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§ 448
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponnesta koskien mahdolli-
suuksia edistää maalämmön käyttöä Postipuistossa esimerkiksi 
tontinluovutusehdoissa tai muilla keinoilla

HEL 2018-005450 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Tuomas Rantanen: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Björn, tonttiasiamies, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Maalämpö on ekologinen ja kestävän kehityksen mukainen energia-
muoto, jonka hyödyntäminen on lisääntynyt etenkin pientaloalueilla. 

Maalämpöjärjestelmässä hyödynnetään auringosta maahan, kallioon 
tai veteen sitoutunutta lämpöenergiaa, jota siirretään lämpöpumppujen 
avulla muun lämmitysjärjestelmän käyttöön. Lämpöenergia kerätään jo-
ko syvien lämpökaivojen tai maahan lähelle pintaa laajalle alalle asen-
nettavien lämmönkeruuputkistojen avulla. Maalämpöä voidaan hyödyn-
tää kiinteistössä sisäilman ja käyttöveden lämmitykseen sekä tarvit-
taessa myös jäähdytykseen.
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Maalämmön hyödyntämisessä tarvittavat lämpöpumput toimivat säh-
köllä. Lisäksi sähköä tarvitaan käyttöveden loppukuumennukseen ja 
lämpöenergian tuotantoon kylminä päivinä, jolloin lämpöpumppujen te-
ho ei yksistään riitä. Sähkön osuus on noin kolmannes maalämpöjär-
jestelmän tuottamasta uusiutuvasta energiasta. 

Postipuiston asemakaavan muutosalueen asuinkerrostalotontit ovat 
kallioisia ja pieniä, joten maalämmön hyödyntäminen on alueella haas-
teellista ja mahdollista lähinnä lämpökaivojen kautta. Pientaloissa läm-
pökaivot ovat noin 150 - 200 metriä syviä. Kerrostaloissa maalämmön 
hyödyntäminen vaatii kuitenkin useiden lämpökaivojen toteuttamista ja 
usein lämpökaivot ovat myös huomattavasti syvempiä, nykyisin jopa 
500 - 600 metriä syviä.

Maalämpöjärjestelmän rakentaminen on luvanvaraista (MRA 62 §). Lu-
paharkinnassa otetaan huomioon muun muassa lähistöllä olevat tai 
alueelle suunnitellut maanalaiset rakenteet, toiset lämpö- ja porakaivot 
sekä tärkeät pohjavesialueet. Postipuiston alueella muun muassa maa-
nalaiset huoltotunnelit vaikeuttavat lämpökaivojen sijoittamista osalle 
tonteista. Lupaviranomaisena lämpökaivojen osalta toimii rakennusval-
vontapalvelut. Viranomaisluvan myöntäminen edellyttää myös maano-
mistajan suostumuksen lämpökaivojen toteuttamiselle. Maaomaisuu-
den kehittäminen ja tontit -palvelu arvioi maanomistajan suostumuksen 
myöntämisen edellytyksiä kaupungin omistamien tonttien osalta. Sa-
moin se valmistelee ja myöntää kaupungin omistamien naapuritonttien 
osalta naapurin suostumukset (lausunnot). 

Helsingin kaupungin omistamilla tonteilla ei yleensä rajoiteta lämpökai-
vojen tekemistä, mikäli asiassa muutoin noudatetaan kaupungin ohjeis-
tusta. Kenellekään ei ole kuitenkaan mitään subjektiivista tai lakiin pe-
rustuvaa oikeutta saada lämpökaivoa toisen omistamalle alueelle. Maa-
nomistajan lupa myönnetään liitteen 1 lämpö- ja porakaivot ym. -ehdos-
ta ilmenevin edellytyksin ja kaupungin vastuuvapautta koskevin lausek-
kein. Lisäksi ehdossa on sovittu vuokranantajan vaatimuksesta tietyin 
edellytyksin vuokralaisten toimesta ja kustannuksella tapahtuvasta po-
rareikien täyttämisestä ja sivusuuntamittauksista. Vastaava ehto sisäl-
lytetään myös myytävien tonttien kauppakirjoihin.

