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Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2008

H
elsingin kaupungin ympäristöraportti on 
kaupungin organisaatioon kuuluvien hal-
lintokuntien yhteinen raportti, joka kertoo 
kaupungin ympäristötavoitteiden toteu-

tumisesta ja toiminnan vaikutuksista ympäris-
töön. Ympäristökeskuksen kokoamaan ja toimit-
tamaan raporttiin ovat tuottaneet tietoja kaikki 
kaupungin virastot ja liikelaitokset. Tätä raport-
tia varten tehtiin ensimmäistä kertaa myös lyhyt 
kysely kaupungin tytäryhteisöjen ympäristöasi-
oiden hallinnasta.

Ympäristöraportti sekä hallintokuntien tuot-
tama aineisto löytyvät internet- sivuilla (osoite 
kannessa). Ympäristöraportointia koordinoi kau-
punginjohtajan asettama työryhmä, jossa ovat 
edustettuina ympäristöasioiden hallinnan kannal-
ta merkittävimmät virastot ja laitokset. Helsingin 
kaupunki on merkittävä ympäristön kuormittaja 
ja ympäristönsuojelun toimija. Suomen hiilidiok-
sidipäästöistä kaupunki tuottaa noin viisi prosent-
tia. Viikinmäen jätevedenpuhdistamo vastaa noin 
750 000 asukkaan jätevesien puhdistamisesta.
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V
uosi 2008 oli Kaisaniemen mittaushisto-
rian lämpimin. Vuosi jäi mieleen ennätyk-
sellisestä vähälumisuudesta, sillä lumipei-
tepäiviä tilastoitiin vain puolet aiemmas-

ta vähälumisuuden ennätyksestä vuodelta 2007. 
Ei siis ihme, että ilmastoasioiden painoarvo jat-
koi nousuaan.

 Tammikuussa 2008 valtuusto hyväksyi ener-
giapoliittisen selonteon, jossa Helsinki sitoutui 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 20 % 
vuoteen 2020 mennessä. Kaupunki ei jähmet-
tynyt tähän päätökseen, vaan on jatkanut ilmas-
topolitiikan toteuttamista käytännössä. Mer-
kittäviä toimia ovat olleet Helsingin energian 
tuulivoimapuiston valmistelu yhdessä Etelä-Poh-
janmaan Voiman kanssa, useiden matalaener-
gia-rakennushankkeiden käynnistäminen sekä 
Honkasuon ilmastoystävällisen kaupunginosan 
asemakaavan valmistelu. 

Näiden hyvien käytäntöjen levittämisen lisäksi 
kaupunki selvittää sekä energiantuotannon raken-
teen laajempiakin muutoksia kohti vähäpäästöisem-
pää suuntaa että kaupungin koko rakennuskannan 
energiatehokkuuden parantamisen keinoja. 

Ilmastopolitiikkaa toteutetaan Helsingissä 
myös liikennesuunnittelun kautta. Esimerkiksi 
poikittaisen joukkoliikenteen kehittäminen on 
jo tuonut hyvää tulosta. Kaupungin talousarvion 
sitovana tavoitteena ollut poikittaisen joukkolii-
kenteen osuuden kasvu yli 13 prosentin toteutui 
selkeästi ja osuus nousi jopa 15 prosenttiin lähinnä 
JOKERI-linjan menestyksen myötä. Kaikkiaan 
joukkoliikenteen käyttäjien määrä kasvoi vuon-
na 2008 yli kaksi prosenttia, kun samanaikaises-
ti autoliikenteen määrä katuverkossa väheni noin 
kaksi prosenttia. Liikenteen kehitys on kääntynyt 
kestävämpään suuntaan.

Loppuvuonna alkanut talouden taantuma vai-
kutti liikenteen vähenemiseen sekä muun muassa 
sekajätemäärien vähenemiseen. Myös kotitalouk-
sien veden kulutus laski kolmella litralla asukas-
ta kohti. Sen sijaan sähkönkulutus kaupunkilais-
ta kohti laskettuna kasvoi edellisvuodesta vajalla 
kahdella prosentilla.

Jätevedenpuhdistuksen vuosi oli haasteelli-
nen Päijänne-tunnelin remontin ja korkean jäte-
vesivirtaaman vuoksi. Viikinmäen puhdistamon 
puhdistustulos oli kuitenkin kohtuullisen hyvä, 
vaikka talousarvion tavoitetta ei typen osalta ai-
van saavutettukaan. Merkittävä uudistus oli jäte-
vesilietteen uuden höyrykäsittelyn käyttöönotto 
viime vuonna, jonka jälkeen lietteen kompostoin-
nissa syntyvä multatuote täyttää Elintarvikeviras-
to Eviran hygieniavaatimukset.

