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Helsinki on hiilineutraali vuonna 
2035
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2018 -27%



Hiilineutraali
= Helsingin toiminta ei vaikuta 
ilmaston lämpenemiseen. 

Ilmastopäästöjä vähennetään 80 %
ja loput 20 % kompensoidaan

➔ Ilmastopäästöt 
nollaan

HUOM! Helsinkiläisen asukkaan kokonaishiilijalanjälki noin kaksinkertainen
verrattuna Helsingin alueella syntyviin päästöihin
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Ei huolta! 
Hiilikasasta
päästään eroon
vuonna 2024



Mistä Helsingin KHK-päästöt syntyvät?

56%
15%24%

Liikenne Lämmitys

Yhdyskuntajäte

Sähkönkäyttö

Muu

3%

Yht.: 2,7 miljoonaa t CO2-eq. 2017. Lähde: Helsingin ilmastotiekartta ja HSY. 

Helsinkiläisen kokonaishiilijalanjälki noin kaksinkertainen
verrattuna Helsingin alueella syntyviin päästöihin
-toimenpideohjelmassa toimia myös kokonaisjalanjäljen
pienentämiseen

https://issuu.com/helsinginymparistokeskus/docs/2105-03-26-ilmastotiekartta_iso
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmastonmuutos/hillinta/seuranta/Sivut/Paastot.aspx


Päästövähennysosuudet

Helenin toimet
32 %

Lämmön 
kokonais-
kulutuksen 
vähentäminen
16 %

Paikallisesti tuotetun 
lämmön osuuden 
lisääminen
15 %

• Paikallisesti 
tuotetun sähkön 
osuuden 
lisääminen 8 %

• Sähköautojen 
osuuden 
kasvu 8 %

Raskaan 
liikenteen 
teknologia 
4 %

Lämmön 
kysyntä-
jouston 
lisääminen
3 %

• Sataman päästöjen 
vähennys (-30 %) 
2 %

• Ajoneuvoliiken-
teen hinnoittelu-
järjestelmä 2%

• Öljyn osuuden 
vähentäminen 
erillislämmi-
tyksessä 2 %

• Jalankulun ja 
pyöräliikenteen 
kulkumuoto-osuuden 
nosto 2 %

• Kulutussähkön määrän vähentäminen 1 %
• Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden nosto 1%
• Uudet liikkumispalvelut 1 %
• Pysäköintimaksujen korotus 1 %
• Hyödyntämättömän hukkalämmön talteenotto 1 %
• Tiivistyvä maankäyttö 1 %
• Sähkön kysyntäjouston lisääminen 1 %

Ulko- ja 
julkisen 
valaistuksen 
energia-
kulutuksen 
vähentä-
minen
<1 %

Päästövähennysohjelma: www.stadinilmasto.fi



30 % sähköautoja ja ladattavia hybridejä 
(nykytilanne: 0,7 %)

Lämmönkulutus -20% verrattuna nykyiseen

15 % aurinkosähköä (nykytilanne: 0,1 %) 
Maalämmöllä 15 % kulutuksesta (nykytilanne: 0,5 %)

Uudisrakennukset lähes nollaenergiataloja, todella 
kunnianhimoiset tavoitteet korjausrakentamiselle

Vuonna 2035
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Miten kaukolämmön päästöjen määrä 
lasketaan?

Päästökerroin * energiamäärä = päästöt

Esim.
189,7 t CO2/GWh * 6633 GWh = 1 258 079 t CO2 (vuosi 2015, Hki koko rakennuskanta)
Kaukolämmön päästökerroin * kaukolämmön kulutus = kaukolämmön kulutuksen päästöt

Tämä on se, miten 
paljon energiaa 

tarvitaan 

Tähän vaikuttaa se, 
miten energia 

tuotetaan

Lähde: HSY 2019



VIIKKI 
WASTEWATER 
TREATMENT 

PLANT

DATA CENTRECOLD 
ACCUMULATOR

HEAT 
ACCUMULATOR

KATRI VALA HEATING AND 
COOLING PLANT

Energian tuotanto
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Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja energian 
tuottaminen paikallisesti
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Liikenne
13
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PÄÄSTÖJÄ PITÄÄ SAADA ALAS KAIKILLA OSA-ALUEILLA
TODELLA KUNNIANHIMOISESTI 



Kestävä elämäntapa
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Kaikki paljaana! 
Kerromme
ohjelman
edistymisestä
avoimesti
kaikille
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www.hel.hnh.ninja



Kaiken on muututtava – mutta ei huonompaan suuntaan!
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Kiitos!

Kaisa-Reeta Koskinen
kaisa-reeta.koskinen@hel.fi
Twitter: KaisaReeta
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