
Hiilineutraalisuuden 
edistäminen Helsingin 
rakentamisessa 
Jari Viinanen
Kaupunkiympäristön toimiala

#hiilineutraalihelsinki
@JViinanen



23.9.2019 Jari Viinanen

Kaupungin vaikutusmahdollisuudet
• Omien rakennusten ja liikkumisen päästöjen vähentämisellä 
• Hankinnoilla ja investoinneilla

• Omistamien yritysten ja yhteisöjen kautta (Helen, Satama, 
HSY, HSL, Heka)

• Yritysyhteistyön kautta 
• Tarjoamalla testialustoja uusille vähäpäästöisille kokeiluille

• Kaavoituksen ja tontinluovutuksen kautta ohjaamalla
• Liikenne- ja katusuunnittelulla 

• Rakentamisen ohjaajana

• Viestimällä
• Koulutuksella ja varhaiskasvatuksella
• Tukemalla vähäpäästöistä teknologiaa (esim. ajoneuvoja) 
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Koko rakentamisen ketju 
vastuussa hiilineutraalisuuden 
toteutumisesta
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Strategia – Yleiskaavoitus –
Asemakaavoitus - Tontinluovutus –
Hankesuunnittelu - Rakennuslupa –
Toteutus – Käyttäjien valinnat –
Käyttö ja ylläpito - Purku



STRATEGIASTA JA 
SEN JALKAUTUS

23.9.2019 Jari Viinanen 4



23.9.2019 Jari Viinanen

Hiilineutraali 
Helsinki 2035 
tavoitteet ja toimenpiteet
Kaupunginhallitus 10.12.2018
147 toimenpidettä
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Kaupunkistrategia 2017-
2021
Helsinki asettaa tavoitteeksi 60 prosentin 
päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja aikaistaa 
hiilineutraalisuustavoitteen vuodesta 2050 vuoteen 
2035.”
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Toimenpideohjelman osa-alueet
1. Liikenne
2. Rakentaminen ja 

rakennusten käyttö
3. Kuluttaminen, hankinnat, 

jakamis- ja kiertotalous
4. Smart & Clean -kasvu
5. Helenin kehitysohjelma
6. Hiilinielut ja päästöjen 

kompensointi
7. Viestintä ja osallistaminen
8. Ilmastotyön koordinointi, 

seuranta ja arviointi

Hiilineutraali Helsinki 2035

Hiilineutraali Helsinki 
2035 -toimenpide-
ohjelman yli 140 

toimenpidettä

Helen Oy:n 
kehitysohjelma

Kaupunki ja Helen Oy luovat edellytykset 
hiilineutraalille Helsingille. Lisäksi tarvitaan 

toimenpiteitä kaupunkilaisilta, valtiolta, yrityksiltä 
ja muilta organisaatioilta.

+
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MAANKÄYTTÖ 
OHJAA 
HIILINEUTRAALISUU-
TEEN
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Maankäytön suunnittelulla voidaan 
ohjata:

● Kestävään liikkumiseen (kaupunkirakenne)
● Rakentamaan energiatehokkaampia rakennuksia
● Energiamuodon valintoihin, uusiutuva
● Täydennysrakentamiseen, josta tukea vanhan 

rakennuskannan energiatehokkaaseen korjaamiseen
● Rakennusmateriaalivalintoihin, elinkaaren päästöjä, 

kiertotaloutta
● Massatasapainoa
● Hiilinieluja

● Varautumiseen sään ääri-ilmiöihin - suuriin rankkasadetulviin, 
helteisiin, lumeen, aaltoiluun ja merenpinnan nousuun

● Viherverkoston mahdollisuuksien hyödyntämiseen
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Energiatehokas maankäyttö ja 
kaupunkirakenne
”Vuoden 2035 hiilineutraalin kaupungin tavoite tarkoittaa 
käytännössä sitä, että nyt suunnitteilla olevan 
kaupunkirakenteen tulee hyvin suurelta osin olla tai 
mahdollistaa hiilineutraalius.”

