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§ 169
Yleisten töiden lautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan arvioin-
tikertomuksesta vuodelta 2016

HEL 2016-004947 T 00 03 00

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraavan lau-
sunnon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2016:

5.2 Strategiaohjelman ja ympäristöpolitiikan energiatehokkuustavoitteiden toteuttaminen

Arviointikertomuksessa on tunnistettu hyvin energiatehokkuustavoittei-
den toteutumisen keskeiset haasteet.

Energiatehokkuusasioiden koordinointi toteutuisi paremmin, mikäli 
käyttäjäasiakkailla olisi paremmat mahdollisuudet hyödyntää kulutustie-
toja ja tehdä säästötoimenpiteitä yhteistyössä kiinteistön omistajan se-
kä kiinteistöhuollon kanssa.

Kaupunkikonsernin energiaseurannan kehitystyötä jatketaan. Jo käyn-
nistyneen kehitystyön tavoitteena on kulutusten lisäksi olosuhteiden ja 
järjestelmien toiminnan seurannan mahdollistaminen sekä tiedon jaka-
minen Helsingin kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Kaivumaiden kiertotalouden edellytys on kierrätysalueiden saatavuus. 
Aluerakentamiskohteiden valmistuttua tarvittavia kierrätysalueita ei ole 
aikaisempaan tapaan hyödynnettävissä, mikä vaikeuttaa kaivumaiden 
kiertotalouden hyvää toteutumista.

Energiankulutuksen raportoinnin kehittäminen on jatkuvaa ja merkittä-
vimpien säästökohteiden tunnistamista. Jatkossa kaluston energiate-
hokkuuteen sekä polttoainevalintoihin tullaan kiinnittämään enemmän 
huomiota.

Käsittely

Esittelijän muutos: Kappaleen 4 ensimmäinen virke muutetaan muo-
toon: "Kaupunkikonsernin energiaseurannan kehitystyötä jatketaan."

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388

janne.penttinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, yleisten töiden lautakunta
2 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016
3 Arviointikertomus 2016, kohta 5.2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Yleisten töiden lautakunta antaa tarkastuslautakunnalle seuraavan lau-
sunnon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2016:

5.2 Strategiaohjelman ja ympäristöpolitiikan energiatehokkuustavoitteiden toteuttaminen

Arviointikertomuksessa on tunnistettu hyvin energiatehokkuustavoittei-
den toteutumisen keskeiset haasteet.

Energiatehokkuusasioiden koordinointi toteutuisi paremmin, mikäli 
käyttäjäasiakkailla olisi paremmat mahdollisuudet hyödyntää kulutustie-
toja ja tehdä säästötoimenpiteitä yhteistyössä kiinteistön omistajan se-
kä kiinteistöhuollon kanssa.

Rakennusvirasto jatkaa kaupunkikonsernin energiaseurannan kehitys-
työtä. Jo käynnistyneen kehitystyön tavoitteena on kulutusten lisäksi 
olosuhteiden ja järjestelmien toiminnan seurannan mahdollistaminen 
sekä tiedon jakaminen Helsingin kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Kaivumaiden kiertotalouden edellytys on kierrätysalueiden saatavuus. 
Aluerakentamiskohteiden valmistuttua tarvittavia kierrätysalueita ei ole 
aikaisempaan tapaan hyödynnettävissä, mikä vaikeuttaa kaivumaiden 
kiertotalouden hyvää toteutumista.

Energiankulutuksen raportoinnin kehittäminen on jatkuvaa ja merkittä-
vimpien säästökohteiden tunnistamista. Jatkossa kaluston energiate-
hokkuuteen sekä polttoainevalintoihin tullaan kiinnittämään enemmän 
huomiota.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 12.4.2017 § 41 arviointikertomuk-
sen vuodelta 2016 ja päättänyt pyytää tarvittavat lausunnot toimielimiltä 
10.5.2017 mennessä. Tarkastuslautakunta pyysi yleisten töiden lauta-
kunnan lausunnon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2016 
kohdasta 5.2 Strategiaohjelman ja ympäristöpolitiikan energiatehok-
kuustavoitteiden toteuttaminen. Kyseinen kohta sekä lausuntopyyntö 
arviointikertomuksesta ovat liitteenä.
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