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PKS
Ympäristöpäällikköryhmä
• Hsy valmistelee
• Ilmastotehtävät: PKS ilmastostrategian edistäminen
• Hki: Päivi Kippo-Edlund, Esa Nikunen
ILSE (ilmastonmuutokseen sopeutuminen)
• Hsy valmistelee, siht. Susanna Kankaanpää, pj. Raimo K. Saarinen
• Tehtävät: PKS sopeutumisstrategian edistäminen
• Hki: Päivi Kippo-Edlund, Jorma Lilja, (Jari Viinanen)
ILMU (ilmastonmuutosryhmä, hillintä+sopeutuminen)
• Hsy valmistelee, siht. Hsy, pj. Susan Tönnes
• Tehtävät: Kuntien ajankohtainen ilmastotyö, PKS yhteishankkeet
• Hki: Jari Viinanen, Katri Kuusinen, Mira Jarkko, Pälvi Holopainen,
Petteri Huuska
Ilmastoinfon ohjausryhmä
• Hsy valmistelee
• 2Hki: Päivi Kippo-Edlund, Rauno Tolonen

Helsingin
Helsingin ilmastotyöryhmä (hillintä + sopeutuminen)
• Ymk valmistelee, pj. Pekka Sauri, siht. Jari Viinanen
• Khs nimeämä, 20 jäsentä
• Tehtävät: ilmastoasioiden koordinointi, päästötavoitteet, Compact of Mayors
Energiansäästöneuvottelukunta (hillintä)
• HKR valmistelee, pj. Pekka Sauri, siht. Pälvi Holopainen
• Khs nimeää 2 v. kerrallaan, 25 jäsentä
• Tehtävät: kaupungin energiansäästön edistäminen, KETS, Covenant of
Mayors, energiansäästöraportti
Helsingin sopeutumisryhmä
• Ymk valmistelee, pj ?, siht. Jari Viinanen, Kajsa Rosqvist
• Ilmastotyöryhmän ohjauksessa
• Tehtävät: Sopeutumislinjaukset, hulevesiohjelman päivitys, iWater -hanke
Ilmastoverkosto (hillintä + sopeutuminen)
• Ymk vetää verkostoa; Sonja-Maria Ignatius, Jari Viinanen, Mira Jarkko
• Vapaaehtoinen, yli 110 osallistujaa
• Tehtävät: ilmastoyhteistyön ja osaamisen kehittäminen
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Muut
Ilmastokumppanit (vetää Ymk, ei varsinaista valmistelevaa
ryhmää)
Muita, jossa myös ilmastoasioita:
• Hankintojen ympäristöverkosto (vetää Hank/Ymk)
• Ekotukitoiminta (vetää Ymk)
• Ympäristöjohtamisen asiantuntijaryhmä (vetää Ymk)
• Ympäristöraportoinnin asiantuntijaryhmä (vetää Ymk)
• Ekokompassin asiantuntijaryhmä (vetää HSY)

Hankkeiden ryhmät:
• 6aika avoin data (vetää Tieke)
• Ilmastokatu (vetää Ymk)
• 4 Asukkaiden energianeuvonta (vetää Ymk)

Otteita johtosäännöistä
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-jahallinto/hallinto/organisaatio/johtosaannot
Huolehtii kaupungin strategian valmistelusta,
Kaupunginkanslia Kaupungin strategian valmistelussa
ilmastotavoitteet. Valmiussuunnittelussa turvallisuusasioiden koordinoimisesta ja edistämisestä,
turvallisuusstrategisesta suunnittelusta sekä
ilmastoriskien huomioiminen,
kokonaisvalmiuden ja varautumisen ohjaamisesta.

VIRASTO

ILMASTOTYÖ

Hallintokuntien tehtäviä ilmastoasioissa
elinkoinoelämän ilmastokumppanuus

Ympäristökeskus Koordinoi ilmastoasioissa ohjausta,
viestintää ja neuvonta sekä raportointia,
ekotukitoiminnan ja
ilmastokumppaneiden koordinointi,
ilmastohankkeiden valmistelu

Huolehtii kaupungin ympäristönsuojelusta.
Ympäristökeskuksen tehtäviin kuuluu koordinoida
energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutoksen hillintään
ja sopeutumiseen liittyvää ohjausta, neuvontaa ja
tiedotusta.

