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Helsingfors stads miljörapport är en gemen-
sam rapport för förvaltningarna som till-
hör stadens organisation. I den beskrivs 

förverkligandet av stadens miljömål och verksam-
hetens påverkan på miljön. Informationen till rap-
porten har sammanställts och redigerats av miljö-
centralen samt producerats av stadens samtliga 29 
ämbetsverk och åtta affärsinrättningar. Miljöarbe-
tet vid dottersamfund, som hör till stadskoncernen, 
har presenterats i den egentliga rapportens andra 
kapitel.

Miljörapporten, samt materialet som förvalt-
ningarna producerat, finns tillgängliga på internet-
sidorna på finska (adress på pärmen). Miljörappor-
teringen koordineras av en arbetsgrupp, tillsatt av 
stadsdirektören, där de ämbetsverk och inrättningar, 
som har störst betydelse för kontroll av miljöpåverk-
ningar, finns representerade. Helsingfors stad är en 
betydande aktör både beträffande miljöbelastning 
och aktiviteter inom miljöskydd. Av Finlands koldi-
oxidutsläpp producerar staden cirka fem procent. 
Viksbacka avloppsreningsverk renar avloppsvatten 
från cirka 800 000 invånare.
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Biträdande stadsdirektörens översikt

Den föreliggande rapporten 
är den tionde miljörappor-
ten som gäller hela sta-

den. Initiativet till stadens miljörap-
portering kom en gång i tiden från 
stadsfullmäktige. Motionen ledde 
till en etablerad verksamhet som 
klart förbättrat såväl beslutsfattar-
nas, tjänstemännens som stadsbor-
nas tillgång till miljöfakta och därige-
nom skapat förutsättningar för en 
bättre kontroll över miljöfrågor.

Miljörapporteringen har varit i 
många ämbetsverk och affärsinrätt-
ningar det första steget mot miljö-
ledning, d.v.s. systematisk utveck-
ling av miljöskyddet. I denna rapport 
finns det gott om exempel på hur 
förvaltningarnas hantering av miljö-
frågor har avancerat. Utöver att pre-
sentera miljöledning och de tradi-
tionella sektorerna inom miljöskydd 
innehåller rapporten ett nytt kapitel, 
där förvaltningarnas goda miljöprax-
is beskrivs. I detta kapitel ges kon-
kreta exempel på bland annat spa-
rande av energi och papper, minsk-
ning av avfall och ekoeffektivitet.

Miljöfrågor har under de senaste 
tio åren, och speciellt under de när-
maste åren, utvecklats betydligt i sta-
dens organisation. Förstärkningen av 
klimatpolitiken har varit välrepresen-
terad i rubriker, men övrig miljöpolitik 
har inte heller glömts bort.

I stadens strategiprogram för 
2009–2012, som stadsfullmäktige 
godkände i april 2009, har miljöfrå-
gorna betonats starkt. I miljöfrågor 
bör man dock rikta blicken mycket 
längre än till slutet av budgetplane-
ringsperioden. Utvecklingsprogram-
met, till vilket Helsingfors Energi 
gjort ett utkast, är ett utmärkt steg i 
denna riktning, men vid sidan av en-
ergiproduktionen behövs åtgärder 
också inom andra sektorer som på-
verkar klimatet, såsom byggande, 
fastighetsunderhåll, trafik och an-
skaffningar. Stadens nya miljöpoli-
tik, som för närvarande är under ar-
bete, erbjuder vår stad en möjlig-
het att sätta upp ambitiösa långsik-
tiga klimatmål och sammanställa ge-

mensamma medel för att förverkliga 
dem. Huvudstadsregionens rådgiv-
ningscentral om klimatförändringen, 
Ilmasto.info, startar sin verksamhet 
år 2010.

Denna miljörapport avslöjar att 
Helsingfors står inför en hel del 
framtida utmaningar också vad gäl-
ler hanteringen av trafikpåverkning-
arna. Beträffande luftkvalitet och bul-
ler finns det ännu en hel del att göra 
innan de lagstadgade miljökraven 
uppfylls, och stadsstyrelsens under 
sommaren fattade beslut om miljö-
zoner räcker inte till för att dessa mål 
ska uppnås. Vidare behövs åtgärder 
bland annat för att öka kollektivtrafi-
kens andel av färdsätten. Införandet 
av rusningsavgifter är ett beaktans-
värt alternativ för att minska miljöo-
lägenheterna från trafiken. 

Helsingfors och Åbo stadsdirek-
törers Östersjöutmaning utveckla-
des stadigt under år 2009. Utma-
ningen har redan antagits av cirka 
170 organisationer och nästa steg är 
att utvidga utmaningen till hela Öst-
ersjönområdet. Östersjön var ock-
så temat för stadens miljöpristäv-
ling förra våren. Företaget IHA-Lines 
Oy, som jag belönade, är ett utmärkt 
exempel på hur företagens och sta-
dens samarbete inom projektet Eko-
kompass kan hjälpa båda aktörerna 
att utveckla sådan miljövänlig verk-
samhet, som även andra företag 
och städer kan tillämpa.

Fullmäktige har beslutat i strategi-
programmet, att staden ska vara en 
föregångare inom miljöskydd. Före-
gångskap kan emellertid inte uppnås 
i en handvändning, utan det krävs att 
både beslutsfattarna och tjänstein-
nehavarna i olika sektorer förbinder 
sig till det. Utöver att man förbinder 
sig, krävs förmåga och mod att ta tag 
i lösningar som gynnar miljön, även 
om de på kort sikt kan kräva ekono-
miska och mentala investeringar. 