Tämän vuoden keväällä hyväksytty kaupun-
gin strategiaohjelma vahvistaa entisestään ympä-
ristöasioiden painoarvoa kaupungin johtamises-
sa ja pyrkii nostamaan kaupungin edelläkävijäksi 
ympäristönsuojelussa ja ilmastopolitiikassa. Il-
mastoasioiden ohella Itämeren suojelu ja kestävät 
hankinnat ovat nyt kaupungin strategisia paino-
pisteitä. Niiden toteuttamiseen tarvitaan sekä 
uusia innovaatioita että tiedossa olevien keinojen 
entistä tehokkaampaa toimeenpanoa. Kestävässä 
hankintapolitiikassa tarvitaan kaikkien hallinto-
kuntien sitoutumista ja yhteistyötä. Tämän edis-
tämiseksi olen äskettäin ottanut vastaan ICLEI:n 
Procura+ -kampanjan puheenjohtajuuden, jonka 
puitteissa luodaan toimintatapoja myös Helsin-
gin kaupungin hankintojen kestävöittämiseksi. 

Hallintokuntien ympäristötyö on viime aikoi-
na piristynyt. Esimerkkejä tästä ovat monet viras-
tojen ympäristöohjelmat, yli 450 koulutettua eko-
tukihenkilöä sekä viime vuonna selvään laskuun 
kääntynyt henkilöstön paperinkulutus.

Kaupunki ei kuitenkaan selviä ympäristö-
haasteista pelkästään hallinnon sisäisenä työnä. 
Yrityssektorin ja muiden sidosryhmien kanssa 
tarvitaan uudenlaista yhteistyötä, kuten euroop-
palainen ympäristöjohtamisen vertaisarviointi 
Helsingille viime talvena suositteli. Esimerkik-
si kahtena vuonna järjestetty Helsingin kaupun-
gin ympäristöpalkintokilpailu on osoittanut, että 
Helsingistä löytyy jo paljon yrityksiä ja yhteisö-
jä, joilla on valmiutta tehdä tuloksellista ympä-
ristöyhteistyötä kaupungin kanssa. 

Kaupunki on jo tehnyt monia aloitteita sidos-
ryhmäyhteistyön kehittämiseksi ympäristöasi-
oissa. Merkittävimpiä näistä ovat Helsingin ja 
Turun kaupunginjohtajien Itämeri-haaste sekä 
pääkaupunkiseudun pk-yrityksille suunnattu 
EU-rahoitteinen Ekokompassi-hanke. 

Itämeri-haastekampanja on alkuvaiheessa pai-
nottunut kuntiin, järjestöihin, tutkimuslaitoksiin 
ja muihin julkisiin toimijoihin, mutta haaste on 
laajenemassa myös yrityssektorille suurten risteily-
varustamojen ja suuryritysten kautta. Ekokompas-
sin pilottialoina ovat puolestaan olleet paino- ja mat-
kailualat sekä Tukkutorin alue, mutta tavoitteena on 
yritysten ympäristöhallinnan kehittäminen muil-
lakin sektoreilla. Itämeri-haasteen ja Ekokompas-
sin levittäminen ja vakinaistaminen ovat Helsingin 
uudenlaisen ympäristöyhteistyön kulmakiviä. Hel-
singillä on hyvät mahdollisuudet nousta ympäris-
töpolitiikan kärkeen. Se vaatii kaukokatseisuutta ja 
rohkeita päätöksiä.

Pekka Sauri
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H
elsingin kaupunki on asettanut tavoitteek-
si, että ympäristöasioiden hallinta sisällyte-
tään osaksi koko kaupunginhallinnon joh-
tamista. Kaupunki on toteuttanut tätä ta-

voitetta monin keinoin, joista keskeiset on kuvat-
tu alla olevassa kuviossa. 

Vuonna 2008 aloitettiin kaupungin uuden 
strategiaohjelman valmistelu, jossa ympäristöasi-
at ovat aiempaa kokonaisvaltaisemmin mukana. 
Strategiaohjelman käsittelyn yhteydessä kaupun-
ginvaltuusto myös päätti, että kaupungin ympä-
ristöpolitiikka tullaan päivittämään.

Vuosi 2008 oli Helsingin ekologisen kestävyy-
den ohjelman (HEKO) viimeinen toteutusvuosi. 
Vuoden loppuun mennessä ohjelman toimenpi-
teistä 46 toimenpidettä toteutui osittain tai ko-
konaan ja vain kolme jäi käynnistymättä. Seitse-
män toimenpidettä todettiin olevan sellaisia, että 
niiden toteutus on jatkuvaa.

