiin ilmasto-
päästöjen pienentämiseen, haitallisten aineiden vähentämiseen ja seu-
rannan kehittämiseen. Helsingin kaupunki sai loppuvuodesta kansain-
väliseltä kuntien ympäristöjärjestö ICLEI:ltä Procura+ Award -
tunnustuksen Vuoden hankinta-aloite -sarjassa. Palkinto kohdistui en-
nen kaikkea Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -
hankkeessa tehtyyn työhön hankintojen vastuullisuuden kehittämiseksi.  

Kaupunki käynnisti syksyllä 2021 kolmivuotisen kiertotalouden kluste-
riohjelman. Ohjelman tavoitteena on edistää rakennusalan kiertotalout-
ta kehittämällä ratkaisuja ja uusia innovaatioita konkreettisissa kaavoi-
tus- ja rakennuskohteissa. Kaupunki on kutsunut klusteriin mukaan ra-
kennusyrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja sekä muita alaan liittyviä 
toimijoita. Yleisten alueiden rakentamisessa hyödynnettiin vuonna 2021 
yhteensä 1 500 000 tonnia kaivumassoja ja kiviaineksia. Hyötykäytön 
ansiosta säästyi noin 8,5 miljoonaa euroa ja 1 100 000 litraa polttoai-
netta, minkä lisäksi CO₂-päästöt vähenivät 2 600 tonnia.

Kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteena on, että kaupungin organi-
saatiot kehittävät ympäristöjohtamistaan ottamalla käyttöön ympäristö-
järjestelmiä tai vähintään noudattamalla niiden periaatteita. Ekokom-
passi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti myönnettiin vuonna 2021 kau-
punkiympäristön toimialalle, nuorisopalveluille, Pakilan työkeskukselle 
ja Helsinki Biennaalille. Ympäristöjärjestelmän rakentaminen oli käyn-
nissä sosiaali- ja terveystoimialalla, liikuntapalveluissa, Helsingin Tai-
demuseossa ja Helsingin kaupunginmuseossa. Stara, Palvelukeskus 
Helsinki, kaupunginkirjasto ja Kinaporin seniorikeskus jatkoivat mukana 
Ekokompassi-järjestelmässä. Lisäksi järjestelmä oli rakenteilla tai käy-
tössä 15 tytäryhteisössä.

Kaupunkiympäristön toimiala jatkoi esihenkilöiden ympäristöjohtamisen 
koulutusten järjestämistä yhteistyössä Stadin ammatti- ja aikuisopiston 
kanssa. Ympäristöasiat sisällytettiin ensimmäistä kertaa myös kaupun-
ginkanslian uudistuneeseen Startti esihenkilötyöhön -
verkkovalmennukseen, joka pilotoitiin keväällä 2021. Helsingin kau-
punkikonsernissa toimi vuoden 2021 loppuun mennessä 1325 ekotuki-
henkilöä. Helsingin kaupungin koordinoimassa ekotukitoiminnan valta-
kunnallisessa verkostossa toimi vuonna 2021 yhteensä 34 kuntaa, kun-
tayhtymää ja muuta organisaatiota.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehtiin päätös siitä, että KETTU 
- Kestävä tulevaisuus varhaiskasvatuksessa -malli valitaan sitovaksi 
tavoitteeksi koko Helsingin varhaiskasvatukseen. Toimialalla kehitetty 
oppiainerajat ylittävä Hiilineutraali Helsinki -opintojakso tuli pakolliseksi 
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opintojaksoksi kaikille ensimmäisen vuoden lukiolaisille elokuusta 2021 
lähtien. 

Helsingin kaupungin ympäristökulut, poistot mukaan lukien, olivat yh-
teensä 77,7 miljoonaa euroa (1,5 prosenttia kaupungin kaikista toimin-
takuluista). Ympäristökulut kasvoivat 2,4 prosenttia vuodesta 2020. 
Suurimmat kuluerät aiheutuivat ilmasto- ja ympäristöystävällisen liik-
kumisen edistämisestä sekä alueiden puhtaanapidosta ja jätehuollosta. 
Ympäristöinvestoinnit olivat yhteensä 210,4 miljoonaa euroa (27,8 pro-
senttia kaupungin kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista). Ympäris-
töinvestoinnit kasvoivat 29,6 prosenttia edellisvuodesta. Suurimmat in-
vestoinnit liittyivät ilmasto- ja ympäristöystävällisen liikkumisen edistä-
miseen (muun muassa HKL:n joukkoliikenneinvestoinnit) sekä pilaan-
tuneen maaperän puhdistamiseen. Ympäristötuotot olivat noin 5,4 mil-
joonaa euroa (0,4 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuotoista). Ym-
päristötuotot laskivat 5,8 prosenttia edellisvuodesta. Merkittävimmät 
tuotot tulivat kaupunkipyöristä ja ajoneuvojen siirtomaksuista katujen 
puhdistukseen liittyen.

Ympäristöraportti kokoaa yhteen kaupunkikonsernin ekologisen kestä-
vyyden edistämiseen liittyvän työn tulokset vuodelta 2021. Helsinki on 
lisäksi sitoutunut globaalien kestävän kehityksen Agenda 2030 -
tavoitteiden edistämiseen. Kaupunki luovutti toisen kestävän kehityk-
sen raporttinsa YK:lle heinäkuussa 2021.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki Ympäristöraportti 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 404

HEL 2022-003711 T 11 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristö-
raportin vuodelta 2021.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi


