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Kaupunkiorganisaation rooli
• Kaupungin päästöt alle 10 % kokonaispäästöistä

• Miten vaikutetaan?

• Omistamien yritysten ja yhteisöjen kautta (Vantaan Energia, HSY, HSL)

• Yritysyhteistyön kautta, tarjoamalla testialustoja uusille vähäpäästöisille kokeiluille

• Kaavoituksen ja tontinluovutuksen kautta ohjaamalla

• Liikennesuunnittelulla, kuten pyöräilyn ja kävelyn sekä joukkoliikenteen 
edistämisellä ja joukkoliikenteen tuella

• Rakentamisen ohjaajana

• Viestimällä

• Koulutuksella ja varhaiskasvatuksella

• Resurssiviisailla hankinnoilla ja investoinneilla

• Avaamalla dataa: HRI.fi



Miten Vantaalla ohjataan ja 
autetaan?
• Kaavoitus (täydennysrakentaminen)

• Rakennusvalvonnan neuvonta

• Viestintä, kampanjat

• Tarjoamalla hiilineutraalia kaukolämpöä

• Autetaan asunto-osakeyhtiöitä hankkeiden kautta (Ilmastoviisaat 
taloyhtiöt, Ilmastokatu, ASIAA!, EKAT) 

• Hyödyntämällä muiden kaupunkien kokemuksia 

• Kaupungit toimivat yhdessä: PKS-yhteistyö, kuutoskaupunkien yhteistyö 
(kaupunginjohtajien ilmastoverkoston aloitteet), Ilmastoinfon
perustaminen



Päästöt



Päästöjen kehittyminen





Vantaalaisen hiilijalanjälki

Asuminen

• Kodin lämpötilan alentaminen

Liikkuminen

• Henkilöautoilun korvaaminen muilla 
kulkutavoilla tai vähäpäästöisellä 
autolla

Ruoka

• Kasvisruokaan siirtyminen



Hiilineutraali 
Vantaa 2030





Vantaan 

Energia

Rakentaminen 

A-energia-

luokkaan 

Kiertotalous (purku-

ja kierrätysmateriaalit 

sekä maamassat 

otetaan kaupungissa 

uusiokäyttöön)

Ympäristöjohtaminen, 

työkalujen 

kehittäminen,

kansainvälisyys

Osallistaminen 

(kuntalaiset ja 

yritykset mukaan)

Kestävä 

yleiskaava

Liikenne ja 
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joukkoliikenne, 
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Keskeisiä 

toimia 2020



Vantaan Energia lopettaa kivihiilen 
käytön vuonna 2022



Esimerkkejä



Ilmastoinfo



kartta.vantaa.fi



Vastuullinen vantaalainen

• Vantaa on mukana kansainvälisessä Kestävien elämäntapojen 
kiihdyttämö -hankkeessa, jossa kotitaloudet pääsevät

• kokeilemaan arjen kestäviä elämäntapamuutoksia.

• laskemaan oman hiili- ja materiaalijalanjälkensä. 
Hiilijalanjälki mittaa kulutuksen ilmastovaikutuksia, 
materiaalijalanjälki taas luonnonvarojen 
kokonaiskäyttöä.

• Luodaan, vahvistetaan ja tuetaan vantaalaisten 
luontosuhdetta.

• Lisätään ja kehitetään kaupungin ympäristöjohtajuutta ja 
ympäristöjohtamisen työkaluja

• YM apuraha Vastuullinen vantaalainen tapahtumakonseptille

• Lisätään ulkoista viestintää toimialan resurssiviisaista teoista. 
Resurssiviisauden tiekartan viestintäsuunnitelman päivitys



Tiedot: D-Mat oy



Ilmastoviisaat taloyhtiöt



Ilmastokatu -työkalupakki

http://ilmastokatu.fi/tyokalupakki/

http://ilmastokatu.fi/tyokalupakki/


Puheenjohtajien klubi

• Taloyhtiöiden yhteistyön kehittäminen 

(hankinnat, ylläpito)

• Energiatehokkuusratkaisuiden esittelyä

• Tiedon ja kokemusten vaihtoa



Miten viestitään ilmastoasioista



Muita 

• Rakennusvalvonnasta saa neuvonta energiatehokkaaseen 
rakentamiseen ja Vantaan Energialta kaupunkilaiset saavat 
energiansäästövinkkejä ja neuvontaa kasvotusten, puhelimitse ja 
sähköpostilla.

• Aurinkoenergiajärjestelmät ei vaadi lupaa (vain ilmoitus),
jos lappeen myötäinen ja ei suojelurakennus

• Ideoi ilmastoteko! Kampanja käynnissä:
https://www.vantaa.fi/uutisia/asuminen_ja_ymparisto

https://ekokumppanit.fi/ideoi-ilmastoteko/
Kaikkien ideoiden tai kehitysehdotysten lähettäneiden kesken arvotaan yhteensä viisi 50 euron 
arvoista S-ryhmän lahjakorttia viidelle eri voittajalle.

https://www.vantaa.fi/uutisia/asuminen_ja_ymparisto
https://ekokumppanit.fi/ideoi-ilmastoteko/


KIITOS!

Lisätietoa: 
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_y
mparisto/ymparistopalvelut/resurssivi
isas_vantaa

https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistopalvelut/resurssiviisas_vantaa

