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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.09.2021 § 420
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Täyden palvelun energiarenessanssia koskevassa ryhmäaloitteessa 
ehdotetaan, että kaupunki ottaisi kokonaisvaltaista vastuuta yksityisten 
asuntoyhtiöiden energiatehokkuushankkeista. Kuten ryhmäaloitteessa 
todetaan, rakennusten lämmittämiseen liittyvien kasvihuonepäästöjen 
vähentäminen on erittäin tärkeässä asemassa, jotta Helsinki voi olla hii-
lineutraali vuonna 2035. Helsingin rakennusvalvontapalveluiden kanta 
kuitenkin on, että nykyistä energiarenessanssitoimintaa ei voida laajen-
taa aloitteessa esitetyllä tavalla.

Energiarenessanssitoiminta on vasta aloitettu ja on tärkeää, että palve-
lua kehitetään taloyhtiöiden tarpeet huomioiden. Toiminnan laajentami-
nen sille tasolle, jota aloitteessa esitetään, on kuitenkin ongelmallista. 
Huomioitavia ongelmakohtia tai kysymyksiä olisivat muun muassa seu-
raavat seikat:

 Aloitteessa esitetty toimintamalli ei kuulu kunnan toimialaan vaan se 
on ”markkinaehtoista” toimintaa. 
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 Heikentäisikö suunnittelutyön siirtäminen kunnalle suunnittelualan 
yritysten toimintaedellytyksiä?

 Vaatisiko toiminta oman liikelaitoksen perustamista ja olisiko liike-
toiminta tasapuolista? Osaavista suunnittelijoista on kova kilpailu 
yksityisellä puolella eli pätevän työvoiman palkkaaminen voi olla 
haastavaa.

 Onko suunnitteluvastuun ottaminen soveliasta kaupungin toimintaa 
ja miten toimittaisiin esim. ristiriitatilanteissa? Miten suunnittelu sekä 
hankkeiden toteutus sopisi energiarenessanssitoiminnan rooliin 
suhteessa rakennusvalvontaan?

 Pääkaupunkiseudulla rahoituksen saaminen ei tyypillisesti ole on-
gelma taloyhtiöille.

 Miten määritellään aloitteessa esitelty 10 % energiakustannusten 
pienenemisestä?

 Energiahankkeita voidaan jo toteuttaa niin, että niiden vastikevaiku-
tus on nolla tai jopa vastiketta pienentävä eli osakas ei lähtökohtai-
sesti joudu taloudellisesti huonompaan asemaan.

 Miten toiminta suhtautuisi ARA:n tukiin? 

Näistä seikoista johtuen energiarenessanssitiimin toiminnassa on tar-
koituksenmukaista pysyä tasapuolista neuvontaa antavana tahona, ei-
kä laajentaa toimintaansa sellaisille osa-alueille, joilla on jo olemassa 
hyvin toimivat ja vakiintuneet toiminnanharjoittajat. Lisäksi on huomioi-
tava, että kaupunki vastaa oman kiinteistökantansa ylläpidosta sekä 
kehittämisestä ja on luontevaa, että muut kiinteistöjen omistajat huoleh-
tivat omista velvoitteistaan. 

Nykyisellään Energiarenessanssitiimi tarjoaa puolueetonta neuvontaa 
ja tietoa taloyhtiöille ja auttaa energiahankkeiden läpiviennissä. Toi-
minnan tavoitteena on yksityisen asuinrakennuskannan energiankulu-
tuksen pienentäminen osana Helsingin hiilineutraaliustavoitteita. Ener-
giarenessanssitiimi aloitti 1.3.2021, jonka jälkeen yli 100 taloyhtiötä on 
ottanut tiimin asiantuntijoihin yhteyttä. Toimintaa kehitetään syksyn 
2021 ja kevään 2022 aikana taloyhtiöiltä kerättävän palautteen perus-
teella.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Petri Perkiömäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 26418

petri.perkiomaki(a)hel.fi


