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Ilmastoasiat johtamisessa

• Ilmastonmuutoksen hillintä
• Hiilineutraalisuus, tai muu tavoite vähentää päästöjä
• Rajaukset

• Ilmastonmuutokseen varautuminen/sopeutuminen 
• Vaikutus toimintaan/toimintaympäristöön/liiketoimintaan

• Ympäristöjohtaminen, ISO 14 001, Ekokompassi tms.
• Ilmastoasiat osana johtamisjärjestelmää -> hiilineutraalisuus tms. 

tavoite, päästölaskenta, seuranta



Strateginen tavoite ilmastotoimille



Vantaan ilmastotyötä ohjaa 
kaupungin strategia



Ohjelma ja seuranta



Resurssiviisauden tiekartassa on neljä kaistaa

Tiekartta sisältää: 
• Hiilineutraali Vantaa 2030 tavoitteen
• Kiertotalouden tiekartan tavoitteet

Resurssiviisauden tiekartan 
toimeenpano → toimialojen 
toteutussuunnitelmat

Ympäristövastuuraportti
Ympäristövahti käyttöön 

vuonna 2021



Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio 

ottaa ympäristöasiat järjestelmällisesti 

huomioon kaikessa toiminnassaan.

Toimiva ympäristöjärjestelmä 

auttaa tunnistamaan ja 

vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia 

sekä säästämään kustannuksia.



Ympäristöjohtamisjärjestelmä, 
Ekokompassi
• Työkalu organisaation resurssiviisauden ja 

hiilineutraalisuuden johtamiseen.

• Kaupunki jakaa ja kannustaa pk –yrityksiä 
ottamaan Ekokompassin käyttöön.

Ekokompassi käytössä kaupungilla:

• Kaupunkiympäristön toimiala 

• Konserni- ja asukaspalvelut (Kielotie 14) 

• Vantaan kulttuurikeskus Martinus

• Vantaan tilapalvelut Vantti Oy

• Vantaan Työterveys liikelaitos (nyk. AITO 
Työterveys) 

• VTK kiinteistöt (rakentamassa)



Ekokompassi
10 kriteeriä

1. Ympäristölainsäädäntö; sitoudutaan noudattamaan toimintaa 
koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä

2. Ympäristövastaavan nimeäminen
3. Ympäristövaikutusten arviointi, tunnistetaan toiminnan 

merkittävimmät ympäristövaikutukset
4. Ympäristölupauksen laatiminen ( ympäristöpolitiikka)
5. Sisäinen koulutus henkilökunnalle esim. ekotukikoulutus
6. Jätehuoltosuunnitelman laatiminen
7. Vaaralliset jätteet; pidetään kirjaa vaarallisista jätteistä
8. Kemikaalit; toimitaan kemikaalilainsäädännön velvoitteiden 

mukaisesti
9. Laaditaan ympäristöohjelma, joka pitää sisällään tavoitteet ja 

toimenpiteet
10. Ohjelman ylläpito



Rajaus, päästöjen laskenta



Kohti hiilineutraalia Vantaata 2030

Vaatii resursseja ja taloudellista panostusta mm.

• Kaukolämmön päästöjen vähentämiseen.

• Energiatehokkuuden lisäämiseen (aurinkopaneeleita, esim. maalämpöpumppuja öljylämmityksestä luopumiseen)

• Kestävän liikkumisen edistämiseen (sähköautot, latauspisteet, ratikka ja muu julkinen liikenne, pyöräbaanat)

Vähennettävää 767 kt CO2 -ek Kompensaatio
20 %

Vähen-
netty
94kt CO2 -ek

1990

1076 kt CO2 –ek

(2007, 1405 kt CO2 –ek)

2019

982 kt CO2 -ek

Tavoite 2030

215 kt CO2 -ek

Koskee Vantaan aluetta.
• Hiilineutraalisuus tarkoittaa, että ihmisen aiheuttama toiminta ei vaikuta ilmaston lämpenemiseen.
• Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuonna 2030 edellyttää, että päästöjä pitää vähentää vähintään 80 % 

verrattuna vuoteen 1990. Vuosina 2019–2030 tämä tarkoittaisi keskimäärin 7 prosenttiyksikön päästövähennystä 
vuodessa.



