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1 Johdanto

Viherkatto Vantaan Porttipuistossa. Kuva: HSY/ Marika Visakova.

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiaan (HSY 2012) on koottu linjauksia ja
toimenpiteitä, joilla seutu varautuu ilmastonmuutoksen ja nykyilmaston vaihtelun vaikutuksiin. Strategia keskittyy
pääasiassa kaupunkiseudun ja sektori- tai hallintorajat ylittäviin sopeutumisen toimenpiteisiin.
Strategia on jaettu kahteen osaan: kaupunkiseudun yhteisiin strategisiin lähtökohtiin ja linjauksiin sekä lyhyen
aikavälin (2012 – 2020) toimenpidelinjauksiin. Strategisissa linjauksissa sopeutuminen nivotaan keskeiseksi
lähtökohdaksi kaupunkien suunnittelussa, ja niissä myös korostetaan pääkaupunkiseudun edelläkävijyyttä sekä
tiedon hankintaa ja jakamista ilmastokestävyyden vahvistamiseksi.
Linjauksissa on painotettu rakennetun ympäristön sopeutumistoimia. Toimenpidelinjauksia on määritelty seuraaville
sektoreille sekä sektorirajat ylittäville aiheille:
Maankäyttö
Liikenne ja tekniset verkostot
Rakentaminen ja lähiympäristön ilmastonkestävyys
Vesi- ja jätehuolto
Pelastustoimi ja turvallisuus
Sosiaali- ja terveystoimi
Yhteistyö tiedon tuottamisessa ja levittämisessä.
Pääkaupunkiseudun sopeutumisen uusia haasteita, painopistealueita ja yhteistyötarpeita selvitettiin
strategiakauden puolivälissä vuonna 2016, ja selvityksen tulokset koottiin vuonna 2017 Pääkaupunkiseudun
ilmastonmuutokseen sopeutumisen uudet haasteet -raporttiin (HSY 2017), jossa esitettiin uusiksi
painopistealueiksi (PA) seuraavat:
Viherrakenne sopeutumisessa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sopeutuminen ilmastonmuutokseen
Ilmastoviisas asuminen
Hulevesien hallinta
Vesi- ja jätehuolto
Ilmastoriskien hallinta ja omatoiminen varautuminen
Seudullinen yhteistyö liikennejärjestelmän suunnittelussa
Yhteistyö yritysten ja järjestöjen kanssa.
Tämä vuosittainen raportti toteuttaa Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiaa seurannan
osalta. Seurantaraporttiin on kahden viime vuoden tapaan koottu strategiaa toteuttavien toimijoiden toimia sekä
vanhojen että uusien painopistealueiden alle määriteltyjen toimenpiteiden osalta.
Sopeutumisen strategian lyhyen aikavälin toimenpidelinjaukset on määritelty vuoteen 2020 saakka. Helsingin
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on ryhtynyt laatimaan Kestävän kaupunkielämän ohjelmaa, jolla
toteutetaan HSY:n (2019a) strategian visiota vuoteen 2025 ”Yhdessä rakennamme maailman kestävimmän
kaupunkiseudun”. Ohjelman teemat liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, kiertotalouteen, ilmansuojeluun sekä
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Kestävän kaupunkielämän ohjelma tulee siis olemaan seuraava seudullinen
sopeutumisen suunnitelma nykyisen strategiakauden päättyessä.

2 Strategian seuranta
Pääkaupunkiseudun sopeutumisen strategian toteutumista on seurattu vuodesta 2012 lähtien. Seudun
sopeutumisen ja strategian seurantaa ohjaa vuonna 2013 perustettu seurantaryhmä (Pääkaupunkiseudun
ilmastonmuutokseen sopeutumisen seurannan ryhmä ILSE), joka koostuu pääkaupunkiseudun kaupunkien,
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n, HSY:n ja Kuuma-kuntien (pääkaupunkiseudun ympärillä sijaitsevan
kymmenen kehyskunnan) edustajista (kts. alla vuoden 2019 ILSE-ryhmän kokoonpano). Seurantaryhmä kokoontui
kaksi kertaa vuonna 2019.
HSY koordinoi strategian seurantaa ja kokoaa siitä vuosittain raportin. Tähän kuudenteen seurantaraporttiin on
koottu pääkaupunkiseudun kaupunkien ja kuntayhtymien vuonna 2019 toteuttamia toimia, jotka kaupungit ja
kuntayhtymät ovat määritelleet strategian linjauksia toteuttaviksi sopeutumisen toimiksi. Toimet ovat eritasoisia: osa
niistä on jatkuvia prosesseja tai laajoja hankkeita, osa taas yksittäisiä teknisiä ratkaisuja. Raportissa on pyritty
korostamaan vuonna 2019 valmistuneita tai aloitettuja toimia. Toimenpiteet esitetään luvussa 4, jossa ne on koottu
strategian sektorijaon mukaisten otsikoiden alle.
Strategiaa toteuttavien toimien lisäksi tähän raporttiin on koottu myös vuonna 2017 päätettyjen uusien
painopistealueiden sopeutumista edistäviä ratkaisuja, kehittämiskohteita ja toimia.
Tämä raportti ei kata kaikkea seudullista ja kaupunkien sopeutumista edistävää työtä, sillä esimerkiksi tulvasuojelu
on pääosin strategian ulkopuolista toimintaa. Raportissa selostetaan toimenpiteiden toteutusta, mutta siinä ei avata
sopeutumisen tilaa tai sopeutumistarpeen kehitystä. Tätä tarkoitusta varten pääkaupunkiseudulla on kehitetty
sopeutumisen indikaattoreita, jotka julkaistiin vuonna 2019 ensimmäistä kertaa (HSY 2019b). Indikaattoreiden
kehittämistyö käynnistyi vuonna 2016 HSY:n ja kaupunkien yhteistyönä. Indikaattoreista on suunnitelmissa laatia
julkaisu, jossa taustoitetaan indikaattoreiden valintaa ja sisältöä tarkemmin.
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3 Uutta sopeutumisessa pääkaupunkiseudulla
3.1 Vuosi 2019 ilmastouutisissa maailmalla ja
Suomessa
Vuoden 2019 ilmastouutisissa nousivat esiin mm. metsä- / maastopalot – Kaliforniassa lokakuussa sekä Australian
talvella alkanut maastopalokausi huipentuen joulukuun 2019 ja alkuvuoden 2020 mittaviin maastopaloihin – sekä
ruotsalaisen ilmastoaktivisti Greta Thunbergin inspiroimat koululakot ilmaston puolesta ympäri maailman (Fuller &
Pierre-Louis 2019, Hughes ym. 2020, Kokkonen & Kerttula 2019). Grönlannin jääpeitteen uutisoitiin sulavan niin
hälyttää vauhtia, että se voi olla suuri tekijä merenpinnan nousussa kahdessa vuosikymmenessä (Schwartz 2019).
Vuosi oli myös mittaushistorian lämpimin Euroopassa ja marraskuu oli yksi historian sateisimmista mantereella.
Tutkijoita huolettaa se, että keskilämpötila Euroopassa viimeisen viiden vuoden aikana on ollut keskimäärin lähes 2
°C lämpimämpi verrattuna esiteolliseen aikaan. Tämä viittaa siihen, että manner rikkoo Pariisin ilmastosopimuksen
lupauksen lämpötilojen rajoittamisesta ”paljon alle” kahden asteen (McGrath 2020).
Suomessa vuosi 2019 oli lähes asteen tavanomaista lämpimämpi. Vuosi alkoi ennätyksellisellä Aapeli-myrskyllä ja
päättyi huomattavasti tavanomaista lauhempaan ja sateisempaan joulukuuhun (Ilmatieteen laitos 2020). Elokuisen
perjantain rankkasade – joiden kaltaisia nähdään Helsingissä kerran 20-30 vuodessa – pysäytti Helsingin
Rautatientorin metroaseman liikenteen kahdeksi päiväksi ja aiheutti merkittäviä vesivahinkoja (esim. metroaseman
hissit olivat yli puoli vuotta pois käytöstä) (Hevonoja ym. 2019, Marttinen 2020, Salomaa 2020).
Lämpenemisen trendi siis on vahva sekä Suomessa että muualla maailmassa. Vaikka kasvihuonekaasupäästöt
pystyttäisiin pysäyttämään nyt täysin, tietty määrä lämpenemistä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia on jo ns. lukittu
eikä niitä voi välttää, joten ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen ja sopeutuminen tulevat yhä tärkeämmiksi
kaikilla hallinnon tasoilla.

