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Esitys kaupunginhallitukselle
Hiilivapaan Helsingin puolesta toimivat helsinkiläiset ja järjestöt esittävät
kaupunginhallitukselle seuraavaa:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että
-

Helen Oy:n kehitysohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon
perustuvan hajautetun ratkaisun (kehitysohjelmavaihtoehto 3)
mukaisena,

-

Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen käyttötarkoitusta
muutetaan biolämpökeskusten valmistuttua siten, että
voimalaitostoiminta alueella päättyy ja voimalaitos suljetaan.

-

Helen Oy:n kehitysohjelman toteutus aikataulutetaan niin, että
Hanasaaren voimala voidaan poistaa käytöstä vuonna 2020,

-

Helsingin tavoitteeksi asetetaan siirtyminen täysin uusiutuvaan
energiaan vuoteen 2050 mennessä. Kaupunki laatii yhteistyössä
Helen Oy:n kanssa aikataulutetun toimenpideohjelman tavoitteen
saavuttamiseksi. Toimenpideohjelmassa määritellään myös keinot
Salmisaaren voimalan sulkemiseksi viimeistään vuonna 2025.

Tiivistelmä
Ilmastotieteellisen tiedon perusteella vaarallisen ilmastonmuutoksen
pysäyttäminen tarkoittaa, että fossiilisten polttoaineiden käytöstä
luovutaan kaikkialla maailmassa vuoteen 2050 mennessä.
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Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin energiapoliittiset
linjaukset 30.1.2008. Tavoitteena1 on, että Helsinki vähentää vuoteen
2020 mennessä energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 20 %
vuoden 1990 tasosta ja nostaa vuoteen 2020 mennessä uusiutuvien
energialähteiden osuuden 20 prosenttiin sähkön ja lämmön tuotannossa ja
hankinnassa.
Kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2050
mennessä Helsingin energiantuotanto on hiilineutraalia. Kaupungin
kokonaan omistama energiayhtiö Helen Oy on laatinut linjausten pohjalta
kehitysohjelman kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kaupunginvaltuusto on
hyväksynyt kehitysohjelman 8.12.2010 ja käsitellyt päivitettyä
kehitysohjelmaa 18.1.2012.
Helen on valmistellut kehitysohjelman2 vaihtoehtoisia toteutustapoja CO2päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi.
Aiemmin valmisteltujen vaihtoehtojen rinnalle Helen on valmistellut
kolmannen, suurelta osin hajautettuun energiantuotantoon ja biomassan
käytön lisäämiseen pohjautuvan vaihtoehdon, joka vastaa parhaiten
nykyistä näkymää energiamarkkinoiden kehityksestä ja tulevaisuudesta.
Kehitysohjelman toteutusvaihtoehto 3 mahdollistaa Hanasaaren
kivihiilivoimalan sulkemisen korvaavan tuotantokapasiteetin valmistuttua.
Hanasaaren voimalaitosvaihtoehtojen vaikutuksien tarkastelua varten
koottu työryhmä on laatinut raportin3 päätöksentekoa varten. Työryhmän
mukaan kehitysohjelmavaihtoehto 3 on kaupunkirakenteen, Kruunusillathankkeen, ympäristövaikutusten, riskien, kaupungin kokonaistalouden ja
imagon kannalta paras ratkaisu.