Scope 1

Suorat päästöt

Öljylämmitys, muu 

alueellinen

Liikenne, työkoneet, 

kuljetukset

Scope 2

Epäsuorat 

päästöt

Ostetun sähkön ja 

lämmön päästöt

Scope 3

Välilliset 

päästöt

Rakennusmateriaa-

lien valmistuksen 

päästöt, infra, 

pohjarakentamisen 

betonin valmistus, 

liikennevälineden

valmistus

Päästöjen tarkastelu

Hiilineutraali Vantaa 2030

Resurssiviisas Vantaa 2030



Hiilineutraalisuuden rajaus, esim. 
Kaupunkiympäristön toimiala
• omistamien ajoneuvojen ja kaluston polttoaineen kulutuksen vähentäminen

• liikenteen sähköistymisen vauhdittaminen (omissa rakennuksissa olevat latauspisteet) 

• biopolttoaineiden hankinta (raskas liikenne ja työkoneet) 

• Infratyömaiden ja ylläpidon kilpailutus (päästöttömät työmaat), maamassojen siirto 

• työasiointimatkat (etätyö, videoneuvottelu, matkustusohjeet)

• työntekijöiden pyöräilyn edistäminen

• energiatehokas omien rakennusten uudisrakentaminen (uusi toimitila rakennetaan hiilineutraaliksi)

• hallinnoimien kiinteistöjen energiankulutuksen vähentäminen, valaistuksen energiatehokkuustoimet

• omien kiinteistöjen tehostetut peruskorjaukset, öljystä luopuminen 

• aurinkosähkön hyödyntäminen kiinteistöissä, lämpöpumppujen hyödyntäminen kiinteistöissä, fossiilinen 
erillislämmityksen vähentäminen 

• uusiutuvaan sähköön ja lämpöön siirtyminen omissa kiinteistöissä

• jätteiden määrän vähentäminen.



Kompensointi, viimeinen 20%

• Kaupunkialueen kasvillisuus, maaperä -> ylläpito/lisääminen
• Puurakentaminen
• Alueella tuotetun uusiutuvan laskeminen
• Rahallinen kompensointi; ostetaan hiilen sidontaa alueen 

ulkopuolelta (metsitys, soiden ennallistaminen) tai fossiilisia 
polttoaineita korvaavan teknologian rahoitus



Ilmastoyhteistyö kaupungin ja 
yritysten kanssa



Ilmastokumppanuus kaupungin 
ja elinkeinoelämän välillä
-> Vantaan malli käyttöön 2022

• Helsingin kaupunki käynnisti Suomessa ensimmäisenä –nyt useissa 
kunnissa ympäri Suomea

• Kaupungin ja alueen yritysten välinen verkosto, jossa 
hiilineutraaliustavoitteita ja toimenpiteitä edistetään yhdessä

• Tuo näkyvyyttä kaupungin alueella tehtäville ilmastoteoille

• Parantaa keskustelua yritysten ja kaupungin välillä ympäristöasioissa

• Lisää resurssiviisauden tiekartan mukaisten vastuullisten 
toimintamallien yleistymistä

• Kaupungin kärkiklusterit yhteistyön alustoina

• Verkosto avoin kaiken kokoisille yrityksille

• Yhteistyötä lähikuntien ja kansallisen tason kanssa kehitetään



Hyödyt ja yritysyhteistyö

Hyödyt

• Kehitetään uusia ilmastoystävällisiä toimintamalleja 
liiketoiminnan tueksi

• Vahvistetaan vastuullista yritysbrändiä 

• Lisätään ilmastotietoutta sekä kasvatetaan uuden 
teknologian ja toimintamallien tunnettuutta

Kaupunkiyhteistyön syventäminen:

• Jaetaan tietoa tulevista hankkeista, tehdään 
hankeyhteistyötä

• Parannetaan hankintojen vastuullisuutta

• Jaetaan näkemyksiä tulevaisuudesta 

• Kaupunki ja yritykset alustoina toiminnalle

Yritykset

• Kaupungin kärkiklusterit yhteistyön alustoina

• Verkosto avoin kaiken kokoisille yrityksille myös 
Vantaan ulkopuolelta

• Yhteistyötä lähikuntien ja kansallisen tason kanssa 
kehitetään

• Yritykset oppivat tekemään parempia tarjouksia 
vastuullisiin hankintoihin ja osallistumaan 
kilpailutuksiin



Klusterit
Yhteisöt ovat yritysten välisiä tai yrityksiä ja Vantaan 
kaupungin toimintoja yhdistäviä
löyhiä yhteistyöverkostoja. Yhteisötyössä on kysymys 
tiedon ja ideoiden jakamisesta ja
uusien yhteistyökuvioiden kehittämisessä eri toimialojen 
välille.