Vuoden keskilämpötila Helsingin Kaisaniemen ja Helsinki-Vantaan lentoaseman mittauspisteillä 1960-2018. Keskilämpötilan muutos on
yksi sopeutumisen indikaattoreista, joista kerrotaan luvussa 3.4. Kuva: HSY 2019b

3.2 Kansallisen tason ilmastoriskien hallinta
kaupunkien näkökulmasta
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelua ja toimenpiteitä koordinoi valtakunnallisella tasolla maa- ja
metsätalousministeriö. Vuonna 2014 julkaistun Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman
2022 päämääränä on, että suomalaisella yhteiskunnalla on kyky hallita ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja
sopeutua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin (Mäkinen ym. 2019). Sen toimeenpanon väliarviointi julkaistiin
huhtikuussa 2019 ja siinä arvioitiin sopeutumissuunnitelman toimeenpanon tilaa ja kehittämistarpeita toimeenpanon
edistämiseksi. Pääkaupunkiseudun kaupungit osallistuivat sopeutumissuunnitelman väliarviointiin ja HSY on
jäsenenä sopeutumistyön toimeenpanoa tukevassa poikkihallinnollisessa seurantaryhmässä.
Väliarvioinnissa todettiin, että eritoten suurimmissa kaupungeissa ja kunnissa tehdään ilmastonmuutokseen
sopeutumiseen liittyvää hanketyötä. Konkreettisia esimerkkejä ovat hulevesien hallinnan kokeilu- ja pilottihankkeet
(Helsinki ja Vantaa mukana näissä) ja viherkerroinmenetelmän kehittäminen ja testaaminen yhteistyössä
kansainvälisten toimijoiden kanssa. Väliarvioinnin osana tehtyjen haastattelujen perusteella voidaan kuitenkin
todeta, että enemmistö Suomen kunnista ei ole huomioinut ilmastonmuutosta kunnallisissa riskinarvioinneissaan ja
varautumissuunnitelmissaan; poikkeuksena olivat tulvariskialueet. Haasteiksi ilmastonmuutokseen varautumisessa
ja sopeutumisessa nostettiin kuntien toimintojen yksityistäminen sekä aiheen poikkisektoraalisuuden hallinta eri
toimijoiden kasvavassa verkostossa (Mäkinen ym. 2019).
Ilmastolain edellyttämä ilmastovuosikertomus 2019 (Cederlöf & Siljander 2020) ilmestyi väliarvioinnin jälkeen
kesäkuussa. Siinä painotettiin, että ilmastonmuutokseen sopeutumista tulee vahvistaa ilmastoriskien
hallitsemiseksi, ja että ilmastoriskejä ja niihin sopeutumisen tarvetta ei vielä tunnisteta riittävän hyvin.
Sopeutumistoimet ovat kiireellisiä, koska taloudelliset menetykset ovat kasvussa ilmaston lämpenemisen sekä sään
ja vesiolojen ääri-ilmiöiden ansiosta. Ilmastovuosikertomus alleviivaa, että merkittävät ilmastoriskit vaativat
yhtenäistä ilmastopolitiikkaa, joka tarkoittaa sekä ilmastonmuutoksen hillintää että yhteiskunnan
ilmastokestävyyden vahvistamista. Tarvitaan myös parempia ilmastokestävyyden työkaluja riittävään tietoon
perustuvan päätöksenteon tueksi.

3.3 Sopeutuminen maakunnan ja metropolialueen
suunnittelussa
Pääkaupunkiseudun aluesuunnittelua ohjaava suunnitelmatyö on edennyt Uusimaa 2050-kaavan ja Helsingin
seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL)-suunnitelman osalta.
Yksi Uusimaa 2050-kaavan päätavoitteista on ilmastonmuutokseen vastaaminen sekä luonnonvarojen ja luonnon
kestävä käyttö. Kaava esittelee maakunnan kehityksen suuria linjoja seuraavilla vuosikymmenillä. Vuonna 2016
aloitettu kaavatyö eteni ehdotusvaiheeseen vuonna 2019 (Uudenmaan liitto 2020a). Sen rinnalla alkoi keväällä
2019 toinen ilmastonmuutokseen liittyvä maakunnallinen tulevaisuuden visiointityö, kun Uudenmaan liitto aloitti
valmistelemaan Hiilineutraali Uusimaa 2035-ilmastotiekarttaa (Uudenmaan liitto 2020b).
Helsingin seudun MAL-suunnitelma on keskeinen työkalu kestävän yhdyskuntarakenteen edistämisessä.
Suunnitelma hyväksyttiin keväällä 2019, ja sen pohjalta on käynnistetty MAL-sopimusneuvottelut valtion, seudun
kuntien ja HSL:n välillä. MAL 2019-suunnitelman määräävänä tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoden
2005 tilanteesta vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelmassa on kuvattu laaja joukko päästövähennystoimenpiteitä ja
arviot niiden vaikutuksista. Kaikki toimenpiteet tulee ottaa täysimääräisesti käyttöön, jotta tavoitteeseen päästään
(HSL n.d.).
Kaikki neljä pääkaupunkiseudun kaupunkia ovat mukana EU:n Covenant of Mayors for Climate and Energysitoumuksessa (kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus). Sopimuksessa mukana olevien tulee tehdä
kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP), johon sisältyvät ilmastonmuutoksen riskien ja
haavoittuvuuksien kartoitus sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteet. Espoo sai valmiiksi SECAPsuunnitelmansa vuonna 2019 (Sjöblom ym. 2019). Merkittävimmiksi riskeiksi tunnistettiin tulvat, rankkasateet ja
äärimmäinen kuumuus. Sopeutumistoimenpiteiden tämänhetkinen tilanne tunnistettiin tämän työn yhteydessä
Espoossa pitkälle edenneeksi ja kehittyneeksi.

Vantaalla SECAP-työ käynnistyi vuonna 2019. Työtä tukevat kaupungin hiilineutraaliustavoite vuodelle 2030
osana resurssiviisauden tiekarttaa. Vantaan suunnitelma päästövähennysarvioineen valmistuu vuoden 2020
loppuun mennessä. Raportti sisältää hillintätoimien lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutumiseen keskittyvän osion,
jossa tunnistetaan kaupungin riskit ja haavoittuvuudet sekä sopeutumistoimien tilanne.
Helsingin SECAP-työtä vastaavat Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelma , Helsingin sää- ja
ilmastoriskien arviointiraportti ja Helsingin sopeutumisen linjaukset. Kaupunginhallitus hyväksyi
ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019-2025 toukokuussa 2019 (Helsingin kaupunki 2018).
Linjauksia toteuttamalla Helsinki voi sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Toimillaan kaupunki pyrkii vähentämään
ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden haitallisia vaikutuksia yhteiskunnan toimintakykyyn, talouteen, luontoon ja
ihmisten arkipäivään. Vaikka strateginen suunnitelma on voimassa kaksi valtuustokautta, ilmastonmuutosta
tarkastellaan pitkällä tähtäimellä vuosisadan loppuun saakka. Sopeutumisvisio 2050 hahmottelee ilmastonkestävää
Helsinkiä vuonna 2050.
HSY:n valmistelema Kestävän kaupunkielämän ohjelma tulee sisältämään ilmastonmuutokseen sopeutumisen
toimenpiteitä, jotka edistävät ilmastokestävyyttä pääkaupunkiseudulla ja, jotka ovat yhteistyössä toteutettavia
pääkaupunkiseudun kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa. Kesäkuussa 2019 HSY järjesti ilmastonmuutokseen
sopeutumisen seminaarin ja Kestävän kaupunkielämän ohjelman työpajan sopeutumisesta (HSY 2019c).
Seminaarissa pureuduttiin siihen, miten riskitietoisuus muovautuu sopeutumistoimiksi; millaisia ratkaisuja ja
toimintamalleja on tarjolla, ja miten ilmastonmuutokseen sopeutuminen tuo organisaatioille uudenlaisia
ajattelutapoja. Mukana olivat seuraavat aiheet:
Sopeutuminen organisaation muutosprosessina (tutkija Anne Kokkonen, BI Norwegian Business School,
Oslo)
Sopeutumisen ilmastopalvelut (tutkija Karoliina Pilli-Sihvola, Ilmatieteen laitos)
Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman toimeenpanon vahvistaminen (neuvotteleva
virkamies Saara Lilja-Rothsten, MMM)
Luonnosta monihyötyisiä ratkaisuja kaupunkisuunnittelun haasteisiin (ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemi,
SYKE)
Helteisiin varautuminen Stadin sotessa (ympäristöasiantuntija Annukka Kokkonen, Helsingin kaupunki)
Sopeutumisen askelmerkit - pääkaupunkiseudun sopeutumisen indikaattorit (ilmastoasiantuntija Maaria
Parry, HSY).

Espoon SECAP-toimintasuunnitelma ja Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019-2025. Kansikuvat: Espoon
kaupunki/ Olli Häkämies ja Helsingin kaupunki/ Aiko Lohtander.

