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Mitä?
Etsitään ja kokeillaan asukkaiden, kiinteistöjen 
omistajien ja yritysten tarpeiden mukaan 
edistyksellisiä ratkaisuja alueiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
vähintään 10-20 %

-> Alueen viihtyvyys ja innostus kehittyvään ja 
uuteen liiketoimintaan kasvaa

Miksi?
Ympäristöä säästävillä ratkaisuilla voidaan nostaa 
elämän laatua, edistää hyvää terveyttä ja kehittää 
liiketoimintaa.

Hiilineutraali Helsinki ja Vantaa 2050. 
Ilmastokatuina Ison Roobertinkadun 
kävelykatuosuus sekä Tikkuraitti ja Asematie.

Ihmiset haluavat ilmastotoimenpiteitä, osaamista on 
ja ympäristökysymysten ratkaisuissa ymmärretään 
linkit taloudelliseen hyvinvointiin.



Miten?
Energiankulutusseuranta, energiatehokkuustoimenpiteistä ja ilmastoviisaasta 
liiketoiminnasta tiedottaminen, kokeilut, kilpailut. Kannustaminen ja opastaminen
ympäristöllisesti kestävään toimintaan. Ihmisillä on usein hyvä käsitys 
ympäristöaiheista, mutta käytännön osaaminen ja motivointi tarvitsevat tukea -> 
Aloite täytyy antaa.

Autetaan toimijoita omien tavoitteidensa määrittämisessä ja löytämään 
sopivimmat keinot niiden saavuttamiseksi perusteluineen.

Ratkaisuja olemassa olevin ja uusin keinoin. Näkyvyyttä toimijoille ja tapahtumia!



Ajankohtaista toimintaa
Aurinkovoimala (Freda 25), systemaattisia energiansäästötoimia ESCO:na ja suunnitteilla 
energiakatselmusten ja keskustelujen pohjalta (Iso Roba 8, 20-22 & 3-5-7, Annankatu 6). toteutetut 
mittavat lämmönsäästötoimenpiteet (Iso Roba 20-22 & 36-40)

Vantaa: hiilijalanjälkitarkastelut (Laurea, Dixi ja kaupungintalo) ja aurinkosähkökartoitukset

Mittarointikokeiluja Iso Roballa ja Gadget-tori Vantaalla

Karttapalvelussa kiinteistöjen energiatietoa ja ilmastotekoja.



Ajankohtaista
Viherpihasuunnittelu käynnissä kahteen kiinteistöön Iso Roballa, kolmas kiinnostunut investoimaan
Personal Climate Trainer
Nopeat kokeilut – REEB, Sustainable Meal ja Froodly

Alkamassa:
Ekotehokas terassi-kilpailu, valaistussuunnittelu, logistiikan älykkäät ratkaisut-konsulttityö

Suunnittelussa:
Metropolia & VTT-yhteistyö opiskelijoiden lopputöissä: aurinkosähkön innovaatiot, hukkalämmön 
hyödyntäminen, jäteselvitys, kiinteistökohtainen mittarointi



Viherpihat
Ilmastonmuutoksen hillintä
• Mm. hulevesien hallinta

Sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon
• Mm. kasvilajit

Luonnon monimuotoisuus, parempi pienilmasto, puhtaampi ilma
Viihtyisyys, toiminnallisuus, rankkasadetulvat ja helleaallot hallintaan
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Iso-Roban ilmastoystävällinen peruskorjaus
Energiatehokas LED-valaistus
Kaupunkipyöräpiste
Kaukoviilennys
Investoinnin ilmastovaikutukset - elinkaaritarkastelu
Materiaalivalinnat

– Mm. pinnoitteiden hiilijalanjälkivertailu; kaupunkikuva, kestävyys, 
katukalusteet

– Vanhojen kivien uusiokäyttö
Monipuolinen ilmastonmuutokseen sopeutuva puulajisto, kantava 
kasvualusta ja hulevesien johtaminen katupuille
Varaukset aurinkoenergialla toimiville jätettä puristaville roska-astioille

.



Ilmastokatu - Uutta energiaa ja pieniä ihmeitä.
Ilmastokaduilla tehdään tulevaisuuden vähähiilistä ja ilmastonmuutokseen sopeutunutta kaupunkia.
Tämä onnistuu esimerkiksi säätämällä patterit pienemmälle, syömällä kasvispainotteisemmin, liikkumalla 
lihasvoimalla ja ottamalla energiaa auringosta.

Ilmastoteoilla voi saada paremman mielen, paksumman kukkaron ja kovemman kunnon. 
Yrityksillä on mahdollisuus kehittää liiketoimintaansa ilmastoasioita edistäen.

Ilmastokadun toteuttavat Vantaan ja Helsingin ympäristökeskukset yhdessä Green Building 
Councilin, HSY:n Ilmastoinfon ja  Aalto-yliopiston kanssa. Ilmastokatu saa rahoitusta Euroopan 
aluekehitysrahastosta ja on osa 6Aika-strategiaa.

Helsingin Iso Roobertinkadulla ja Vantaan Tikkuraitilla ja Asematiellä kokeillaan kaupunkiympäristössä 
toimivia ratkaisuja, joilla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan leikata. Ratkaisuja ideoidaan ja 
kokeillaan yhdessä alueiden yrittäjien, kiinteistönomistajien ja asukkaiden kanssa.
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