Helsingfors stad också har gjort 
allt större ekonomiska satsningar på 
miljöfrågor. Stadens miljökostnader 
har vuxit stadigt de senaste åren. 
De uppgick 2009 till 120 miljoner 
euro sammanlagt. Även miljöinves-
teringarna har ökat och i fjol satsa-
de man 47 miljoner euro. Att satsa 
på miljöskydd nu och under den när-
maste framtiden är också den visas-
te politiken. Om vi inte agerar nu, 
kommer kostnaderna för staden och 
de kommande generationerna att 
mångdubblas framöver. Detta är sä-
kert med tanke på de oundvikligen 
ökande miljöekonomiska styrmed-
len och prisstegringen på de ickeför-
nybara, alltjämt minskande naturre-
surserna står detta klart.

Helsingfors kommer att bli plane-
tens bästa hemstad. Miljöskyddet 
är en väsentlig del av detta mål.

Pekka	Sauri
Biträdande stadsdirektör
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Helsingfors stads miljöledning

Helsingfors stad prioriterar 
invånarcentrering, ekolo-
gisk inriktning, rättvisa, 

resurshushållning, trygghet och fö-
retagarvänlighet. I de etiska princi-
perna för det nya strategiprogram-
met för åren 2009–2012 konstate-
ras att ”Helsingfors står i främsta le-
det när det gäller att ta sitt globala 
ansvar. Detta framgår bland annat ur 
åtgärderna för förebyggande av kli-
matförändringen, miljöskyddet och 
anskaffningspolitiken.” Strategipro-
grammet innehåller flera linjedrag-
ningar för miljöfrågor som rör skyd-
det av Östersjön, åtgärder för hej-
dande av klimatförändringen, ener-
gisparande, främjande av kollektiv-
trafiken, miljöfrågor vid anskaffning-
ar och naturskydd.

Under år 2009 började en revi-
dering av stadens miljöpolitik bere-
das. Tyngdpunkten för stadens mil-
jöledning har så småningom flyttats 
till förvaltningarna, då det inte längre 
finns ett heltäckande miljöprogram 
för hela staden. Ämbetsverkens mil-
jöledning och arbete med miljöpro-
gram har också kvicknat till kontinu-
erligt under år 2009.

Staden har under de senaste åren 
utarbetat flera program för olika del-
områden inom miljöskydd, som var 
för sig förverkligar stadens miljöled-
ning. Sakkunniggruppen för stadens 
miljöledning har fortsatt ge ämbets-
verken och affärsinrättningarna intro-
duktioner i miljöledning. Som stöd 
för förvaltningarna utarbetades där-
till handboken ”Pieni opas Helsingin 
kaupungin ympäristöjohtamisesta”, 
som erbjuder praktiska råd och tips 
om hur det lönar sig att främja äm-
betsverkets miljöledning.

I stadens budget för år 2009 
fanns åtta mål rörande miljöfrågor 
och sex av dessa förverkligades. 
Målen gällde kväve- och fosforbe-
lastningen från renat avloppsvatten, 
halterna av gatudamm, utredning 
av klimatpåverkningarna från bygg-
nadskontorets verksamhet, verkstäl-
lande av avtalet om energiprestan-
da, plan för förverkligande av klimat-

strategin samt kollektivtrafikens an-
del i trafiken mot centrum och i den 
tvärgående trafiken. Av dessa mål 
kunde de som gällde verkställandet 
av avtalet om energiprestanda samt 
kollektivtrafikens andel i den tvärgå-
ende trafiken inte förverkligas helt ut.

Kvaliteten på miljöledningen i sta-
dens förvaltningar varierar. Miljösys-
tem med ISO 14001-standard an-
vänds i Helsingfors Hamn och i Hel-
singfors Energis kraftverk, värme-
centraler och fjärrvärmeverksam-
het. Därtill tillämpas i fyra förvalt-
ningar icke-certifierade miljösystem, 
och olika program för miljön eller för 
hållbar utveckling förverkligas i åtta 
ämbetsverk. I fem ämbetsverk är ett 
miljöprogram under arbete.

Stadens ekostödverksamhet 
främjar beaktandet av miljöfrågor på 
arbetsplatser. Till arbetsgemenska-
perna har det redan utsetts och ut-
bildats nästan 700 ekostödpersoner, 
som handleder och motiverar sina 
kollegor till miljöarbete. I sin grund-
utbildning lär sig ekostödpersoner-
na om miljöfrågor, minskning av mil-

jöbelastningen, ändring av verksam-
hetssätt samt möjligheterna att på-
verka. Man strävar efter att göra 
ekostödverksamheten till en naturlig 
del av planeringen och utvärdering-
en av arbetsgemenskapens verk-
samhet. Verksamheten och dess på-
verkningar utvärderas och utveck-
las på basis av en årlig rapport. Eko-
stödverksamheten förutsätter att or-
ganisationen förbinder sig att främ-
ja ansvarstagande för miljön och att 
verksamheten har ledningens stöd. 
Med hjälp av verksamheten kan sta-
dens miljöpolitik spridas som aktivi-
teter och praxis på gräsrotsnivå. År 
2010 förverkligas och utvecklas eko-
stödverksamheten enligt Helsing-
fors modell i åtta finländska och tre 
estländska kommuner.