3.4 Sopeutumisen työkaluja ja ratkaisuja
Kuten kansallinen ilmastovuosikertomus 2019 korostaa, on tarpeen kehittää ilmastokestävyyden työkaluja, jotta
päätöksenteko perustuu riittävään tietoon (Cederlöf & Siljander 2020). Väliarvioinnissa taas todettiin, että
kansallisen tason sopeutumisen seurannan tueksi vuonna 2017 julkaistulla indikaattorikokoelmalla on ollut
käyttöönoton haasteita jalkautumisen suhteen (Mäkinen ym. 2019). Paikallisen tason suhteen mainitaan, että
seurantaa on kehitetty muun muassa HSY:n ja Helsingin kaupungin toimesta. Niiltä osin, kun hallinnonaloilla on
käytössään oma sopeutumisen toimintaohjelma tai sopeutuminen on osa laajempaa ilmasto- tai ympäristöohjelmaa,
seurannan toteutus vaihtelee hallinnonalojen tarpeiden ja resurssien mukaan. Kuntien rooli nähdään suurena, sillä
iso osa käytännön sopeutumistoimenpiteistä toteutetaan alue- ja paikallistasolla.
Sopeutumistarpeen ja sopeutumistoimien vaikuttavuuden ymmärtämiseksi pääkaupunkiseudulle on kehitetty
sopeutumisen indikaattorit. Indikaattorit julkaistiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2019 (HSY 2019c).
Indikaattorit on jaoteltu Euroopan ympäristöviraston (EEA) laatiman jaottelun mukaisesti 1) vaaratekijöitä /
sääilmiöitä kuvaaviin, 2) altistumista kuvaaviin, 3) sopeutumiskykyä kuvaaviin sekä 4) haavoittuvuuden
yhdistelmäindikaattoreihin. EEA:n luokittelussa on myös viides luokka, herkkyyttä tai haavoittuvuutta kuvaavat
indikaattorit, mutta näitä ei ole vielä erikseen määritelty pääkaupunkiseudulle. Indikaattoreiden valinnassa
ohjaavana tekijänä olivat ne ilmastoriskit, jotka kaupungeissa on tunnistettu merkittävimmiksi. Näitä ovat erityisesti
merenpinnan noususta ja sateisuuden lisääntymisestä aiheutuvat tulvat sekä lisääntyvät hellejaksot.
Sopeutumisen indikaattoreita kehitetään ja täydennetään seurantatarpeiden mukaan. Osa indikaattoreista voidaan
päivittää tiheämmin, mutta suurin osa indikaattoreista on sellaisia, että muutokset näkyvät vasta pidemmällä
aikavälillä tai seurantatieto on vaikeammin saatavissa. Kansallinen sopeutumisen seurantaryhmä on todennut
HSY:n olevan edelläkävijä indikaattoriseurannassa.
Muista työkaluista voidaan mainita esimerkiksi Ilmastoviisas alue-suunnittelutyökalu, joka julkaistiin HSY:n
kaupunkisuunnitteluseminaarissa syksyllä 2019. HSY on kehittänyt tämän suunnittelukonseptin ja toimenpidekortit
asemakaavatason suunnittelua varten erityisesti asemanseuduille. Konsepti on kehitetty osana Interreg Europe
SMART-MR-hanketta ja toimenpidekorteissa on mukana kriteerejä sopeutumisen huomioimiselle suunnittelussa ja
rakentamisessa (HSY 2020).
Smart & Clean -säätiö on määräaikainen yhteiskehitysalusta, jonka taustalla on pääkaupunkiseudun ja Lahden
kaupungit, yliopistoja, valtion organisaatioita sekä yksityisiä yrityksiä. Säätiössä mukana olevat kumppanit
toteuttavat projekteja, joista yksi on uusia hulevesiratkaisuja etsivä Hule S&C -hanke. Pääkaupunkiseudulla oli
hankkeessa mukana kahdeksan hyvin erilaista kohdetta Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilla. Hankkeen
loppuseminaari pidettiin maaliskuussa 2019, aineisto on saatavilla Lahden kaupungin nettisivuilla (Lahden
kaupunki 2019).
Hulevesitiedonhallinta-hanke (HUTI) käynnistyi vuonna 2019. HUTI:n tavoitteena on muodostaa HSY:n ja
jäsenkuntien yhteinen paikkatietopohjainen hulevesitietopankki (HSY 2019d). Hankkeessa ovat mukana HSY:n
lisäksi kaikki pääkaupunkiseudun kaupungit ja suunnittelutoimisto Sitowise. Hanketta esiteltiin
pääkaupunkiseudun kuntien hulevesiseminaarissa marraskuussa 2019 (Vantaa-kanava 2019).
Kolmevuotisen (2017-2020) EAR4CS URCLIM (Advance on Urban Climate Services) -hankkeen tavoitteena on
kehittää urbaaneja integroituja ilmastopalveluita ja tuottaa ilmastotietoa kaupunkien käyttöön. Suomessa
projektikumppanina on Ilmatieteenlaitos ja sen sidosryhmässä ovat mukana HSY ja kolme pääkaupunkiseudun
kaupunkia (Helsinki, Espoo ja Vantaa). Hankkeessa tutkitaan tulevaisuuden ilmastoskenaarioita yhdessä
kaupunkikehitysskenaarioiden kanssa, ja arvioi kaupunkialueiden sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä
fysikaalisten että sosioekonomisten ulottuvuuksien avulla. Tutkimuksien pääpaino on lämpöstressin, tulvariskien ja
talvikunnossapidon tarkastelussa (Ilmatieteen laitos n.d.).
Helsingissä alkoi vuonna 2019 Virtuaalivehreä-hanke , jossa tuotetaan työkaluja kaupunkisuunnitteluun
viherrakenteen edistämiseksi (Forum Virium Helsinki 2019). Kalasataman alueella on kokeiltu Ruotsissa kehitettyä
alueellista viherkerrointa ja se on käännetty suomeksi. Hanke päättyy toukokuussa 2020.

3.5 Kansainvälinen yhteistyö ja tapahtumat

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on asia, jossa mikään maa tai kaupunki ei ole täysinoppinut. Ilmastoriskeihin
liittyvää tutkimusta ja kehityshankkeita tehdään aktiivisesti eri puolilla maailmaa, ja niissä kertyvää sopeutumistietoa
jaetaan lukuisten järjestöjen ja verkostojen kautta eteenpäin.
Yllä mainittujen kansainvälisten projektien ja Covenant of Mayors for Climate and Energy-sitoumuksen lisäksi,
Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat mukana mm. Eurocities-verkostossa, joka on yli 140 eurooppalaisen kaupungin
yhteenliittymä ja keskittyy toiminnassaan kaupunkien merkitykseen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa.
Eurocities järjestää vuosittain kaksi ympäristöfoorumia, joista kevään 2019 foorumin aiheena oli resilienssi. Italian
Genovassa järjestetyssä tilaisuudessa lähestyttiin resilienssin käsitettä eri näkökulmista ja tutustuttiin Genovan
tulvariskien hallintaan. HSY on mukana Eurocities:in ympäristöfoorumityössä ja osallistuu myös sen ilmansuojelu-,
ilmasto- ja energiatehokkuustyöryhmän toimintaan.
Helsinki ja Espoo osallistuvat CDP-raportointiin (Vantaa vuodesta 2020 lähtien), jonka yhteydessä raportoidaan
ilmastoriskit, -uhat ja -haavoittuvuudet sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimet ja tavoitteet (CDP 2020).
Helsinki on jäsen myös Climate Neutral Cities Alliancessa, jossa on mukana sopeutumiseen liittyviä aloitteita ja
hankkeita.
Euroopan sopeutumiskonferenssi European Climate Change Adaptation Conference 2019 järjestettiin
toukokuussa Lissabonissa Portugalissa. Konferenssissa oli esillä runsaasti esimerkkejä paikallisista
sopeutumishankkeista ja -tutkimuksista.
Pääkaupunkiseudulle laadittuja sopeutumisen indikaattoreita esiteltiin Saksan Bonnissa vuosittain järjestettävässä
paikallishallintojen verkoston ICLEI:n Resilient Cities -tapahtumassa kesäkuussa 2019. Siellä ja konferenssin
yhteydessä järjestetyssä European Urban Resilience Forumissa esiteltiin myös Helsingin työtä mm.
luontopohjaisten ratkaisujen ja hulevesien hallinnan osalta. Tapahtuman esitelmistä ja hanke-esittelyistä kerättiin
ideoita Kestävän kaupunkielämän ohjelman toimenpiteiden muotoiluun.
HSY on hankekumppanina Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n hallinnoimassa RAINMAN-hankkeessa, jossa
tuotetaan tietoa lisääntyvien sateiden vaikutuksista hulevesien hallintaan ja vesihuoltoon. Hanke saa rahoituksen
Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020 -yhteistyöohjelmasta. Hanke käynnistyi vuoden 2019 alussa ja vuoden
aikana tuotettiin hankkeen puitteissa tietosisällön suunnitelma laajempaan hulevesitiedon hallinnan (HUTI)
järjestelmään. Hankkeen ensimmäisen vuoden tuotoksia esiteltiin loppuvuonna Pietarissa järjestetyssä
hanketapaamisessa.
Aalto-yliopisto koordinoi vuonna 2019 Euroopan maisemien ilmastomuutokseen sopeuttamisen hanketta, joka on
EU:n ilmasto- ja innovaatioyhteisön Climate-KIC-ohjelman rahoittama. Tässä AELCLIC (Adaptation of European
Landscapes to Climate Change)-hankkeessa on tunnistettu kuusitoista pilottimaisemaa ympäri Eurooppaa, joista
yksi on Malmin alue Helsingissä. Tuloksena on alueellinen sopeutumissuunnitelma Malmin keskustan alueelle.
Hanketyön odotetaan myös edistävän Helsingin kaupungin nykyistä Malmi-visiota tai konkretisoivan
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen hillitsemistä koskevan Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman ideoita
(Aalto-yliopisto 2019).