• Liikenneratkaisu • PIMA-maiden (pilaantuneet maa-ainekset) käsittely • 
Pohjarakentamisen tapa • Massatasapaino • Energiaratkaisut paikallisesti 
tarkasteltuna yhteistyössä energiaratkaisun tarjoajan kanssa • Kasvillisuuden 
säilyttäminen tai lisääminen • Palveluverkon ratkaisut • Rakentamistapa • 
Suurimittakaavainen materiaalien kierrättäminen • Puurakentaminen ja 
käyttäminen yleensä rakennusmateriaalina
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Asemakaavoituksen keskeisimmät 
toimenpiteet
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Kuninkaantammen 
suunnittelussa on kehitetty ja 
pilotoitu ilmastonmuutoksen 
hillintään ja sopeutumiseen 
liittyviä ratkaisuja

Teemoina mm. kävelypainotus, 
luonnon monimuotoisuus, 
kiertotalous, massatasapaino, 
energiatehokkuus, uusiutuvan 
energian tuottaminen, 
puurakentaminen, hulevesien 
käsittely, viherkatot, kaupunkiviljely ja 
viherkerroin. 

• Huomioitu ja edellytetty mm. paikallisen louheen ja maa-aineksen laajamittainen käyttöä 
alueen suunnittelussa. Paikallista kiviainesta on käytetty esirakentamisessa, maaston 
muotoilussa, katupohjissa, puistoissa. 

• Kaavassa edellytetään pyrkimystä korkeaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian 
tuottamista tonteilla. Toteutunut pääosin aurinkosähkön tuottamisena.

• Helsingin viherkerrointyökalun ja hulevesistrategian pilottialue.
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Kaavarunko: 14 000 asukasta, 
n.180 000 k-m2 
työpaikkarakentamista

Helsingin ilmastoviisain uusi 
rakentamisalue. Tavoi?eena 
hiilineutraalius paikallisen 
energiantuotannon ja 
vähäpäästöisten rakentamistapojen 
avulla

Sujuva joukkoliikenteen 
vaihtopaikka ja uusi Divis 
kaupunkikeskus Valimon asemalle

Urbaania kor?elikaupunkia Haagan 
liikenneympyrän Dlalle, kahden 
risteävän pikaraDkan pysäkit 
rinnakkain

HuopalahdenDen uusi kaareva 
linjaus mahdollistaa Niemenmäen 
täydennysrakentamisen, 
Turunväylän lii?ymää tutkitaan T-
lii?ymänä

VIHDINTIEN JA HUOPALAHDENTIEN BULEVARDIKAUPUNKI



Hiilineutraalin Malmin 
lentokenttäalueen energiaselvitys
• Kuinka alueen energiankulutus ja -

tuotanto voidaan saada 
hiilineutraaliksi Helsingin ilmasto-
ohjelman mukaisesti

• Kuinka alueen suunnittelua ja 
energiaratkaisuja voidaan ohjata 
kaupungin suunnittelu- ja 
päätöksentekoprosesseissa kohti 
hiilineutraalisuustavoitetta.

• Monistaminen muille alueille
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TONTINLUOVUTUS
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Tontinluovutuksen keskeisimmät 
toimenpiteet
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Verkkosaaren pohjoisosan vähähiilinen viherkortti

Tontinluovutuskilpailu ja sen ympäristö- ja 
ilmastovertailuperusteiset alustavat kriteerit (painotus 
50%):

1) E-luku max 50p
2) Viherkerroin max 20p
3) Hiilijalanjälki max 30p

• Kilpailu vuoden 2020 aikana
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Kilpailun tavoitteena on löytää ja kehittää innovatiivisia energiatehokkuuteen liittyviä 
ratkaisuja, jotka edistävät Hiilineutraali Helsinki 2035 –tavoitteen saavuttamista. Kilpailussa 
pyritään parantamaan hulevesien hallintaa, asukasviihtyvyyttä, energiatehokkuutta, lisät 
uusiutuvan energian käyttöä ja pienentämään hiilijalanjälkeä.