HEKO-ohjelman tuloksena myös kaupun-
gin ympäristöjohtamisen kokonaisuus sai uu-
sia elementtejä. HEKO:n tavoitteiden mu-
kaisesti on laadittu neljä ympäristönsuojelun 
sektoriohjelmaa: luonnonsuojeluohjelma, luon-
non monimuotoisuuden turvaamisen ohjelma, 
ekorakentamisohjelma ja pienvesiohjelma. Lisäk-
si HEKO-kauden aikana laadittiin ilmansuojelun 
toimintaohjelma ja meluntorjunnan toiminta-
suunnitelma, pääkaupunkiseudun ilmastostrate-

gia sekä perustettiin HEKO:n tavoitteen mukai-
nen ekotukitoiminta ja –verkosto.

Kaupungin vuoden 2008 talousarviossa oli 
kahdeksan ympäristöasioihin liittyvää sito-
vaa tavoitetta, jotka toteutuivat yhtä lukuun ot-
tamatta. Tavoitteet koskivat joukkoliikenteen 
kuljetusosuutta keskustan suuntaan ja poikit-
taisliikenteessä, katupölyn pitoisuuksia, raken-
nushankkeiden elinkaarilaskelmia, tiedotusta 
merialueen tilasta sekä puhdistetun jäteveden ai-
heuttamaa typpi- ja fosforiravinnekuormaa. Näis-
tä typpikuormaa koskeva tavoite (alle 600 tonnia) 
ei aivan toteutunut.

Kaupungin hallintokuntien ympäristöjohta-
minen on yhä vaihtelevan tasoista. ISO 14001 
–standardoituja ympäristöjärjestelmiä on käy-
tössä Helsingin Satamassa ja Helsingin Energi-
an voimalaitoksissa, lämpökeskuksissa ja kau-
kolämpötoiminnassa. Lisäksi sertifioimattomia 
ympäristöjärjestelmiä on käytössä viidessä hallin-
tokunnassa, ja ympäristö- tai kestävän kehityksen 
ohjelmia toteutetaan seitsemässä virastossa. Kah-
dessa virastossa ympäristöohjelma on tekeillä.

Kaupungin tytäryhteisöissä systemaattista ym-
päristöjohtamista harjoitti vain muutama yhtiö, 
mutta ympäristöasioihin liittyviä seurantatieto-
ja keräsi selvästi useampi yhtiö. Toisaalta tytär-
yhteisöjen ympäristöjohtamisen kehittämiseen ei 
toistaiseksi ole vielä käytetty juurikaan resursseja, 
päinvastoin kuin kaupungin virastojen ympäris-
töjohtamisen valmentamiseen.

Vuonna 2008 tehtiin kaupungin ympäristö-
johtamisen vaikuttavuuden vertaisarvio Rotter-
damin kaupungin kanssa. Arvioinnissa Helsingin 
vahvuuksiksi todettiin mm. joukkoliikenteen toi-
mivuus, juomaveden hyvä laatu ja korkeatasoinen 
jätevedenpuhdistus, tasokas ilmansuojeluohjelma 
sekä koulujen ympäristökasvatustyö. Arvion ke-
hittämissuositukset puolestaan liittyivät mm. il-
mansuojelu- ja meluohjelmien toteuttamiseen, 
asuinalueiden energiatehokkuusvaatimuksiin, 
pilaantuneiden maiden kunnostusmenetelmiin, 
vesien hallinnan hajanaisuuteen sekä kumppa-
nuuskulttuurin puuttumiseen ympäristöasioi-
den hallinnassa.

Helsingin kaupungin ympäristöjohtaminen
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V
uosi 2008 oli Helsingin Kaisaniemen sää-
aseman mittaushistorian lämpimin. Vuo-
den 2008 keskilämpötila oli 7,6 astetta, 
joka oli 0,4 astetta korkeampi kuin edel-

linen ennätys vuodelta 1934. Hallitustenvälisen 
ilmastopaneelin IPCC:n mukaan lämpenemi-
sen rajoittaminen kriittiseksi arvioidun kahden 
asteen verran edellyttää, että teollisuusmaat pu-
dottavat päästöjänsä vähintään 25–40 % vuo-
teen 2020 mennessä ja 80–95 % vuoteen 2050 
mennessä. 

Helsingin kaupunginvaltuustossa tammikuus-
sa 2008 hyväksytyn energiapoliittisen selonteon 
sekä pääkaupunkiseudun ilmastostrategian linja-
uksia on jo alettu toteuttaa. Helsingin Energia al-
koi valmistella kahden merkittävän mittaluokan 
(500-1000MW) tuulivoimapuiston perustamista 

Suomenlahdelle ja Perämerelle yhdessä Etelä-Poh-
janmaan voiman kanssa. 

Kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön vä-
lisen energiatehokkuussopimuksen keskeinen ta-
voite on yhdeksän prosentin energiansäästö ajalla 
2008–2016. Yksi tärkeimmistä sopimuksen toi-
menpiteistä on toimintasuunnitelman laatimi-
nen, jossa esitetään toimet kaupungin energian-
käytön tehostamiseksi. Vuonna 2008 kaupungin 
omistamien kiinteistöjen sekä lämmön että säh-
kön ominaiskulutus kasvoivat, sähkön kulutus 
jopa kolme prosenttia.

Helsinki aloitti myös useita matalaenergia- ja 
passiivirakennusten pilottihankkeita uudis- ja kor-
jausrakentamisessa: uudisrakennuksista ympäristö-
keskuksen toimitalo Viikissä, Myllypuron pääterve-
ysasema, Oulunkylän perhetukikeskus ja Koskelan 

Ilmastonmuutos, energiapolitiikka ja maankäyttö
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ravintokeskus sekä perusparannusrakentamisessa 
Käpylän peruskoulu. Lisäksi Honkasuolle tehtiin 
Helsingin ensimmäinen asemakaavaehdotus, jossa 
edellytetään ilmastoystävällisen kaupunginosan luo-
mista mm. matalaenergiarakentamisella ja uusiutu-
valla energialla.

HKR-Rakennuttaja on päättänyt siirtyä ma-
talaenergiarakentamiseen ja on valinnut omat 
matalaenergiarakentamisen tavoitteensa erik-
seen uudisrakentamiselle ja perusparannuksil-
le. Kaupunkisuunnitteluvirasto on puolestaan 
käynnistänyt Esikaupunkien renessanssi -hank-
keen, joka tähtää täydennysrakentamisen kei-
noin mm. ilmastonmuutoksen hillintään ja lii-
kennetarpeen vähentämiseen. 

Helsingin kasvihuonekaasujen kokonaispääs-
töt alenivat viime vuonna huomattavasti ja olivat 
14 % pienemmät kuin energiapoliittisen tavoit-
teen (-20 %) vertailuvuonna 1990. Poikkeuksel-
lisen alhaiset päästöt johtuivat pääosin energian-
tuotannon päästöjen alentumisesta, edullisesta 
vesivoimatilanteesta, poikkeuksellisen lämpi-
mästä vuodesta sekä taloudellisen taantuman 
alkamisesta. Näistä syistä etenkin runsaspääs-
töinen sähkön lauhdetuotanto väheni Helsin-
gin voimaloissa ja muualla Suomessa. Päästöjen 
vähentymisestä huolimatta sähkön kulutus hel-
sinkiläistä kohden kasvoi edellisvuodesta 1,7 %.

Uusiutuvan energian osuus Helsingin Energian 
sähkön, kaukolämmön ja -jäähdytyksen hankin-
nasta kasvoi vuonna 2008 6,2 prosenttiin edellis-
vuoden 4,5 prosentista. Kasvu oli seurausta Katri 
Valan lämpöpumppulaitoksen kaukolämmön ja 
-jäähdytyksen tuotantomäärän merkittävästä kas-
vusta sekä edullisesta vesivoimatilanteesta.

Helsingin ekologisen rakentamisen ohjelma-
luonnos valmistui ja kävi lausuntokierroksella 

vuonna 2008. Lausuntojen kommentit otettiin 
huomioon ja ohjelma hyväksyttiin kaupungin-
hallituksessa kesäkuussa 2009.

Helsingin kaupunki on sitoutunut energia-
katselmusten suunnitelmalliseen toteuttamiseen 
rakennusten ja muun toiminnan taloudellisesti 
kannattavien energiansäästö-mahdollisuuksien 
selvittämiseksi. Katselmuksia oli tehty vuoden 
2008 loppuun mennessä 80 %:ssa julkisista pal-
velukiinteistöistä.

Palvelukiinteistöjen katselmoinnin yhteydes-
sä pyritään samassa yhteydessä laatimaan raken-
nukselle energiatodistus (Display –energia- ja 
päästömerkki). Vuonna 2008 tehtiin todistuk-
sia lähes 700 kappaletta, jolloin niitä oli vuoden 
2008 lopussa runsas 800 kpl.

Pilaantuneita maita käsiteltiin tai siirrettiin 
loppusijoitukseen yhteensä yli 150 000 tonnia 
vuonna 2008. Mittavimmat maaperän puhdis-
tustyöt olivat Ormuspellontien teollisuusalu-
een asuinkäyttöön muutettavilla katu- ja puis-
toalueilla. Yhtä laajoja muutostöitä tehtiin myös 
asuinkäyttöön muutettavilla Viikinmäen en-
tisellä ampumarata-alueella ja Pasilan entisellä 
konepaja-alueella. Pilaantuneiden maiden hyöty-
käyttöä maarakennuskohteissa on viime aikoina 
pystytty selvästi lisäämään. 

