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Helsingin ilmastotavoitteita
• Kvsto 2008: Helsingin energiapoliittisissa linjauksissa

tavoitteeksi uusiutuvan energian osuus Helenin
energiantuotannossa 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä

• Kvsto 2012: Ympäristöpolitiikassa tavoitteeksi Hiilineutraali
Helsinki 2050 ja koko kaupunkialueen energiatehokkuuden
parantaminen 20 %/asukas (2005-2020)

• Kvsto 2013: Kaupungin strategiaohjelmassa 2013-2016 koko
kaupunkialueen kulutusperusteinen päästötavoite 30% ja
Helenin energiantuotannolle -20% (1990-2020)
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● Kertoo, miten Helsingistä tehdään hiilineutraali ja
ilmastonkestävä kaupunki vuoteen 2050 mennessä

● Helsingin ilmastotyön esittely havainnollisesti ja
kiinnostavasti

● Kaupungin ja helsinkiläisten askeleet/toimenpiteet
● Keskustelun avaus ja suunnittelun apuväline
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Helsingin ilmastotiekartta 2050



Teemat

Asumme hiilineutraaleissa kodeissa

Päästötön liikkuminen on helppoa ja
hauskaa

Elämästä nautitaan kestävästi

Kohti ilmastonkestäviä palveluja ja
tuotteita

Elävä stadi – lisää kaupunkia ja luontoa
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Helsinkiläisen todellinen
hiilijalanjälki

Kaupungin strategia ja
ympäristöpolitiikka

Sähkön ja lämmön kulutus

HELENin kehitysohjelma

Kaupungin vaikutuspiiri

Covenant of Mayors

Kaupunkiorganisaation päästöt
Kuntien energiatehokkuussopimus KETS

Helsingin ilmastopolitiikka

Liikenteen
osuus
päästöistä
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Helsingin hiilinielut
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HIILINEUTRAALISUUS



Päästöjen jakauma 2015
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Kotitaloudet Teollisuus Palvelut ja työpaikat
(pois lukien
kaupungin)

Kaupungin
palvelurakennukset ja

joukkoliikenne

Liikenne

Yhdyskuntajätteet

Kulutussähkö

Sähkölämmitys

Erillislämmitys

Kaukolämmitys

12 %

19 %

61 %

8 %

Liikkuminen

Kaukolämmitys

Erillislämmitys

Sähkölämmitys

Kulutussähkö

Yhdyskuntajätteet

Teollisuus Kotitaloudet Palvelut ja
työpaikat (pl.
kaupungin)

Kaupungin
palvelurakennukset ja
joukkoliikenne

Päästöt 2015 yht. 2650 kt CO2-ekv.
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Hanasaaren päätös kvsto 2.12.2015
• ”Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen käyttötarkoitusta

muutetaan biolämpökeskusten valmistuttua 31.12.2024
mennessä siten, että voimalaitostoiminta alueella päättyy ja
voimalaitos suljetaan.”

• ”Helenin kehitysohjelmavaihtoehto 3: Erilliseen
lämmöntuotantoon perustuva hajautettu ratkaisu
– toteutetaan tarvittavat investoinnit joustavampina hajautettuina

ratkaisuina korvaamalla poistuvaa yhteistuotantokapasiteettia lämmön
erillistuotannolla.

– jättää muita vaihtoehtoja paremmin tilaa myös energiatehokkuuden
lisäämiselle sekä uusille lämmöntuotantoratkaisuille (esim.
lämpöpumput, aurinkolämpö ja geoterminen lämpö), joita toteutetaan
vaiheittain niiden toteuttamisedellytysten täyttyessä. Näitä ratkaisuja
voivat olla toteuttamassa sekä Helen että muut toimijat, mm.
kiinteistöjen omistajat.”
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“Hajautettu” –selvitys (Vuoteen 2030)
• Aurinkosähkön

– Teoreettinen tuottopotentiaali nykyisillä kattopinnoilla  1300 GWh eli
lähes neljäsosa Helsingin sähkönkulutuksesta.

– Nykyisillä aurinkosähkön hinnoilla teknistaloudellinen potentiaali on
yli 250 GWh.

• Aurinkolämpö
– Teoreettinen 2300 GWh
– Teknillistaloudellinen potentiaali 100 GWh

• Maalämmön
– Teoreettinen potentiaali 3000 GWh nykyisten rakennusten osalta.
– Teknistaloudellinen potentiaali yli 1200 GWh.

• Kiinteistöjen energiatehokkuuspotentiaalia on noin 1000 GWh (1 TWh)
– Huomioitu uudisrakentamisen lisänä tuleva energiankulutus.
– Kokonaislämmitystarve laskisi nykyisestä 7,7 TWh:sta 7,1 TWh:iin

vuoteen 2030 mennessä.
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Asukkaiden ilmastoteot
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Lisätietoa Helsingin
ilmastotavoitteista ja toimista

www.stadinilmasto.fi

Tilaa uutiskirje 4 krt/v!
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http://www.stadinilmasto.fi/

