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Tuloksia: Ilmastopolitiikka ja koordinointi

• Ilmastonmuutostyön perustiedot hyvin hallussa
• Liian laajat tavoitekokoelmat priorisoinnin merkitys

päästövähennyspotentiaali ja sopeutumistarve
• Pitkän aikavälin kustannushyötyanalyysit päätöksentekoon.
• Ilmasto-ohjelmien toteutuksen seuranta

systemaattisemmaksi
• Systemaattisessa viestinnässä parannettavaa - esim.

raportoinnin oltava kohdennetumpaa.
• Suurimpiin päästölähteisiin voidaan yleensä vaikuttaa

omistajaohjauksen (energiayhtiöt) ja seutuyhteistyön
(liikenne) kautta – vaatii kuitenkin suunnitelmallista
poliittista sitouttamista.



Helsinki - Ilmastonmuutos
Arvioita:
• Helsinki on ilmastopolitiikan etulinjassa
• Tavoitteita on (liian) paljon ja ne ovat osittain ristiriitaisia.
• Strategiaa toteutetaan laajalla rintamalla ja seurantaa tehdään monin erilaisin

mittarein.
• Arviointia ja raportointia tehdään paljon, mutta kukaan ei koordinoi kootusti

ilmastonäkökulmasta – mikä on vaikuttavuus?

Suosituksia:
• Jollekin organisaation osalle tulee antaa selkeä vastuu (ja pysyvä resurssi)

ilmastonmuutostyön koordinoinnista
• Esim. tiedon keruu, toteutuksen seuranta ja tulosten vaikuttavuuden arviointi

tulee (puolivuosittaista raportointia johtoryhmälle voisi kokeilla)
• Kokoavan ilmasto-ohjelman tekoa tulee harkita (laajempi osallistaminen,

selkeämpi priorisointi, aikataulutus)
• Konserniohjausta tulee käyttää ilmastotyön jatkuvuuden takaamiseksi tulevissa

merkittävissä yhtiöityksissä.



Lahti - Ilmastonmuutos
Arvioita:
• Kunnianhimoinen tavoite (50%, 2025), mutta tarkempi ohjelma ulottuu vain vuoteen

2015
• Visioon on sitouduttu
• Ilmastoasioita koskeva raportointi on kunnossa
• Systemaattisessa ilmastoviestinnässä parannettavaa
• Hankerahoituksen suuri osuus ilmastotyössä uhka jatkuvuudelle?

Suosituksia:
• Lahden tulee laatia oma ilmasto-ohjelma suhteessa 50 %

päästövähennystavoitteeseensa.
• Ilmastotavoitteisiin tulee sitoutua myös nykyistä pidemmällä aikavälillä.
• Ilmasto-ohjelman toteutuksen seurantaa tulee kehittää esimerkiksi sisäisten

auditointien muodossa ja raportoinnin sisältöön enemmän kohderyhmänäkökulmaa



Turku - Ilmastonmuutos
Arvioita:
• Ilmasto-ohjelmapaketti hallittava kokonaisuus, joskin valmisteluprosessissa

parannettavaa
• Ilmastonäkökulma on osa normaalia päätöksentekoa
• Systemaattinen ohjelman toteutus ontuu, vaikka paljon asioita tehdään
• Raportoinnissa paljon hyvää, mutta epäsystemaattista entä vaikuttavuus?

Suosituksia:
• Tulee käyttää CO2-raporttia ellei resursseja käyttää KASVENERiä vuosittain
• Ympäristö- ja ilmasto-ohjelman päivittämiseen on varattava riittävästi aikaa ja

sidosryhmäanalyysi tehtävä osallistamistyön pohjaksi
• Toimenpiteiden toteutusta tulee seurata ja tukea systemaattisemmin
• Raportoinnin yhteydessä on tehtävä selkeä arvio ja suositus tarvittavista toimenpiteistä

ja tavoitteiden päivittämistarpeesta



Tuloksia: Hulevesien hallinta
• Perustietojen kartoitus korkeatasoista

• Hyvä käytäntö: Virkamiesten laaja kuuleminen kaupungin
omana työnä strategiatyön valmisteluvaiheessa

• Uusi idea: ojakaava

• Kaikilla selkeä prioriteettijärjestys hulevesiratkaisujen
suunnittelulle ja toteutukselle – systemaattinen soveltaminen
puuttuu



Tuloksia: Hulevesien hallinta
• Vakiintumattomat toimintatavat ja vastuunjako tai vastuunkantajien

puute, yleinen tietoisuuden puute hulevesien hallinnasta sekä
toteutuksen seurannan puute ovat kaikissa kaupungeissa uhka
hulevesiohjelmien toteutukselle.

• yleinen tietoisuus ja tiedonkulku hulevesiasioissa on kaupungeissa
heikkoa - kaikille voisi suositella mm. vuotuista hulevesiseminaaria,
ohjelman esittelytilaisuuksia hallintokuntakohtaisesti, raportointia
päätöksentekijöille ja tiedottamista asukkaille.

• Suomessa tulisi pohtia laajemmallakin joukolla hulevesityöryhmien
toimenkuvan määritystä ja ohjeistusta niiden toiminalle.



Helsinki - Hulevedet
Arvioita:
• Taustatietoa strategian laadintaan oli hankittu valtakunnallisestikin esimerkillisesti
• Luottamushenkilöiden hulevesitietämyksessä parannettavaa
• Todellisuuden reunaehdot estävät usein strategian mukaisen toteutuksen (mm.

maantuotto-odotukset, luonnonolot)
• Säännöllinen arviointi ja raportointi sekä systemaattinen viestintä ovat

puutteellisesti organisoidut.

Suosituksia:
• Tehtävä selvitys ohjelman jalkautuksen onnistumisesta sekä sidosryhmäanalyysi
• Laadittava tarkempi toimintasuunnitelma tavoitteiden toteuttamiselle
• Hulevesistrategian toteutuksen systemaattinen seuranta ja siitä raportointi on

vastuutettava.
• Koulutusta, opintoretkiä ja kaupungin sisäisiä infotilaisuuksia tulee järjestää

systemaattisesti - hulevesiryhmän rooli kirkastettava.



Lahti - Hulevedet
Arvioita:
• Hulevesiohjelma hyvin lähellä ihannemallia
• Hyvin kuvattu seuranta ja arviointijärjestelmä ei toimi käytännössä
• Organisaation sitouttaminen heikkoa
• Vastuunjako epäselvä ja riittävä mandaatti toimia puuttuu (ohjelma hyväksytty

yhdessä lautakunnassa)

Suosituksia:
• Hulevesiohjelmassa mainittu sopimus vastuunjaosta laadittava TAI päätettävä

vastuunjaosta muutoin uudelleen
• Sisäisen auditoinnin kaltainen toimenpiteiden toteutuksen seuranta tulee aloittaa.
• Hulevesityöryhmän tulee ottaa ohjelmaan kirjatun arvioinnin ja raportoinnin

toteutuksen koordinointi vastuulleen.
• Viestintää lisättävä: seminaari kaupunkiorganisaation sisällä, ohjelman

esittelytilaisuuksia hallintokuntakohtaisesti, raportointia päätöksentekijöille,
tiedottamista asukkaille.



Turku - hulevedet

Arvioita:
• Hulevesityöryhmä toimii esimerkillisesti
• Perustietojen kartoitus puutteellista
• Toimenpiteiden toteutus on käynnistynyt varsin vaihtelevasti
• Raportoinnin kattavuudessa ja levittämisessä paljon parannettavaa

Suosituksia:
• Hulevesiohjelmassa tulee olla enemmän toimenpiteitä ja niiden tulee olla

konkreettisempia
• Ohjelman päivityksen yhteydessä luonnos tulee lähettää laajalle

lausuntokierrokselle
• Hulevesiratkaisujen prioriteettijärjestys tulee integroida osaksi

suunnitteluprosesseja
• Ohjelmatyön etenemisestä tulee raportoida säännöllisesti - mutta ensin on

analysoitava mitä, milloin, miten ja kenelle?