I stadens dottersamfund utö-
vades systematisk miljöledning 
bara av några bolag, men uppfölj-
ningsdata kring miljöfrågor samla-
des in av klart fler. Tillsvidare finns 
det inte särskilt mycket resurser 
för utveckling av dottersamfundens 
miljöledning.

Stadsfullmäktige Stadsstyrelse Förvaltningarna

Program för hållbar  
utveckling

Miljö i stads strategi

Miljöpolitik

Gemensamma utgångs-
punkter för planeringen

Sektorprogram

Stadens miljörapport

Miljöledningssystem

Program för miljö eller  
hållbar utveckling

Miljömål  i  budgeten

Genomförandet

Miljörapporter och  
verksamhetsberättelser

Helsingfors stads miljöledning
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1-tason otsikko tähänKlimatförändring och energipolitik

Under 2009 var det vid 
Helsingfors väderstation 
i Kajsaniemi klart svala-

re är det rekordvarma året 2008. 
Medeltemperaturen under år 2009, 
6,2  grader, var dock cirka 0,6  gra-
der varmare än jämförelseperioden 
1971–2000. Enligt regeringarnas kli-
matpanel IPCC måste industrilän-
derna, för att uppnå målsättningen 
på två grader, minska sina utsläpp 
med minst 25–40 procent fram till år 
2020 och med 80–95 procent fram 
till år 2050.

Helsingfors undertecknade i bör-
jan av år 2009 Borgmästaravtalet 
(Covenant of Mayors) med syfte att 
gå längre än EU:s energipolitiska 
mål vad gäller minskning av växthus-
gasutsläpp. Avtalet har underteck-
nats av över 1300 städer eller om-
råden. Enligt avtalet ska det under 
år 2010 utarbetas en åtgärdsplan för 
hållbar energi, där man presenterar 
sätten att förbättra hela stadens en-
ergiprestanda med 20 procent fram 
till år 2020.

Helsingfors Energi utarbetade ut-
vecklingsprogrammet som siktar på 
att minska utsläppen och öka förny-
bar energi, ”Helen 2020+ Utveck-
lingsprogrammet mot en kolneu-
tral framtid”. Programmet ska läggas 

fram i fullmäktige för beslutsfattan-
de under år 2010.

En av de viktigaste åtgärderna i 
kommunernas avtal, mellan Helsing-
fors stad och arbets- och näringsmi-
nisterium (TEM), om energiprestan-
da (KETS) för åren 2008–2016 god-
kändes i stadsstyrelsen 15.6.2009. 
Avtalets mål är att uppnå en kalkyl-
mässig energibesparing på nio pro-
cent fram till år 2016 i de stadsägda 
service- och bostadsfastigheterna. 
År 2009 sjönk den specifika värme-
förbrukningen i stadsägda fastighe-
ter med 1,5 procent och den specifi-
ka elförbrukningen med 4,3 procent.

Helsingfors stads miljöcentrals 
och byggnadskontors koldioxidav-
tryck för år 2008 uppskattades. Med 
hjälp av kalkylen utvärderades mät-
ningen av sådana funktioner i ver-
kets arbete, som är väsentliga för 
klimatet, samt resultatens duglig-
het för tillämpning i miljöledningen 
och ekostödverksamheten. Avtryck-
et var i båda ämbetsverken klart un-
der den genomsnittliga utsläppsni-
vån på finländska kontor.

Till följd av det kalla året var Hel-
singfors förbrukning av fjärrvärme 
cirka 10 procent högre än året före 
och på distributionsområdet sål-
des 6 775 GWh fjärrvärme. Använd-

ningen av fjärrkyla utvidgades ytter-
ligare inom Helsingfors område. 57 
GWh fjärrkyla såldes, och tillväxten 
från det föregående året blev cir-
ka 20 GWh. Den totala elkonsum-
tionen i Helsingfors var 4 654 GWh 
(det föregående året 4  528  GWh). 
Trots den ekonomiska tillbakagång-
en växte förbrukningen med nästan 
tre procent. Konsumtionen per invå-
nare var cirka 8 000 kWh.

Helsingfors totala växthusgas-
utsläpp växte något under år 2009 
men var fortfarande 13 procent lägre 
än år 1990. Den gynnsamma utveck-
lingen av utsläppen under de senas-
te åren har orsakats av en minsk-
ning i efterfrågan på el till följd av re-
cessionen. Detta har lett till att el-
produktionen i kondenskraftverk, 
som orsakar stora utsläpp, har mins-
kat och att energiproduktionens ut-
släpp har blivit mindre. Också ök-
ningen av användningen av naturgas 
i stället för stenkol har betydligt på-
verkat minskningen av Helsingfors 
utsläpp.

I diagrammet av de totala växt-
husgasutsläppen visas utsläppsmå-
let i Helsingfors handlingsprogram 
för hållbar utveckling, där mängden 
utsläpp senast 2010 ska vara min-
dre än år 1990, samt utsläppsmå-
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let i Helsingfors energipolitiska linje-
ringar, där mängden utsläpp senast 
2020 ska vara 20 procent mindre än 
utsläppsnivån år 1990. Kalkylerings-
sättet är metoden för nyttofördel-
ning i huvudstadsregionens klimat-
strategi. I diagrammet av växthus-
gasutsläppen per invånare visas ut-
släppsmålet i huvudstadsregionens 
klimatstrategi, 4,3 t CO2-ekv./invåna-
re fram till år 2030.

