
LIITE 2. Ympäristönsuojelun osa-alueiden ohjelmat

Pääkaupunkiseudun ilmastonstrategia 2030

YTV:n hallitus hyväksyi ilmastostrategian joulukuussa 2007. Se sisältää kaupunkien yhteisen
ilmastovision ja tavoitetason päästöjen vähentämiselle. Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
kolmanneksella asukasta kohden vuoden 2004 tasosta vuoteen 2030 mennessä, tasolle 4,3 tonnia
hiilidioksidia / asukas. Tämä merkitsee 39 prosentin vähennystä vuoden 1990 tasosta. Päästöjen
vähentämistoimenpiteitä on tarkasteltu kaupunkien toiminnan kautta määrittelemällä toimintalinjat ja
keinot eniten päästöjä aiheuttaville toimialoille, joita ovat maankäyttö, liikenne, rakennukset,
sähkökulutus, hankinnat sekä energian tuotanto ja jakelu.

Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiatehokkuussopimus ja sen
toteutussuunnitelma

Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen Energiatehokkuussopimus allekirjoitettiin
joulukuussa 2007. Sopimuksen keskeinen tavoite on yhdeksän prosentin energiansäästö ajalla 2008–2016.
Yksi sopimuksen mukaisista toimenpiteistä on toimintasuunnitelman laatiminen Helsingin kaupungille.
Suunnitelmassa esitetään toimet kaupungin energiankäytön tehostamiseksi. Sopimus ja suunnitelma
koskevat kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, myös asuinrakennusten, katu- ja muun
ulkovalistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä
liikenteen ja kuljetusten energiankäyttöä. Kaupunginhallitus hyväksyi suunnitelman 15.6.2009.

Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008–2016

Helsingin ilmansuojelun toimintaohjelma koostuu pitkän tähtäimen toimista ilman
epäpuhtauspitoisuuksien alentamiseksi. Ohjelma keskittyy typpioksidin, hengitettäviin hiukkasiin ja
pienhiukkasiin, sillä näillä on todennäköisiä ilmansuojeluasetuksen (711/2001) mukaisia raja-arvojen
ylityksiä. ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet jaetaan seitsemään ryhmään (Yleiset toimenpiteet,
Maankäytön suunnittelu ja liikenne, Katupöly, Energiantuotanto, Pienhiukkaset, Tutkimukset ja
selvitykset, Viestintä, koulutus ja kasvatus). Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman 19.5.2008.

Ekologisesti kestävän rakentamisen toimenpideohjelma (Ekorak-ohjelma)

Ekologisesti kestävän rakentamisen toimintaohjelman tavoitteena on määritellä kaupungin käytettävissä
olevat keinot ja mahdollisuudet edistää ekologista rakentamista. Lisäksi selvitetään eri hallintokuntien
roolit ja vastuut sekä hahmotellaan koerakentamishankkeita ja rahoituskeinoja. Esitetyt toimenpiteet
tähtäävät energiatehokkuuteen, terveelliseen ja turvalliseen tilojen rakentamiseen ja ylläpitoon,
ekologisen rakentamisen huomioon ottamiseen jokaisessa suunnittelun vaiheessa sekä ekologisen
rakentamisen tiedotuksen parantamiseen. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman 15.6.2009.

Energiapoliittiset linjaukset

Kaupunginvaltuuston tammikuussa 2008 hyväksymissä energiapoliittisissa linjauksissa on asetettu
kaupungin kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite -20 % vuoteen 2020 mennessä. Linjaukset
koskevat maankäyttöä ja kaupunkisuunnittelua, energiantuotantoa ja -hankintaa, rakennusten
energiankäyttöä ja liikennettä.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatiminen on jatkoa kesällä 2007 valmistuneelle EU:n
ympäristömeludirektiivin mukaiselle meluselvitykselle. Suunnitelman kohteita ovat kaupungin
katuverkon liikenne sekä raitiotie- ja metroliikenne. Toimintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, joilla
alennetaan liikenteen aiheuttamia melutasoja. Kaupunginhallitus hyväksyi suunnitelman 17.11.2008.

Itämerihaasteen Helsingin toimenpideohjelma



Itämerihaaste on Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien käynnistämä haastekampanja Itämeren tilan
parantamiseksi.  Helsinki toteuttaa omaa osuuttaan myös omalla toimenpideohjelmalla. Siihen sisältyvät
toimenpiteet koskevat pistekuormitusta, viemäriverkoston kehittämistä, haja-asutusalueen kuormitusta,
kaupungin harjoittamaa maataloutta, laivaliikenteen ja veneilyn jätevesien käsittelyä sekä satamien
tekemiä ruoppauksia.

YTV:n jätehuoltostrategia

Pääkaupunkiseudun jätehuollosta vastaa 2010 alkaen Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). Se
jatkaa jätehuollon toteutusta ja kehittämistä YTV:n jätehuoltostrategian 2014 pohjalta.

Muita kaupungin tason ympäristönsuojelua ohjaavia erillisohjelmia ovat pienvesiohjelma, tulvastrategia,
öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma sekä hulevesistrategia.