4 Sopeutumisen strategian toteutuminen
Sopeutumisen strategian toimenpidelinjausten toteutuminen on aiemmissa seurantaraporteissa kirjattu
taulukkomuotoon. Tämä raportti on tehty toista kertaa HSY:n Julkkari-ohjelmalla saavutettavaan ja koneluettavaan
muotoon, johon tekstin asettelu taulukoihin ei sovellu yhtä hyvin. Tästä syystä toimenpidelinjaukset on kirjattu
laatikoihin ja niitä toteuttavat toimet kirjattu toimijakohtaisesti allekkain.
Vuoden 2019 tietojen koonti tapahtui edellisiä vuosia kevyemmin eikä kaikista toimenpiteistä ole raportointia, koska
monien aiemmin raportoitujen toimenpiteiden toteutuminen on edennyt suunnitellusti tai ne on toteutettu aiemmin,
koska viime vuosi oli strategian kahdeksas toteutusvuosi. Ensi vuonna on suunnitelmissa tehdä isompi katsaus,
joka arvioi miten hyvin strategia on toteutunut.
Seurantatietoja koonneet asiantuntijat on nimetty luvussa 2. Kauniainen ei ollut mukana seurantatietojen
kartoituksessa.

4.1 Maankäyttö
Otetaan ilmaston vaihtelun, sään ääri-ilmiöiden ja ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon
pääkaupunkiseudun kuntien yleis- ja asemakaavallisessa työssä
Helsinki
Asemakaavoissa huomioidaan ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen
asemakaavamääräyksin. Asemakaavamääräysten kehittämistyö valmistui vuonna 2019 ja määräykset on
otettu käyttöön. Kaava-asiakirjoissa ja -määräyksissä on oma osio koskien ilmastonmuutoksen hillintää ja
siihen sopeutumista.
Hulevesikartoitus valmistui vuoden 2019 alussa.
Espoo
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen huomioiminen on yksi Kiviruukin osayleiskaavan tavoitteista.
Asemakaavoissa määrätään sitovasti viherkatoista.
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa kestävä vesien hallinta on nostettu yhdeksi keskeiseksi
teemaksi, joka käsittää myös tulviin varautumisen. Työn yhteydessä on tunnistettu virallisten tulvavaaraalueiden lisäksi mm. tulvareittien kannalta keskeisiä hallitun tulvimisen alueita.
Vantaa
Vantaan yleiskaava 2020 ehdotus laadittiin vuonna 2019. Seudullinen viheralueverkosto turvataan
kaavakartalla. Paikallisen viheralueverkoston ja viherrakenteen muodostumista tuetaan kaavamääräyksillä.
Hulevesitulva-altaille on varattu paikkoja. Yleismääräyksissä kehotetaan ehkäisemään hulevesien
muodostumista ja viivyttämään muodostuvat hulevedet.
Asemakaavoissa vihertehokkuustyökalu on käytössä, mutta ei kattavasti. Vihertehokkuuteen liittyviä
määräyksiä on noin 40 asemakaavassa. Vihertehokkuustyökalun käyttöä kaduilla on kokeiltu.
Hulevesien hallinta on vakiintunut osaksi suunnitteluprosessia. Kaavoituksen eko- (KEKO-) laskurin käyttöä
jatketaan kaavatöissä osana kaavojen ilmastovaikutusten arviointia.
Huolehditaan ekosysteemipalveluiden toimivuudesta ja biodiversiteetin säilymisestä ekologisia
yhteyksiä ja virheralueverkostoja kehittämällä
Helsinki

Metsä- ja puustoinen verkosto-opas verkoston huomioimiseksi Helsingin kaupunkisuunnittelussa valmistui
vuoden 2019 alussa.
Metsä- ja puustoisen verkoston runko- ja alueelliset yhteydet -työ aloitettiin (paikkatietoaineisto ja raportti
valmistuvat vuonna 2020).
Helsingin liito-oravaverkostosuunnitelma 2019 -työ aloitettiin (paikkatietoaineisto ja raportti valmistuvat
vuonna 2020).
Helsingin merellinen strategia valmistui, toteutus käynnistyi.
Yleiskaavan toteuttamisohjelmaan on kirjattu tavoitteita viher- ja virkistysalueiden turvaamisesta ja
huomioimisesta jatkosuunnittelussa. Tavoitteet viher- ja virkistysalueiden turvaamisesta ja huomioimisesta
ovat asemakaavoituksessa lähtökohtina alueilla, joille ko. tavoitteita on kohdistettu.
Helsingin hulevesiohjelmaa toteutetaan, ohjelman toteutumista seurataan ja raportoidaan
Kaupunkiympäristön toimialan johtoryhmälle. Hulevedet ovat myös osa kaupungin sini-viherverkostoa.
Vuonna 2019 valmistuivat perustamisesitykset sekä hoito- ja käyttösuunnitelmat seuraaville
luonnonsuojelualueille: Madeluoto, Morsianluoto, Pormestarinluodot ja Korkeasaarenluoto.
Luonnon monimuotoisuuden LUMO-ohjelma päivitys aloitettiin (valmistuu ja menee päätöksentekoon 2020).
Espoo
Espoon luonnonsuojelun toimenpiteet (LUONTO) 2018-2021 -työssä pyritään nykyistä perusteellisempaan
ymmärrykseen Espoon ekologisesta verkostosta sekä keinoista ylläpitää ja parantaa luonnon
monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita Espoossa ja osana Helsingin seudun viherkehää.
Yleiskaavoituksessa kartoitetaan luonnon monimuotoisuuden keskittymiä osana yleiskaavoitusta. Työ on
aloitettu 2018 ja sitä jatketaan osana Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa sekä LUONTO-työtä.
Vantaa
Yleiskaavaehdotuksessa 2020 on kaavakartalla esitetty Vantaan ekologinen verkosto, joka perustuu vuonna
2018 laadittuun ekologisten yhteyksien selvitykseen sekä luontoa koskeviin inventointeihin ja selvityksiin.
Ekologiset runkoyhteydet on esitetty kaavakartalla. Luonnosvaiheen jälkeen yleiskaavaehdotukseen lisättiin
puroja koskeva yleismääräys. Luonnonsuojelualueita ja luo-alueita (luonnon monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeitä alueita) on varattu lisää. Ehdotukseen lisättiin luo-alueita erityisesti purojen varsille.
Seudullinen viheralueverkosto säilyy. Paikallisen viheralueverkoston tueksi määrätään varaamaan
rakennettaville alueille erilaisia viheralueita. Ekosysteemipalvelut kehotetaan turvaamaan virkistysalueilla.

Uudet painopistealueet: Viherrakenne sopeutumisessa
Edistetään viherrakenteen sopeutumista ilmastonmuutokseen ja parannetaan kaupunkiseudun
ilmastonkestävyyttä viherrakenteen avulla
Helsinki
Viherkerroin on käytössä asemakaavoituksessa.
Yleiskaavassa määritellään mm. viherverkostorakenne.
Espoo
Espoon viherkattovisio-työ aloitettiin 2019.
Viheralueverkostoja kehitetään esimerkiksi virkistysvisioiden kautta.
Vantaa
Vihertehokkuus määritellään noin 40 prosentissa asemakaavoista (tämä on ehkä nykytilanne, mutta pyritään
että lähes kaikissa asemakaavoissa olisi vihertehokkuusmääräys).
Ekologiset yhteydet määritelty yleiskaavaehdotuksessa.
Säilytetään viherrakennetta, ja lisätään sitä erityisesti tiiviisti rakennetuilla alueilla. Säilytetään
yhtenäiset viherverkostot
Helsinki

VISTRA-kartta (viher- ja virkistysalueiden strateginen kehityskuva) maisemasuunnittelun tukena
asemakaavahankkeissa.
Vantaa
Purokäytävien mitoitusperiaatteet laadittiin.
Säilytetään ja edistetään monimuotoista kaupunkiluontoa
Helsinki
Metsä- ja puustoinen verkosto-oppaan valmistelu, opas on tehty verkoston huomioimiseksi Helsingin
kaupunkisuunnittelussa (julkaistu 2019) sekä paikkatietoaineistot metsä- ja puustoisen verkoston runko- ja
alueellisista yhteyksistä sekä liito-oravaverkostosta.
Espoo
Espoo on mukana Liito-orava-LIFE -hankkeessa (2018-2023). Hankkeessa testataan toimintamalleja ja
keinovalikoimaa liito-oravan turvaamiseksi.
Espoon luonnonhoidon toimintamallin 2017-2026 tavoitteena on kasvattaa metsien puskurikykyä haitallisia
muutoksia vastaan.
Yleis- ja asemakaavoituksessa kartutetaan kaupungin luontotietoa ja hyödynnetään sitä monimuotoisen
kaupunkiluonnon säilyttämisessä tiivistyvässä kaupunkirakenteessa.
Vantaa
Viherkattomahdollisuus harkitaan omassa rakentamisessa kylmien rakennusten katoille.
Lisätään asukkaiden tietoisuutta lähiluonnosta teemavuosilla. Vuosina 2019 ja 2020 Vantaalla vietetään
ötökän vuotta. Teemavuosien tavoitteena on nostaa esiin luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeät selkärangattomat pikkueläimet, ötökät.
Tehdään tilaa vedelle ja kasvulliselle maalle
Espoo
Espoonjoen kunnostussuunnittelu käynnissä 2019.
Nuottalahtea ympäröivien alueiden tulvasuojelun suunnittelu käynnissä 2019. Suunnittelu huomioi sekä meriettä hulevesitulvan. Suunnittelussa on mukana kolme kohdetta.
Toteutetaan tarkastelut laaja-alaisina ja yhteistyössä eri toimijoiden kesken, ja huomioidaan alueiden
moninaiskäyttö
Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019.
Edistetään asukkaiden osallistumista ja omatoimista varautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja
sään ääri-ilmiöihin
Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019.
Arvioidaan sopeutumisen toimien vaikuttavuutta viherrakenteen sopeutumisen ja kaupungin
ilmastonkestävyyden kannalta
HSY
Sopeutumisen indikaattoreissa julkaistiin seudulliseen maanpeiteaineistoon perustuva kasvillisuuden ja vettä
läpäisemättömän pinta-alan kehityksen muutosta seuraava indikaattori.