Vuonna 2008 valmisteltiin Helsingin luon-
non monimuotoisuuden turvaamisen ohjelmaa 
(LUMO) ja Helsingin luonnonsuojeluohjelmaa, 
joista jälkimmäisen ympäristölautakunta hyväk-
syi vuosille 2008–2017. Ohjelma esittää 29 uu-
den alueen (yhteensä 267 ha) rauhoittamista 
luonnonsuojelulailla. Elinympäristöistä arvok-
kaat metsät ovat ohjelman suurin kokonaisuus. 
LUMO-ohjelma käsitellään kaupunginhallituk-
sessa vuoden 2009 aikana.
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V
iikinmäen jätevedenpuhdistamon vuo-
den 2008 vesistökuormitus säilyi alhaise-
na ja vaatimusten mukaisena, vaikka jäte-
vesivirtaamamäärä on kautta aikojen kor-

kein. Keskimääräinen puhdistusteho säilyi lähes 
edellisvuosien tasolla, mutta mereen johdetut ra-
vinnepäästöt kasvoivat hieman edellisvuodesta. 
Fosforikuorma oli  25 000 kg/a ja typpikuorma 
610 000 kg/a. 

Jätevedenpuhdistuksessa syntyvä liete jatkoja-
lostetaan kompostoimalla multatuotteiksi viher-
rakentamisen tarpeisiin. Vuonna 2008 otettiin 
käyttöön lietteen höyrytyskäsittely ennen kom-
postointivaihetta. Tämän ansiosta multatuote 
täyttää nykyisin Elintarvikevirasto Eviran:n hy-
gieniavaatimukset.

Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien kesäl-
lä 2007 julkistama haaste Itämeren pelastamisek-
si on edelleen laajentunut. Kaupunkien omat toi-
menpiteet etenevät, ja haasteeseen oli vastannut 
vuoden 2008 loppuun mennessä 120 tahoa noin 
600 haastetusta Suomessa, ja lisäksi 15 kansain-
välistä toimijaa.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vas-
taanotettiin jätettä ja maata yhteensä 850 000 
tonnia. Sekajätettä vastaanotettiin 267 000 ton-
nia eli yli 16 000 tonnia vähemmän kuin edellis-
vuonna. Sekajäte väheni pääasiassa siksi, että osa 
YTV-alueella syntyneestä sekajätteestä ohjautui 
käsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi alueen ulko-
puolelle.

Kotitalouksien pieniä jätekuormia vastaan-
ottavien Sortti-asemien kävijämäärät kasvoivat 
edelleen. Asiakaskäyntejä oli 15 prosenttia enem-
män kuin edellisvuonna. Jätteiden lajittelun suo-
sio on muutenkin YTV:n mukaan tutkimuksen 
mukaan kasvanut. Yli 90 prosenttia sanoo lajitte-
levansa säännöllisesti paperin, lähes 80 prosent-
tia keräyskartongin ja noin 70 prosenttia lasin. 
Kaikkien jätelajien osalta säännöllisesti lajittelevi-
en osuus on koko 2000-luvun kasvanut tasaisesti. 

YTV:n jätevoimalahanke eteni joulukuussa, 
kun YTV:n hallitus valitsi jätevoimalan toimit-
tajaksi Vantaan Energia Oy:n. Jätevoimala raken-
netaan Vantaan Långmossebergenin alueelle.

Vesiensuojelu ja jätteet
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V
uoden 2008 syksyllä talouden lama vä-
hensi liikennettä Helsingissä edellisvuo-
teen verrattuna. Helsingin pääkatuverkos-
sa liikennettä oli keskimäärin kaksi pro-

senttia vähemmän kuin edellisvuonna. Helsingin 
niemen rajan ylittävän joukkoliikenteen matkus-
tajamäärä syksyn 2008 arkivuorokauden aikana 
puolestaan kasvoi 5,5 % edellisvuodesta, ja hen-
kilöautoissa matkustavien määrä väheni 3,8 %. 
Vuonna 2008 tehtiin 224,9 miljoonaa kaupungin 
sisäistä joukkoliikenteen matkaa, mikä on noin 5 
miljoonaa matkaa enemmän kuin edellisvuonna. 

Helsingin tavoitteena on nostaa poikittaisen 
joukkoliikenteen kulkutapaosuutta vähintään 
neljällä prosenttiyksiköllä vuoden 2004 tasosta 
vuoteen 2012 mennessä. Vuonna 2008 aiempaa 
vastaavalla tavalla määritellyn poikittaisen jouk-
koliikenteen osuus oli 15 %, mikä oli valtuuston 
asettaman tavoitteen mukainen. Myös raideliiken-
teen suosio kasvoi: raitiovaunujen matkustajamää-
rä kasvoi edellisvuodesta 2,1 % ja metron 2,4 %.