KAUPUNGIN 
HANKINNAT
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Hiilineutraali Helsinki 2035 - Toimenpiteet

107. Kehitetään olemassa olevia ja käyttöönotetaan uusia hankintakriteerejä Helsingin kaupungin hankintoihin huomioiden elinkaari, 
kiertotalous ja ilmastonäkökulma paremmin. Ympäristökriteerit tulee olla vähimmäisvaatimuksina tai vertailuperusteina merkittävällä 
painoarvolla.
108. Tunnistetaan kasvihuonekaasupäästöjen ja kiertotalouden kannalta merkittävät hankinnat ja kehitetään päästölaskentaa, elinkaarimalleja 
ja ilmastovaikutusten arviointia näihin hankintoihin. Tehdään hankintojen vaikuttavuuden arviointia ympäristönäkökulmasta.
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38. Kaupunki kehittää jatkuvasti rakentamisen ja ylläpidon hankintakriteerejä ja -tapoja niin, että niissä huomioidaan kaupungin 
kunnianhimoinen tavoitetaso mm. energiatehokkuudelle, elinkaaren aikaisille CO2-päästöille ja ympäristövaikutuksille.
39. Vahvistetaan rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavien tahojen sitoutumista ja osaamista rakennushankkeiden sekä olemassa olevien 
rakennusten vähäpäästöisyyteen, energiatehokkuuteen ja elinkaarenaikaisiin ympäristövaikutuksiin liittyen sekä hankintojen 
ympäristökriteerien käyttöön. 

42. Minimoidaan kaupungin rakennushankkeiden ja infrarakentamisen elinkaaripäästöt. 
- Myötävaikutetaan ja osallistutaan valtakunnallisesti yhtenäisten laskentatapojen ja työkalujen laatimiseen elinkaaripäästöjen arvioinnille.
- Tehdään selvitys elinkaaripäästöjen nykytilanteesta kaupungin infra- ja talonrakentamishankkeissa sekä päästöjen 

vähentämismahdollisuuksista erilaisissa hankkeissa ja esirakentamisen vaihtoehtotarkasteluissa. 
- Asetetaan vähennystavoite ja hankintakriteerit rakennusten ja infrahankkeiden elinkaaripäästöille hanketyypeittäin. 
- Pilotoidaan elinkaarilaskennan työkaluja rakentamishankkeissa suunnittelu- ja rakentamisprosessin kaikissa vaiheissa. Viestitään pilottien 

tuloksista kaavoitukseen ja hankkeiden suunnitteluun.

44. Selvitetään esteet ja mahdollisuudet kierrätysmateriaalien osuuden lisäämisestä talonrakentamisessa, infrarakentamisessa ja 
ylläpidossa. Luodaan toimenpiteet ja ohjeistus.

46. Pilotoidaan kaupungin omassa rakentamisessa päästöttömiä työmaita ja otetaan kokemusten kautta käyttöön malli ja kriteerit koskemaan 
kaikkia työmaita. Sisällytetään malli ja kriteerit infra- ja talonrakentamishankkeiden ympäristöasiakirjaan ja työmaan ympäristösuunnitelmaan. 
Ohjataan kaupungin alueella rakentavia käyttämään mallia ja kriteerejä.
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• Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeessa 
kilpailutetaan konsulttia kehittämään menetelmää 
elinkaaren hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannusten 
huomioimiseksi kaupungin omissa 
palvelutilaverkkotarkasteluissa.

• Tämän vuoden aikana käynnistyvässä konsultin 
laatimassa palvelutilaverkkoselvityksessä 
elinkaaren hiilijalanjälki ja elinkaarikustannukset 
ovat eri ratkaisuvaihtoehdoista arvioitavia tekijöitä. 
Lopullinen palvelutilaverkkoselvitys 
hiilijalanjälkitavoitteineen siirtyy lähtötietona 
hankkeen toteuttajalle.