Vantaalla käynnistetyt kärkiklusterit 
ovat: Kiinteistöklusteri, Ruokaklusteri, Lentorahti, Korkea
n osaamisen tuotanto ja Kiertotalousklusteri.

ronny.rantamaki@vantaa.fi

https://ilmastokatu.fi/

https://www.businessvantaa.fi/kasva-kansainvalisty/vantaan-karkiklusterit/kiinteistoklusteri/
https://www.businessvantaa.fi/kasva-kansainvalisty/vantaan-karkiklusterit/ruokaklusteri/
https://www.businessvantaa.fi/kasva-kansainvalisty/vantaan-karkiklusterit/lentorahti/
https://www.businessvantaa.fi/kasva-kansainvalisty/vantaan-karkiklusterit/korkean-osaamisen-tuotanto/
https://www.businessvantaa.fi/kasva-kansainvalisty/vantaan-karkiklusterit/kiertotalousklusteri/
https://ilmastokatu.fi/


Kestävät hankinnat ja markkinavuoropuhelut
Esim. Päästöttömien työmaiden green deal 9.9.2020 YM:n
kanssa



Taloyhtiöklubitoiminta
• Perusideana on koota yhteen naapuruston 

taloyhtiöpäättäjät ja perustaa heille yhteistyöfoorumi, 

jossa tehdään ohjattua, tavoitteellista ja pitkäjänteistä 

yhteistyötä taloyhtiöiden kesken.

• Uusi ja innostava yhteistyön toimintamalli

➢ Taloyhtiöiden yhteistyölle on luontaista tilausta = 

naapuritalojen on fiksua miettiä asioita yhdessä.

➢ Monipuolista toimintaa, joka tähtää niin 

kiinteistöjen kuin koko asuinalueen 

kehittämiseen.

➢ Yhteinen identiteetti toimii liimapintana, jonka 

päälle pitkäjänteistä yhteistyötä voidaan 

rakentaa.

➢ Klubin kautta tulevat hyödyt taloyhtiöille ovat 

konkreettisia.

• ”Taloyhtiöklubi yhdistää taloyhtiöiden voimat”

• Vantaalla Myyrmäessä ja Koivukylässä ensimmäiset 

klubit käynnistyvät keväällä 2021
https://www.taloyhtioklubi-hanke.fi/

https://www.taloyhtioklubi-hanke.fi/


Esimerkki säästöistä
Case Ankkapuisto 2016-2018

21.1.2015 21

• Ankkapuiston uusiomassahanke, jossa maamassat hyödynnettiin alueella (alun perin piti viedä Petikkoon
Rekolan ojan ruoppausmassat).

• Vältettiin louhinnasta ja maanotosta syntyviä ympäristöhaittoja.
• Vältettiin materiaalien sijoittamista maanvastaanottoalueelle.
• Vähemmän kuljetuksia – vähemmän melu, ilmansaaste, CO2, turvallisuus haittoja.



Vantaan yhteistyöverkostoja

▪ HINKU verkoston jäsen 11/ 2020 

▪ Kansainväliset verkosto; Covenant of Mayors
(SECAP), ICLEI, Euro Cities, CDP-raportointi

▪ PKS kaupunkien ryhmät

▪ Kuutoskaupunkien ilmastoverkosto ja indikaattorit

▪ TEM: KETS kuntien energiatehokkuussopimus

▪ Valtio: Hankintojen green dealit; 1. päästötön 
työmaa, 2. päiväkotien kemikaalit, 3. kestävä 
purkaminen



https://www.vantaa.fi/resurssiviisasvantaa

KIITOS!

Jari Viinanen
Jari.viinanen@vantaa.fi
@JViinanen

https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistopalvelut/resurssiviisas_vantaa
mailto:Jari.viinanen@vantaa.fi