HKL ja YTV jatkoivat toisen sukupolven bio-
polttoaineen (NExBTL) käytön kokeilua pää-

kaupunkiseudun bussiliikenteessä. Kolmivuo-
tisen kokeilun tavoitteena on mm. haitallisten 
lähipäästöjen ja polttoaineen elinkaaren aikais-
ten kasvihuonekaasupäästöjen alentaminen. Pit-
källä aikavälillä HKL ja YTV edellyttävät, että 
liikenteen biopolttoaineet tuotetaan ei-ruokakel-
poisista raaka-aineista kaikki mahdolliset kestä-
vän kehityksen kriteerit täyttäen.

Helsingin ilmanlaatu oli vuonna 2008 jonkin 
verran tavanomaista parempi. Typpidioksidin ra-
ja-arvo ylittyi kuitenkin viime vuonna Helsingin 
keskustassa, kuten aiempinakin vuosina. Typpi-
dioksidista suurin osa on peräisin liikenteen pääs-
töistä, ja raskaan liikenteen osuus on merkittävä. 
Hiukkaspitoisuudet olivat aiempia vuosia alhai-
sempia eikä raja-arvoja ylitetty millään YTV:n 
mittausasemalla. Lämmin ja vähäluminen talvi 
helpottivat katujen puhdistusta, sillä hiekoitus-
määrät olivat osin keskivertotalvea alempia.

Typpidioksidin, hengitettävien hiukkasten 
(katupöly) ja pienhiukkasten pitoisuuksien alen-
tamiseksi on laadittu kaupunginhallituksen tou-
kokuussa 2008 hyväksymä Helsingin kaupungin 
ilmansuojelun toimintaohjelma 2008-2016. Oh-
jelma sisältää yhteensä 43 toimenpidettä, joista 
valittiin 10 strategisesti tärkeintä toimenpidettä 
kuten vähäpäästäisten ajoneuvojen ja kevyen lii-
kenteen edistäminen, joukkoliikenteen houkut-
televuuden lisääminen, ympäristövyöhykkeen 
perustamisen ja liikenteen hallinta- ja hinnoitte-
lukeinojen selvittäminen sekä katupölyn torjun-
nassa käytettävän kaluston laadun parantaminen.  

Kaupunginhallitus hyväksyi marraskuussa 
2008 meluntorjunnan toimintasuunnitelman lii-
kenteen aiheuttaminen meluhaittojen vähentämi-
seksi. Meluntorjunnan toteuttamiseksi on esitet-
ty yhteensä 26 toimenpidettä vuosille 2008–2012. 
Toimenpiteistä koottiin 12 kärkihankkeen luette-
lo, johon kuuluvat mm.  joukkoliikenteen käytön 
lisääminen, hiljaisten päällysteiden käytön lisää-
minen, meluesteiden rakentaminen ja hiljaisten 
alueiden tietokannan kehittäminen ja ylläpito. 

Vuonna 2008 rakennettiin meluesteitä Itäväy-
lällä Vartiokylän kohdalla, Lahdenväylällä Koske-

Liikenne ja liikenteen vaikutukset

Helsingin sisäisen joukkoliikenteen 
matkustajamäärät (miljoonaa matkukstajaa)
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lantien liittymän kohdalla ja Alppikylän kohdal-
la sekä Hakamäentiellä ja Hämeenlinnanväylällä 
Etelä-Haagan ja Kivihaan kohdalla. Itäväylällä 
Herttoniemen kohdalla aloitettiin raivaustyöt 

meluesteiden rakentamista varten. Melua vaimen-
tavia hiljaisia päällysteitä käytettiin kahdella ka-
dulla Tapanilassa ja Malmilla.
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Y
mpäristönäkökohtien huomioiminen 
kaupungin yhteishankinnoissa sai vuon-
na 2008 lisää voimavaroja, kun hankin-
takeskus käynnisti Kestävä kehitys han-

kinnoissa -projektin. Sen tarkoituksena on käy-
dä läpi kaikki hankintakeskuksen kilpailutta-
mat tuoteryhmät ja selvittää mahdollisuuksia 

asettaa niiden kilpailu-
tuksessa ympäristö- tai 
sosiaalisen kestävyyden 
kriteerejä. 

Ympäristöön liitty-
viä hankintakriteereitä 
liitettiin mukaan ensi 
kertaa mm. koulutar-
vikkeiden hankinnassa 
vuonna 2008.

Helsingin kaupun-
gin paperinkulutus 
kääntyi vuonna 2008 
selvään laskuun. Ku-
lutus oli 2  905 arkkia 
työntekijää kohti, mikä 
oli lähes 20 % vähem-
män kuin edellisvuon-

na. Samalla HEKO-ohjelmassa asetettu 10 % vä-
hennystavoite vuoteen 2002 verrattuna toteutui. 
Noin neljännes vuoden 2008 vähennyksestä joh-
tuu kaupungin digipainon toiminnan loppumi-
sesta vuonna 2007, mutta vähennyksen taustalla 
on myös useiden uusien sähköisten tietojärjestel-
mien käyttöönotto.