Andelen förnybar energi i Hel-

singfors Energis anskaffning av el, 
fjärrvärme och kyla sjönk under år 
2009 till fem  procent från 6,2  pro-
cent under det föregående året. 
Nedgången berodde främst på att 
situationen för vattenkraft var säm-
re än året före. År 2009 basera-
des tre procent av fjärrvärmen och 
sju  procent av värmeanskaffningen 
på förnybara energikällor.

Helsingfors Energi började förbe-
reda anläggningen av två vindkraft-

parker i betydande storleksklass 
(500–1000  MW) i Finska viken och 
Bottenviken tillsammans med Su-
omen Merituuli Oy som etablerats 
med EPV Energia. År 2009 genom-
fördes MKB-processerna beträffan-
de möjligheterna att bygga en vind-
kraftpark på öppet hav framför In-
gå-Raseborg och Sideby, som tillhör 
Kristinestad, på platser som anvisas 
i landskapsplanen.

De totala växthusgasutsläppen på grund av konsumtion 1990–2009

Växthusgasutsläppen på grund av konsumtion per invånare 1990–2009.
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Fordonsbeståndet, som är 
registrerat i Helsingfors, 
ökade år 2009 med två 

procent jämfört med det föregåen-
de året. År 2009 minskade trafik-
mängderna i Helsingfors ytterligare 
från år 2008, bland annat på grund 
av den ekonomiska lågkonjunktu-
ren. Helsingfors huvudgatunät trafi-
kerades i snitt en procent mindre än 
året innan. Förra gången trafikmäng-
derna minskade på detta sätt var un-
der depressionsåren 1990–1993. År 
2009 gjordes 227,6 miljoner stadsin-
terna resor med kollektivtrafiken, vil-
ket är cirka tre miljoner resor färre 
än under det föregående året. Enligt 
fullmäktiges målsättning ska ande-
len av den tvärgående kollektivtrafi-
ken ökas med minst fyra procenten-
heter från 2004 års nivå fram till år 
2012, då andelen borde vara 17 pro-
cent. Målet för år 2009 var att höja 
andelen till över 13 procent. År 2009 
var andelen av den tvärgående kol-
lektivtrafiken, definierat på motsva-
rande sätt som tidigare, 15,8  pro-
cent, d.v.s. 0,8  procentenheter hö-
gre än det föregående året.

HST inledde ett försök med hy-
bridbussar våren 2009. HRT fortsät-
ter försöket med olika fordonstillver-
kare. Hybridbussarnas bromsnings-
energi omvandlas till elenergi som 
ger bussen kraft för start vid nästa 
accelerering. Hybridbussarnas ut-
släpp, bullernivå och energiförbruk-
ning är lägre än för vanliga bussar. 
Helsingfors Energi öppnade Fin-
lands första gatuladdningspunkt för 
elbilar i Kampen.

Byggandet av Västmetron inled-
des med sprängningsarbeten i Gräs-
viken i november 2009.

Luftkvaliteten var under 2009 nå-
got bättre än vanligt. Gränsvärdet 
för kvävedioxid överskreds i cen-
trala Helsingfors, liksom under tidi-
gare år. Av detta utsläpp härstam-
mar en stor del från trafiken och den 
tunga trafikens andel är betydan-
de. Partikelhalterna var lägre än un-
der tidigare år och man höll sig un-
der gränsvärdena vid alla av SAD:s 

Trafiken och trafikens påverkningar

(nuv. HRM) mätstationer. Den ovan-
ligt varma och snöfattiga vintern un-
derlättade rengöringen av gatorna 
och sandningsmängderna var delvis 
lägre än under en genomsnittlig vin-
ter. Småpartiklar fjärrtransportera-
des till huvudstadsregionen särskilt 
under våren.

Nämnden för allmänna arbeten 
fattade 13.8.2009 beslut om an-
vändningen av bullerdämpande be-
läggningar i Helsingfors. Byggnads-
kontoret ska börja använda buller-
dämpande beläggningar i gatuob-

jekt, där antalet människor som ut-
sätts för buller och trafikförhållande-
na är sådana, att användningen av 
bullerdämpande beläggningar lönar 
sig. Beläggningar med mindre korn 
än i den vanliga beläggningen använ-
des i följande objekt: Lönnrotsgatan 
(Albertsgatan–Sandviksgatan), Kul-
latorpsvägen (Panuvägen–Sadelma-
karvägen), Gårdsbackabågen (Gårds-
backavägen–Stensbölebågen), Ab-
rahamsgatan samt Sandviksgatan 
(Lönnrottsgatan–Sandvikskajen).

Närtåg i Helsingfors 

Regiontrafikbuss i Helsingfors

Spårvagn och Sveaborgfärjan
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Årliga genomsnittsvärden för halterna av inandningsbara partiklar (PM10) och 
kvävedioxid (NO2) vid mätstationerna i Tölö och på Mannerheimvägen jämfört med 
årsgränsvärdet (40 µg/m3) (Källa HRM).
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Markanvändning och byggande

Byggandet av nya stadsde-
lar på innerstadens gam-
la hamnområden pågår. 

Stadsbyggnationen är tät, vilket spa-
rar energi och miljön, utnyttjar redan 
befintlig infrastruktur och ger män-
niskorna kortare resor till arbetet 
och service.

