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Kestävän kaupungin vipuvarret - kestävyyden käytäntöjä 

Osana Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmaa VIPU-hankkeessa etsittiin ja löydettiin 
kiinnostavia kestävän kehityksen käytäntöjä. Mielenkiintoisia käytäntöjä yhdistää se, että niiden 
avulla voidaan samanaikaisesti edistää useampaa kuin yhtä kestävyyden ulottuvuutta. Erityinen 
huomio on kiinnitetty käytäntöjen skaalaamisen mahdollisuuksiin.
VIPU-käytännöt on jaettu neljään kategoriaan:

- Lähiluonnon saavutettavuus
- Osallisuus, liikunta ja kestävyys
- Kestävyyden digitalisaatio ja tiedolla johtaminen
- Kestävä rakentaminen ja asuminen

Tässä esityksessä esitellään lyhyesti kestävyyden käytäntöjä Kestävyyden digitalisaatio ja tiedolla 
johtaminen –teeman alta. Lisää tietoa jokaisesta teeman käytännöstä löytyy sekä linkkien ja 
yhteyshenkilöiden kautta.
Lisää materiaaleja ja muut kolme teemaa käytäntöineen löytyvät osoitteesta 
kestavakaupunki.fi/skaalaus



Kestävyyden digitalisaatio ja tiedolla 
johtaminen

Kestävyyden johtaminen ja seuranta edellyttää kykyä käsitellä suurta 
määrää tietoa ja viestiä siitä tehokkaasti. Digitalisaation avulla voidaan 
seurata tuotantoa, kulutusta, toimintaa ja päästöjä entistä paremmin ja 

tehdä merkittäviäkin kestävyyttä edistäviä toimia.



Ilmastovahti
Helsingin kaupunki haluaa kantaa oman vastuunsa ilmastokriisin ratkaisemisesta ja on tehnyt 

kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin ajantasaista 
tietoa siitä, miten ilmastotyö edistyy. Ilmastotavoitteiden toteutumisen seuranta on haastavaa ja 

ilmastovahti on keskeinen väline päästöjen ja toimenpiteiden seurannassa. Ilmastovahti luo 
yhteisen tilannekuvan toimepiteistä ja päästöistä ja auttaa varmistamaan, että ilmastoteot eivät jää 

vain hyviksi aikomuksiksi.



Ilmastovahti seuraa ilmastotoimien 
etenemistä
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 
joulukuussa 2018 Hiilineutraali Helsinki 
2035 -toimenpideohjelman, joka sisältää 
kaikkiaan 147 eri toimenpidettä. Näiden 
seuranta on haastava tehtävä. 
Ilmastovahti on väline, jolla kaupunki 
seuraa päästöjen kehitystä sekä 
ohjelman toimenpiteiden edistymistä. 
Helsingin nykyinen ilmastovahti on 
avoimeen lähdekoodiin perustuva 
seurantapalvelu Helsingin päästöille ja 
toimenpiteille, jossa: 
* Jokaiselle toimenpiteelle oma sivu
* Toimenpiteen reaaliaikainen vaihe 
(esim. käynnistysvaihe), todellinen tilanne 
(aikataulussa) ja raportoinnin 
ajantasaisuus näkyvissä
* Yleisnäkymä toimenpiteiden 
kokonaistilanteesta esim. päättäjille
* Määrällisen tavoitteen sisältäville 
toimenpiteille numeerinen mittariseuranta 
(esim. 25 % valmis)
* Numeeristen mittareiden tietoja 
kerätään rajapinnan kautta

