Kestävä kaupunki

Hiilineutraali Helsinki uutisten valossa 2035
Pääuutinen

HSL tiedottaa, että viimeisetkin
bussilinjat siirtyvät käyttämään
pysyvästi biokaasua.
Viimeisimmän uudistuksen myötä Helsingin kaupunki on alkanut

Tilannekatsaus

Uutisia maailmalta

kiinnittää huomiota julkisen liikenteen ympäristöystävällisyyteen.
Uudistuksen ensimmäinen askel otettiin sähköllä toimivien matkustajalauttojen muodossa. Myös taksifirmat pohtivat kokonaan
sähköautoihin siirtymistä. Vuonna 2033 kaupunginvaltuusto
äänesti uuden direktiivin puolesta, joka antaa tukea
ympäristöystävälliselle liikkumiselle Helsingissä. Kyseinen direktiivi
on saanut suosiota kansalaisten keskuudessa ja monet suuret
tahot ovat siirtymässä vihreään liiketoimintaan.

Comebackin tehnyt takavuosien teini-idoli Billie
Eilish myi huutokaupassa vanhoja vaatteitaan ja
sai siitä yli 20 000 euroa. Hän lahjoitti rahat
hyväntekeväisyyteen.

Vuonna 2019 asetetut päästövähennystavoitteet on nyt saavutettu.
“Helsingissä päästöt ovat laskeneet tasaisesti 90-luvulta, eikä
elämänlaatu ole ainakaan heikentynyt.”

Muut 14%

Luetuimmat

Mielipidekirjoitus

Helsinki on muuttunut
kokonaan puistoksi

Yksityisautoilu on
yliarvostettua

Helsingissä puistojen määrää on
lisätty ja ihmiset haluavat käydä
puistoissa. He kävelevät, liikkuvat
ja pelaavat enemmän kuin ennen.
Koska maisema on tosi kaunis, he
viettävät siellä aikaa perheen ja
kavereiden kanssa. Lue lisää...
Kommentit
Talio Tapio

10.9. 13:35

Onko ihan tarpeellista?
eetuplayer123
10.9. 13:36

Oma auto ei ole niin tarpeellinen kaupungissa
kuin monet luulevat. Nykyään kaupungissa
päästään julkisilla melkein kaikkialle yhtä nopeasti kuin omalla autolla. Kesäisin pyöräily ja kävely
on muutenkin mukavampaa kuin kuumassa
autossa istuminen. Lisäksi yksityisautoilun
vähentäminen pienentää ruuhkia ja vähentää
energiankulutusta. Mielestäni, jos matkustat
usein pitkiä matkoja, niin yksityisautoilu on
hyväksyttävää. Jos et usein matkusta kaupungin
ulkopuolella, niin sinulla ei ole syytä yksityisauton
omistamiseen.

Artikkeli

Lämmön kysyntäjouston
lisääminen 3 %
Raskaan liikenteen teknologia 4 %

Suomen luontoystävällisin talo
Betonitalojen valmistuksen loputtua valmistui Suomen luontoystävällisin talo. Talon seinät on
tehty puusta ja ikkunat on tehty nanoselluloosasta, joka on uusinta teknologiaa. Tunnettu materiaali-insinööri oli keksinyt tavan tehdä nanoselluloosasta ikkunoita. Talo on tehty uusiutuvista
raaka-aineista kuten puusta. Talon katolla on viheralue, jossa on erilaisia viherkasveja. Tämä
vihreä infrastruktuuri sitoo itseensä hiilidioksidia ja imee itseensä sadeveden. Talo saa osan
sähköistään aurinkopaneeleista ja loput muun muassa hukkapuiden polttamisesta ja maan sisältä
poratusta lämmöstä. Lämmitys tulee ilmalämpöpumpusta.

Sähköautojen osuuden
kasvu 8 %

Paikallisesti tuotetun sähkön
osuuden lisääminen 8 %

Martti Maikka 33 v, peruskoulun opettaja

Paikallisesti tuotetun
lämmön osuuden
lisääminen 15 %

Tuulivoimaa
loputtomiin!

Talon katolla on mm. omenapuu, jonka omenat ovat todella hyviä (tiedän, koska olen maistanut niitä).
Talon katolla on myös nurmikko ja mansikkapensaita. Katolla on myös kukkia kuten syysleimu.

Uusiutuvaa ja
päästötöntä energiaa

Sarjakuva: Hiilineutraali rakentaminen

Lämmön kokonaiskulutuksen vähentäminen
16 %

Kaunis maisema ja olisi ihana käydä. :)
Petteri 04
10.9. 13:40

Verorahaa käytetään johonkin turhiin kasveihin. :(
Topi Moti
10.9. 14:00

Kiva et pääsee jonnekkin hengailee kaverien kaa.

Helenin toimet 32 %
• Vähentää sähköntuotannon CO2 päästöjä.
• Ratkaisussamme olemme myös huomioineet tuuliturbiinien
rakentamisen aikaiset ja kunnostukseen liittyvät päästöt.
•Tuulimyllyt rakennetaan kestäviksi ja ekologisiksi.
Tee sopimus nyt: tuulivoimaa.fi

Ennen: Kaupungissa asuu paljon ihmisiä ja ilma
on saastunutta autojen ja tehtaiden takia.
Kasvillisuudelle ei ole tilaa ja ruoka tulee
kaukaa. Talot lämmitetään kivihiilellä. Kaupunki
on harmaa, ankea ja saastunut.

Ratkaisu: Kasveja kasvatetaan lisää. Autoilua
vähennetään. Talojen sisällä on vesivoimala, joka
toimii vettä kierrättämällä. Ruokaa kasvatetaan
paikallisesti.

Jälkeen: Ilma on puhtaampaa. Kasvit parantavat
ihmisten mielentilaa. Kivihiilen käyttöä on todella
vähän tai ei ollenkaan. Ruuan kuljetukseen ei
käytetä paljoa energiaa. Ihmiset suosivat
pyöräilyä ja kävelyä kauniissa ympäristössä.
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