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Lausunto toivomusponteen (Ylikahri), jonka mukaan kaupungin 
talouden ja toiminnan seurantaraporttiin on lisättävä keskeiset 
ympäristömittarit
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Ympäristökeskus näkee, että aloitteessa mainittujen ympäristötietojen 
(energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja jätteiden määrä) 
sisällyttäminen kaupungin talouden ja toiminnan neljännesvuosittaiseen 
seurantaraporttiin on kannatettava asia. Se lisäisi päättäjien ja 
hallintokuntien johdon tietoisuutta ympäristötunnuslukujen 
kehittymisestä sekä mahdollistaisi nopeamman puuttumisen 
epäsuotuisiin trendeihin. 

Aloitteessa mainittujen tietojen saatavuus neljännesvuosittain ei 
kuitenkaan kaikilta osin ole tällä hetkellä mahdollista. Teknisesti 
saatavilla olisivat kuitenkin seuraavat ympäristötiedot:

• kaupungin omistamien kiinteistöjen energiankulutustiedot 
(vuodesta 2014). 

• kaupungin kiinteistöjen jätekustannukset

Kaupungin omistuksessa olevien julkisten palvelukiinteistöjen ( n. 1200 
kpl) osalta aikataulu näyttäisi siltä, että tilakeskus alkaa saada 
ajantasaisia energiankulutustietoja vasta syksyllä 2013, joten 
seurannan käynnistäminen voisi alkaa vuonna 2014. Lisäksi kaupunki 
on vuokralaisena useissa sadoissa kiinteistöissä (mm. 300 päiväkotia), 
joiden osalta energiatietoja ei ole seurattu. Energian kustannustietojen 
saamisessa on myös oma haasteensa, sillä kaukolämpö laskutetaan 
lähes aina osana vuokraa. Sähkönkulutus puolestaan yleensä 
laskutetaan erikseen vain niissä tapauksissa, kun sama käyttäjä 
hallinnoi koko kiinteistöä. Useamman käyttäjän kiinteistöissä sähkö 
laskutetaan osana vuokraa.

Sähkö olisi melko helposti laskutettavissa usean käyttäjän kohteissa 
joko lisäämällä erillisiä sähkömittarointeja tai jyvittämällä kulutus 
neliöiden perusteella.
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Aloitteessa mainittuja hiilidioksidipäästöjen raportointeja eikä 
jätemäärätietoja ole toistaiseksi mahdollista saada neljännesvuosittain 
ilman merkittäviä lisäpanostuksia seurantajärjestelmien kehittämiseen. 
Myös veden kulutustietojen osalta tietojen saatavuus on heikentynyt 
HSY:n perustamisen jälkeen. 

Edellä mainituista teknisesti saatavilla olevista tiedoista kaupungin 
tason tiedon koostaminen on nykyisillä tietojärjestelmillä vielä jonkun 
verran työtä vaativaa, etenkin energiankulutustietojen osalta. 
Energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen raportoinnista vastaa 
Helsingin Energia, joka pystyy nykyisillä tietojärjestelmillä tuottamaan 
vain vuositasoista tietoa. Kaupungin jätekustannusten tietopohja löytyy 
SAP-järjestelmästä ja sen koostaminen talouden seurantaraporttiin on 
mahdollista joko taloushallintopalveluiden tai tilakeskuksen toimesta.

Ympäristökeskuksen näkökulmasta seurantajärjestelmiä tulisi kehittää 
siten, että hallintokuntien olisi helppo saada tietoa kiinteistöjensä 
hiilidioksidipäästöjen, energian- ja vedenkulutuksen sekä jätemäärien 
kehityksestä. Tietovarannosta tulisi saada koosteita myös 
hallintokuntatasolla. Näiden ympäristötietojen saatavuus mahdollistaisi 
hallintokuntien energia- ja jätetehokkuustoimien aiempaa 
tehokkaamman kohdentamisen. Tällaisen tietojärjestelmän tai 
–varannon kehittäminen tulisi ottaa osaksi kaupungin tietohallinnon 
kehittämistä.
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