I Fiskehamnen kommer det i bör-
jan av 2030-talet att finnas hem 
för cirka 18  000 Helsingforsbor 
och 10  000 arbetsplatser. Rening-
en av förorenad mark på Sörnäsud-
den och i omgivningen kring Söder-
viks före detta gasfabrik inleddes år 
2009. Byggandet av kommunaltek-
niken och gatorna inleddes 2009 och 
bostadsbyggandet börjar 2010. I Fis-
kehamnen byggs många olika slags 
bostäder, eventuellt också ”flytan-
de” hus på pontoner i strandvattnet. 
Helsingfors Energi, ABB och Nokia 
Siemens Networks driver ett projekt 
för utveckling av intelligenta energi-
system, vars mål är ett globalt bety-
dande modellområde för ett intelli-
gent elnät på Fiskehamnens område. 
I projektet skapas ett energisystem 
med tillhörande tjänster, som följer 
principerna för hållbar utveckling ge-
nom att förena alldeles nya energi-, 
informations- och kommunikations-
teknologier. Avfallet som uppstår i 
Fiskehamnen kommer att transporte-
ras med ett rörtransportsystem längs 
underjordiska rör till avfallsstationen, 
där avfallscontainrarna töms.

Busholmens stadsdel byggs till 
ett område för boende och arbets-
platser. Affärslokalerna ska place-
ras i gatuplan och tack vare områ-
dets tillräckligt effektiva byggnads-
sätt finns de kommersiella tjäns-
terna på gångavstånd. Placering-
en av parkering, befolkningsskydds-
rum, en bas för gatuunderhåll och 
en avfallsstation genom utnyttjan-
de av bergsresursen effektiviserar 
markanvändningen i det värdeful-
la innerstadsområdet. Också i Bus-
holmen samlas avfallet med ett 
rörtransportsystem.

Inom naturskyddet fridlyste Ny-
lands miljöcentral (nuv. Närings-, 

trafik- och miljöcentralen i Nyland) 
Österängens dal (8 ha) i Jollas och 
Roosbacken (5 ha) i Henriksdal och 
bekräftade vård- och användnings-
planerna för dem. Miljönämnden 
skickade därtill stadsstyrelsen för-
slag om utvidgande av Svartbäck-
en-Borgarstrandsviken och försla-
get om anläggning av Borgarstrand-
svikens södra strand samt vård- och 
användningsplanerna för dessa och 
vård- och användningsplanen för Ra-
taudden i Nybondas.

På byggnadskontoret har man re-
dan i flera år arbetat för att främja 
ibruktagandet av ett koncept för låg-
energibyggnation vid byggande av 
offentliga lokaler. Den allmänna an-
visningen för lågenergibyggnation 
gällande Helsingfors stads service-
byggnader färdigställdes år 2009. På 
ön Stora Räntan, där det bland annat 
bedrivs en naturskola, genomfördes 
under år 2009 en utredning om dess 
omvandling till att bli kolneutralt.

Byggandet av bostadsproduktions-
byråns första egentliga lågenergihus 
inleddes i Viksbacka. I objektet åstad-
koms energibesparingen genom en 
bra värmeisolering i den lufttäta man-
teln samt effektivt tillvaratagande av 
värme. Värmekällan blir fjärrvärme. 
Man kom fram till denna lösning efter-
som fjärrvärmen hade de klart minsta 
utsläppsvärden enligt jämförelsekal-

kylerna som gjordes. Byggnadens en-
ergiförbrukning halveras jämfört med 
bostadsbyggnader som följer den nu-
varande standarden.

Till det nya lågenergiområdet i Fu-
rumossen har man börjat planera 
lätt fjärrvärme. I framtiden kan man 
med denna lösning utvidga det eko-
effektiva fjärrvärmenätet också till 
stadens randområden.

I anslutning till energiutredning-
ar utfärdades år 2009 nya eller upp-
daterade Display-energiintyg till 
50 fastigheter och vid utgången av 
året hade sammanlagt 1  100  ener-
gimärken gjorts för 280  stadsägda 
fastigheter.

För behandling eller slutförvaring 
flyttades år 2009 sammanlagt över 
280 000 ton förorenad mark. I den 
reviderade lagstiftningen framhävs 
saneringslösningar på basis av risk-
bedömning och allt mer mark renas i 
stället för att grävas upp till exempel 
genom att isolera förorenad mark 
under ett 0,5–1  meter tjockt isole-
ringslager eller en isoleringskon-
struktion. Nyttoanvändningen av för-
orenade massor i jordbyggnadsob-
jekt, speciellt i närheten av grävplat-
sen, har ökat. Saneringen av det före 
detta avfallsupplagsområdet i Kvarn-
bäcken, som inleddes 2003, slutför-
des 2009 med ett tätningslager som 
byggdes ovanpå avfallskonen.
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Reningsresultatet för av-
loppsvatten i Viksbacka 
var år 2009 bra beträffan-

de rening av fosfor och alla tiders bäs-
ta beträffande kväve. Betraktat som 
en helhet höll sig reningsresultatet 
på en mycket bra nivå, liksom de fö-
regående åren, och enligt tillsynen av 
vattendrag kunde ingen eutrofieran-
de effekt av avloppsvattnet upptäck-
as på utsläppsstället. Utsläppen av 
näringsämnen, som leddes ut i havet, 
sjönk jämfört med föregående år med 
22  000  kg/a beträffande fosfor och 
med 403 000 kg/a beträffande kväve.

