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EHDOTUS: Hiilineutraalit kaupunginosat

Hankkeessa kehitetään avoin laskentamalli ja avoimen lähdekoodin verkkosovellus tukemaan kaupunkilaisen 
ilmastovaikutusten laskentaa ja kestävien toimenpiteiden suunnittelua ja seurantaa. Asukkaat kirjautuvat 
tietoturvalliseen sovellukseen, joka mahdollisimman automaattisesti tunnistaa lähtötietoja asumisesta, 
liikkumisesta, kulutuksesta, ruokailusta ja kierrätyksestä. Sovellus jalostaa mallinnustietoa ilmastovaikutuksista 
ja toimii alustana päästövähennysratkaisuille uusituvasta energiasta, vähäpäästöisestä liikenteestä, 
kiertotaloudesta ja ”kestävistä kauppakasseista”.

Pelimäinen sovellus tarjoaa tietoa ja innostaa asukkaita, taloyhtiöitä sekä alueiden yhteisöjä ja yrityksiä 
yhteistyöhön hiilineutraalien kaupunginosien puolesta. Palvelun kotisivulla voidaan esitellä hyviä esimerkkejä 
päästövähennyskeinoista, toteutusprosesseista ja organisoitumisesta eri kaupunginosissa.

Työkalun kehittämisessä hyödynnetään olemassa olevia laskentasovelluksia kuten Sitran elämäntapatestiä ja 
Suomen ympäristökeskuksen Ilmastodieettiä, avoimia tietokantoja muun muassa rakennuksista ja viheralueista, 
sekä pankkien, kauppojen ja mobiilipuhelimen sovellusten rajapintoja. Laskentamalli voidaan linkittää 
tietokantoihin, joiden avulla malli antaa entistä tarkemman kuvan kaupunginosan todellisesta tilanteesta ja 
muutoksista päästöissä. Resursseiksi palkataan asiantuntijoita kehittämään avointa tietomallia, 
päästömittareita, datan siirtoa ja tulosten esittämistä kartalla.
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Helsinki
HNH 2035-ohjelma

Ilmastovahti

Vastakkaiset lähestymistavat ongelman ratkaisemisessa

Top Down (asiat määritetään
ylhäällä)

Bottom up (tavoite subjektiuden
lisääminen)
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Motiva HNH 2035-ohjelma
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Asukkaat, kotitaloudetKiinteistöt, taloyhtiöt

Vertailuportaali (asuinalueet, taloyhtiöt, kotitaloudet)
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Sitra
Elämäntapatesti



Päästöjen vähentämisen tavoitteet 2035/2050
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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



https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/



Kaupunginosat ja identiteetit -> vapaaehtoisresursseja
ilmastomuutoksen torjuntaan



Laskentamallin hahmottaminen

47 taloyhtiötä
+ Heka 12 yksikköä
7500 asukasta

Maunula



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)



2021 2022 2023 2024

Innovaatioprosessi 2020-2024

OmaStadi-ideahaku
lokakuu 2020

Yhteissuunnittelu
12.1.-21.5.2021

Äänestys
lokakuu? 2021

Ehdotuksen toteutus: tiedonsiirto, 
mittarit, tiedon esittämisen 
Karttapohjaisuus, portaali

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka:

Pienavustushaku

Hiilineutraalit 
kaupunginosat-haku

Laskentamallin ja portaalin käyttö käynnistyyPILOTTIALUEIDEN TUNNISTAMINEN, HAKU
Lauttasaaren ja Maunulan mobilisaatio

Kehittämisportaalin 
rakentaminen 
Helkan sivuille

Kaupungin ilmastovahti-sivusto: HNH 2035-ohjelman toimenpiteiden hallinta: energian tuotanto, kaavoitus, liikenne, kaupungin omat kiinteistöt,
yksityiset kiinteistöt

Malli käyttöön muilla alueilla

OmaStadi--prosessi



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 asukkaille, 

potentiaalisille ehdotuksen 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
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