1 (4)

15.5.2017

Helsingin kaupungin ilmastotyöryhmä 3/2017
Pöytäkirja
Aika:
Paikka:
Läsnä:

5.5.2017 klo 12.00 - 14.00
Kaupungintalo, Vihreiden ryhmähuone

Pekka Sauri (pj.), Esa Nikunen, Petteri Huurre, Matti Malinen, Jorma Lilja, Toni
Åkerfelt, Alpo Tani, Susan Lyytikäinen, Rauno Tolonen, Pirjo Pekkarinen-Kanerva,
Kimmo Heinonen, Markus Lukin, Petteri Huuska, Mira Jarkko, Jari Viinanen (siht.)

1. Kokouksen avaus

Pj. Pekka Sauri avasi kokouksen klo 12.05
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
3. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista
4. Ilmastotyön koordinointi
”Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän ilmastotyön koordinointia,
seurantaa ja toimien toteutuksen edistämistä varten. Työryhmä kokoaa ilmastotavoitteet ja esittää
mallin siitä, miten työtä koordinoidaan.”
Jari Viinanen esitteli Ilmastoasioiden koordinoinnista laadittua raporttia ”Helsingin ilmastotyön
koordinointi”, jossa esitellään ilmastoasioiden johtamisen kehittämistä kaupungilla.
Ilmastotyöryhmälle on toimitettu raporttiluonnos 2.5.2017. Työryhmältä oli tullut muutamia
kommentteja, jotka käytiin läpi.
Raportin liittyen tuli seuraavat kommentit ja korjaukset, jotka täydennetään:
 erillisistä poliitikoista tarkoitus päästä jatkossa eroon, ympäristöpolitiikka on osa
kaupunkistrategiaa ja laatikot voisi yhdistää kuvaamaan uutta mallia
 energia- ja ilmastoraportoinnin päällekkäisyydet, tavoitteena yhdistää raportointia, jotta vain
yhdenlaista ja yhdenmukaista raportointia joka selkeyttää sitoumuksia ja raportointia, turha
päällekkäinen työ pois
o Lisätään 2.2: saman alustan kautta kerätään kaupungin ympäristö- ja
energiaraportoinnin tiedot kaupungin organisaatioilta.
 tiedonkulku ja päällekkäisen työn välttäminen
 kaupunkiympäristön rooli nähdään tärkeänä ilmastonmuutoksen kannalta siksi sieltä
enemmän edustajia ehdotuksessa ilmastotyöryhmän jäseniksi
 työparityöskentely (esimies-alainen) voisi olla toimivaa ja kannattaa kokeilla
 Esa Nikunen varapuheenjohtajana vetää ilmastotyöryhmää kunnes uusi on nimetty.
 taulukko 3. täydennetään uuden organisaation mukaisesti
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Liite 1. sisältää haasteita joita on noussut esiin, missä pitäisi parantaa. Kun
ilmastonsuojelusuunnitelmaa aletaan tehdä syksyllä otetaan käsittelyyn haasteet ja miten ne
saadaan ratkaistua.

Koordinointimallin laatimista varten järjestettiin Helsingin ilmastoverkostolle työpaja, johon osallistui
28 henkilöä. Työpajassa tunnistettiin Helsingin keskeisiä ilmastotehtäviä ja arvioitiin niiden
vastuutahoja uudessa organisaatiossa. Toisena tehtävänä oli arvioida sitä, miten poliittinen johto,
virkamiesjohto, asiantuntijat, ilmastotyöryhmä ja ilmastoverkosto voivat edistää ilmastotyötä ja mitkä
ovat kunkin roolit. Raporttiluonnos on ollut kommentoitavana Ilmastoverkostolla, josta saatua
palautetta on hyödynnetty lopullisen raportin kirjoituksessa.
Tarkempi ilmastotyön vastuutus kannattaa tehdä kaupunkiympäristö-toimialan ympäristöpalveluiden
vetämänä syksyllä 2017, kun uusi organisaatio on käynnistynyt yhteistyössä toimialan keskeisten
ilmastoasiantuntijoiden ja ympäristöjohtamisen asiantuntijoiden kesken. Raportissa nostettiin
erityisesti seuraavia asioita:






