Ilmastokumppaneiden tavoitteena on:
1. Luoda uusia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia
2. Lisätä uudenlaista ja innostavaa yhteistyötä päästöjen
vähentämiseksi Helsingissä
3. Toimia näkyvästi ja viestiä tuloksista aktiivisesti
4. Jakaa osaamista parhaista käytännöistä

Mitä ilmastositoumus tarkoittaa?

Yhteistyötä Helsingin kaupungin
ja elinkeinoelämän välillä
Ilmastokumppanuusverkosto luo yhteistyötä
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja yritysten
kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Ilmastokumppaneiksi liittyvät
yritykset kirjoittavat Helsingin kaupunginjohtajan kanssa
ilmastositoumuksen, jossa kukin yritys nimeää omat
ilmastotavoitteensa.

Ilmastokumppaneiden jäsenet määrittelevät itse oman organisaationsa ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät tavoitteet lähivuosille.
Tavoitteiden tulisi tähdätä nykytilan parantamiseen ja ylittää nykyinen lainsäädännön taso. Yritys voi keskittyä haluamaansa kokonaisuuteen, esimerkiksi energiansäästöön, energiatehokkuuteen, logistiikan tehostamiseen, hankintojen ympäristömyötäisyyteen, jätteiden käsittelyyn tai henkilöstön sitouttamiseen.
Yritysten allekirjoittamat sitoumukset julkistetaan verkoston Internet-sivuilla www.ilmastokumppanit.fi ja niiden toteutumista esitellään myös vuosittaisessa verkoston järjestämässä seminaarissa.

Ilmastokumppanina myös Helsingin kaupunki
sitoutuu omiin ilmastotavoitteisiinsa:

•

CO2-päästöjen vähentäminen 30 prosentilla
vuoteen 2020 mennessä.

•

Uusiutuvan energian käytön lisääminen 20 prosentilla
vuoteen 2020 mennessä.

Hyvät ilmastotavoitteet ovat
konkreettisia ja helposti mitattavia

Edelläkävijäyritykset nostetaan esiin verkko
sivustolla ja tiedotteissa. Ilmastokumppanien
teoista kerrotaan myös twitterissä, uutis
kirjeessä ja muissa sopivissa kanavissa.
Verkostossa luodaan uusia toimintatapoja
entistä vastuullisemmalle yritystoiminnalle
ja paremmalle yhteistyölle jäsenten kesken.
Yrityksien on mahdollista esitellä omia hyviä
käytäntöjään verkoston muille jäsenille
vuosittaisessa seminaarissa ja muissa
tapahtumissa, joista osa on yleisölle avoimia.
Myös yrityksen omissa tiloissa voidaan
järjestää Ilmastokumppanien tapahtumia.

Esimerkkejä tavoitteista

•

Sitoudumme kouluttamaan ammattilaisia
ympäristövaikutusten laskennassa sekä suoraan,
että yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa. Osana
tätä työtä sitoudumme tarjoamaan 360optimi- ja
One Click LCA -työkalumme maksutta akateemiseen
opetuskäyttöön. (Bionova)

•

Olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksidi
päästöjämme kuusi prosenttia vuosittain ja 50 %
vuoteen 2020 mennessä vuodesta 2008. (CGI)

•

Sitoudumme Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n
asettaman tavoitteen mukaiseen hiilineutraaliin
toimialan kasvuun vuodesta 2020 eteenpäin. (Finnair)

•

Vuonna 2016 noin puolet S-ryhmän sähkön
kulutuksesta tuotetaan omalla tuulivoimalla.
(HOK-Elanto)

•

•

Asennetaan vuoteen 2018 mennessä 70 prosenttiin
kiinteistöistä laitepohjainen infopalvelu kiinteistön
päivittyville tiedoille (mm. energia, vesi ja jäte).
Palvelulla kannustetaan kiinteistön käyttäjiä
ympäristötehokkuuteen. (Lähi-Tapiola)
Vuoteen 2017 mennessä meillä on kyky käyttää
raaka-aineena 100-prosenttisesti jätteitä
ja tähteitä. (Neste Oil)

Miten verkosto toimii?
Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen alle
kirjoittaa ilmastositoumukset Helsingin puolesta. Verkoston puheenjohtajana toimii apulais
kaupunginjohtaja Pekka Sauri ja koordinaattorina Helsingin kaupungin ympäristökeskus yhteistyössä Helsingin elinkeinopalvelun kanssa. Helsingin ympäristökeskus kerää tiedot sitoumusten
toteutumista verkoston jäseniltä vuosittain.
Verkoston toimintaan voivat osallistua myös
esi
merkiksi yliopistot, ammattikorkeakoulut ja
järjestöt. Vuosittaisen seminaarin lisäksi verkosto
järjestää työpajoja jäsenten kiinnostuksen kohteiden mukaan. Ilmastokumppanit voivat myös
suoraan ehdottaa koordinaattorille toiveita verkoston toiminnasta.

Miten liittyä mukaan?
Verkostoon voi liittyä sähköpostilla
ilmastokumppanit@hel.fi
Liittymisen yhteydessä yrityksen tulee ilmoittaa
omat ilmastotavoitteensa ja yhteystiedot.

TERVETULOA ILMASTOKUMPPANIKSI!

Yhteystiedot

Helsingin kaupungin ympäristökeskus
ilmastokumppanit@hel.fi
Ympäristötarkastaja Mira Jarkko +358 40 334 1629

www.ilmastokumppanit.fi

Valokuvat ABB, HSY, Pia Mässeli, Taina Tervo, Helsingin kaupungin aineistopankki / Paul Williams sekä Ilmastokumppanit

Mitä hyötyä on ilmastokumppanuudesta?