4.2 Liikenne ja tekniset verkostot
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelussa huomioidaan sään ääri-ilmiöiden, merenpinnan
nousun sekä ilmastonmuutoksen suurimmat riskit. Joukkoliikenteen valmiussuunnitelmissa
varaudutaan liikenteen hoitoon häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
HSL
HSL:n valmiussuunnittelussa ja häiriönhallinnassa varaudutaan erilaisiin häiriötilanteisiin, niin pieniin kuin
suuriinkin. HSL ei erittele häiriötilanteen syitä, vaan seurauksia ja niihin reagointia (palvelun varmistaminen
kaikissa tilanteissa, informaatio, viranomaisyhteistyö, yms.).
Kaupunkien liikenneverkon ja muiden yhdyskuntateknisten verkostojen suunnittelussa huomioidaan
sään ääri-ilmiöiden sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit
Helsinki
Hulevesireittien suunnittelu on osa kadunsuunnittelua ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen huomioidaan
suunnitteluratkaisuissa.
HSL
Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019-suunnitelma (valmistui vuonna 2018
ja) hyväksyttiin keväällä 2019, ja sen pohjalta on käynnistetty MAL-sopimusneuvottelut valtion, seudun
kuntien ja HSL:n välillä.
HSY
Kaupunkien hulevesitiedon kokoamiseksi ja jakamiseksi tarkoitettu hulevesitietojärjestelmään (HUTI-hanke)
tarvittava tietosisältö määriteltiin järjestelmän jatkotyötä varten.
Joukkoliikenteen häiriöpäivystyksen ja liikenneinfokeskuksen asiakasviestintää kehitetään
reaaliaikaiseksi eri kanavia pitkin
HSL
HSL:n viestinnän asiakaslähtöisyyttä on parannettu häiriöviestinnän, matkustajainformaation ja
liikenneneuvonnan osalta. Reittioppaan kunkin linjan kulkuvälineet näkyvät reaaliaikaisesti myös HSLsovelluksessa.

Uudet painopistealueet: Seudullinen yhteistyö
liikennejärjestelmän suunnittelussa
Seudullinen yhteistyö liikennejärjestelmän suunnittelussa ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019.
Edistetään joukkoliikenteen sopeutumista ilmastonmuutokseen, keinoina mm. häiriöiden hallinta,
investointien suunnittelu, tietoisuuden lisääminen ilmastonmuutoksesta ilmiönä ja siihen
varautumisesta

Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019.
Seudullisen MAL suunnittelun rooli ja keinot ilmastonmuutokseen sopeutumisessa
Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019.

4.3 Rakentaminen ja lähiympäristön
ilmastonkestävyys
Osallistutaan hankkeeseen, jossa selvitetään merenpinnan nousun skenaariot ja niiden
todennäköisyys
Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019.
Tarkistetaan alimmat rakentamiskorkeudet päivitettyjen merenpinnan nousun arvioiden sekä
ohjeistuksen perusteella
Helsinki
Asemakaavoihin merkitään arvioiden ja ohjeistusten mukaisesti alimmat rakentamiskorkeudet.
Selvitetään katettujen alueiden osuus pääkaupunkiseudulla ja arvioidaan niiden merkitystä hulevesien
hallinnan kannalta
Helsinki
Mustapuro ja Marjanimenpuro, valuma-alueselvitys ja vesienhallinnan suunnitelma, työ alkoi 2019 (valmistuu
vuoden 2020 alussa).

Uudet painopistealueet: Ilmastoviisas asuminen
Edistetään viherrakenteen sopeutumista ilmastonmuutokseen ja parannetaan tiivistyvän
kaupunkirakenteen ilmastonkestävyyttä viherrakenteen avulla
Helsinki
Asemakaavoituksessa huomioidaan viher- ja virkistysalueiden kaavoittaminen osana laajempia
kokonaisuuksia. Piha-alueista ja viherkatoista määrätään asemakaavoissa. Teema huomioidaan myös
esimerkiksi suunnitteluperiaatteiden valmistelussa.
Espoo
Pilotoidaan viherkerroinmenetelmää Keran asemakaavoituksessa.
Vantaa
Asemakaavoituksessa huomioidaan viher- ja virkistysalueiden kaavoittaminen osana laajempia
kokonaisuuksia. Vihertehokkuudesta määrätään asemakaavoissa.
Vihertehokkuuslaskenta käytössä, kasvillisuuskattolinjaukset tekeillä.
Edistetään ilmastoviisasta rakentamista sekä uudis- että korjausrakentamisessa
Helsinki
Asemakaavamääräysten kehittämistyö valmistui vuonna 2019 ja määräykset on otettu käyttöön.
Viherkerrointa hyödynnetään lähtökohtaisesti kaikkien uusien tonttien kaavoituksessa sekä uudisrakentamis-

että täydennysrakentamiskohteissa koko kaupungin alueella.
Vantaa
Suunnitteluohjeet omalle rakentamiselle päivitetty 2019; korjausrakentamisessa ne pyritään huomioimaan
entistä enemmän.
Edistetään asukkaiden omatoimista varautumista ja vastuunottoa oman asuntonsa ja taloyhtiönsä
ilmastonkestävyydestä
HSY
Huleveden hallinnasta tontilla on viestitty HSY:n uutiskirjeessä pientalojen asukkaille.
Kerätään, tuotetaan, havainnollistetaan ja välitetään tietoa ilmastoviisaasta rakentamisesta ja
asumisesta
HSY
Huleveden hallinnasta ja vastuista on viestitty HSY:n somekanavissa ja internetsivuilla.
Osallistui Tapio Oy:n ja MMM:n Ilmastonmuutos haltuun -viestintäkampanjaan hulevesi- ja
sopeutumisteemalla syksyllä 2019.
Helsingin Sanomien infraliitteessä (12.11.2019) oli artikkeleita huleveden hallinnasta ja vastuunjaosta. HSY:n
asiantuntijat olivat mukana artikkeleissa.
Hulevesiviestintää ja huleveden hallintaa on esitelty seminaareissa ja tapahtumissa (mm. Vesihuoltopäivät
Jyväskylässä, HSY:n isännöitsijäseminaari ja Tapio Oy:n Ilmastonmuutos haltuun -tilaisuus).
HSY on kehittänyt ilmastoviisaan alueen suunnittelukonseptin ja toimenpidekortit asemakaavatason
suunnittelua varten erityisesti asemanseuduille. Konsepti on kehitetty osana Interreg Europe SMART-MRhanketta ja korteissa on mukana kriteerejä sopeutumisen huomioimiselle suunnittelussa ja rakentamisessa.

4.4 Vesi- ja jätehuolto
Pääkaupunkiseudun vesi- ja jätehuollon suunnittelussa otetaan huomioon sään ääri-ilmiöiden,
ilmastonmuutoksen vaikutusten sekä merenpinnan nousun aiheuttamat riskit. Vesi- ja jätehuollon
valmiussuunnitelmassa varaudutaan sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin ongelmiin.
Espoo
Talousveteen liittyvien tarkastusten osalta huomioidaan mm. sähkökatkoksiin varautuminen (tuuli) sekä
pintavesien lämpötilan nousun vaikutus vedenpudistusprosessiin.
HSY
Pidetään yllä HSY:n valmiussuunnitelmaa, joka päivitettiin vuonna 2018.
Ylläpidetään vuonna 2016 tehtyä vesihuollon varautumissuunnitelmaa, päivitys käynnistymässä 2020 tai
2021.
Selvitetään vesihuoltojärjestelmän mitoitusperusteet ja niiden riittävyys ottaen huomioon
ilmastonmuutoksen vaikutukset, lisääntyvät ääri-ilmiöt ja merenpinnan nousu.
HSY
Mitoitusperusteet sisältävät ilmastonmuutokseen varautumisen. ”Vesihuoltoverkostojen suunnittelukäytännöt”
-ohje, jossa mm. verkostojen mitoitus, päivitetty 2019.
Vesihuollolla on edustus Uudenmaan tulvariskiryhmässä.
Vesihuoltojärjestelmän riittävyystarkasteluita tehdään osana verkostojen suunnittelua (jatkuvaa työtä).
Vuotovesistrategian päivitys kesken 2019.
Jätevesipumppaamodataa hyödynnetään verkoston vuotovesimäärien havainnoinnissa ja järjestelmän
uudelleenmitoituksessa.
Vantaanjoen valuma-alueen jätevesiylivuotojen vähentämistä koskevan toimenpideohjelman
jatkokehityksessä otetaan huomioon myös ilmastonmuutoksen vaikutukset ja mahdolliset lisääntyvät
riskit.
HSY
Vuonna 2019 käynnistettiin Vantaanjoen vesihuoltolaitosten kanssa pumppaamopäästöjen hallinnan hanke
VIPPA.
Riskienhallinta SSP (Sanitation Safety Plan) -työkalun avulla, päivitys valmistunut 2019.
Edistetään sekavesiviemäreiden ylivuotojen vähentämistä Helsingin ydinkeskustan alueella. Otetaan
huomioon sään ääri-ilmiöiden ja merenpinnan nousun aiheuttamat riskit hankkeiden suunnittelussa.
HSY
Etelä-Esplanadin tunnelihankkeen suunnittelu on edennyt yleissuunnitteluvaiheeseen.
Viemärimallin rakentaminen & mallitarkastelujen toteutus on jatkuvaa työtä.
Sekaviemäriverkostossa on tehty virtaus- ja pinnankorkeusmittauksia, ja on pilotoitu uutta teknologiaa
mittausten kehittämiseksi 2019.
Maanalaisten tilojen riskikohteiden selvitystyö sekaviemäritulvavahinkojen minimoimiseksi on käynnistetty
2019.
Tarkistetaan Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen vesienhallinnan mitoitusperusteet sään ääriilmiöiden ja ilmastonmuutoksen vaikutusten riskit huomioon ottaen.