Liitteen 2 kartassa on esitetty, mihin tonttien varauksiin ja -luovutusa-
siakirjoihin on Postipuiston alueella jo sisällytetty edellä mainittu lämpö- 
ja porakaivoja ym. koskeva ehto. Tavoitteena on sisällyttää ehto jatkos-
sa myös kaikkiin alueelle myöhemmin tehtäviin tonttien varauksiin ja -
luovutusasiakirjoihin.  

Tonttien varauksissa ja -luovutuksissa ei voida suoraan suosia tiettyä 
energiamuotoa yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja kilpailun edistämi-
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nen huomioiden. Suomessa on lähtökohtaisesti lämmitysmuodon valin-
nan vapaus. Mikäli varauksensaaja on itse esittänyt kyseistä energia-
ratkaisua tontinvarauksen (esimerkiksi ilmoittautumis- ja neuvottelume-
nettelyn tai laatu- ja hintakilpailun) yhteydessä, voidaan kyseisen ener-
giamuodon toteuttaminen sisällyttää tonttien varaus- ja tontinluovutu-
sehtoihin. Kuluttajien/ asukkaiden edun mukaista on, että energiamark-
kinat ovat mahdollisimman kilpaillut ja markkinoiden annetaan vapaasti 
määrittää kuhunkin tilanteeseen sopivin energiaratkaisu. Olosuhteiden 
muuttuessa energiamuodon tulisi olla vapaasti valittavissa ja muutetta-
vissa. Kaupungin tulisi siten puuttua energiamarkkinoiden toimintaan 
mahdollisimman vähän esimerkiksi kaavoituksen ja tontin luovutuksen 
kautta. 

Maalämpöjärjestelmän, samoin kuin muidenkin energiajärjestelmien, 
tulee olla energia- ja kustannustehokas, ekologinen sekä taloudellisesti 
kannattava ja kilpailukykyinen. Energiamuodon valinta perustuu usei-
siin eri tekijöihin, eikä tontin varauksilla ja -luovutuksilla ole syytä rajoit-
taa näitä valintamahdollisuuksia. Rakentajat/rakennuttajat päättävät it-
se, minkä energiamuodon valitsevat. Maalämmön valintaan puoltavat 
muun muassa alhaiset käyttökustannukset, toimintavarmuus ja järjes-
telmän pitkäikäisyys (noin 15 - 20 vuotta) sekä ekologisuus ja päästöt-
tömyys. Valintaa heikentää sen sijaan melko korkeat investointikustan-
nukset ja usein tilan puute (pienet tontit). 

Vakiintuneen käytännön mukaan tonttien varauksissa ja -luovutuksissa 
ei voida suoraan määrätä tietyn energiamuodon käytöstä (lämmitys-
muodon valinnan vapaus). Mikäli varauksensaaja on itse ehdottanut 
kyseistä energiaratkaisua tontin varauksen yhteydessä, voidaan ener-
giamuodon toteuttaminen sisällyttää tonttien varaus- ja luovutusehtoi-
hin. Mainittuihin ehtoihin voidaan joka tapauksessa sisällyttää edellä 
mainittu lämpö- ja porakaivot ym. -ehto, joka osaltaan lisää rakenta-
jien/rakennuttajien tietoutta maalämmön toteutusmahdollisuuksista ja 
edistää siten myös maalämmön käyttöä kaupunkialueilla. Ehto on maa-
lämmön toteuttamisen osalta mahdollistava, ei velvoittava.

Lisäksi kaikkiin tontinvarauksiin ja lyhytaikaisiin maanvuokrasopimuk-
siin, kuten Postipuiston pohjoisosassa, sisällytetään nykyisin liitteen 1 
mukainen energiatehokkuusehto. Tämä Suomen rakentamismääräys-
kokoelmaan perustuva ehto ohjaa rakennusten toteuttamista energiate-
hokkaampaan suuntaan, jättäen kuitenkin energiamuodon valinnan ra-
kentajien/rakennuttajien ratkaistavaksi. Käytännössä ehto ohjaa raken-
tamista ekologisempaan ja uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäväm-
pään suuntaan, edistäen siten myös maalämpöjärjestelmien toteutta-
mista.   
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Kaupunkiympäristölautakunta toteaa lisäksi, että kaupunginkanslian toi-
mesta Postipuiston alueelle on tekeillä Hiilineutraali Helsinki toimenpi-
deohjelmaan liittyvä geoenergiaselvitys, jonka tavoitteena on selvittää 
aikaisempaa perusteellisemmin, millaisilla keinoilla alueen maalämpöä 
voitaisiin hyödyntää mahdollisimman kustannustehokkaasti nyt ja tule-
vaisuudessa. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa 
2018 - 2019, ja sen tuloksia pyritään mahdollisuuksien mukaan hyö-
dyntämään Postipuiston alueen myöhemmin, vuosina 2021 - 2028 to-
teutettavissa optiokortteleissa 17114, 17116 ja 17117, Asuntotuotanto-
toimistolle varatuissa kortteleissa 17123 ja 17129, sekä varaamatta 
olevassa korttelissa 17130. 