Kaupungin järjestämiin ympäristökasvatuk-
sellisiin tapahtumiin osallistui vuoden aikana 
23 900 kaupunkilaista, mikä on 4,2 % helsinki-
läisistä. Määrä on hieman edellisvuotta suurempi. 
Osallistujamäärältään merkittävimpiä tapahtu-
mia olivat Korkeasaaren pääsisäissaari -tapahtu-
ma sekä Harakan, Gardenian ja Nuorten luonto-
talon luontokoulut.

Vuoden lopulla valmistui kaupungin hallinto-
kuntien yhteinen tulvastrategia tulvista aiheutu-
vien vahinkojen välttämiseksi ja vähentämiseksi. 
Strategian käytäntöön viemiseksi laadittiin toi-
menpideohjelma, jonka mukaan keskeisimpiä 
kehityskohteita ovat mm. tulvasuojelurakentei-
den toteutus, rannikkoalueen alimman rakenta-
miskorkeuden tarkistaminen, sekä riskialttiiden 
maanalaisten tilojen kartoitus.

Hankinnat, ympäristökasvatus ja 
ympäristöriskit

Ympäristötalouden tunnusluvut (1000 e) 2008 2007

Ympäristötuotot yht. 61 255 70 111

Ilmansuojelu
Vesiensuojelu
Jätehuolto
Maaperänsuojelu
Luonnonsuojelu
Muut
Ympäristöhallinto
Ympäristökoulutus ja -kasvatus
Ympäristöjohtaminen ja -kehittäminen
Ekotehokkuutta parantava toiminta

192
51 944

5 775
493

0

185
2 065

111
490

10 532 
53 049 

4 502
44

0

238
1694

175

Ympäristötuotot, euroa/asukas
Osuus kaupungin toimintatuotoista

107
3,8 %

124
4,7 %

Ympäristökulut yht. 106 381 95 697

Ilmansuojelu
Vesiensuojelu
Jätehuolto
Maaperänsuojelu
Meluntorjunta
Luonnonsuojelu
Ympäristöperustaiset verot ja veroluontoi-
set maksut
Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät
Muut
Ympäristökoulutus ja -kasvatus
Ekotehokkuutta parantava toiminta
Ympäristöjohtaminen

12 845
38 042
15 049

1 813
364

2 555
24 042

4 131

2 392
1 060
4 133

11 500
30 820
13 544

2 497
379

2 275
27 209

4 152

1 098
554

2 388

Ympäristökulut, euroa/asukas
Osuus kaupungin toimintakuluista

186
2,8 %

170
2,7 %

Ympäristöinvestoinnit yht. 37 871 39 297

Ilmansuojelu
Vesiensuojelu
Jätehuolto
Maaperänsuojelu
Meluntorjunta
Luonnonsuojelu
Muut

294
20 415

374
10 188

772
1 417
4 411

216
19 198

949
12 605

891
129

5 309

Ympäristöinvestoinnit, euroa/asukas
Osuus kaupungin käyttöomais-
uusinvestoinneista

66
5 %

69
6 %
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H
elsingin yhteenlasketut ympäristökulut vuo-
delta 2008 olivat virastojen ja laitosten il-
moitusten perusteella 106,4 miljoonaa eu-
roa, joka oli 2,8 % kaupungin kaikista toi-

mintakuluista. Suurimmat kulut olivat ympäris-
töperusteiset sähkö- ja polttoaineverot sekä jäte-
vedenpuhdistuksen aiheuttamat kulut. Ympäris-
tökulut kasvoivat edellisvuodesta 11,2 % ja ylittivät 
ensimmäistä kertaa 100 miljoonaa. Eniten kasvua 
tapahtui jätevedenpuhdistuksen, ilmansuojelun, 
ilmastopolitiikan sekä ympäristöjohtamisen ja – 
kasvatuksen raportoiduissa ympäristökuluissa.

Hallintokuntien ilmoittamat vuoden 2008 
ympäristötuotot olivat yhteensä 61,3 miljoonaa 
euroa, joka oli 3,8 % kaupungin kaikista toiminta-
tuotoista. Ympäristötuotot laskivat jonkin verran 
johtuen siitä, että päästökaupasta ei kertynyt tu-
loja vuonna 2008. Suurimmat tuotot tulivat jäte-
vesimaksuista (84 % kaikista ympäristötuotoista).