Kaupungin 
palvelutilaverkkoselvitykset



• Uudis- ja peruskorjaushankkeissa aina mukana energia- tai 
elinkaarisuunnittelija

• Varmistaa energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian tavoitteiden 
toteutumisen 

• Vertailee vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja 
elinkaarikustannusten ja elinkaaren aikaisten päästövaikutusten 
näkökulmasta 

• Laskee käynnistyvissä uudishankkeissa koko rakennuksen 
elinkaaren hiilijalanjäljen ja sparraa energiatehokkuudessa sekä 
vähähiilisyydessä.

• Hiilijalanjälkilaskelmia tehdään eri vaiheissa olevissa hankkeissa 
hankesuunnittelusta valmistuneisiin rakennuksiin YM:n
laskentamenetelmällä

• Tarkoituksena selvittää, mihin tasoon hiilijalanjälki eri ratkaisuilla ja 
eri käyttötarkoitusluokissa asettuu ja mitkä asiat erityisesti ovat 
merkityksellisiä hiilijalanjäljen kannalta.

• Tiedon perusteella asetetaan tavoitetasot elinkaaren 
hiilijalanjäljelle käyttötarkoitusluokittain ja hyväksi todetut ratkaisut 
otetaan mukaan suunnitteluohjeisiin.
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Kaupungin 
palvelurakennushankkeet



Kohti hiilineutraaleja kuntia 
ja maakuntia (CANEMURE)
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• Kuusivuotinen Suomen ympäristökeskuksen vetämä 
EU Life-hanke (2018-2024)

• Toteutetaan käytännön ilmastotoimia ja edistetään alueellista 
ilmastotyötä

• 22 partneria: kuntia, kunnallisia organisaatioita, yrityksiä ja 
tutkimuslaitoksia

• Helsingin osahankkeessa edistetään vähähiilisiä hankintoja ja 
kehitetään hiilijalanjäljelle kriteerejä

• Projektikoordinaattori Satu Salonen ja projektiasiantuntija 
Reetta Huomo

• Tiivistä yhteistyötä hankintacaseissa kaupungin toimialojen ja 
kanslian hankinnat ja kilpailutus –tiimin kanssa 

• Mukana mm. puukerrostalohanke, päällystehankinta, 
peruskorjausurakka, liha- ja maitotuotteiden 
kilpailutukset, ravintola- ja ruokapalvelukilpailutukset

The LIFE-IP CANEMURE-FINLAND project has received 
funding from the LIFE Programme of the European Union



• Neljä Hekan ja Hason puukerrostaloa + autohalli

• Tarjoajat laskevat tarjousten hiilijalanjäljen Bionovan One 
Click LCA-työkalulla

• Kohteen vähimmäisvaatimukset
• Fossiilivapaa työmaa
• E-luku ≤ 75

• Pisteytys
• Hiilijalanjälki 14p
• Vähimmäisvaatimusta parempi E-luku 6p
• Arkkitehtoninen ja tekninen laatu 30p
• Hinta 50p
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Kuninkaantammen puukerrostalohanke



• Yhtenä osiona otetaan käyttöön koneiden osalta 
fossiilivapaita ja päästöttömiä työmaita

• Markkinavuoropuhelut
• Hankintakriteerien kokeilut ja pilottityömaat 2020 

ja 2021
• Implementointi toimintaan 2022
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Hiilineutraali ja resurssiviisaat 
yritysalueet HNRY



Seuranta
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Helsingin ilmastotyö www.stadinilmasto.fi

Tilaa myös Stadinilmasto-uutiskirje!

#hiilineutraalihelsinki

@stadinilmasto   @ilmastokumppanit
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http://www.stadinilmasto.fi/

