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Esipuhe

Parhaita esimerkkejä tarjolla

Pariisissa solmittiin joulukuussa 2015 kansainvälinen, oikeudellisesti sitova ilmastosopimus, jolla tavoitel-laan
ilmaston lämpenemisen rajoittamista. Rajauksena sovittiin kuten aiemmin, ettei lämpötila saa nousta yli kaksi
astetta esiteolliseen aikaan verrattuna ja tavoitetta kiristettiin niin että tavoitteena on pysäyttää lämpeneminen jo
aikaisemmin, mahdollisimman lähelle 1,5 astetta.

Ilmastosopimuksen tarkoituksena on muuttaa rahoitusvirrat kohti vähähiilistä kehitystä sekä vahvistaa maapallon
sopeutumiskykyä ja ilmastonkestävyyttä. Sopimuksessa edellytetään kaikilta mailta lisäänty-viä toimia muun
muassa päästöjen vähentämisessä, sopeutumisessa, ilmastorahoituksen lisäämisessä, teknologian kehittämisessä
ja raportoinnin läpinäkyvyyden lisäämisessä. Sopimus antaa hienon tuen myös pääkaupunkiseudulla tehtävälle
ilmastotyölle. 

Kaupunkiseudut ovat avainasemassa ilmastopäästöjen vähentämisessä. Ilmastotavoitteet ja päästöjen
vähentämislupaukset luovat kaupunkiseutujen välille myönteistä kilpailua puhtaampien teknologioiden ja
toimitapojen käyttöönotossa ja kehittämisessä. Kaupungit voivat omilla päätöksillään nopeuttaa vähähiili-seen
elämäntapaan siirtymistä ja luoda edellytykset asukkaille, yrityksille ja palvelujen tuottajille pienentää hiilijalanjälkeä
ja parantaa seudun kilpailukykyä. 

Tässä Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja -katsauksessa esitellään parhaita esimerkkejä siitä, miten pää-
kaupunkiseudun kaupunkien sekä HSY:n ja HSL:n ilmastotyö on edennyt eri sektoreilla vuonna 2015. HSY kokoaa
katsauksen vuosittain osana pääkaupunkiseudun ilmastostrategian seurantaa. 

Kaupunkien ympäristötoimien asiantuntijat ovat vastanneet kaupunkiensa parhaiden ilmastotoimien esille
nostamisesta kaupunkien eri toimialoilta. HSY vastaa koko pääkaupunkiseudun katsauksen kokoamises-ta.
Katsauksessa esitellyt toimet ovat vuoden 2015 merkittävimpiä ilmastotekoja. Lisäksi mukana on lop-puvuoden
2014 ilmastotekoja. 

Yhteyshenkilöinä tämän julkaisun ilmastoesimerkkien esille nostamisessa omassa organisaatiossaan ovat toimineet
kehitysinsinööri Pälvi Holopainen, ympäristösuunnittelija Petteri Huuska, toimistopäällikkö Katri Kuusinen ja
ympäristötarkastaja Jari Viinanen Helsingin kaupungilta, kestävän kehityksen koordinaattori Niina Järvinen,
projektikoordinaattori Helena Kyrki, kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala, johtava ym-päristöasiantuntija Leena
Sjöblom ja ympäristöasiantuntija Tuija Stambej Espoon kaupungilta, ympäristösuunnittelija Tina Kristiansson,
ympäristöpäällikkö Leena Maidell-Münster ja ympäristöasiantuntija Anna Sjövall Vantaan kaupungilta,
ympäristöpäällikkö Anna-Lena Granlund-Blomfelt Kauniaisten kaupungilta sekä liikennesuunnittelija Tuire Valkonen
HSL:stä. HSY:ssä katsauksen kokoamisesta ovat vastanneet erityissuunnittelija Miia Riihimäki ja ilmastoyksikön
päällikkö Susan Lyytikäinen. 

Ilmastoterveisin,

Raimo Inkinen Irma Karjalainen

toimitusjohtaja tulosaluejohtaja
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