Vahdissa toimenpiteet on kerätty yhteen 
paikkaan ja niitä voi suodattaa 
vastuuorganisaation tai osa-alueen 
mukaan.  Siitä käy ilmi jokaisen 
toimenpiteen suhteellinen merkittävyys 
(pieni…erittäin merkittävä) kaupungin 
ilmastopäästöjen kannalta. Kullekin 
toimenpiteelle nimetty yhteyshenkilö 
löytyy Ilmastovahdista: palvelun avulla on 
sitoutettu mukaan ilmastotyöhön 
kaupungin eri organisaatioista yli sata 
yhteyshenkilöä. Ilmastovahti tekee 
kaupungin prosesseista läpinäkyvämpiä 
ja sitä onkin kehitetty jatkuvasti 
yhteistyössä kumppanien ja 
kumppanikaupunkien kanssa. Vahti toimii 
avoimen lähdekoodin pohjalta, mikä 
toteuttaa Helsingin strategiaa olla 
maailman johtava kaupunki julkisen 
tiedon avaamisessa ja hyödyntämisessä. 
Keskeistä on nähdä selvästi, onko 
kaupunki saavuttamassa asetetut 
tavoitteet ajoissa, vai tarvitaanko 
korjausliikkeitä. 



Toimenpiteet edistämään tavoitteita
Jatkossa päästövähennysohjelman toimenpiteet 
jaotellaan eri kategorioihin sen
mukaan, miten ne vaikuttavat 
päästövähennystavoitteeseen. Toimenpiteille, joilla 
on suora vaikutus päästövähennyksiin, arvioidaan 
toimenpiteen vaikuttavuus ja
asetetaan mittari. Pyrkimys on entistä paremmin 
linkittää toimenpiteet ja tavoitteet toisiinsa ja luoda 
toimista paremmat vaikutusarviot. Lopputavoite on, 
että seurantatyökalua pystytään entistä paremmin 
käyttämään kokonaistilannekuvan
saamiseksi päästövähennyskehityksestä ja toisaalta 
kommunikoimaan ohjelman
etenemisestä sekä päättäjille että kaupunkilaisille.

Ilmastovahdin ja Helsingin kaupungin kumppanina 
on Kausal Watch. Kausal auttaa kuntia edistämään 
ilmastotavoitteiden toteutumista ja tarjoaa avoimeen 
lähdekoodiin perustuvaa palvelua, jossa kunta voi 
seurata tavoitteiden toteutumista, viestimään siitä ja 
johtamaan ilmastotyötä tehokkaammin.

Lisää tietoa: 
Petteri Huuska, ympäristösuunnittelija
etunimi.sukunimi@hel.fi
https://ilmastovahti.hel.fi/

Sonja-Maria Ignatius, CEO
etunimi.sukunimi@kausal.tech
https://kausal.tech/en/

https://ilmastovahti.hel.fi/
https://kausal.tech/en/


Kiertotalousvahti
Kiertotalousvahti on Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmaan liittyvän kierto- ja jakamistalouden tiekartan 

toimenpiteiden toteutusta seuraava palvelu. Reaaliaikainen julkinen seuranta helpottaa vuosittaista 
ympäristöraportointia ja lisää kaupungin toiminnan läpinäkyvyyttä. Lisäksi vahtipalvelu pitää yritystahot 

ajan tasalla ja voi toimia esimerkkinä muille kunnille.



Kiertotalous vahtipalveluna
Helsingillä on voimassa vuoteen 2035 
tähtäävä kierto- ja jakamistalouden 
tiekartta, joka on osa Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -ohjelmaa. Tiekartta 
tähtää vuoteen 2035, johon edetään 
välitavoitteiden kautta. Sen neljä 
painopistealuetta ovat rakentaminen, 
hankinnat, viherjätteet sekä 
jakamistalous ja kiertotalouden uudet 
liiketoimintamahdollisuudet. Tiekartan 
toimenpiteiden seuranta oli aluksi 
tarkoitus toteuttaa osana 
Ilmastovahtia, mutta teknisistä syistä 
päädyttiin lopulta toteuttamaan 
erillinen Kiertotalousvahti -palvelu. Se 
on kuitenkin rakenteeltaan identtinen 
Ilmastovahdin kanssa.

Läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä
Toimenpiteiden toteutuksesta on 
sovittu yhdessä vastuutahojen kanssa. 
Jokaisella toimenpiteellä on 
Ilmastovahdin mallin tavoin oma 
sivunsa, josta ilmenee toimenpiteen 
tavoite, nykytilanne, vastuutahot ja 
yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöiden 
tehtävänä on vastata 
toimenpidesivujen ajantasaisuudesta 
ja päivittää niitä tarvittaessa. Vahti 
mahdollistaa toimenpiteiden lähes 
reaaliaikaisen seurannan, toimii 
tietopohjana tiekartan päivityksissä ja 
helpottaa vuosittaista 
ympäristöraportointia. Lisäksi hyötynä 
on nähty seurantapalvelun julkisuus, 
joka lisää kaupungin toiminnan 
läpinäkyvyyttä sekä painetta toteuttaa 
toimenpiteitä. Yritystahoille 
vahtipalvelu antaa tietoa kaupungin 
tavoitteista ja tilanteesta. Muille 
kunnille palvelu voi antaa esimerkkiä 
uusista toimintamalleista.



Oppeja ensimmäisistä vahtipalveluista
Skaalaamisen haasteena on resursoinnin 
suunnittelu, yhteyshenkilöiden löytäminen ja 
seurantapalvelun rakentamisen työläys. Jatkossa 
uusien kuntien mukaan liittyminen 
todennäköisesti helpottuu, sillä ensimmäiset 
kaupungit ovat luoneet hyvän pohjan, jonka 
päälle uudet käyttäjät voivat omat palvelunsa 
rakentaa. Vahtien organisoinnissa on erotettava 
vastuutahot, joilla on vastuu toteuttaa 
toimenpiteitä ja yhteyshenkilöt, joiden vastuulla 
on tietojen päivittäminen. Kiertotalousvahti on 
ollut käytössä vasta vuoden 2020 lopulta, mutta 
siitä on jo saatu hyödyllisiä oppeja. Huomattiin, 
että tiekarttaa ja Kiertotalousvahtia koordinoivalle 
vastuuhenkilölle olisi hyödyksi kiinteän 
ohjausryhmän tuki. Tiheä raportointi päättäjille 
sekä aktiivisten yhteyshenkilöiden palkitseminen 
ja tukeminen koettiin myös tärkeäksi. Lisäksi 
toiminnan vaikuttavuutta lisäisi asukkaiden 
aktivointi tehokkaan viestinnän kautta. Tämä 
nostaisi palvelun käyttäjämääriä ja tarjoaisi 
alustan kaupunkilaisten omille, kiertotaloutta 
edistäville aloitteille.

Lisää tietoa: 
Leona Silberstein, ympäristötarkastaja
etunimi.sukunimi@hel.fi
Helsingin kaupunki
https://kiertotalousvahti.hel.fi/



Henkilökohtainen hiilikauppa Lahdessa -
CitiCAP

Lahti kokeili asukkaiden henkilökohtaista päästökauppaa vuosina 2019-2020 ensimmäisenä kaupunkina 
maailmassa. Päästökauppa on yksi tapa vaikuttaa tehokkaasti kulkumuodon valintaan kokonaisvaltaisella, 

valtakunnallisella sekä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Päästöjä pyritään vähentämään 
markkinamekanismein. CitiCAP-hankkeessa on kokeiltu yhtä mahdollista liikkujien päästökaupan mallia 

rohkaisevin tuloksin.



