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Vastaus valtuutettu Leo Straniuksen kysymykseen koskien Helsin-
gin Energian ominaispäästöjen ilmoittamista

HEL 2013-000865 T 00 00 03

Kaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Leo Stranius kysyy mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus
ryhtyy, jotta päästöt ilmoitettaisiin Helsingin Energian osalta omien tuo-
tantolaitosten ja voimalaitososuuksien päästöjen perusteella kuluttajille
totuudenmukaisesti.

Vastauksena kaupunginjohtaja toteaa Helsingin Energian antamaan
selvitykseen perustuen seuraavaa:

Päästöjä voidaan tarkastella sekä tuotantolähtöisesti että kulutuslähtöi-
sesti. Helsingin Energia ilmoittaa päästönsä näillä molemmilla tavoilla,
mihin kysyjäkin viittaa kirjeessään.

Tuotantolähtöisessä tarkastelussa Helsingin Energia ilmoittaa tuotan-
toselosteessaan koko energianhankinnan ominaispäästöt, joita ei ole
eriytetty lopputuotteille lämmölle, sähkölle ja jäähdytykselle. Tuotan-
toselosteessa on mukana Helsingin alueella tapahtuva energiantuotan-
to ja voimaosuudet sekä ostosähkö.

Kulutuslähtöisessä tarkastelussa asiakkaan käyttämän Helsingin Ener-
gialta ostetun kaukolämmön ja sähkön ominaispäästöt ilmoitetaan tuo-
tekohtaisesti.

Helsingin Energian päästötiedot julkaistaan vuosittain vuosikertomuk-
sessa, nettisivuilla ja asiakaslehdissä. Tiedot eri vuosilta ovat vertailu-
kelpoisia. Nettiosoitteet näkyvät kuvassa 1.

Kaukolämmön ominaispäästön laskenta perustuu EU:n ja Suomen
standardin mukaiseen primäärienergiamenetelmään, joka ottaa huomi-
oon lämmön ja sähkön yhteistuotannon hyödyn verrattuna näiden eril-
listuotantoon. Tarkastelussa on koko energiajärjestelmän tehokkuus.

Helsingin Energialta ostetun sähkön ominaispäästö ilmoitetaan lain
edellyttämällä tavalla. Ilmoittamistapa perustuu sähkönmyyjän todelli-
seen fyysiseen hankintaan edelliseltä kalenterivuodelta. Helsingin
Energian sähkönmyyntiliiketoiminto hankkii sähkönsä avoimilta tuk-
kusähkömarkkinoilta. Kuva 2 kuvaa pelkistetysti sähkömarkkinaa, jossa
tuottajat myyvät  tuottamansa sähkön pörssiin ja vähittäismyyjät hank-
kivat sähkönsä tukkumarkkinoilta (=pörssistä).
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Energiamarkkinavirasto on todennut Helsingin Energian ilmoittamista-
van olevan säädösten mukainen. Jatkossa sähkön alkuperän sidonnai-
suus fyysiseen sähkönhankintaan korvataan erillisillä sähkön alkuperä-
todistuksilla, mutta säädösten muutostyö ei ole vielä valmistunut.
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