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§ 98
Hiilineutraali HKL –toimenpideohjelman luonnos

HEL 2021-006768 T 11 00 01

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865

maija.sarpo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL on osana Helsingin kaupunkia sitoutunut olemaan hiilineutraali 
vuoteen 2035 mennessä. Selvittääkseen toimintansa hiilidioksidipääs-
töt ja määritelläkseen tavoitteen vaatimat toimenpiteet, HKL on käyn-
nistänyt Hiilineutraali HKL -toimenpideohjelman laatimisen. 

Osana ohjelman laatimista on laskettu HKL:n oman ja ulkoistetun kun-
nossapidon, energiankulutuksen, jätteenkäsittelyn sekä radan ja varik-
korakentamisen päästöt. HKL:n asiantuntijoille ja sidosryhmille järjes-
tettiin työpajoja, joissa määriteltiin mahdollisia päästövähennystoimen-
piteitä liittyen kiinteistöjen energiatehokkuuteen sekä varikko- ja infra-
rakentamiseen. Toimenpiteille tehdään parhaillaan vaikuttavuusarvioin-
tia ja määritellään erilaisia skenaarioita päästökehitykselle. Näiden pe-
rusteella tullaan suunnittelemaan toimenpiteiden priorisointi ja toteutus. 

Selvityksen tulosten perusteella HKL:n päästöt syntyvät pääasiassa inf-
ra- ja varikkorakentamisen materiaalinkäytöstä sekä kalustohankinnas-
ta. Päästöt ajoittuvat niin, että vuosina 2021-2026 ne painottuvat vari-
koiden ja raiteiden rakentamiseen ja vuosina 2027-2035 kalustohankin-
taan ja raiderakentamiseen. Kiinteistöjen energiankulutuksen päästöt 
ovat melko pienessä osassa ja vähenevät energiateollisuuden toimen-
piteiden ansiosta joka tapauksessa merkittävästi. 
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Alustavan vaikuttavuusarvion perusteella näyttää siltä, että hiilineutraa-
liuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä vaatii hyvin nopeita toi-
mia, mutta on erityisesti rakentamisen osalta todella vaikeaa, ellei 
mahdotonta. Selvityksen maksimiskenaarion toimenpiteiden toteutta-
misella kumulatiivisia päästöjä onnistuttaisiin vähentämään vain noin 
38 % vuoteen 2035 mennessä. Toimenpiteiden nopea toteutus ja hiili-
neutraaliuden saavuttaminen edellyttää ennen kaikkea päästövähen-
nystoimenpiteiden kustannusten huomioimista investointisuunnittelus-
sa, mutta myös teknologian ja markkinoiden kehittymistä, uusia inno-
vaatioita, HKL:n prosessien, toimintatapojen ja ohjeistusten kehittämis-
tä, osaamisen kehittämistä sekä lopulta päästöjen kompensointia.

Seuraavaksi HKL tulee selvittämään vaihtoehtoja jäljelle jäävien pääs-
töjen kompensoinnille. Tarkastelemme ainakin erilaisia päästökompen-
saatiomekanismeja ja niiden kustannuksia, selvitämme HKL:n hiilikä-
denjäljen vaikutuksen päästöihin eli millainen osa rakentamisen pääs-
töistä kompensoituu raideliikenteen osuuden lisääntyessä ja millä aika-
taululla sekä pohdimme tarvetta tavoiteasetannan tarkentamiselle. 
Vaihtoehtotarkastelun jälkeen määritellään tarkemman tason osatavoit-
teet ja mittarit sekä suunnitellaan ja aikataulutetaan toimenpiteiden to-
teutus. Jatkossa tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tullaan seu-
raamaan kvartaaleittain HKL:n johtoryhmässä. Päästökehityksen pe-
rusteella arvioidaan tavoitteiden ja toimenpiteiden vaikuttavuutta ja päi-
vitetään niitä tarvittaessa.
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