1

http://www.stadinilmasto.fi/tavoitteet/
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_konsernijaosto/Suomi/Esitys/2015/Kanslia_201
5-10-26_Koja_16_El/1023DFDB-839D-40A2-BBB1-B49870DDB65A/Liite.pdf
3
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_konsernijaosto/Suomi/Esitys/2015/Kanslia_201
5-10-26_Koja_16_El/43BA6094-C149-4187-8F7A-9D3A8B70FA9A/Liite.pdf
2
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Jotta Helsinki voi saavuttaa vuotta 2020 koskevat ilmastotavoitteensa,
Helenin kehitysohjelman toteutus on aikataulutettava siten, että
Hanasaaren voimalaitoksen käytöstä voidaan luopua viimeistään vuonna
2020.
Kaupunginjohtaja päätti 1.4.2015 §21 johtajistokäsittelyssä asettaa
työryhmän hajautetun energiantuotannon edistämiseksi sekä kaupungin
kiinteistöjen ja kaupunkirakenteen energiatehokkuuden seurannan
tavoitteiden laatimiseksi. Työryhmän raportin mukaan
energiatehokkuustoimenpiteillä voidaan merkittävästi vähentää
kaukolämmön kulutusta seuraavien 15 vuoden aikana. Kiinteistökohtaisilla
uusiutuvaan energiaan perustuvilla lämmitysratkaisuilla voidaan kattaa
noin viidennes lämmitystarpeesta siten, että hankkeet ovat
teknistaloudellisesti perusteltuja ilman uusiutuvan energian valtiontukia.
Viime vuosien aikana uusiutuvan energian kustannukset ovat laskeneet
vauhdilla, ja maailmanlaajuisesti niiden osuus uudesta
sähköntuotantokapasiteetista on jo nyt suurempi kuin fossiilisten
polttoaineiden4. Suuret eurooppalaiset sähköyhtiöt ovat todenneet, että
niiden on tehtävä mittavia uudistuksia liiketoimintastrategiaansa, jotta ne
pystyvät toimimaan nopeasti muuttuvilla energiamarkkinoilla. Enel, E.On
ja Vattenfall ovat siirtymässä fossiilisesta energiantuotannosta
uusiutuvaan energiaan ja älykkäisiin energiapalveluihin.
Helsinki on ainoa pohjoismainen pääkaupunki, jolla ei vielä ole tavoitteena
siirtyä täysin uusiutuvaan energiajärjestelmään. Helenin kehitysohjelma ja
kaupungin tavoitteenasettelu ovat päivityksen tarpeessa. Helen on
keskittynyt yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon hyötysuhteeseen sillä
välin kun muissa pääkaupungeissa on käynnistetty mittavia strategisia
ohjelmia energian tuotannon ja kulutuksen modernisoimiseksi.

4

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-14/fossil-fuels-just-lost-the-race-against-renewables
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Täysin uusiutuvaan energiaan perustuva energiajärjestelmä on osoitettu
toimivaksi ja taloudellisesti kilpailukykyiseksi ratkaisuksi Suomessa
Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuksessa5. Tällaiseen
järjestelmään siirtyminen on niin ihmisten kuin ympäristön kannalta
järkevin tapa saavuttaa hiilineutraalius Helsingin energiantuotannossa.
Suomen hallituksen tavoitteena on lopettaa kivihiilen energiakäyttö 2020luvun aikana - tasavallan presidentti Sauli Niinistön YK:n
huippukokouksessa vuonna 2014 tekemän ilmoituksen mukaan vuoteen
2025 mennessä. Helsinki tarvitsee selkeän suunnitelman, jonka avulla
kivihiilen käytöstä voidaan luopua kokonaan seuraavan kymmenen
vuoden aikana.
Perustelut
Päästöttömään energiajärjestelmään siirtyminen edellyttää kivihiilen ja
maakaasun käytöstä luopumista. Runsaspäästöisen kivihiilen käytön
korvaaminen energiatehokkuudella sekä uusiutuvilla energialähteillä on
ensimmäinen askel.
Hanasaaren kivihiilivoimalan sulkeminen avaa tien uusiutuvaan,
hiilivapaaseen energiantuotantoon Helsingissä. Jotta kaupunki voi
saavuttaa vuotta 2020 koskevat ilmastotavoitteensa, on Helenin
kehitysohjelmavaihtoehdon 3 toteutus aikataulutettava siten, että
Hanasaaren voimalan käyttö voidaan lopettaa vuonna 2020. Aikaisempien
selvitysten perusteella Hanasaaren voimalan tuotanto voitaisiin korvata
aurinko- ja maalämmön, energiatehokkuuden sekä Salmisaaren
biolämpökeskuksen avulla vuoteen 2020 mennessä (Kuva 1).
Mahdollisuuksien kirjoa laajentavat entisestään

5

Lappeenranta University of Technology. Michael Child & Christian Breyer, NeoCarbon -hanke 7.6.2015.
Vision And Initial Feasibility Analysis Of A Recarbonised Finnish Energy System.
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-

uuden biolämpövoimalan rakentaminen Vuosaareen Helenin
kehitysohjelman toteutusvaihtoehto 3:n mukaisesti
datakeskusten hukkalämpöjen hyötykäyttö
geoterminen lämpö
keskitetyt aurinko- ja lämpöpumppuratkaisut.

