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Otsikko.

Helsingin seutu on 
maailman paras 
testialue älykkäille ja 
puhtaille ratkaisuille.



Otsikko.

Ympäristöpositiivisen rakennetun

ympäristön edelläkävijä

Maailman älykkäin

kaupunkienergia
Maailman houkuttelevin

päästötön liikkuminen

Maailman resurssiviisain

kaupunkilainen

Maailman johtava

kiertotalouskaupunki

Tavoitteena

pysyvät muutokset



Otsikko.

Vancouver

$31.7B

BRAND VALUE
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Vancouverin tarinan tausta

1887

Vancouveriin 
rakennetaan 
hirsipuusta 
rakennettu 
majapaikka 
tukkijätkille.

1960-
1990

2010-
2016

Öljy-, kaivos- ja kaasu 
teollisuudet toimivat 
pitkään Vancouverin 
talouden vetureina.  

Elinkeinoina puu-, 
kaivos- ja 
kalastusteollisuus.

Vancouverin metroaluetta 
kutsutaan
”Lotus” –kaupungiksi:
bisneksillä menee lujaa, 
luonnonresurssit tuottavat 
kahisevaa tuohta ja 
kaupungissa ajellaan kalliilla 
Lotus -urheiluautoilla.

1970-luvulla 
ympäristöliikkeet  
nostavat ”ison haloon”  
teollisuuksien 
aiheuttamista 
ympäristötuhoista.

Uuden ympäristö-
myönteisen 
poliittisen 
puoleen nousu 
avaa väylän
Greenest City 
2020 Action plan
- kehittämiselle.

Greenest City 2020 Action 
plan hyväksytään 
kaupunginjohdon 
kokouksessa 2010.  
Vancouver kehittyy 
vähitellen green
bisneksen, cleantechin, 
elokuvateollisuuden ja 
peliteollisuuden kehdoksi. 

1970-
1990

Kaupunki etsii uusia 
vetovoimaisia 
talousvetureita ja haluaa 
siirtää talouden 
painopisteen fossiilisiin 
polttoaineisiin 
keskittyviltä toimialoista 
uusille, elinvoimaisille 
aloille. Green business -
sektori nimetään yhdeksi 
potentiaaliseksi 
kasvualueeksi.

Greenpeace ja 
Suzuki Foundation
perustavat 
ensimmäiset 
toimipaikat
Vancouveriin.
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1.Vancouver projektin fokusalueet

Greenest City 2020
Action Plan Renewable City 

strategy 2050

Kv-Markkinointi,

investoinnit, 

yritysyhteistyö

Green Economy-

ohjelma

Mitä oppeja
Vancouverista?
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Millä toimenpiteillä maailman ykköseksi?
Greenest City 2020- Action ohjelman keskeinen sisältö
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Renewable City 2015-2050 strategia tähtää erityisesti rakennus- ja 
liikennepäästöjen vähentämiseen

Päätavoitteet:

”Käytämme  100%:sti  uusiutuvaa energiaa 

Vancouverissa ennen vuotta 2050”

”Alennamme vähintään 80%:lla 

hiilidioksidipäästöjämme 2050 mennessä”

”Kaikki kaupungin uudet rakennukset ovat 

hiilineutraaleja 2030 mennessä”  

Rakennukset ja liikenne aiheuttavat 90% 

kaupungin co2-päästöistä.
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Tulosten varmistaminen

• Agressiivinen tavoiteasetanta ja 

tulosmittarit: tällä hetkellä 150 

projektia toteutuksessa

• Sustainability “championit” 

• Laaja tulosvastuu 

kaupunginvaltuustossa

• Asenne: maratonjuoksu, ei sprintti

• Jatkuva markkinointi & 

kaupunkibrändin hyödyntäminen

• Yleisön tuen varmistaminen

• Lanseerattu uusia innovatiivisia 

ohjelmia, joilla aktivoidaan yritykset ja 

kaupunkilaiset päästöjen 

vähennystalkoisiin



© Gaia 10

Greenest City 2020- ohjelman päätuloksia 2012- 2016 

1.Yli 60%  tavoitteista 

saavutettiin vuoteen 

2015 mennessä:

• 15%  vähennys 

kaupungin  co2-

päästöissä

• 31% uusiutuvaa 

energiaa

• 50% vähennys 

kaupungin  

vedenkulutuksessa

2. Pienillä 

investoinneilla 

merkittäviä säästöjä:

• 5 vuodessa 7 

miljoonan 

investoinneilla  

saavutettu 30 

miljoonan 

energiasäästöt

3. Yli 35 000 

kaupunkilaista 

osallistui 

suunnitelman 

laadintaan

• Lisäksi satoja green

business –

ammattilaisia, 

ympäristöjärjestöjä, 

yrityksiä ja 

vaikuttajia

4. Kaupunki ohjaa 

uusrakentamisen 

lainsäädäntöä kohti 

green buildings –

standardeja 

• Kaikki kaupungin 

uudet rakennukset 

ovat hiilineutraaleja 

2030 mennessä  

5. Laaja-alainen 

tulosvastuu 

kaupungin-

valtuustossa. 

• Pormestari toiminut 

Championin

roolissa.
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Green economy- ohjelman päätuloksia vuosina 2012-2016

3. Vancouver kaupunki-

brändin arvo $31.5 

miljardia.

• “Greenest city – ohjelman 

vaikutus on ollut 

merkittävä 

kaupunkibrändimme

arvonmuodostukseen.”

• 4/5 Kanadan 1 miljardin

dollarin kasvuyrityksestä

Vancouverissa. 

• Kaupunkibrändi

houkuttelee investointeja, 

yrityksiä ja osaajia. 

4. Hiilidioksivähennys-

talkoisiin osallistuvien 

yritysten lukumäärän 

tuplaaminen vuoteen 

2020 mennessä

• Tavoite saavutettu jo 

vuonna 2015

• Yli 3000 yritystä 

osallistunut Green 

Economy- ohjelmaan 

(alueella 30 000 

yritystä)

2. Green jobs-

työpaikkojen luku-

määrän tuplaaminen  

2020 mennessä:  

• Tavoite saavutettiin jo 

2013

• Luotu yli 20 000 green

jobs –työpaikkaa

• Työpaikkojen määrän 

kasvu 6,3% vuodessa 

• 1/20 työpaikasta green

business –sektorilla

1. Yli 30% kasvu cleantech

-yritysten lukumäärässä 

vuosina 2012-2016 

• Maailman johtavia 

cleantech -keskittymiä

• Yli 280 yritystä 

• $2.3 miljardin liikevaihto

• 28% Kanadan venture

capital -investoinneista 

• Vancouverissa 25% 

Kanadan cleantech

yrityksistä

• €500 milj. venture

capital – rahaa uusille 

lähdöille



Three Tactical Approaches Managed

Simultaneously :

1. Smart Policy & Regulation

2. Supporting Innovation & Innovators

3. Engaging the Business Community



Smart & Clean toimintamalli

Yritykset

Kaupungit

T&K

Valtio

Smart & Clean

-säätiö

Pysyvä muutos = PPPP-malliKumppanit
Kiihdyttäjä, 
orkestraattori

Muutosprojektit

Lahjoitukset 
kumppaneilta

Määräaikainen toiminta 
ja rahoitus (5v)

Investoinnit, julkiset 
hankinnat, muu rahoitus

Projektirahoitus 
erikseen
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#smartclean
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Kiitos!