I november inträffade fram-
för järnvägsstationen på Brunnsga-
tan ett allvarligt rörbrott i vattenled-
ningen, till följd av vilket vatten rann 
ner i stationstunneln och vidare till 
järnvägsstationens metroutrym-
men. Även om läckan kunde isole-
ras snabbt, blev skadorna betydliga 
och exempelvis var metrostationen 
ur drift under tre månader. Rörbrot-
tet orsakade skador värda uppskatt-
ningsvis fem miljoner euro samt 
hade andra, indirekta följder.

Utmaningen för att rädda Öst-
ersjön, som Helsingfors och Åbo 

stadsdirektörer offentliggjorde 
sommaren 2007, har utvidgats yt-
terligare. Städernas egna åtgär-
der går framåt och utmaningen 
hade vid utgången av år 2009 an-
tagits av 165  aktörer i Finland och 
därtill av 15  internationella aktö-
rer: städer från de andra länderna 
kring Östersjön och internationella 
kryssningsrederier.

Mottagningen av fartygsavlopps-
vatten ökade i Helsingfors hamnar. 
Mängden avloppsvatten, som pum-
pades från internationella kryss-
ningsfartyg till Helsingfors avlopps-
nät, ökade med 42  procent jäm-
fört med året före. Under som-
maren lämnade 53  procent av de 
264  kryssningsfartyg, som anlöp-
te Helsingfors, sina avloppsvatten i 
Helsingfors hamnar. Det finns spill-
vattenavlopp och mottagningspunk-
ter vid samtliga kajer i Helsingfors 
hamn, men enligt lag får fartygen 
fortfarande tömma sina avloppsvat-
ten i havet då de befinner på ett av-
stånd av 12 sjömil från kusten. Mot-
tagningen av fartygsavloppsvatten 
utan särskilt avloppsvattenavgift är 
en av Helsingfors Hamns åtgärder 
som ingår i stadsdirektörens Öst-
ersjöutmaning. Av hamnarna kring 
Östersjön är det endast i Helsing-
fors och Stockholm som alla fartyg 
kan lämna sina fartygsavloppsvatten 
i hamnens avloppsnät.

Käringmossens avfallshanterings-
central tog sammanlagt emot

703  477  ton avfall och jord. Av 
blandat avfall togs 252  865  ton 
emot, d.v.s. över 13  000  ton min-
dre än året innan. Mängden blan-
dat avfall minskade huvudsakli-
gen på grund av att en del av avfal-
let, som uppstod på SAD-området 
(nuv.  HRM-området), styrdes utan-
för området för behandling och slut-
förvaring. Besökarantalet vid Sortti-
stationerna, som tar emot små av-
fallsmängder från hushållen, växte 
fortsättningsvis. Stationerna hade 
273  268 kundbesök, d.v.s. över 
åtta procent fler besök än året innan.

Vattenskydd och avfall
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För anskaffningscentralens 
gemensamma anskaffning-
ar, som riktas till fler än en 

förvaltning, har man infört ett förfa-
rande enligt vilket man vid samtliga 
gemensamma anskaffningar utreder 
tillämpandet av anskaffningskriteri-
er som beaktar hållbar utveckling. I 
praktiken innebär detta att anskaff-
ningscentralens miljöexpert går ige-
nom alla gemensamma anskaffning-
ar och kontrollerar deras miljökriteri-
er. Det nya förfarandet ökade avse-
värt bland annat antalet krav som 
rör miljön i anskaffningscentralens 
konkurrensförfaranden. Av anskaff-
ningscentralens totala volym av kon-
kurrensförfaranden ingick miljökrite-
rier i 19 procent.

Helsingfors stads papperskon-
sumtion minskade ytterligare under 
år 2009. Konsumtionen var 2 755 ark 
per anställd, vilket är över fem procent 
lägre än året innan. Under de senaste 
åren har man tagit i bruk flera elektro-
niska datasystem som sparar papper.

Övergången till stadens gemen-
samma ärendehantering, Ahjo, möj-
liggör övergång till elektronisk sam-
manträdespraxis och elektroniskt 
system. Fullmäktigeledamöter, 
stadsstyrelsen och revisionsnämn-
dens medlemmar har under 2009 
skaffats bärbara datorer med 3G-in-
ternetuppkopplingar, och vid tidpunk-
ten då de elektroniska sammanträ-
dena inleds ska staden ha anskaf-
fat motsvarande apparater till samtli-
ga medlemmar i nämnder och direk-
tioner, som ännu inte har någon da-
tor. På så sätt kan alla förtroendeval-
da läsa de nödvändiga dokumenten i 
elektroniskt format. I och med Ahjo 
hålls organens sammanträden elek-
troniskt och vid dem behövs inget 
papper. Antalet kopior i stadsstyrel-
sen och stadsfullmäktige var år 2009 
uppskattningsvis 11  miljoner kopi-
or och kostnaderna för tryckarbeten 
uppgår årligen till över 300 000 euro.

I evenemang kring miljöfostran, 
som staden organiserade, deltog 
under året 32  565  stadsbor, vilket 
är 5,6 procent av Helsingforsborna. 

Antalet är något högre än i fjol. Eve-
nemang var Högholmens tillställning 
Påskön, naturskolorna och kurserna 
som anordnades av Stora Räntan, 
Gardenia och ungdomscentralen, 
HST:s Farbror Blå-verksamhet samt 
byggnadskontorets parkpromenader 
och energispardelegationens kam-
panj Energi för eleverna i åk 2.