Hanasaaren sulkemispäätöksen rinnalle Helsinki tarvitsee suunnitelman,
jonka avulla kivihiilen käytöstä voidaan luopua Salmisaaren voimalassa
viimeistään vuonna 2025. Suunnitelmaa laadittaessa hyödynnetään
kaupungin työryhmän laatimaa selvitystä energiatehokkuuden ja
kiinteistökohtaisen uusiutuvan energiantuotannon mahdollisuuksista sekä
yliopistojen, korkeakoulujen, järjestöjen ja yritysten tuottamaa tietoa.
Vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi Helsinki tarvitsee
myös laajemman, aikataulutetun tiekartan, joka ohjaa kaupungin siirtymää
uusiutuvaan energiaan kaikessa energiantuotannossa ja -kulutuksessa
niin lämmön, sähkön kuin liikenteen osalta. Siinä tuotaisiin yhteen
olemassaolevat, eri osa-alueita koskevat selvitykset ja tarvittavat
lisäselvitykset sekä muodostettaisiin kokonaiskuva lähivuosina ja vuosikymmeninä tarvittavista askelista jo tavoitteeksi asetetun
hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

5 (10)

Suomen suurin ilmastopäätös:
Kohti hiilivapaata Helsinkiä

Esitys

1/2015

13.11.2015

Kuva 1. Energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden potentiaaleja Helsingin
lämmöntuotannossa eri selvitysten perusteella suhteessa nykyiseen kivihiilen
käyttöön.
1)
Lämmönkulutuksen väheneminen nykyisestä ilman energiatehokkuustoimenpiteitä (v.
2020 WWF 2015 mukaan, v. 2030 Helsingin kaupungin mukaan)
2)
Energiatehokkuuden parannukset (v. 2020 WWF 2015 mukaan, v. 2030 Helsingin
kaupungin mukaan)
3)
Aurinko- ja maalämpö (v. 2020 WWF 2013 mukaan, v. 2030 Helsingin kaupungin
mukaan)
4)
Mikäli Salmisaaren biolämpölaitos tuottaisi lämpöä 100 MW teholla 5000 h/a, mikä on
ollut Hanasaaren keskimääräinen käyttöaika
Helsingin kaupunki 2015. Hajautetun energiantuotannon edistämisen selvittäminen sekä
kaupungin kiinteistöjen ja kaupunkirakenteen energiatehokkuuden tavoitteiden ja seurannan
laatiminen.
WWF 2013. Eroon fossiilisista. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013.
WWF 2015. Helsingin energiapäätös. Energiatehokkuus on polttoainevaihtoehdoista paras.
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Energiatehokkuus
Kaupungin julkaiseman, Pöyryn laatiman tuoreen selvityksen mukaan
rakennuskannan energiatehokkuutta parantamalla voidaan vähentää
lämmityksen tarvetta noin 1000 GWh verrattuna kehitykseen ilman toimia
vuoteen 2030 mennessä. WWF:n julkaiseman selvityksen mukaan
kaukolämmön kulutus voidaan lähes puolittaa vuoteen 2050 mennessä.
Energiatehokkuusloikka on suuri mahdollisuus, joka toteutuessaan
säästää helsinkiläisten rahoja.
Uusiutuvan energian tiekarttaan onkin syytä sisällyttää kunnianhimoinen
energiatehokkuusohjelma, jonka myötä kaupunki
- käynnistää investointiohjelman, jossa kaupungin omat kiinteistöt
remontoidaan energiatehokkaiksi nopealla aikataululla.
Takaisinmaksuaika on tyypillisesti alle kymmenen vuotta ja säästöt
merkittävät.
- perustaa rahaston energiatehokkuusremonttien
vauhdittamiseksi yksityisissä rakennuksissa. Rahasto myöntää
lainoja, jotka maksetaan takaisin energiansäästön myötä
kertyneistä säästöistä.
- kokoaa yhteen taloyhtiöiden energiakorjaushankkeita ja
uusiutuvan energian laitehankinta- ja asennusurakoita esimerkiksi
alueittain. Kustannuksia saadaan pudotettua suurten hankkeiden
kilpailutuksen kautta.
- siirtyy energiaa säästävään kaukolämmön hinnoitteluun, jossa
korkeasta energiankulutuksesta maksetaan korkeampaa hintaa.
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Uusiutuvan lämmöntuotannon vaihtoehdot
Helen on kehitysohjelmassaan kartoittanut vaihtoehtoja uusiutuvan
kaukolämmön tuotannon lisäämiseksi ja todennut, että hajautettuun
lämmön erillistuotantoon perustuvat ratkaisut ovat edullisimpia ja sopivat
parhaiten nykyiseen markkinatilanteeseen. Helenin kehitysohjelman
toteutusvaihtoehdossa 3 esitetään Salmisaaren alueella olevan 100 MW
lämpökeskuksen muuntamista toimimaan bioenergialla ja sen
käyttöasteen nostamista. Lisäksi esityksessä rakennettaisiin Vuosaaren
voimala-alueelle uusi, niinikään bioenergiaa käyttävä lämpövoimala.
Kehitysohjelman mukaan nämä investoinnit mahdollistavat Hanasaaren
voimalaitoksen sulkemisen.
Pöyryn laatima hajautetun energiantuotannon6 ja energiatehokkuuden
potentiaalien selvitys on hyödyllinen: on ilmeistä, että kiinteistökohtaisen
uusiutuvan energian potentiaali on merkittävä. Selvityksen mukaan
kiinteistökohtaista aurinko- ja maalämpöä on mahdollista lisätä
teknistaloudellisesti kannattavasti siten, että ne voivat kattaa viidenneksen
kaukolämmön tarpeesta jopa tilanteessa, jossa valtiontukia uusiutuvan
energian investoinneille ei saisi lainkaan.
Kartoituksessa esille tulleen uusiutuvan energian potentiaalin realisointi on
varmistettava osana uusiutuvaan energiaan siirtymisen tiekarttaa.
Tarkemman toimintaohjelman laatimisessa on huolehdittava
avoimuudesta ja laajasta osallistamisesta, jotta kaikki asiantuntemus ja
viimeisin tieto on käytettävissä.
Potentiaaleja on syytä tarkastella myös nykyisten ja mahdollisten tulevien
tuki- ja ohjauskeinojen vaikutuksia vasten, ja laskelmien taustaoletukset
on tärkeää avata julkiseen keskusteluun.

