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HELSINKILÄISTEN ENERGIAKÄÄNNE
Kuinka energiankuluttajat muuttuvat energiapäättäjiksi?
Helsinki on päättänyt sulkea Hanasaaren voimalan
vuoteen 2024 mennessä pyrkiessään eroon fossiilisista
polttoaineista. Päätös tarkoittaa fossiilisista polttoaineista luopumista ja niillä tuotetun energiamäärän
korvaamista uusiutuvilla energialla tai vähentämällä
energiankulutusta. Päätös tarkoittaa myös siirtymistä
hajautetumpaan energiantuotantojärjestelmään, jossa
helsinkiläiset muuttuvat energiankuluttajista energiantuottajiksi ja energiapäättäjiksi. Miten hajautettua
energiantuotantoa saadaan lisää? Miten kaupunki voi
tukea ja ohjata kuluttajia lisäämään energian omatuotantoa ja vähentämään energiankulutusta?
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja Ympäristötiedon foorumin 5.10.2016 järjestämässä tilaisuudessa
haettiin keinoja edessä olevaan kuluttajien energiakäänteeseen. Tilaisuudessa todettiin, että Helsingin on
nostettava kunnianhimon tasoa ilmastotavoitteissaan.
Helsingin ilmastopolitiikka - kohti hajautettua
energiantuotantojärjestelmää
Helsingin kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteeksi, että Helsingistä tehdään hiilineutraali viimeis-

tään vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 30 prosenttia
vuosina 1990-2020. Myös energiantuotannolle ja energiatehokkuudelle on omat tavoitteensa, jotka tukevat
hiilineutraalisuustavoitetta.
Helsinki näyttää ylittävän asettamansa päästövähennystavoitteet. Tuore Pariisin ilmastosopimus asettaa
rajat, joiden mukaan koko Suomen on oltava hiilineutraali vuonna 2050. Ollakseen kunnianhimoinen Helsingin on siis kiristettävä tavoitettaan tuntuvasti. Helsingin kaupunginvaltuusto tarkastelee ensi keväänä
Helsingin ilmastopolitiikkaa ja asettaa vuodelle 2030
uuden päästövähennystavoitteen.
Helsingin avainkysymys päästövähennyksissä on sähkön- ja lämmöntuotanto. Hanasaaren voimalan sulkemispäätöksen jälkeen tähyillään jo Salmisaaren ja
Vuosaaren voimaloiden suuntaan. Niiden energiantuotanto tulisi ennen pitkää saattaa hiilineutraaliksi kaupungin ja kaupungin omistaman energiayhtiö Helenin
hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Hanasaaren voimalan sulkemisesta aiheutuvaa vajetta
Helsinki on päättänyt paikata ”hajautetuilla” lämmöntuotannon ratkaisuilla ja kiinteistökohtaisesti hajauttamalla energiantuotantoa sekä vähentämällä energiankulutusta. Hajautetussa ratkaisussa poistuvaa
yhteistuotantokapasiteettia korvataan investoinneilla
hajautettuun lämmön ja sähkön tuotantoon, lisäämällä energiatehokkuutta ja ottamalla vaiheittain käyttöön uusia lämmön- ja sähköntuotantoratkaisuja kuten
lämpöpumppuja, aurinkolämpöä ja -sähköä sekä geotermistä lämpöä. Näitä ratkaisuja voivat olla toteuttamassa sekä Helen että mm. kiinteistöjen omistajat,
mukaan lukien kaupunkilaiset.
Kokonaisuus ratkaisee
Ilmastopolitiikka on laaja kokonaisuus, josta yksittäinen päästövähennystavoite ei kerro kaikkea. Hiilineutraalisuus tarkoittaa, että päästöt minimoidaan, ja jäljelle jääneet päästöt kompensoidaan hiilinieluilla ja
muilla tavoin. Helsingissä on arvioitu, että päästöjä voidaan vähentää jopa 92 %, mikä olisi hyvä tulos. Esimerkiksi Kööpenhamina tavoittelee hiilineutraalisuutta jo
vuoteen 2025 mennessä, mutta tosiasiassa se kompensoi 50 % päästöistään eri tavoin, kuten tuottamalla
päästötöntä energiaa kaupungin rajojen ulkopuolella.
Helsingissä on arvioitu, että kaupungin alueen metsien
ja maaperän hiilinielun tulisi kaksinkertaistua, mikäli
loput 8 % kompensoitaisiin pelkillä nieluilla. Maankäytön paineet huomioon ottaen tämä ei näytä mahdolliselta, joten muita kompensaatiokeinoja on otettava
käyttöön. Tällaisia ovat esimerkiksi tuottaa uusiutuvaa
energiaa muualla tai vähentää päästöjä edelleen.