Huolehtii kaavoituksesta ja liikenteen suunnittelusta ja
Kaupunkisuunnit Maankäytön ilmastovaikutusten
telu-virasto
arviointi, Kaavamääräykset, Maankäytön ohjauksesta.
ilmastovaikutusten arviointi,
Liikennesuunnittelu, pyöräilyn
edistäminen

Rakennusvirasto Julkisen rakentamisen
energiansäästötyön koordinointi.
Rakentamisen, julkisen valaistuksen ja
Infrastruktuurin ilmastoasioiden
huomioiminen hankinnoissa,

Huolehtii kaupungin rakennustoimesta, kaduista, toreista
ja hallinnassaan olevista viher- ja muista yleisistä
alueista. HKR-Rakennuttaja tuottaa rakennuttamis- ja
niihin liittyviä asiantuntijapalveluja.

Liikuntavirasto

Huolehtii kaupungin liikuntatoimesta. Tilahankkeiden
tarvesuunnitelmat, hankinnat.
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Liikuntapaikkojen energiatehokkuus,
asiakasliikenne, sopeutumisen
huomioiminen

Huolehtii hankintapalveluista ja keskitetyistä
Keskitettyjen hankintojen
ilmastonäkökulmien huomioiminen tukipalveluista
STARA
Huomioi tuottamissaan palveluissa Tuottaa rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan
asiantuntija-, tuotanto- ja ylläpitopalveluja
ilmastoasiat (rakentaminen,
julkinen tila)
Huolehtii kaupungin kiinteistöhallinnosta,
Kiinteistövirasto
Julkisten rakennusten energian
maapoliittisista toimenpiteistä. Hallitsee kaupungin maakäytön tehostaminen,
ja vesialueita, kiinteistöjä, rakennuksia ja huoneistoja.
ilmastonäkökohdat
tontinluovutuksessa
Rakennusvalvontavira Rakentamisen energiatehokkuuden Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena.
Huolehtii rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta
sto
ohjaus ja neuvonta
Vastaavat niiltä tilatun kaupungin oman asuntoAsuntotuotantotoimis Kaupungin vuokra-asuntojen
tuotannon ja korjausrakentamisen johtamisesta,
to
energiatehokkuus uudis- ja
valvomisesta, kehittämisestä ja rakennuttamisesta.
korjausrakentamisessa.
HKL
Metron ja raitiotieverkoston ja sen Huolehtii metroliikenteen ja raitioliikenteen
tuottamisesta, infrastruktuurin toteutuksen
infran energiatehokkuus

Hankintakeskus

Pelastuslaitos

Ilmastoriskien hallinta

Opetusvirasto

Opetuksessa ilmastoasiat
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suunnittelusta sekä järjestävät sen rakentamisen ja
kunnossapidon, joukkoliikenteen
liityntäpysäköintipaikkojen järjestämisestä.
Huolehtii pelastustoimesta. Hyväksyy kaupungin
suojelusuunnitelmat. Huolehtii pelastustoiminnan,
onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen sekä
ensihoitopalvelun tuotannon kehittämis-, suunnittelu- ja
valmistelutehtävistä.
huolehtivat kaupungin opetustoimesta, osaltaan
Huolehtii esiopetuksesta ja koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnasta. Hyväksyy opetussuunnitelmat ja
muut opetuksen järjestämiseen liittyvät suunnitelmat.

YHTIÖT,
LIIKELAITOKSET JA
KUNTAYHTYMÄT
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut

Helsingin seudun
liikenne

Palmia
Helen Oy
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PKS kuntien ilmastoyhteistyön Seutu- ja ympäristötiedon tulosalue huolehtii
osoitetuista ilmansuojelun seuranta-,
organisointi, Päästölaskenta, kuntayhtymälle
tutkimus-, suunnittelu-, koulutus- ja valistustehtävistä
Vesi- ja jätehuollon
sekä seutu- ja ympäristötiedon tehtävistä kuntien
kanssa sovitulla tavalla.
ilmastoasiat

Joukkoliikenteen tilaamisessa
ilmastonäkökulmat

Päättää liikennöintiehdoista ja liikenteen
kilpailuttamisperiaatteista, lippujen hinnoista. Päättää
liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, liikenteen
strategisista suunnitelmista, joukkoliikenteen
kehittämissuunnitelmasta sekä joukkoliikenteen
liikennöintisuunnitelmasta
Liikelaitos tuottaa ruokahuolto-, hyvinvointi- ja
hoivapalveluja Helsingin kaupunkikonsernille.

Ruoan ilmastovaikutukset
Keskitetyn energiantuotannon Ei johtosääntöä.
ratkaisut, Energianeuvonta.
Tavoitteena on vähentää
hiilidioksidipäästöjä 20 %
vuoteen 2020 mennessä ja
tuottaa energia
hiilineutraalisti vuonna 2050.

Lisätietoa Helsingin
ilmastotavoitteista ja toimista
www.stadinilmasto.fi
Tilaa uutiskirje 4 krt/v!
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