
 
 

 

Teema Tavoite Toimenpiteet 

Olemme sitoutuneet noudattamaan Hiilineutraali 

Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa ja olemme 

mukana VAETS:issa.

Kaikki HNH2035 -toimenpiteet ja niiden edistymisen seuranta löytyvät  https://ilmastovahti.hel.fi/ -sivulta.

VAETSin energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen sidotaan tulospalkkioon aluetoimistoissa.

Parannamme kiinteistöjemme 

energiatehokkuutta, tavoitteena 

energiatehokkuuden parantuminen 7,5% vuosien 

2017-2025 aikana (VAETS).

Helena-hankkeessa tavoittelemme  

energiatehokkuuden parantumista jopa 40 

prosentilla peruskorjattavissa kohteissa. 

Toteutamme Helena-hankkeen (2021-2023), jota rahoittaa Euroopan investointipankki. Hankkeessa tehdään 

yksilölliset laskelmat 148 laajaan peruskorjaukseen tulevan rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi 

tarkastellaan 20 muun rakennuksen energiatehokkuuden parantamismahdollisuutta. 

Käyttöveden kulutus alenee vähintään 

1 % vuosittain.
Lisäämme veden kiinteistökohtaisen etäluennan- ja mittauksen jokaiseen kohteeseemme.

Lisäämme uusiutuvan energian 

käytön ja tuotannon osuutta.

Jokaiseen uuteen ja peruskorjattavaan kohteeseemme asennetaan aurinkovoimala aina, kun se on teknisesti 

mahdollista. Lisäksi asennamme erillishankkeina viisi aurinkovoimalaa vuosittain. Selvitämme aina myös maa- ja 

merilämmön rakentamisen mahdollisuuden ja kannattavuuden. 

Otamme käyttöön Hekan kiinteistöihin asennettujen aurinkovoimaloiden tuoton seurantajärjestelmän.

Uudis- ja peruskorjauskohteissamme autopaikoista 10 prosentissa  (vähintään 6 paikkaa) on säköauton latauspiste ja 

lopuissa paikoissa on valmius sähköauton latauspisteelle. 

Kaikki hankkimamme kiinteistösähkö on kokonaan uusiutuvaa.

Emme hanki omaan käyttöön pelkästään fossiilisilla polttoaineilla kulkevia autoja.

Vaihdamme kaikki ulko- ja yhteisten tilojemme valaisimet led- valaisimiin vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kaikki toimenpiteet ja niiden edistymisen seuranta löytyvät https://kiertotalousvahti.hel.fi/ -sivulta.

Suunnittelemme ja toteutamme kiertotalouden periaatteita noudattavia uudis- ja peruskorjaushankkeita yhteistyössä 

ATT:n kanssa.

Edistämme jakamistalouden ratkaisujen käyttöönottoa taloissamme. 

Jätteiden lajitteluaste paranee ja sekajätteen 

prosentuaalinen osuus kokonaisjätemäärästä 

pienenee vuosittain.

Jatkamme toimenpiteitä jätteiden lajitteluasteen parantamiseksi ja kehitämme seurantaa

rakennus- ja purkujätteen hyödyntämisestä materiaalina.

Kaikki kynnysarvon ylittävät hankintamme 

sisältävät ympäristökriteerin. Jos hankinta ei 

sisällä ympäristönäkökohtia, on kriteerin 

käyttämättä jättäminen perusteltava.

Laajennamme hankintojen ympäristökriteeripankkia koskemaan kaikkia kynnysarvon ylittäviä hankintoja. 

Huomioimme toimistojen pienhankinnoissa ympäristöasiat niille tehtävän oman muistilistan mukaisesti. 

Kaikille hankintakategorioillemme on tehty 

ympäristökriteerit.  
Teemme hankintakategorioillemme kategoriakohtaiset ympäristökriteerit.

Seuraamme kaikkien ympäristökriteeriemme 

vaikuttavuutta ja todennamme ne 

sopimuskaudella.  

Kehitämme ympäristökriteeriemme käytön ja vaikuttavuuden seurantaa. 

Kerromme selkeillä mittareilla ja konkreettisilla 

esimerkeillä tehdyistä toimenpiteistä ja 

aikaansaaduista tuloksista.

Otamme käyttöön ympäristö- ja vastuullisuustyön vuosikellon, joka ohjaa sisäistä ja ulkoista viestintää ja toimii 

johdon katsausten tukena.

Kehitämme ja automatisoimme ympäristötyön mittarointia ja raportointia.

Varmistamme, että henkilökunnallamme on 

oikeat tiedot ja työkalut edistää Hekan 

ympäristötavoitteita.

Tarjoamme henkilökunnalle eri työtehtäviin liittyviä teemakohtaisia ympäristökoulutuksia. 

Lisäämme perehdytysmateriaaleihimme ympäristötavoitteistamme kertovan osion.

Toteutamme sisäisiä Ekokompassi-auditointeja kaikissa aluetoimistoissamme. Näin lisäämme henkilökunnan 

tietoisuutta ja varmistamme  Ekokompassin 10 kriteerin täyttymisen.

Hekan ympäristötiimi kokoontuu 2-3 krt/vuosi. Ympäristötiimi välittää omissa työyhteisöissään tietoa 

ympäristötavoitteista ja hyvistä käytännöistä.

Kehitämme uusia kannustimia ympäristötyön 

edistämiseksi.

Palkitsemme henkilökuntaa, asukkaita ja yhteistyökumppaneita ympäristötavoitteidemme konkreettisesta 

edistämisestä.

Kannustamme henkilökuntaa suorittamaan Ympäristöosaava ammattilainen - Kiinteistönhoitoalan tai 

Puhdistuspalvelualan osaamistestin.

Haastamme asukkaita tekemään arjen 

ympäristötekoja ja ryhtymään Ekoeksperteiksi. 

Tavoitteena on, että jokaisessa kohteessamme on 

yksi tai useampi Ekoekspertti. 

Pidämme Ekoeksperttitoiminnan aktiivisena ja järjestämme vuosittain kuusi kampanjaa, joilla houkuttelemme uusia 

sovelluskäyttäjiä. 

Palkitsemme aktiivisia Ekoeksperttejä ja asuinyhteisöjä säännöllisesti.

Viestintä ja 

vaikuttaminen

Energiatehokkuus 

ja 

uusiutuva energia

Kiertotalous

Olemme sitoutuneet noudattamaan Helsingin 

kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekarttaa.

Vastuulliset 

hankinnat
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