Henkilökohtainen päästökauppa 
kokeilussa
CitiCAP-kokeilussa testattiin 
henkilökohtaista hiilipäästökauppaa 
(personal carbon trade, PCT). 
Henkilökohtaisessa päästökaupassa 
yhteisön yhteinen 
päästöjenvähennystavoite on jaettu eri 
henkilöiden kesken henkilökohtaisiin 
päästövähennystavoitteisiin. Jokaiselle 
käyttäjälle määritellään tietty sallittu 
päästömäärä, eli henkilökohtainen 
päästökiintiö. Lahden kokeilussa käyttäjä 
saattoi päästömäärän perusteella joko 
menettää tai saada taloudellisia hyötyjä. 
Kaikkien henkilökohtaiseen 
päästökauppaan osallistuneiden toiminta 
suhteessa päästövähennystavoitteisiin 
määritteli päästöoikeuksien kulloisenkin 
hinnan. Päästökauppaa käytiin 
mobiilisovelluksella, joka perustui 
liikkumismuodon tunnistukseen. 
Lahtelaiset olivat mobiilisovelluksen 
testikäyttäjiä. Kehitetyssä sovelluksessa 
päästökauppaa käytiin virtuaalieuroilla, 
joilla saattoi hankkia erilaisia palveluita ja 
alennuksia.

Lupaavia tuloksia 
Kaupunkilaiset otettiin mukaan työhön 
alusta alkaen ja CitiCAPin yksi tavoitteista 
oli kerätä tutkimustietoa ihmisten 
liikkumismuodoista ja päästökaupasta 
poliittisena ohjauskeinona. Käytännössä 
CitiCAP toteutettiin yhteistyössä 
kaupungin, korkeakoulujen ja yritysten 
kanssa. Sovelluksen ja päästökaupan 
lisäksi hankkeessa rakennettiin mm. 
pyörätie ja koottiin kestävän liikkumisen 
ohjelma yleiskaavatyön rinnalle. CitiCAP -
projektista saatujen alustavien tietojen 
mukaan rekisteröitymisiä oli melkein 3000 
ja aktiivisia käyttäjiä parhaimmillaan 
viikkotasolla keskimäärin 350. 
Loppukyselyyn vastanneista noin 40 % 
kertoi tehneensä toimenpiteitä omien 
liikkumispäästöjen pienentämiseksi. 
Tärkeimpänä syynä oli se, että tieto 
omista päästöistä parani, toisena halu 
haastaa itsensä ja vasta kolmantena 
kestävämmistä kulkutapavalinnoista 
luvatut palkinnot. Mobiilipohjainen 
järjestelmä ja toteutettu käyttäjäkohtainen 
päästöoikeuksien allokaatio koettiin 
käyttäjäkyselystä saatujen alustavien 
tietojen mukaan reiluksi (97 % 
vastaajista). 
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Mahdollisuuksia laajempaan skaalaukseen
Vastaavan käytännön skaalaaminen 
valtakunnalliselle tai jopa kansainväliselle tasolle 
on mahdollista, joskin haastavaa. Uusitalo ym. 
(2021) totesivat päästökauppakokeilua 
tutkittuaan, että tällaisilla ratkaisuilla voisi olla 
myönteisiä vaikutuksia tulonjakoon. Matalamman 
tulotason omaavien hiilipäästöt ovat matalampia, 
ja PCT-ratkaisulla voitaisiin tasoittaa tuloeroja 
oikeudenmukaisella tavalla. Tämä on tärkeä 
näkökulma, koska epäoikeudenmukaisuus on 
usein käytetty argumentti vastustettaessa 
autoliikennettä rajoittavia toimenpiteitä. 
Henkilökohtaisen päästökaupan on todettu 
olevan taloudellisena ohjauskeinona 
tehokkaampi kuin yleinen hiilivero. Mikäli Lahden 
CitiCAP-kokeilusta pyritään laajempaan 
skaalaukseen, sovelluksen käytettävyyttä on 
kuitenkin vielä kehitettävä ja sen ohella 
ratkaistava myös vero- ja henkilötietokysymyksiä.

Lisää tietoa: 
Anna Huttunen, projektipäällikko
etunimi.sukunimi@lahti.fi
Lahti
www.lahti.fi/citicap

Kuva: Lahden kaupunki

http://www.lahti.fi/citicap