OLLAKSEEN KUNNIANHIMOINEN
HELSINGIN ON KIRISTETTÄVÄ
PÄÄSTÖVÄHENNYSTAVOITETTAAN TUNTUVASTI.

KAUPUNGISSA TOTEUTETTAVAT
KOKEILUT OVAT TÄRKEITÄ,
SILLÄ UUDET RATKAISUT
LEVIÄVÄT USEIN PAIKALLISESTI.

valtavirtaa silloin, kun ratkaisu on normalisoitunut
osaksi arjen käytäntöjä, hyödyt on osoitettu ja käytMuutoksia tuottajien, kuluttajien ja palveluntarjoajien töön liittyvät ongelmat ratkottu.
rooleissa on tapahtumassa. Kaupunkilaiset muuttuvat energiankuluttajista energiapäättäjiksi kun taloista, Kaupungin tehtävä on mahdollistaa ilmaston kannalta
autoista ja kaupunki-infrasta tulee energian tuottajia nykyistä paremmat energiavalinnat kaupunkilaisille
ja varastoijia. Vaikka energiankulutuksen vähentämi- ja yrityksille. Tekniset ratkaisut ovat olemassa, mutta
sestä on puhuttu jo yli 40 vuotta, toimintaympäristö ei sosiaalisia ja taloudellisia innovaatioita tarvitaan niiole tukenut muutosta – tähän saakka kuluttajat ovat den käyttöön ottamiseksi. Kaupunkilaiset voivat olla
olleet ulkona energiantuotannosta ja energian hinta avainroolissa muutoksen aikaansaamisessa: missä ovat
on ollut edullinen.
energiakäänteen ”Siivouspäivä” ja ”Ravintolapäivä”?
Kuluttajien energiakäänne

Kokeilut energiamurroksen vauhdittajana

Onnistuneen ilmastotyön resepti

Kokeiluilla voidaan edesauttaa energiamurrosta, ja
Helsingissä onkin useita alueellisia ja rakennuskohtaisia kohteita (Ilmastokatu, Fiksu Kalasatama ja Viikin
ympäristötalo). Kaupungissa toteutettavat kokeilut
ovat tärkeitä, sillä tutkimusten mukaan uudet ratkaisut, kuten aurinkopaneelit talojen katoilla, leviävät
usein paikallisesti naapurilta toiselle. Uutuuksista tulee

Monesti kokeilujen sijaan tarvitaan olemassa olevien
hyvien käytäntöjen ottamista laajasti käyttöön. Tekniikka on yleensä jo olemassa. HINKU-kunnissa tehdyt helpot ja taloudellisesti kannattavat ilmastotoimet osoittavat, että kyse on lähinnä oikeanlaisesta
toimintatavasta, johon vaaditaan monia eri osapuolia. Yhteistyöhön tarvitaan tahtotilan määrittelevät

päättäjät, päätökset toteuttava virkakunta, aktiiviset
kansalaiset sekä lopulta uusia palveluja tuottavat yritykset. Median roolia ja positiivisen naapurikateuden
merkitystä ei ole syytä väheksyä.

energian hinnat ovat pudonneet, ja nykyisin yritysten
ja kuntien on mahdollista tehdä investointeja aurinkosähköön 4-8 prosentin tuotolla tietyillä reunaehdoilla
(ks. laatikko 1).