Poliittinen johto luo tahtotilan
Ilmastoasioiden johtaminen on osa laatu- ja ympäristöjohtamista
Raportoinnin kehittäminen
Ilmastotoimenpideohjelma 2030 ja sopeutumislinjauksien 2021-2025 toimeenpano
Ilmastotyöryhmä on yhteistyöelin ja koordinoiva ryhmä

Päätösesitys:
1) Päätetään hyväksyä raportti annetuilla kommenteilla. Mahdolliset lisätäydennykset (muoto,
virheet yms.) 15.5. mennessä Jarille. Täydennetty raportti valmistuu 18.5.
2) Ilmastokoordinoinnin tarkempi suunnittelu toteutetaan tämän raportin perustella
kaupunkiympäristötoimialan ympäristöpalveluiden vetämänä syksyllä 2017 yhteistyössä
keskeisten ilmastoasiantuntijoiden ja ympäristöjohtamisen asiantuntijoiden kesken.
5. Ilmastotyöryhmän kokoonpano 1.6.2017 jälkeen
Ilmastotyöryhmän kokoonpanoa on tarpeen tarkistaa uuden johtamis- ja organisaation astuessa
1.6.2017. Pormestari päättää tarkistetusta kokoonpanosta.
Ilmastotyöryhmän tarkistetuksi kokoonpanoksi esitetään:
 Puheenjohtajaksi pormestari tai apulaispormestari (asian päättää pormestari) (1 henkilö)
 Edustajat kaupunginkansliasta sekä kaupunkiympäristö, kasvatus- ja koulutus, kulttuuri- ja
vapaa-aika sekä sosiaali ja terveys -toimialojen johdosta (5-6)
 Edustajat maankäyttö- ja kaupunkirakenne, rakennukset- ja yleiset alueet sekä palvelut ja
luvat - palvelukokonaisuuksilta (3 + 3 (esimies + asiantuntija))
 Helen, Satama, Stara, HSY, HSL ja Pelastuslaitos (6)
 Sihteeri ympäristöpalveluista. Valmistelutiimiin edustajat palvelukokonaisuuksilta.
Päätösesitys:
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Kaupunginkanslia yhdessä ympäristöpalvelujen kanssa vastaavat työryhmän kokoonpanon
tarkistamisen valmistelusta. Tavoitteena on, että ryhmän kokoonpano on tarkistettu 30.8.2017
mennessä. Ryhmä jatkaa nykyisellä kokoonpanolla kunnes uusi kokoonpano on nimetty.
6. Hulevesiohjelman tilannekatsaus
Paula Nurmi esitteli tulevan hulevesiohjelman suunnittelua. Järjestäytymiskokous oli joulukuussa
2016, jolloin tehtiin toimintasuunnitelma. Työ aloitettiin kyselyllä hallintokunnille ja maaliskuussa
hyväksyttiin alustava rakenne ohjelmalle. Huhtikuussa pidettiin tavoiteista työpaja kaupungin
henkilöstölle. Tulevat toimenpiteet sidotaan kaupungin strategiaan ja integroidaan uuteen
organisaatioon. Elokuussa osallistetaan asukkaat ja kiinteistönomistajat kerro kantasi kyselyn
kautta. Ohjelma on valmis marraskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen työryhmälle ja sen jälkeen
poliittiseen päätöksentekoon. Paula esitteli hulevesiohjelman keskeiset tavoitteet ja hallintokunnista
nousseita kehittämiskohteita. Erityisen tärkeää on kehittää sisäisiä toimintatapoja ja selkeyttää
työnjakoa. Yhteistyötä tehdään jo, mutta hulevesien hallinta tapahtuu eri vaiheissa ja vaiheiden
välillä ei ole riittävästi yhteistyötä. Tietoa on paljon saatavilla, mutta sitä on vaikea löytää.
Keskusteltiin:
Onko pienvesiohjelma otettu huomioon tässä? -Ohjelma on vanha ja pitää päivittää. On lähdetty
kehittämään puroja toiseltakin kantilta. On tehty purojen valuma-aluekohtaisia hulevesikartoituksia.
Mietitään riskejä, tulvimispaikat selvitetty, liitetään yleiskaavasta tulevat kaavoitussuunnitelmat ja
niiden vaikutukset alueelle. Jos riskikohteita, ne kartoitetaan siinä yhteydessä. Monet purot ovat
riippuvaisia hulevesisistä- kuivuus.
Päätösesitys:
Päätetään merkitä valmistelun tilanne tiedoksi ja esitetyt kommentit välitetään hulevesityöryhmälle.
7. Muut asiat