Beredningen av huvudstadregio-
nens gemensamma strategi för an-
passning till klimatförändringen star-
tade hösten 2009. Strategin ska 
vara klar år 2011. Inom projektet fär-
digställdes scenarier för klimatet, 
havsytan och översvämning av flo-
der för uppskattning av klimatför-

ändringens påverkningar. För stört-
regn och översvämningar av avlopp 
utvecklar man som bäst två separa-
ta varningssystem, med vilka man 
försöker uppnå så exakta tidsmäs-
siga och positionsmässiga progno-
ser som möjligt. Byggnadskontoret 
har som en del av åtgärderna för be-
kämpning av översvämningar fort-
satt att bygga levéer till utsatta om-
råden. Arbetet styrs av förutredning-
en Definiering av översvämningsob-
jekt, där man har granskat objekten 
med risk för översvämning stads-
delsvis och som fungerar som ut-
gångsmaterial i riskobjektens fort-
satta planering och genomförande.
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Miljöekonomi

Helsingfors sammanlag-
da miljökostnader från år 
2009 uppgick enligt äm-

betsverkens och affärsinrättningar-
nas meddelanden till 120,2  miljoner 
euro, vilket var 3,0 procent av stadens 
samtliga driftskostnader. De största 
kostnadsposterna var miljöbaserade 
el- och bränsleskatter samt kostnader 
för avloppsrening. Miljökostnaderna 
växte med 13,0 procent jämfört med 
det föregående året. Mest ökade mil-
jökostnaderna för luftvård och klimat-
politik samt för avfallshantering och 
de miljöbaserade skatterna.

Förvaltningarna meddelade miljö-
intäkter om sammanlagt 62,7 miljo-
ner euro för år 2009, vilket var 3,9 

procent av stadens samtliga driftsin-
täkter. Miljöintäkterna växte något. 
De största intäkterna kom från avgif-
terna för avloppsvatten (84 % av alla 
miljöintäkter).

Helsingfors stads miljöinveste-
ringar för år 2009 var enligt förvalt-
ningarnas meddelanden 46,9 miljo-
ner euro. De viktigaste investering-
arna gick fortfarande till utvidgan-
det och saneringen av avloppsnätet 
samt reningen av förorenad mark.

För rustandet av Kvarnbäckens 
gamla avfallsupplag och tagandet av 
området för Hanasaaris A-kraftverk 
för nytt bruk har man gjort de nöd-
vändiga reservationerna i bokslutet 
(21,0 milj. euro).

Nyckeltal för miljöekonomi (1000 e)

Fördelning an miljökostnader

Fördelning an miljöinvesteringarna

 Vattenskydd 32%

 Miljörelaterade skatter 
 och pålagor 26%

 avfallshantering 16%

 Skydd av utomhusluft och klimat 12%

 Övriga 7%

 Miljöförvaltning 3%

 naturskydd 3%

 Skydd för mark 1%

 Vattenskydd 49%

 Skydd för mark 26%

 Övriga 11%

 Bullerkämpning 8%

 naturskydd 3 %

 avfallshantering 2%

 Skydd av utomhusluft och klimat 1%

nyckeltal för miljöekonomi (1000 e) 2009 2008
Miljöintäkter totalt 62 701 55
Skydd av utomhusluft och klimat
Vattenskydd

avfallshantering

Skydd för mark

naturskydd

Övriga

Miljöförvaltning

Miljöledning

Miljöutbildning och -fostran 
Förbättring av ekoeffektivitet

97
53 023

6 169

84

31

392

239

2 414
252

192
51 944

5 775

493

0

185

111

2 065
490

Miljöintäkter, euro/invånare
andel av stadens drifsintäkter

107
3,9 %

107
3,8 %

Miljökostnader totalt 120 174 1
Skydd av utomhusluft och klimat
Vattenskydd

avfallshantering

Skydd för mark

Bullerbekämpning

naturskydd

Miljörelaterade skatter och pålagor

Miljöförvaltning

Övriga

Miljöledning

Miljöutbildning och -fostran
Förbättring av ekoeffektivitet

14 260
38 667

19 052

1 539

363

2 886

31 072

3 933

4 797

2 096
1 509

12 845

38 042

15 049

1 813

364

2 555

24 042

4 131

4 133

2 392
1 060

Miljökostnader, euro/invånare
andel av stadens drifskostnader

206
3,0 %

186
2,8 %

Miljöinvesteringar totalt 46 948 71
Skydd av utomhusluft och klimat
Vattenskydd

avfallshantering

Skydd för mark

Bullerbekämpning

naturskydd
Övriga

231
22 858

1 082

12 364

3 534

1 486
5 393

294
20 415

374

10 188

772

1 417
4 411

Miljöinvesteringar, euro/invånare
andel av stadens alla investeringar

80
7,4 %

66
5,0 %
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MILJÖRAPPORTS	INDIKATORER

indikator Mål 2004-2008 mt. 2009 trend prognos

MARKANVÄNDNING

Fjärrvärmes andel av byggnadsbestånd (%) Fjärrvärmes andel ökar (Helsingfors energipolitiska linjerin-
gar epoS) 

85,5 85,7 J J

andel passagerare i huvudstadsregionens (region)kollektivtrafik (%) Ökar betydande senast 2012 (Strategiprogram) 28,0 (2000) 26,5 (2008) L L

ENERGI

energikonsumtion i Helsingfors (gWh) totalkonsumtion av energi börjar gå neråt senast 2020  
(nationell klimat- och energistrategi)

14181 14710 L ?