HSY
Ämmässuolla on otettu käyttöön lievästi likaantuneiden vesien puhdistamiseen käänteisosmoosilaitteisto.
Laitteistolla puhdistetaan vesiä, jotka muutoin jouduttaisiin johtamaan viemäriin. Käyttöönotto siis vähentää
Ämmässuon aiheuttamaa kuormitusta Suomenojan puhdistamolle.
Ämmässuon hulevesien puhdistamiseen ja viivyttämiseen rakennettavan juurakkopuhdistamon suunnittelu
on käynnistetty 2019.

Uudet painopistealueet: Vesi- ja jätehuolto
Selvitetään poikkeuksellisten sääilmiöiden kuten toistuvuudeltaan erittäin harvinaiset rankkasateet)
aiheuttamien vahinkojen suuruutta ja niihin varautumisen kustannuksia
HSY
Kerran 20-30 vuodessa toistuvan sadetilanteen aiheuttama tulvavahinkokustannus selvitetty tositilanteen
perusteella (rankkasade 23.8.2019 Helsingin ydinkeskustassa).
Valmiusharjoituksissa harjoitellaan sään ääri- ilmiöihin varautumista
Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019.
Selvitetään tulva- ja hulevesien laatua ja tunnistetaan pääkaupunkiseudun erityiskohteet
Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019, kts. painopistealue: Hulevesien laadun hallinta.
Edistetään vettä pidättävien ja valuntaa viivyttävien rakenteiden käyttöä HSY:n omissa
rakentamiskohteissa
Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019.
Tarkistetaan HSY:n suunnitteluohjeet vastaamaan uusinta tietoa merenpinnan äkillisistä nousuista
myrskyjen takia ja pitkäaikaisesta merenpinnan noususta, sateisuudesta, suurista lumimääristä,
rankkasateista, lämpötilan noususta ja muista ilmastonmuutoksen vaikutuksista
HSY
Merenpinnan nousu on huomioitu HSY:n suunnitelmissa. Ilmastonmuutoksen sopeutumista koskevaa tietoa
seurataan jatkuvasti ja viedään suunnitteluohjeisiin tarvittaessa.
Edistetään hulevesien paikallista hallintaa
Helsinki
Kehitettiin menetelmä pintavaluntareittien automaattiseen mallintamiseen paikkatietoaineiston avulla,
koealueena Mustapuron valuma-alue.
Edistettiin asemakaavamääräyksen "1 kuutio viivytystä/100 neliötä läpäisemätöntä pintaa".
Kaavamääräysten yhteydessä otettiin käyttöön hulevesiä koskevat esimerkkimääräykset.
Vantaa
Työmaavesien hallinta Tikkurilanrannan ja Riipiläntien rakentamisessa.

Hulevesien viivytystä edellytetään kaikilta tonteilta, myös pientalotonteilta. Vaatimuksia on tiukennettu
aiempaan nähden.
HSY
Hulevesitietoa on päivitetty www.hsy.fi/hulevesi -sivulle.
Asiantuntijayhteistyötä on tehty kaupunkivetoisissa projekteissa.

Uudet painopistealueet: Hulevesien hallinta
Varaudutaan ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviin sademääriin ja rankkasateisiin hulevesien
hallinnan keinoin.
Helsinki
Asemakaavoissa annetaan tarvittavat määräykset hulevesien hoitamisesta kaavoitettavilla alueilla.
Helsingin hulevesiohjelmassa on huomioitu myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Kaupungin sisäinen
hulevesiryhmä, jossa myös HSY mukana, nimettiin kesäkuussa 2018. Ryhmä seuraa, edistää ja koordinoi
hulevesiohjelman toteutumista.
Espoo
Laadittiin Hulevesien hallinnan periaatteet -työ Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueelle.
Vantaa
Kaupungin uuteen yleiskaavaan lisättiin hulevesirakenteet ja tulva-alueet.
Rälssipuiston ja Annefredinpuiston yleissuunnitelma valmistui; siihen liittyi hulevesien määrällinen ja
laadullinen hallinta.
Hulevesien laadun hallinta
Helsinki
Hule S&C- hankkeessa Helsingin kohteena oli hulevesiarkku Taivallahteen. Arkkuun sijoitettu myös mittarit
hulevesien laadun ja arkun puhdistustehon mittaamiseen. Vuonna 2019 toteutettiin yksi selvitys huleveden
laadusta Mechelininkadulla. Huleveden laadun seurantaa on tarkoitus jatkaa pitkäaikaisella seurannalla.
Espoo
Olemassa oleville hulevesikohteille valmistui hulevesikortisto 2019 ja sitä täydennetään aina uusien
kohteiden myötä. Jokaisesta kohteesta on koottu kortille keskeisimmät kohteen tiedot ja niiden pohjalta on
tehty toimenpideohjelma, josta on helppo katsoa mm. tulvalle alttiit kriittiset kohteet.
Vantaa
Länsimäen- ja Maratontien suodatusrakenteet toteutettiin 2019.
Tikkurilanrannan hulevesien biohiilisuodatusalueen toimintaa seurataan. Rakennettiin 2017 ja Aalto-yliopisto
seuraa pitkäaikaistoimivuutta 2020 vuoden 2019 mittausten pohjalta.
Huolto- ja kunnossapitokortisto laadittiin vuonna 2019 kaikille 40:lle Vantaan hulevesikohteelle.
Vihertehokkuus- ja hulevesilaskuria (iWater) kehitetään Vantaan kaupungille. Se on tarkoitus ottaa käyttöön
vuoden 2020 aikana.
Selvitetään poikkeuksellisiin rankkasateisiin varautumisen edellytyksiä pääkaupunkiseudulla
Helsinki
Helsingissä on tehty hulevesitulvariskikartoitus (2019).

HSY
Rankkasadetilanteen hallinnan ja viestinnän yhteistyötä on kehitetty Helsingin kaupungin kanssa.
Huomioidaan ilmastonmuutoksen skenaariot hulevesien hallinnan suunnittelussa
Helsinki
Kaupungin hulevesiohjelmassa on huomioitu ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen.