Onnistunut kaupungin ilmastotyö vaatii kaikkien
tasojen sitoutumisen, mutta erityisesti johdon ja
keskushallinnon sitoutuminen ja esimerkki ovat
tärkeäitä. Tarpeeksi kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet poikivat käytännön hankkeita, kun ne
on sisällytetty kaupungin strategiaan ja budjetointiin.

Kaupunki voi edistää aurinkoenergiaa monin tavoin. Se
voi edellyttää maankäyttösopimuksissa ja tontinluovutusehdoissa kansallisia säännöksiä tiukempia energiatehokkuusvaatimuksia ja esimerkiksi nollaenergiatasoa
rakentamisessa. Aurinkoenergia voidaan vapauttaa toimenpideluvan piiristä, kuten Helsingissä on jo tehty.
Kaupunki voi toteuttaa aurinkoenergiahankkeita julkisissa rakennuksissa kuten kouluissa, päiväkodeissa ja
kirjastoissa sekä tarjota omistamaan maata ja kattoja
aurinkoenergian tuotantoon pitkillä, edullisilla vuokrasopimuksilla.

Kaupunki aurinkoenergian edistäjänä
Vastoin vanhoja epäilyjä aurinkosähkön osuus sähköntuotannosta voisi Suomessa olla noin 10 %. Aurinko

LAATIKKO 1. INVESTOINTI AURINKOSÄHKÖÖN ON USEIMMITEN KANNATTAVA, KUN:
• E nergia tuotetaan omaan käyttöön, eikä sitä
myydä verkkoon
• Investointiin saa TEM:n energiatuen
• Järjestelmän sijainti, mitoitus ja hankinnan
kilpailutus on tehty onnistuneesti
• Aurinkoenergialla korvataan kalliimpaa
ostoenergiaa

Kunnat ja yritykset voivat saada aurinkosähköhankkeilleen riittävästi TEM:n investointitukea, jotta hanke
on kannattava, mutta kaupunkilaisille tilanne näyttäytyy vaikeampana. Omakotitalojen investointeihin
ei voi saada TEM:n tukea, mutta kotitalousvähennys
paikkaa tilannetta. Kaikista hankalinta aurinkosähköinvestointien tekeminen on taloyhtiöissä, jotka eivät
voi välttää siirtohintaa eivätkä ole oikeutettuja energiatukeen. Helenin kuluttajille tarjoamien nimikkoaurinkopaneelien jälkeen tarvittaisiinkin taloyhtiöratkaisua aurinkosähkön lisäämiseen.

kuusvaatimukset tulisi asettaa merkittävästi nykyistä
korkeammalle.
Suuri osa helsinkiläisistä asuu vanhoissa, energiatehottomissa kerrostaloissa, joissa on merkittävä potentiaali energiatehokkuuden parantamiseen. Taloyhtiöitä
tulee vahvemmin ohjata ja tukea energiatehokkuuteen ja hajautettuun energiantuotantoon. Kaupungin
tulisi kirittää kiinteistöjen energiaremontteja ja asettaa
taloudellisia kannusteita myös peruskorjausten energiatehokkuudelle.

Taloyhtiöt tarvitsevat tietoa remonttiaikataulun kannalta oikeaan aikaan. Aina pelkästään tieto ei auta: valEnergiatehokkaat ratkaisut uudisrakentamisessa eivät tava kiinnostus aurinkosähkön tuotantoon lähiöissä ei
välttämättä tule kalliimmaksi, mutta nykyisellään niitä realisoidu investoinneiksi, sillä taloyhtiöt eivät uskalla
ei toteuteta tarpeeksi. Energiatehokkaista vaihtoeh- ottaa ratkaisevaa askelta. Voisiko kaupunki solmia täldoista tulee tarjota kattavasti tietoa ja energiatehok- laisissa tapauksissa energiakumppanuuksia?
Taloyhtiöiden energiakäänne