Ilmastotyöryhmän raporttien Pariisin vaikutukset, Selvitys Helsingin uusista
ilmastotavoitteista vuodelle 2030 ja Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset
2017-2025 eteneminen kaupungin hallinnossa ja kaupunkistrategian valmistelussa.
o 8.5. asiat esitellään kaupunginhallituksen iltakoulussa.
o 16.5. asiat esitellään ympäristölautakunnalle.
o Asiat on viety kaupunkistrategian työryhmälle.
HSY:n uusi päästösivusto
o Susan Lyytikäinen esitteli uuta päästöjen seurantasivustoa: www.hsy.fi/paastot

8. Seuraava kokous
Päätetään uuden puheenjohtajan valinnan jälkeen, jota ennen varapuheenjohtaja voi

tarvittaessa kutsua kokouksen koolle.
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 13.10
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Liitteet

Liite 1 Helsingin kaupungin ilmastoasioiden koordinointi (versio 5.5.2017)
Liite 2 Ilmastotyöryhmä 1.6.2017 jälkeen –pp esitys

Jäsenet:
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri (puheenjohtaja)
ympäristöjohtaja
Esa Nikunen, ympäristökeskus
kaupungininsinööri
Raimo K. Saarinen, rakennusvirasto
virastopäällikkö
Jaakko Stauffer, kiinteistövirasto
vs. virastopäällikkö
Kai Miller, rakennusvalvontavirasto
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva, kaupunginkanslia
kaupunginsihteeri
Victor Andersson, kaupunginkanslia
talousarviopäällikkö
Matti Malinen, kaupunginkanslia
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund, ympäristökeskus
pelastusjohtaja
Jorma Lilja, pelastuslaitos
kiinteistö- ja suunnitteluinsinööri Toni Åkerfelt, Stara
yleiskaavasuunnittelija
Alpo Tani, kaupunkisuunnitteluvirasto
osastopäällikkö
Petteri Huurre, liikuntavirasto
työsuojelupäällikkö
Marja Paukkonen, opetusvirasto
vs. ympäristöasiantuntija
Sirpa Hintzell, sosiaali- ja terveysvirasto
ilmasto- ja energiatehokkuuspääll. Rauno Tolonen, Helen Oy
laatu- ja ympäristöpäällikkö
Aino Rantanen, Helsingin Satama Oy
liikennesuunnittelija
Tuire Valkonen, HSL
tulosaluejohtaja
Irma Karjalainen, HSY
ympäristötarkastaja
Jari Viinanen, ympäristökeskus (sihteeri)
Sijaiset:
Pirjo Pekkarinen-Kanerva, rakennusvalvonta
Kimmo Heinonen, elinkeino-osasto
Susan Lyytikäinen, HSY
Markus Lukin, ympäristökeskus

Tiedoksi:
Seija Lumme
Asiantuntijat:
Paula Nurmi, HKR
Mira Jarkko, ympäristökeskus
Petteri Huuska, ympäristökeskus
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