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Ilmastokatu –hanke-esittely

HEL 2015-001812 T 02 05 02

Hanketta koskevan Ryj osallistumispäätöksen diaari 2015002189

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä kaksivuotisen Ilmastokatu-hank-
keen tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Ilmastokaduilla etsitään ratkaisuja, joilla alueiden energiankulutusta 
pienennetään vähintään 20 prosenttia ja samalla lisätään alueiden elin-
voimaisuutta sekä viihtyvyyttä. Ilmastokadut toimivat kokeilualustoina, 
joilla myös asukkaat ja yritykset ovat mukana kehittämässä ilmastoys-
tävällisiä palveluita tai tuotteita.  

Hankkeessa mitataan esimerkiksi Ilmastokatujen rakennusten ener-
giankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä, sekä selvitetään aurinkopa-
neeleille sopivat pinnat. Tämä auttaa alueen asukkaita ja yrityksiä sekä 
ratkaisujen tarjoajia löytämään sopivia keinoja päästöjen vähentämi-
seksi. 

Hankkeessa järjestetään myös suunnittelukilpailu, jossa etsitään uu-
denlaista ekotehokasta ravintolan terassia pimeneviin syysiltoihin. 
Myös jo ennestään olemassa olevia ilmastoratkaisuja muokataan elä-
vään kaupunkiympäristöön sopiviksi palvelumuotoilun avulla. 

Ilmastokatu-hanke kutsuu mukaan ratkaisujen tarjoajia sekä tarvitsijoi-
ta. Hanke etsii uusille ratkaisuille ja toimintamalleille testaajia, eli talo-
yhtiöitä, asukkaita tai yrityksiä. Yritykset voivat kehittää ja kokeilla il-
mastoystävällisiä tuotteitaan aidossa kaupunkiympäristössä yhdessä 
loppukäyttäjien kanssa. Näin Ilmastokaduista tulee uudenlaisia refe-
renssialueita sekä yrityksille että kaupungille myös kansainvälisesti. 

Helsingin kaupunki tekee hankkeen aikana Iso Roobertinkadun perus-
korjauksen, johon pyritään sisällyttämään myös ilmastoviisaita ratkaisu-
ja. Vantaalla Tikkurilan keskustaan rakennetaan uutta kävelykatua ja 
vanhan osan Tikkuriraitin peruskorjaus on myös tulossa. Kaupungit 
maksavat peruskorjaukset itse. 

Ilmastokatu-hankkeen toteuttavat Helsingin ja Vantaan kaupungit, 
Green Building Council Finland, Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja 
Aalto-yliopisto. Hanketta koordinoi Helsingin ympäristökeskus. 
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Ilmastokatu-hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja 
on osa 6Aika -strategiaa http://6aika.fi/. Innovaatiorahasto rahoittaa 
myös osin Ilmastokatu-hanketta Iso-Roobertinkadulla. Innovaatiorahas-
ton tuella pilotoidaan aurinkopaneeleja taloyhtiössä, suunnitellaan ja to-
teutetaan ilmastoon sopeutunut viherpiha, sekä tehdään nopeita asuk-
kaiden ja yritysten ideoimia kokeiluja. 6Aika-hankkeen budjetti on 825 
620 euroa. Innovaatiorahaston rahoitus hankkeelle on 97 000 euroa.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
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