Specifik värmeförbrukning i nya bostadshus med fjärrvärme (kWh/m3) -30 % 2010, -50 % 2012 (nationella byggningsbestämmelse) 40,6 36 J J

Specifik elförbrukning i stadsägda fastigheter (kWh/m2) Besparing -9 % senast 2016  
(kommunernas avtal om energiprestanda ketS)

65,2 63,9 J ?

Specifik värmeförbrukning i stadsägda fastigheter (kWh/m2) Besparing -9 % senast 2016 (ketS) 155,3 153,2 J ?

energiutredningar i stadsägda bostadshus (%) 80 % senast 2013 (ketS) 65 J ?

energiutredningar i stadsägda servicebyggnad (%) 80 % senast 2010 (ketS) 76,8 80 J J

LUFT  

Årsmedeltal för kvävedioxid (µg/m3) 40 µg/m3 senast 2010 (eU-direktiv) 42,0 41,3 J L

andel dagar när inandningsbara partiklars gränsvärdenivå  
överstigas i Helsingfors (st./a)

max 35 dagar om året senast 2010 (eU-direktiv) 38,5 30 J ?

KLIMAT

Växthusgasutssläpp på grund av konsumtion i Helsingfors (1000 t Co2-ekv.) 1990 nivå senast 2010 och -20 % senast 2020 (epoS) 3477 3188 J J

andel förnybara energi i Helsingfors energis anskaffning av el, fjärrvärme  
och -kyla (%)

20 % senast 2020 (epoS) 4,3 5,0 J ?

TRAFIK

koldioxidutsläpp i Helsingfors vägtrafik (1000 t Co2) -16 % senast 2020 (nationell klimatstrategi), -20 % senats 
2030 (huvustadsregionens klimatstrategi)

557 524 J ?

Specifik koldioxidutsläpp i kollektivtrafik (g/km) Utsläpp går ned (epoS) 62,0 62,2 L J

koldioxidutsläpp av förstaregistrerad bilar i  Helsingfors (g Co2/km) 130 g/km senast 2015, 95 g/km senast 2020 (eU-mål) 178 158 J ?

andel passagerare i Helsingfors tvärgåendekollektivtrafik (%) 20 % senast 2011 (kSVs bindande operativt mål för 2011) 16,2 18,7 J J

andel passagerare i kollektivtrafik i Helsingfors uddes gräns mot centralen  
kl. 6–9 på vardagar i oktober (%)

andel av kollektivtrafik 73 % kl. 6–9 i uddes gräns mot centra-
len senast 2012 (kSVs strategiskt mål för 2012)

70,6 71,6 J J

Helsingforsarens resemedelfördelning gång+cykling+kollektivtrafik (%) +3 % gång+cykling+kollektivtrafik senast 2012 
(strategiprogram)

68,0 (2000) 69,2 (2008) J ?

räkningslinjers (handräkningar) cyklister i juni (st./dygn) Fördubblas senast 2015 (fullmäktiges mål)/andel cykling 15 % 
senast 2020 (Bryssels avtal)

20850 25350 J L

andel cykling i resemedelfördelning (%) Fördubblas senast 2015 (fullmäktiges mål)/andel cykling 15 % 
senast 2020 (Bryssels avtal)

7,3 (2000) 6,7 (2008) L L

BULLER  

Byggandet av bullerhinder för skydd av nya bostadsområden nya bostadsområden skyddas från buller  
(Helsingfors bullerbekämpnings handlingsprogram)

J J

Byggandet av bullerhinder för skydd av nuvarande markanvändning Byggande av nya bullerhinder som föreställas i bullerbekämp-
nings handlingsprogram (bullerbekämpnings handlingsprogram)

J L

Mängd användning av bullerdämpande beläggningar Öka användning av bullerdämpande beläggningar  
(bullerbekämpnings handlingsprogram)

J J

VATTEN

kvävebelastning från Helsingfors avloppsreningsverk till havet (t/a) n under 500 t/a 2009-2011 (stads budgetmål) 552 404 J J

Fosforbelastning från Helsingfors avloppsreningsverk till havet (t/a) p under 30 t/a 2009-2011 (stads budgetmål) 27 22 J J

AVFALL

Materialutnyttjande av huvudstadsregionens hushållsavfall (%) 50 % utnyttjas som material senast 2016  
(rikstäckande avfallsplan 2008)

47,8 
(2004-2006)

48,7 (2007) J J

Mängd huvudtsadsregionens hushållsavfall (kg/invånare) totalmängd av avfall går ned (rikstäckande avfallsplan 2008) 323 
(2004-2006)

337 (2007) L ?

Utnyttjandegrad av biogas från avstjälpningsplats i HrMs avfallshanterings-
centraler (%)

Ökar till 95 % senast 2011 (HrMs operativt mål) 46 53 J ?

MILJÖANSVARIGHET

pappaerkonsumtion hos stadens personal (ark/anställd/a) konsumtion minskar (mål för förebyggande av avfalls uppkomst 
i hållbar utvecklings handlingsprogram)

3410 2755 J J

andel miljökriterier i Helsingfors stads centraliserad anskaffningar (%) 25 % senast 2010, 50 % senast 2015  
(Statsrådets principbeslut)

22 19 L ?

trenden beskriver sista års situation jämfört med medeltal av föregående 
fem år

 

prognos beskriver expertuppskattning av målets genomförande

Med denna färg betonad är enhetliga indikatorer för sex städer  
(Helsinfors, esbo, Vanda, Åbo, tammerfors, Uleåborg)