6http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_konsernijaosto/Suomi/Esitys/2015/Kanslia_2015

-10-26_Koja_16_El/D078BF00-A0A6-4ADB-B0CE-1CDB25C39F07/Liite.pdf
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Pöyryn laatima selvitys kuittaa talokohtaisesti tuotetun ylimäärälämmön
myymisen kaukolämpöverkkoon kannattamattomaksi. Hinnat voivat
kuitenkin muuttua sekä kaukolämmön että laitteistojen osalta.
Vaihtoehtojen kirjoa täydentäisivät tarkastelu ja jopa kokeilut siitä, millä
hintatasolla talokohtaisesti tuotettu ylimäärälämpö kannattaa myydä
edelleen kaukolämpöverkkoon ja tarvittaisiinko tässä matalalämpöistä
kaukolämpöverkkoa, jollaista kehitetään esimerkiksi Turussa7.
Täydentävien uusiutuvan lämmöntuotannon vaihtoehtojen kartoitus
Osana uusiutuvan energian tiekarttaa kaupungin on syytä selvittää
datakeskusten hukkalämmön, geotermisen lämmön, suuren kokoluokan
lämpöpumppujen, keskitetyn aurinkolämmön ja lämmön varastoinnin
potentiaalit. Nämä kokoluokaltaan isojen keskitettyjen voimaloiden ja
kiinteistökohtaisten ratkaisujen välissä olevat ratkaisut jäävät Helenin
kehitysohjelman ja Pöyryn laatiman hajautetun tuotannon selvityksen
fokusten väliin. Näillä ratkaisuilla voi kuitenkin olla oleellinen vaikutus
kaukolämmön tuotantoon tulevaisuudessa.
Uusiutuvan sähköntuotannon vaihtoehdot
Pöyryn laatiman selvityksen sekä HSY:n julkaiseman aurinkosähkön
tuotantopotentiaalin aineiston perusteella on ilmeistä, että aurinkosähköllä
voi olla merkittävä rooli Helsingin sähköntuotannossa. Helsingin kattojen
aurinkosähköpotentiaali on hyödynnettävä täysimääräisesti. Tämän
varmistamiseksi uusiutuvan energian tiekarttaan tulee sisällyttää
suunnitelma aurinkosähkön edistämisestä niin kaupungin omissa
kiinteistöissä kuin yksityisissä kiinteistöissä.
Tuulisähkön tuotannon lisäämiselle Helsingissä on kaupungin teettämän
kyselyn8 mukaan asukkaiden enemmistön tuki: 66 prosenttia
7
8