Lisäksi kiinteistöviraston johtoryhmä on 29.5.2017 asettanut työryh-
män, jonka tehtävänä on päivittää kaupungin yhteinen linja maalämpö-
kaivojen lupakäytäntöön ja kiinteistöoikeudellisiin kysymyksiin. Työryh-
män tavoitteena on täydentää vuonna 2010 julkaistua ”Maa- ja vesiläm-
pötyöryhmän raportti lainsäädäntöön, lupakäytäntöön, kaavoitukseen ja 
tontinluovutukseen ehdotettavat muutokset” siten, että nykykäytännön 
mukaiset aikaisempaa syvemmälle ulottuvat maalämpökaivot ja ener-
giakentät sekä näiden vaikutus ympäristöön otetaan huomioon kaavoi-
tuksessa, tontinluovutuksessa ja lupien myöntämisessä. Työryhmän ra-
portti on tarkoitus saattaa kaupunkiympäristölautakunnalle tiedoksi ke-
vään 2019 aikana.

Selvitykseen liittyen maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu on 
teettänyt Postipuiston alueella kuusi pystysuoriksi aiottua noin 300 met-
riä syvää lämpökaivoa. Ensimmäiset kolme koeporausta suoritettiin ny-
kyisin yleisesti käytössä olevalla lämpökaivojen poraustekniikalla. Sivu-
suuntamittausten perusteella taipumat lämpökaivoissa olivat noin 79 - 
85 metriä. Kaikki kolme lämpökaivoa ulottuivat siten naapurikiinteistö-
jen puolelle. Jälkimmäiset kolme koeporausta tehtiin ns. suoruuspo-
raustekniikalla, jolloin taipumat vaihtelivat 11 - 22 metrin välillä. Voi-
massa olevien ehtojen mukaan lämpökaivo ei saa sijaita 7,5 metriä lä-
hempänä tontin rajaa ilman naapurin suostumusta. Ohje perustuu ai-
emmin yleisesti käytössä olleisiin nykyisiä lämpökaivoja huomattavasti 
matalampiin poraussyvyyksiin. Mitä syvemmälle lämpökaivot ulottuvat, 
sitä suurempia ovat niiden taipumat ja alue, jolta lämpökaivot keräävät 
kallioon varastoitunutta energiaa. Lämpökaivojen taloudellinen mitoitus 
ja vaikutus ympäröivien kiinteistöjen maalämmön hyödyntämismahdolli-
suuksiin tulee siten varmistaa tontinluovutusehdoissa.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2018 5 (5)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/8
25.09.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Kaupunginvaltuusto päätti 25.4.2018 (90 §) Pasilan Postipuiston ase-
makaavan muutoksen (nro 12475) vahvistamisen yhteydessä hyväksyä 
valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponnen, jonka mukaan kaupungin-
valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet edistää maaläm-
mön käyttöä Postipuistossa esimerkiksi tontinluovutusehdoissa tai muil-
la kaupungin käytössä olevilla keinoilla.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan toivomusponnesta lausunnon kaupunginhallitukselle 12.10.2018 
mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Björn, tonttiasiamies, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi

Liitteet

1 Lämpö- ja porakaivot ym. -ehto
2 Lämpö- ja porakaivot ym. -ehto tontinvarauksissa ja -luovutuksissa
3 Kivekäs Otso, toivomusponsi 1, Kvsto 25.4.2018, asia 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Maria Nelskylä, Timo Linden ja Anna Villeneuve


