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95 §
Ilmastohätätilan julistaminen

HEL 2020-010530 T 11 00 00

Päätös

Pormestari julistaa ilmastohätätilan seuraavasti:

Helsingin ilmastohätätilajulistus

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, joka uhkaa taloutta, ruoan-
tuotantoa ja ihmisten terveyttä. 

Ilmastohaasteen ratkaiseminen vaatii kiireellistä toimintaa. Helsinki ha-
luaa olla maailman johtavia kaupunkeja ilmastonmuutoksen vastaises-
sa taistelussa.

Helsingin kaupunki julistaa ilmastohätätilan. Kaupunki tunnustaa vas-
tuunsa hiilijalanjälkensä pienentämisestä ja tiedostaa, että toimenpiteil-
lä on kiire.

Helsingin kaupunki on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuo-
teen 2035 mennessä. Kaupunki vähentää päästöjään kahdeksankym-
mentä prosenttia vuoden 1990 tasosta. Jäljelle jäävä päästöosuus 
kompensoidaan. Päästötavoite koskee koko maantieteellisen alueen 
kaikkia suoria päästöjä. Kaupungin päätösten ja toimenpiteiden tulee 
olla linjassa tavoitteen kanssa.

Kaupunki vähentää päästöjään toteuttamalla Hiilineutraali Helsinki 
2035 -toimenpideohjelman. Kaupunki raportoi ohjelman etenemisestä 
ilmastovahti.hel.fi -sivustolla. Ohjelmaa päivitetään ja kehitetään sään-
nöllisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 23 muuta valtuutettua esittivät aloitteessaan 
11.12.2019, että Helsinki ryhtyisi valmistelemaan ilmastohätätilajulis-
tusta. Vastaavia julistuksia on tehty Euroopan parlamentin 28.11.2019 
julistaman ilmastohätätilan lisäksi monissa maissa ja yli tuhannessa 
kunnassa ympäri maailmaa.

Kaupunginhallitus kehotti aloitevastausta koskevassa päätöksessään 
14.9.2020 (§ 528) valmistelemaan ilmastohätätilajulistuksen, jolla Hel-
sinki liittyy niiden kaupunkien joukkoon, jotka korostavat ilmastotoimien 
välttämättömyyttä ja kiireellisyyttä. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.9.2020 kaupunginhallituksen esityk-
sen ja katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Helsinki ottaa vastuunsa il-
mastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta 
kunnianhimoisesti. Helsinki asettaa tavoitteeksi 60 prosentin päästövä-
hennystavoitteen vuodelle 2030 ja aikaistaa hiilineutraalisuustavoitteen 
vuodesta 2050 vuoteen 2035.

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi kaupunki vähentää päästö-
jään kahdeksankymmentä prosenttia vuoden 1990 tasosta, ja kompen-
soi jäljelle jäävän päästöosuuden. Kaupunki vähentää päästöjään to-
teuttamalla Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman, jonka ete-
nemisestä raportoidaan ilmastovahti.hel.fi -sivustolla. 

Ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävä kehitys ovat yksi Helsingin kan-
sainvälisen toiminnan painopisteistä. Helsinki on useilla areenoilla nos-
tanut esiin ja kiinnittänyt edunvalvonnassaan huomiota ilmastokysy-
myksen kiireelliseen ratkaisemiseen ja kaupunkien rooliin ilmastonmuu-
toksen vastaisessa taistelussa. Helsinki on New Yorkin jälkeen toinen 
kaupunki maailmassa, joka on sitoutunut Agenda 2030 -ohjelman mu-
kaisten kestävän kehityksen tavoitteiden kaupunkitasoiseen, vapaaeh-
toiseen raportointiin.

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset vuosille 2019–
2025 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 27.5.2019 (§ 405). Linjaukset 
sisältävät pääasiassa sellaisia toimenpiteitä, joita ei sisälly kaupungin 
muihin suunnitelmiin ja ohjelmiin. Näitä ovat muun muassa kaupun-
kiympäristön toimialan ympäristöohjelma, Helsingin hulevesiohjelma, 
viherkattolinjaukset, luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelma sekä 
Itämerihaasteen Itämeri-toimenpideohjelma. Ilmastonmuutoksen vaiku-
tuksiin varautuminen on kaupungin riskienhallinnassa otettu huomioon 
yhtenä koordinoituna riskikategoriana.
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Kaupunginhallitus päätti 10.2.2020 myöntää rahoituksen Helsinki Ener-
gy Challenge -kilpailua varten, jossa haetaan energia-alan innovaatioita 
erityisesti kivihiilen korvaamiseksi Helsingin kaukolämmön tuotannossa 
kestävällä tavalla. Kilpailun tulos vahvistuu keväällä 2021. Kaupunki ja-
kaa kilpailusta saatavan tiedon ja ratkaisut vapaasti muiden kaupun-
kien kanssa edistääkseen ilmastonmuutoksen torjuntaa kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 9 luvun 1 pykälän 3 momentin 
mukaan pormestari vastaa kaupungin kansainvälisestä, kansallisesta ja 
seudullisesta edunvalvonnasta. On siten perusteltua, että pormestari 
antaa Helsingin ilmasto- ja ympäristöhätätilajulistuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