http://www.hs.fi/tiede/a1428986957946
http://www.stadinilmasto.fi/2015/09/14/tuulivoiman-kannatus-helsingissa-65-prosenttia/
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helsinkiläisistä katsoo, että tuulivoiman tuotantoa pitäisi lisätä Helsingin
alueella. Uusiutuvan energian tiekartassa on hyödynnettävä
yleiskaavaprosessin tulokset huomioiden tuulivoiman mahdollisuudet
Helsingin alueella sekä Helen Oy:n toiminnassa myös Helsingin
ulkopuolella. Helen omistaa Oy Mankala AB:n kautta osan Suomen
Hyötytuuli Oy:stä, joka on Suomen suurimpia tuulivoimatoimijoita.
Helsingillä siis on hyvä yhteys osaavaan organisaatioon, jonka avulla
tuulivoiman tuotantoa voisi merkittävästi lisätä.
Uusiutuva energiajärjestelmä
Siirtyminen kohti täysin uusiutuvilla energialähteillä toimivaa kaupunkia ja
yhteiskuntaa merkitsee kokonaisvaltaista muutosta. Uudistukset eivät
koske pelkästään sitä, millaisiin tuotantolaitoksiin investoidaan, vaan myös
järjestelmän toimintaa. Energiankulutus siirtyy vähitellen liikenne- ja
lämmityspolttoaineista sähkön suuntaan. Tuulella ja auringolla tuotettu
sähkö vaihtelee ajallisesti, mikä vaatii erilaisia tasausmekanismeja
turvaamaan järjestelmän toimintaa siinä vaiheessa, kun tuotannosta
suurin osa alkaa olla tuulella ja auringolla tuotettua. Sähkön kysynnän ei
tarvitse olla vakio, vaan esimerkiksi kotitalouksien sähkönkulutusta voi
säädellä niin, että rahaa säästyy ja samalla voimajärjestelmän tasapaino
paranee. Sähköä voidaan myös varastoida nopeasti kehittyvillä teknisillä
ratkaisuilla, mikä osaltaan lisää järjestelmän joustavuutta.
Tulevaisuudessa energiajärjestelmän eri osien automaattinen ohjaus ja
kommunikointi keskenään ovat olennaisia tekijöitä toimivan
kokonaisuuden kannalta. Myös Helenin tavoitteena on oltava uuden
aikakauden joustava energiajärjestelmä.
Avoimuus
Yksityiskohtaisemman toimintaohjelman laatimiseen on otettava mukaan
korkeakoulujen, järjestöjen ja helsinkiläisten asiantuntemus, jotta
varmistetaan, että päätöksiä tehdään parhaan saatavilla olevan ja
ajantasaisen tiedon perusteella.

10 (10)

Suomen suurin ilmastopäätös:
Kohti hiilivapaata Helsinkiä

Esitys

1/2015

13.11.2015

Lisätiedot
Hanna Hakko, Maan ystävät, hanna.hakko@maanystavat.fi, 044 576 9999
Anni Granroth, Ilmastovanhemmat, anni.granroth@gmail.com, 044 303 5705
Laura Meller, Greenpeace, laura.meller@greenpeace.org, 040 180 3322
http://hiilivapaahelsinki.fi

11 (10)