Helsingin kaupungin vuoden 2008 ympäris-
töinvestoinnit olivat 37,9 miljoonaa euroa hallin-
tokuntien ilmoitusten mukaan. Merkittävimmät 
investoinnit tehtiin edelleen viemäriverkoston 
laajentamiseen ja saneeraamiseen sekä pilaantu-
neiden maiden puhdistukseen. 

Myllypuron vanhan kaatopaikan kunnosta-
miseksi on tilinpäätökseen tehty pakollinen va-
raus, samoin kuin Hanasaaren A-voimalaitok-
sen alueen uuteen käyttöön ottamiseen liittyen 
(18,8 milj. euroa). Helsingin Vesi on esittänyt ti-
linpäätöksensä liiteosassa 3,4 miljoonan euron 
ehdollisen ympäristövelan, joka koskee Pitkäkos-
ken vedenpuhdistuslaitoksen sakka-altaiden ja 
maanpäällisen öljysäiliön pilaamia maa-aineksia. 
Rakennusviraston ehdollinen ympäristövelka (0,1 
milj. euroa) muodostuu Herttoniemen leikkipuis-
ton alueella rautasyanidin pilaaman maa-ainek-
sen poistosta.  ■

Muut ympäristö-
investoinnit 12%

Luonnonsuojelu 4%

Meluntorjunta 2%

Maaperänsuojelu 27%

Jätehuolto 1%

Vesiensuojelu 54%

Ilman- ja ilmastonsuojelu 1%

muut ympäristön-
suojelutoimenpiteet 7%

Ympäristö-
perusteiset 
verot 23%

Ympäristönsuojelun 
viranomaistehtävät 4%

Luonnonsuojelu 2%

Maaperänsuojelu 2%

Jätehuolto ja 
alueiden 
puhtaanapito 14%

Vesiensuojelu 36%

Ilman- ja 
ilmaston-
suojelu 12%

YmpäristöinvestoinnitYmpäristökäyttökulut

Ympäristökäyttökulujen ja –investointien jakautuminen 2008

Ympäristötalous
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Helsingin ekologisen kestävyyden indikaattorit (kuuden kaupungin1 yhteiset)

Indikaattori 2008 2007 2006

Asukastyytyväisyys kaupungin palveluihin (indeksi 1-5) 3,45 3,46 (v. 2005)

Kasvihuonekaasupäästöt, t/as/a 5,6 6,4 6,5

Asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten ja asuntojen osuus 100% 100% 100%

Luonnonsuojelualueiden ja -varausten osuus maa-alasta 3,7% 3,7% 3,7%

Luonnonsuojelualueiden ja -varausten osuus kokonaispinta-alasta 0,9% 0,9% 0,9%

Yhdyskunnan sähkön kulutus, kWh/as/a 8152 8014 8026

Yhdyskunnan veden kulutus, l/as/a 261 258 256

Kaukolämmön tuotantotapaosuudet,  hiili 
maakaasu 
öljy 
jätevesilämpö

35%
60%

2%
3%

48%
48%

3%
1%

54%
42%

4%
0,1%

Kaukolämmön osuus rakennusten pinta-alasta 86% 86% 86%

Lämmön ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä, kWh/r-m2 155,6 154,3 155,0

Sähkön ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä, kWh/r- m2 66,8 64,9 66,4

Yhdyskunnan ilmanlaatu, PM10 vuorokausiraja-arvon numeroarvon ylitykset (35 
sallittua), Mannerheimintie

35 33  37

Typpidioksidin vuosikeskiarvo, Mannerheimintie (raja-arvo 40 µg/m3) 41 42 42

Yhdyskunnan jätevesikuormitus, fosfori, g/as/vrk 0,09 0,08 0,09

Yhdyskunnan jätevesikuormitus, typpi, g/as/vrk 2,1 1,9 1,7

Yhdyskunnan jätevesikuormitus, BHK7, g/as/vrk 2,7 2,6 2,5

Loppusijoitettavan (Ämmässuo) yhdyskuntajätteen määrä, kg/as/a 362 352 376

Sekajätteen määrä (Ämmässuo), kg/as/a 255 281 293

Hyödynnetyn jätteen määrä, biojäte, kg/as/a 51,0 37,2 33,3

Autoistuminen, henkilöautoja/1000 as 384 372 373

Joukkoliikenteen matkustajamäärä/as/vrk 1,08 1,06 1,06

Pyörätieverkosto, m/as 2,1 2,0 2,0

Kopiopaperin kulutus kaupungin virastoissa ja laitoksissa, A4-arkkia/
työntekijä/vuosi 

2905 3625 3681

Ympäristösertifioidut koulut ja päiväkodit 22 16 15

Kaupungin järjestämään ympäristökasvatukseen osallistuminen, osuus 
helsinkiläisistä

4,2% 3,4% 6,8%

1 Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu
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