
Hiilineutraalit kaupunginosat



EHDOTUS: Hiilineutraalit kaupunginosat

Hankkeessa kehitetään hiilidioksidipäästöjen laskentamalli, joka mahdollistaa kaupunginosien sekä 
taloyhtiöiden, kotitalouksien ja asukkaiden oman tilanteen seurannan sekä toiminnan keskinäisen vertailun 
päästöjen vähentämisessä. Mallin tuottamat tiedot toimivat mittarina ja kannustimena asukkaiden ja 
taloyhtiöiden sekä yhteisöjen ponnisteluille hiilineutraalien kaupunginosien puolesta. Asukkaat toimivat 
aktiivisina tiedontuottajina. Malli kannustaa myös osapuolia yhteistyöhön. Vertailu hyödyntää avointa dataa ja 
tiedonsiirto-ohjelmistoja siirrettäessä dataa eri järjestelmistä. Päästövähennyksiä tarkastellaan asumisessa, 
liikkumisessa, kulutustottumuksissa ja kierrätyksessä sekä ravinnossa. 
TYÖKALUN KEHITTÄMISESSÄ hyödynnetään olemassa olevia sovelluksia (Sitran elämäntapatesti, SYKE 
Ilmastodieetti), avoimia tietolähteitä sekä kaupungin tietojärjestelmiä. Laskentamalli voidaan linkittää 
tietokantoihin, joiden avulla malli antaa entistä tarkemman kuvan kaupunginosan todellisesta tilanteesta ja 
muutoksista päästöissä. Laskentamalli vaatii rinnalleen portaalin, jossa kaupunginosien tilanne on nähtävillä. 
Sivuilla voidaan esitellä hyviä esimerkkejä päästövähennyskeinoista, toteutusprosesseista ja organisoitumisesta 
eri kaupunginosissa.
TULOKSENA saatavan geneerisen CO2-päästöjen laskentamallin ja portaalin avulla asukkaat, taloyhtiöt ja 
aluetoimijat voivat seurata ja suunnitella oman päästöjen muutosta sekä vertailla muiden vastaavien 
toimijoiden toimintaan. Kotitaloudet voivat tarkastella, miten valinnat vaikuttavat omaan hiilijalanjälkeen. 
Lähtötietojen riittävän usein toistuva päivittäminen herättää kiinnostuksen omien toimenpiteiden 
vaikuttavuuteen. Asuinalueen sisällä päästövähennyksiin liittyvät innovaatiot ja toimintamallit leviävät 
tehokkaasti.
RESURSSEIKSI palkataan kaksi asiantuntijaa kehittämään tietomallia, datan siirtoa ja päästömittareita, tulosten 
esittämistä kartalla sekä portaalia. Kaupungin hallinnoimaan kehittämiseen kutsutaan mukaan muita toimijoita.
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Muutos kohdistuu kaupunkiorganisaation toimintaan

Muutos kohdistuu muuhun kuin kaupungin omaan toimintaan:
asukkaisiin, taloyhtiöihin ja kaupunginosiin

Tiedottaminen
Tiedon luominen
Mittaaminen

Konkreettiset
muutokset

Vaikuttavuus kohdistuu siihen osaan, joka ei ole kaupungin suorassa hallinnassa

43 815 rakennusta
50 426 530 k-m2
650 000 asukasta

Toimitilat
omistuksessa
2000 rakennusta
2,8 milj. h-m2
40 000 työntekijää
+ kaupungin vastuulla
olevat kadut ja puistot

Hiilineutraalit kaupunginosat

Ehdotus

Miten kiihdytetään
muutosta tässä
lohkossa?



Helsingin kaupungin avoimeen 
rakennustietoon perustuva ener-
giankulutusarvio ja hiilitasemal-
linnus Avoin Ry:n tuottamana



Metsäkeskuksen avoimeen 
metsävaratietoon perustuva 
hiilitasemallinnus Metsäpalvelu 
Arvometsän tuottamana.



Sitran elämäntapatesti: elamantapatesti.sitra.fi





Kaupunginosat ja identiteetit -> vapaaehtoisresursseja
ilmastomuutoksen torjuntaan



Laskentamallin hahmottaminen

47 taloyhtiötä
+ Heka 12 yksikköä
7500 asukasta



Ilmastovahti





Energiarenessanssi -ohjelma













Asuinalueen mallintaminen, Lauttasaari

Asukkaita

Asuntoja

Kiinteistöjä: 
taloyhtiöitä, 
pientaloja

Liiketiloja

Liikekeskuksia
Liikekatuja

ASUINALUE

Liikenne: väylät

Palveluita, yrityksiä

Luontoa

24 467 asukasta (2019)

14 550 asuntoa (2019)

834 rakennusta (2019)
1 540 785 k-m2 (2019)



Asuinalueen mallintaminen, Maunula

Asukkaita

Asuntoja

Kiinteistöjä: 
taloyhtiöitä, 
pientaloja

Liiketiloja

Liikekeskuksia
Liikekatuja

ASUINALUE

Liikenne: väylät

Palveluita, yrityksiä

Luontoa

7500 asukasta (2019)

4760 asuntoa (2019)

289 rakennusta (2019)
396 721 k-m2 (2019)



Yhdistettävät ehdotukset

Kuva

Otsikko
Mikä vetoaa äänestäjiin?