4.5 Pelastustoimi ja turvallisuus
Kaupunkien valmiussuunnittelussa otetaan huomioon sään ääri-ilmiöt sekä sään ja ilmaston
aiheuttamat riskit ja niihin varautuminen. Varautumistoimenpiteet viedään kunnan riskien hallinnan
toimintasuunnitelmaan.
Helsinki
Valmiussuunnittelu huomioi myös sään ääri-ilmiöt.
Vantaa
Valmiussuunnitelma, tulvasuunnitelma ja riskienarviointi on tehty. Pelastuslaitos tukee kuntien
valmiussuunnittelua.
Pelastuslaitokset ylläpitävät ajantasaisina tietoja yhteistoimintaorganisaatioista ja resursseista, joita
tarvitaan sääilmiöiden aiheuttamissa häiriötilanteissa.
Helsinki
Pelastuslaitoksen tilannekeskus pitää yllä yhteystietolistoja eri viranomaisten ja toimijoiden yhteys- ja
hälytystiedoista liittyen sääilmiöiden aiheuttamiin häiriötilanteisiin. Yhteydenpitoa on tiivistetty eri
viranomaistoimijoiden ja muiden toimijoiden kanssa mm. 2018 olleen kuivuuden ja myrskypäivien osalta.
Pelastuslaitos on torjuntavastuussa ja varautumisvastuussa lähes kaikissa poikkeavissa luonnonilmiöissä ellei suoranaisena toimijana, niin ainakin välillisesti avustajana.
Uudenmaan pelastuslaitosten yhteistyössä laaditussa riskianalyysissä on käsitelty ilmastonmuutoksen
aiheuttamia riskejä ja tarkasteltu kahta äärevien sääolojen aiheuttamaa suuronnettomuusskenaariota
(matalapainemyrsky, useampi yhtäaikainen laaja maasto- tai metsäpalo), niiden seurauksia,
pelastustoiminnan suorituskyvylle aiheutuvia vaatimuksia sekä riskienhallinnan ja etukäteisvarautumisen
keinoja.
Vuonna 2019 resurssoitiin ja rekrytoitiin asiantuntijapalomestari, jonka tehtävänä on kehittää ja ylläpitää
varautumista pelastustoimintaan poikkeuksellisissa sääoloissa (ml. Yhteistoiminnan järjestelyt muiden
organisaatioiden kanssa.)
Espoo
Pelastuslaitoksen tilannekeskus pitää yllä yhteystietolistoja eri viranomaisten ja toimijoiden yhteys- ja
hälytystiedoista liittyen kaikkiin onnettomuus- ja häiriötilanteisiin.
Uudenmaan pelastuslaitosten yhteistyössä laaditussa riskianalyysissä on käsitelty ilmastonmuutoksen
aiheuttamia riskejä ja tarkasteltu kahta äärisääolojen aiheuttamaa suuronnettomuusskenaariota
(matalapainemyrsky, useampi yhtäaikainen laaja maasto- tai metsäpalo), niiden seurauksia,
pelastustoiminnan suorituskyvylle aiheutuvia vaatimuksia sekä riskienhallinnan ja etukäteisvarautumisen
keinoja.
Yhteistyö ja yhteiset resurssit jatkuivat pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten kesken (HIKLU).
Pelastuslaitoksella on yhteistoimintamuistiot keskeisten yhteistoimintaorganisaatioiden kanssa.
Pelastuslaitoksen edustaja on mukana Uudenmaan liiton tulvatyöryhmässä.
Espoon kaupunkitekniikan luonnonhoitoyksikössä koulutettiin kahtena päivänä Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitoksen työntekijöitä (Kaupunkitekniikan keskus).
Vantaa
Tilannekeskus ylläpitää resurssitietoja ja välittää tarvittavaa tietoa pelastustoiminnan johtajalle. Tilannekeskus
seuraa säätilannetta ja käynnistää vaaran lisääntyessä ennakoivat toimenpiteet valmiuksien nostamiseksi
yhteistoiminnassa operatiivisten yksiköiden kanssa.
Kaupunkien omissa ja alueellisissa johtamis- ja valmiusharjoituksissa harjoitellaan myös sään ääriilmiöistä johtuvien onnettomuus- ja häiriötilanteiden johtamista ja toimintaa.

Helsinki
Käynnistettiin yhteistyö WISE-tutkimushankkeen kanssa viheliäisiin riskeihin varautumiseksi. Toteutettiin
harjoitus, joka teemana oli ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset ja näihin liittyvä pitkän aikavälin
päätöksenteko. Harjoitus toteutettiin vuonna 2019 politiikkapäämajaharjoituksena, jossa osallistujina olivat
poliittiset johtajat.
Espoo
Pelastuslaitoksen omissa ja alueellisissa harjoituksissa harjoitellaan tilanteen mukaan myös sään ääriilmiöihin liittyviä onnettomuus- ja häiriötilanteita varten. Pelastuslaitos osallistuu tarvittaessa myös muiden
alueiden harjoitusten tukemiseen toimimalla pelastuslaitosten valtakunnallisena Caruna-yhteyshenkilönä.
2019 toimenpiteenä Länsi-Uudenmaan alueella toteutettiin alueelliset työpajat metsäpaloihin varautumiseen
liittyen. Yhteistyö jatkui pelastuslaitoksen, kaupunkien, kuntien ja järjestöjen kanssa.
Vantaa
Järjestettiin yhteistoiminta- ja valmiusharjoituksia.
Pelastussuunnitteluohjeiden uusinnan yhteydessä ohjeistetaan omatoiminen varautuminen sään ääriilmiöiden aiheuttamien riskien varalle.
Espoo
Pelastuslaitokset ovat varautuneet ohjeistamaan asukkaiden omatoimista varautumista mm. sosiaalisessa
mediassa häiriötilanteen sattuessa ja ennakolta esim. myrskytilanteessa.
Vantaa
Pelastuslaitoksen internetsivuilla on omatoimisen varautumisen ja pelastussuunnittelun ohjeet.

Uudet painopistealueet: Valmiussuunnittelu ja
jatkuvuuden hallinta
Otetaan ilmastoriskit yhdeksi näkökulmaksi ja osaksi kaupunkien ja kuntayhtymien jatkuvuuden
hallinnan toimintamallia. Seurataan, valvotaan ja raportoidaan niistä muun tavallisen raportoinnin
yhteydessä. Otetaan ilmastoriskeihin varautumisen näkökulma mukaan ohjeistuksiin
Vantaa
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmassa on otettu huomioon vakavat häiriötilanteet, mm.
ilmastoriskeihin liittyvät vaaratilanteet (valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2020 aikana).
Onnettomuudet ja vaaratilanteet kirjataan sähköiseen Prontonet-järjestelmään.
Välitetään ilmastotietoa toimijoille tehokkaasti ja sopivia kanavia käyttäen
Vantaa
Tilannekeskus seuraa ja raportoi vakavista tilanteista kuntien johdolle välittömästi.
Huolehditaan siitä, että ilmastoriskeihin varautuminen on huomioitu myös yksityisten
palveluntuottajien sopimuksissa kriittisten palveluiden osalta
Vantaa
Vantaan Energian ja pelastuslaitoksen yhteiset toimintaohjeet sekä koulutus on toteutettu.

Lisätään toimijoiden tietoisuutta ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja sopeutumisesta eri
kanavien kautta, esimerkiksi koulutustilaisuudet, seminaarit, harjoitukset
Vantaa
Osallistuttiin ilmastoriskeihin liittyviin koulutustilaisuuksiin ja valmiusharjoituksiin.

Uudet painopistealueet: Omatoiminen varautuminen
Parannetaan järjestöjen osallistumista ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kaupunkiseudulla
esimerkiksi yhteishankkeiden kautta ja aktivoimalla vapaaehtoistoimintaa
Vantaa
Lähiluonnon teemavuodet talkoineen tukevat luontosuhdetta ja sitä kautta kestävää asumista.
Edistetään asukkaiden omatoimista varautumista, keinona esimerkiksi viestintä ja tapahtumat,
koulutus, yhteistyö järjestöjen kanssa, vapaaehtoistoiminnan kartoitus ja edistäminen. Viestinnässä
asukkaille korostetaan omatoimista varautumista ja asukkaiden itsenäistä selviämistä
Helsinki
Pelastuslaitoksen tekemän asuintalojen valvonnan yhteydessä viestitään taloyhtiöille omatoimisesta
varautumisesta.

4.6 Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali ja terveystoimen palveluiden järjestämisessä ja valmiussuunnitelmissa otetaan huomioon
sään ääri-ilmiöiden, merenpinnan nousun ja ilmastonmuutoksen vaikutusten aiheuttamat riskit
Helsinki
Helsinkiin on perustettu asiantuntijaryhmä pohtimaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon (sote-)
uudistuksen varautumista ilmastonmuutokseen, ensimmäisenä tehtävänä toimenpiteet, joilla toimialalla
voidaan varautua helteisiin.
Vuonna 2019 tehtiin selvitys ”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sosiaali- ja terveystoimialalla” ja aloitettiin
toimenpiteet selvityksen perusteella. Selvityksessä käytiin läpi ilmastonmuutoksen vaikutuksia toimialan
näkökulmasta ja keskeiseksi kehittämiskohteeksi valittiin helteisiin varautuminen. Helteet vaikuttavat
erityisesti ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon asiakkaiden hyvinvointiin, lääkkeiden säilyvyyteen ja
henkilökunnan jaksamiseen.
Vuonna 2019 toteutettiin auringonsuojakalvojen kokeilu Laakson sairaalassa sekä hankittiin siirrettäviä
jäähdytyslaitteita kriittisimpiin ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan kohteisiin.
Henkilökunnalle myös laadittiin ohjeita hellejaksoihin varautumisesta ja toimintatavoista niiden aikana.
Yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja Helsingin kaupungin asunnot (Heka) Oy:n kanssa valmisteltiin
myös selvitystä, jossa kuudessa pilottikohteessa etsitään energiatehokkaita ja muihinkin kohteisiin
sovellettavia ratkaisuja toimitilojen lämpötilanhallintaan. Selvitys käynnistyi vuonna 2019 ja se toteutetaan
vuonna 2020.
Espoo
Asumisterveysvalvonta neuvoo asumislämpötiloista yhteydenottajia helleaaltoihin varautumisessa.
Selvitetään tapaustutkimuksena ilmastonmuutokselle ja sään ääri-ilmiöille haavoittuvat ryhmät ja
tunnistetaan heidän tarpeensa häiriötilanteiden aikana
Ei erikseen raportoituja toimia vuonna 2019.
Käynnistetään Urbaanin selviytymisen hanke, jonka tavoitteena on valmentaa asukkaita
ilmastonmuutokseen ja sään ääri-ilmiöihin. Työvälineinä ovat urbaani selviytymisopas ja vuosittainen
tapahtuma seka sosiaalisen median kautta tapahtuva viestintä. Oppaassa neuvotaan selviytymään
arjen kautta normaalioloista poikkeavissa tilanteissa, kuten sähkö- ja vesikatkojen ja helleaaltojen tai
kesäisten tai talvisten rajuilmojen aikana.
Ei erikseen raportoituja toimia vuonna 2019.