Kiinteistöjen ylimääräisen aurinkosähkön hyödyntämistä Helsingissä vaikeuttaa sähkönsiirtovero, joka lankeaa taloyhtiöille ja tekee aurinkosähkön myynnistä
liian kallista. Ratkaisu asiaan – lainsäädännön muutoksen ohella – voisi olla virtuaalimittarointi, joka yhdistäisi asuntokohtaisten sähkömittareiden ja aurinkosähkömittarin mittausdatan laskennallisesti digitaalisessa
pilvipalvelussa. Vaihtoehtoisesti kaupunki voisi perustaa omille tonteilleen sisäisiä sähköverkkoja, joissa
on vain yksi verkkoyhtiön mittari. Kaupunki tarjoaisi
omasta näkökulmastaan helposti ja vaivattomasti tontilla toimiville yrityksille ja asukkaille energiayhteisöpalvelun. IT-kumppanin hallinnoimien alamittareiden
avulla kaupunki laskuttaisi alueella tuotetun aurinkosähkön ja kysyntäjouston, jolloin vältettäisiin sähkönsiirtomaksut.

SUURI OSA HELSINKILÄISISTÄ ASUU
VANHOISSA KERROSTALOISSA, JOISSA
ON MERKITTÄVÄ POTENTIAALI ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEEN.

SUOSITUKSIA - miten kaupunki voi edistää
energiamurrosta:
• Asetetaan kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet ja niille välitavoitteet – oikea taso olisi 80 %
vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.
Ajoissa annettava signaali ohjaa parhaiten kehitystä ja poikii toimenpiteitä. Helsinki voisi liittyä
HINKU-kuntien joukkoon.
• Hanasaaren voimalan sulkemispäätöksen jälkeen
katse on käännettävä nopeasti Salmisaaren ja
Vuosaaren voimaloihin, jotta fossiilisista polttoaineista päästään eroon.
•
Uusiutuvan energian investoinnit törmäävät
usein rahoitusongelmiin. Uusia rahoitusmalleja,
kuten leasingia, pitkäaikaista energian ostosopimusta (PPA) ja joukkorahoittamista, tulee harkita.

Kaupungin tulee kartoittaa ja harkita kaikkien yli
remonttien tapaan. Rakennusvalvonnan tiedot
3–5 prosentin tuoton aurinkosähköinvestointien
taloyhtiöiden peruskorjausaikatauluista voivat auttoteuttamista omassa rakennuskannassa ulkopuolitaa kohdistamaan tukea ja neuvontaa.
sella rahoituksella esim. edullisen kuntarahoituksen • 
Rakentamisen energiatehokkaista valinnoista ja
turvin. Kaupungin omistaman energiayhtiön tuottaloyhtiöiden energiatehokkuustoimista tulee
to-odotuksia tulisi voida tarvittaessa tarkastella.
koota selkeä tietopankki, sillä hyviä vaihtoehtoja
• Rakennusten energiatehokkuuskriteerit tulee
on kustannustehokkaasti saatavilla, mutta tietoa ei
asettaa tiukemmalle. Maankäyttösopimusten ja
löydy kattavasti.
tontinluovutusehtojen tulee kannustaa energian • Tietoa hajautetun energiatuotannon onnistuneista
omatuotantoon ja energiatehokkuuteen uudistuokokeiluista (vrt. HINKU-foorumi) tulee levittää
tannossa. Energiatehokkaampiin peruskorjauksiin
tunnistamalla olennaiset toimijat: asunto-osake
tulee tarjota neuvontaa sekä kannustaa mm. vuokyhtiöiden toimijat, kaupunginosayhdistykset jne.
ranalennuksin, lisärakentamisoikeutta tarjoamalla • Kuluttajille myönnettävä tuki investointeihin ruoktai suoralla tuella.
kisi uusien palvelujen syntymistä – nykyisellään
• Neuvontaa taloyhtiöille tulee parantaa esimerkiksi
kannattavuusongelmaan törmätään jatkuvasti, kun
perustamalla kaupungin hissineuvonnan kaltainen
sähkön hinta on matalalla.
energiaremonttien neuvontapalvelu ja mahdollisesti tukemalla energiaremontteja rahallisesti hissi
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