Tarvitaan 2000-4000 ääntä.

Teksti. 2000 merkkiä.
Suunnitelma toteutuksesta

Dokumentti (pdf) 
Tarkentaa suunnitelmaa

Kenelle sivu jaetaan?
Kaupunginosayhdistykset, koulut, asiantuntijat jne.



Yksilöistä ja heidän verkostoistaan kehkeytyvä muutos
Yksilö: tunne, uskomukset, intressit, osaaminen, oma rooli -> subjekti/toimija

Kahden yksilön dialogi (ymmärryksen kasvu) -> sosiaalinen vaihdanta (yhteinen ymmärrys)
Keskeinen tavoite on toisen ymmärtäminen.

Verkosto, koostuu kahden välisistä dialogeista, mobilisaatio tapahtuu verkostoissa.
Tavoitteena on saada verkostoon lisää solmuja.

OmaStadi-sivusto Kommunikaatio, joukkoviestintä, uusien (tuntemattomien) ihmisten tavoittaminen,
oppimisen alusta (tiedon säilytys)

Visio
tavoite Visio, yhteinen tavoite. Mitä tavoitellaan yhdessä? Mikä on hyöty potentiaalisille äänestäjille?

Keskustelutilaisuudet, asioiden esittely, vuorovaikutus, kysymykset ja vastaukset
vrt. Omastadin teemaraksat

Muutosprosessi on seurausta kommunikaatiosta, verkottumisesta  ja oppimisesta.
Käsitys todellisuudesta on seurausta kommunikaatiosta ja yksilön oppimisesta. 
Kognitiivisella tasolla asiat saavat tulkinnan tilanteesta ja keinoista edistää tavoitetta.

Todelliset tapahtumat
Kommunikaatio

Kognitiivinen taso



Muutos kohdistuu kaupunkiorganisaation toimintaan

Muutos kohdistuu muuhun kuin kaupungin omaan toimintaan:
asukkaisiin, taloyhtiöihin ja kaupunginosiin

Tiedottaminen
Tiedon luominen
Mittaaminen

Konkreettiset
muutokset

Hiilineutraalit kaupunginosat

Kestävän kehityksen portaali ja 
työkaluja asukkaille

Hiilineutraali Helsinki 
tarvitsee kaupunkilaisten 
osallisuutta -kampanja Keskuspuiston valaistus 

uusiutuvalla energialla

Aurinkosähköä kaupungin 
kiinteistöihin

CO2-päästövähennyshankeideoiden luokittelu, mihin idea kohdistuu



Muutos kohdistuu kaupunkiorganisaation toimintaan

Muutos kohdistuu muuhun kuin kaupungin omaan toimintaan:
asukkaisiin, taloyhtiöihin ja kaupunginosiin

Tiedottaminen
Tiedon luominen
Mittaaminen

Konkreettiset
muutokset

Hiilineutraalit kaupunginosat
(Eino Rantala)

Kestävän kehityksen portaali ja 
työkaluja asukkaille (Eero Ahonala)

Hiilineutraali Helsinki 
tarvitsee kaupunkilaisten 
osallisuutta -kampanja

Keskuspuiston valaistus 
uusiutuvalla energialla

Aurinkosähköä kaupungin 
kiinteistöihin

CO2-päästövähennyshankeideoiden luokittelu, mihin idea kohdistuu

43 815 rakennusta
50 426 530 k-m2
650 000 asukasta

Toimitilat
omistuksessa
2000 rakennusta
2,8 milj. h-m2
40 000 työntekijää
+ kaupungin vastuulla
olevat kadut ja puistot

Kodin hiilimittari (Eero Ahonala)

Hiilineutraalit kaupunginosat
(Eino Rantala)

Ehdotus

Idea
Aurinkosähköä kaupungin 
kiinteistöistä (Jenni)

Ympäristökaava (Otso Valta)
Hiilineutraali kaupunki – uusiutuvaa
energiaa kaupungin käyttöön (Norppa)



Toiminnan aikataulu, ehdotuksen kehittäminen

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu

Info-tilaisuus
ti 12.1. klo 17-19.30

Alueraksa
to 28.1. klo 17.30-19.30

Alueraksat. Ehdotusten
tekeminen ja ideoiden 
liittäminen yhteen. 
Syntyy ehdotusten
kehittäjäverkostoja.

Teemaraksat. Ehdotusten tarkentaminen yhdessä kehittäjä-
verkostojen ja kaupungin työntekijöiden kanssa

17 18
Toukokuu

Ideasuunnitelman 
toteutuksen hinnoittelu

Ke 14.4. 
klo 17.30
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