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39 §
Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön tarkistaminen

HEL 2021-005745 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja päätti tarkistaa kaupunkiympäris-
tön toimialan toimintasääntöä liitteen nro 1 mukaisesti.

Toimintasäännön muutokset tulevat voimaan 1.6.2021.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja on päätöksellään 12.1.2017 (2 §) 
hyväksynyt kaupunkiympäristön toimialan organisaatiota koskevat toi-
mintasäännön määräykset, jotka ovat tulleet voimaan 1.6.2017. Toimia-
lajohtaja on päätöksellään 2.6.2017 (48 §) täydentänyt sekä päätöksil-
lään 28.3.2018 (10 §), 20.12.2018 (31 §), 13.2.2019 (5 §), 29.5.2019 
(18 §), 18.12.2019 (47 §), 24.4.2020 (17 §), 27.5.2020 (22 §), 
17.12.2020 (49 §) ja 23.2.2021 (17§) tarkistanut toimialan toiminta-
säännön määräyksiä.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön organisaatiota koske-
viin määräyksiin on perusteltua tehdä seuraavat sisällölliset ja tekniset 
tarkistukset:

 Toimintasäännön 1 luvun 1 kohtaan lisätään maininta toimialajohta-
jan suorassa alaisuudessa toimivasta toimialan esikunnasta.

 Toimintasäännön 1 lukuun lisätään 6 kohtaan Toimialan esikunta: 
Toimialajohtajan suorassa alaisuudessa toimii ilmastoyksikkö sekä 
yksittäisiä asiantuntijoita.

 Toimintasäännön 1 luvun 6.1 kohta: ilmastoyksikkö. Yksikkö huo-
lehtii kaupunkitasoisesti ilmastomuutoksen hillintään ja siihen so-
peutumiseen liittyvästä koordinoinnista ja toimenpiteiden toimeen-
panosta kaupungin sisällä ja eri sidosryhmien kanssa. Yksikkö ra-
portoi ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden toteutumisesta ja 
vastaa toimenpiteiden päivittämisestä ja jatkuvasta arvioinnista. Yk-
sikössä toimii yksi tiimi: ilmastotiimi.

 Toimintasäännön 4 luvun 5.1 kohta: ympäristönsuojelu ja -ohjaus -
yksikön kuvaus muutetaan muotoon: yksikkö huolehtii ympäristön-
suojelun (luonto, ilmansuojelu, meluntorjunta) suunnittelusta, ohjel-
mista, seurannasta ja raportoinnista, tiedon tuottamisesta, ympäris-
tötietoisuudesta, ympäristövaikutusten arvioinneista ja asiantuntija-
tehtävistä sekä kaupungin ympäristöjohtamisen koordinoinnista.
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 Lisäksi yksikön neljästä tiimistä poistuu ilmasto-tiimi. Jatkossa yk-
sikkö jakautuu kolmeen tiimiin: ympäristöasioiden hallinta, ympäris-
tövaikutusten arviointi sekä luonto ja ympäristötietoisuus.

Muutokset ovat tarpeen, koska ilmastoasioiden painoarvo on kasvanut 
merkittävästi mm. kaupunkistrategiassa ja ilmastotavoitteet tulevat 
olemaan keskeisiä myös tulevaisuudessa. Johtamisesta tulee yhden-
mukaista, johdonmukaista ja linjakasta johtamisen hajauduttua aiem-
min eri puolille organisaatiota. Ilmastotyön roolit kaupunkiorganisaa-
tiossa selkeytyvät ja resursseja pystytään entistä paremmin kohdenta-
maan ja varmistamaan painoarvoltaan strategisesti kriittisiin tavoittei-
siin. Kärkihankkeiden osalta kaupunginkansliassa on todettu, että kau-
punkiorganisaatiota laajasti koskevien kärkihankkeiden tulee sijaita or-
ganisaatiossa tarpeeksi korkealla.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 momentin 1 koh-
dan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kukin 
toimialajohtaja hyväksyy toimialan toimintasäännön.
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