Uudet painopistealueet: Sosiaali- ja terveystoimen
sopeutumistoimet
Edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden sopeutumista muuttuvaan ilmastoon ja sään ääri-ilmiöihin
Helsinki
Vuonna 2019 tehtiin selvitys ”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sosiaali- ja terveystoimialalla” ja aloitettiin
toimenpiteet selvityksen perusteella. Selvityksessä käytiin läpi ilmastonmuutoksen vaikutuksia toimialan
näkökulmasta ja keskeiseksi kehittämiskohteeksi valittiin helteisiin varautuminen. Helteet vaikuttavat
erityisesti ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon asiakkaiden hyvinvointiin, lääkkeiden säilyvyyteen ja
henkilökunnan jaksamiseen. Vuonna 2019 toteutettiin auringonsuojakalvojen kokeilu Laakson sairaalassa

sekä hankittiin siirrettäviä jäähdytyslaitteita kriittisimpiin ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan kohteisiin.
Henkilökunnalle myös laadittiin ohjeita hellejaksoihin varautumisesta ja toimintatavoista niiden aikana.
Yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja Heka Oy:n kanssa valmisteltiin myös selvitystä, jossa
kuudessa pilottikohteessa etsitään energiatehokkaita ja muihinkin kohteisiin sovellettavia ratkaisuja
toimitilojen lämpötilanhallintaan. Selvitys toteutetaan vuonna 2020.
Integroidaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulma suunnitteluun kaikilla tasoilla
Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019.
Hyödynnetään sosiaalisen ilmastolähtöisen haavoittuvuuden tarkasteluita sopeutumistoimien
suunnittelussa ja kohdentamisessa
Helsinki
Sosiaalisen ilmastolähtöisen haavoittuvuuden indikaattoreiden ja kartoituksen päivitys ja kehittäminen on osa
CHAMPS-hanketta, joka saa rahoitusta Suomen Akatemialta. Suunnittelu tapahtui vuonna 2019, hanke
käynnistyi 3/2020.
Kehitetään toimenpiteitä ja työkaluja ilmasto- ja säävaikutusten kannalta riski- ja haavoittuvien
ryhmien tunnistamiseen. Kehitetään häiriötilanteisiin reagointia kotona asuvien osalta.
Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019.
Lisätään henkilöstön tietoisuutta ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja niihin varautumisesta
Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimialan ekotukihenkilöt kartoitettiin ja yksiköihin nimettiin ja koulutettiin uusia
ekotukihenkilöitä.
Järjestettiin Ilmastonmuutos ja kiertotalous sotessa -koulutus, joka oli suunnattu erityisesti ekotukihenkilöille
ja esimiehille, mutta oli avoin kaikille sotelaisille.
Vantaa
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ekotukihenkilöiden määrä on kasvanut.
Parannetaan ennakointia ja varautumista ilmasto- ja sääilmiöihin
Helsinki
Katso ensimmäinen toimenpide tämän painopistealueen alla.
Espoo
Kaupungin valmiussuunnitelma kattaa ilmastoriskit mm. myrskytuhojen, tulvien ja pitkittyneiden
sähkökatkojen osalta.
Vantaa
Valmiussuunnitelmassa on huomioitu riskit, jotka liittyvät sään ja ympäristön ääri-ilmiöihin, kuten myrskyt
sekä vesistöjen tulviminen.
Edistetään ilmastonkestävää sosiaalista rakentamista
Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019.

Edistetään asiakkaiden omatoimista varautumista sää- ja ilmastovaikutuksiin
Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019.

4.7 Yhteistyö tiedon tuottamisessa ja
levittämisessä
Luodaan tiedonvälityksen verkosto ilmastonmuutoksen tutkijoille ja tiedon käyttäjille uusimman
ilmastotiedon välittämiseksi ja tutkimuksen suuntaamiseksi. Järjestetään yhteisiä työpajoja,
seminaareja ja työkokouksia.
Helsinki
Tietoa välitetään Helsingin ilmastoverkoston (noin 170 kaupungin työntekijää), Ekotukitoiminnan,
internetsivujen (Ilmastoteot, Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas), sosiaalisen median,
luentojen ja tilaisuuksien kautta.
Vantaa
Vantaan kaupungintalolla järjestettiin marraskuussa 2019 pääkaupunkiseudun kuntien hulevesiseminaari.
Ohjelmassa oli pääkaupunkiseudulla suunniteltujen ja toteutuneiden hulevesien hallintarakenteiden esittelyjä
ja tuloksia, rakentamisen ja ylläpidon näkökulmia sekä kokemuksia onnistumisista ja haasteista.
HSY
Pääkaupunkiseudun sopeutumisstrategian seurantaryhmä kokoontui kaksi kertaa vuonna 2019.
HSY:n internetsivuille on koottu tietoa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta.
Vuonna 2019 järjestettiin Helsingin seudun ilmastoseminaari, Sopeutumisen seminaari ja
Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa -seminaarit.
Kartoitetaan kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja kokemuksia kaupunkiseutujen sopeutumisesta ja
levitetään niistä tietoa kaupungeille ja muille sidosryhmille.
Kaikki kaupungit
Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat mukana EU Covenant of Mayors for Climate and Energy-sitoumuksessa, ja
ovat myös ICLEI- ja Eurocities-kaupunkiverkostojen jäseniä. Näissä verkostoissa käsitellään
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja resilienssiä ja vaihdetaan niihin liittyvää tietoa (kts. lisätietoja luvuista
3.3 ja 3.5).
HSY
HSY osallistui Eurocities-verkoston ja ICLEI:n resilienssiä käsitteleviin tilaisuuksiin ja käytti niissä saatuja
tietoja ja kokemuksia muun muassa Kestävän kaupunkielämän ohjelman sopeutumista koskevien
toimenpiteiden kirjaamisessa.
Osallistutaan kansallisiin ja alueellisen tason yhteistyöverkostoihin kokemusten ja tiedon
levittämiseksi. Kootaan ilmastoon liittyviä verkkosivustoja HSY:n sivuille ja hyödynnetään niitä
asiantuntija- ja käyttäjäpalautteen saamisessa, tiedon välityksessä ja keräämisessä.
Kaikki kaupungit
Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat mukana ja aktiivisia mm. kuutoskaupunkien verkostoissa.

HSY
HSY on edustettuna kansallisen sopeutumissuunnitelman seurantaryhmässä.
HSY otti käyttöön internetsivujen lyhytosoitteen hsy.fi/sopeutuminen ja sen alle on kerätty sopeutumistietoa.
Kehitetään työkaluja ilmastonmuutokseen sopeutumiselle kaupunkien suunnittelun avuksi ja
selvitetään sopeutumisen kustannuksia.
Helsinki
Viherkerrointyökalua päivitettiin. Viherkerrointyökalun käyttöä edellytetään asemakaavoissa.
Hule S&C-hankkeessa kehitettiin ratkaisuja hulevesien hallintaan, Helsingin hankkeena on hulevesiarkku
Taivallahteen.
Virtuaalivehreä -hankkeessa tuotiin uusia työkaluja kaupungin ja kaupunkilaisten tarpeet integroivan
vihreän infran huomioimiseen kaavoituksessa. Ruotsissa kehitettyä alueellista viherkerrointa kokeiltiin
Kalasataman alueella, työkalu käännettiin suomeksi. Hanke käynnistyi 2019 ja päättyy 5/2020.
AELCLIC-hankkeessa (Adaptation of European Landscapes to Climate Change) kehitettiin alueellista
sopeutumissuunnitelmaa Malmin keskustan alueelle.
Tehtiin Ilmastonkestävän rantarakentamisen periaatteet - selvitys, kohteena Vartiokylänlahti.
HSY
Kts. Ilmastoviisas alue-suunnittelutyökalu yllä.
Yhteistyöverkostot
HSY, Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat sidosryhminä mukana Ilmatieteen laitoksen koordinoimassa URCLIMhankkeessa, jossa yhdistetään ilmasto- ja kaupunkikehitysmallinnusta.
Osallistutaan hankkeisiin, joissa arvioidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia tautikirjoon ja sen
kansantaloudellisia vaikutuksia sekä selvitetään ilmastonmuutoksen merkitystä kasvi- ja eläintautien
sekä eläinten ja ihmisten yhteisten tartuntatautien esiintymiseen.
Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019.
Osallistutaan hankkeisiin, joissa selvitetään ilmastonmuutoksen vaikutukset ilmanlaatuun ja
terveyteen mukaan lukien metsäpalot ja hiukkaspäästöt
Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019.
Tuotetaan eri näkökulmista kestävään kehitykseen ja yhteiskunnan riskinsieto- ja elpymiskyvyn
kehittämiseen liittyvää tietoa ja edistetään aiheeseen liittyvää tutkimusta.
Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019.

Uudet painopistealueet: Yhteistyö yritysten ja järjestöjen
kanssa
Yritysyhteistyö
Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019.

Yhteistyö järjestöjen kanssa
Ei erikseen raportoituja toimenpiteitä vuonna 2019.
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