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Johtokunta piititti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijiin
ehdotuksen mukaisen lausunnon.
Pdytakirjanote kaupunginhallitukselle.
Lisiitiedot:
Martti Hyvonen, ympiiristdjohtaja, puhelin 617 2075.

Hallintokeskus on pyytanyt Helsingin Energian johtokunnalta lausuntoa Helsingin ekologisesti kestdvdn rakentamisen ohjelman
2012-2018 (EkoRak) osasta B: lnfrarakentaminen kaupunginhallitukselle 30.9.201 1 mennessd.
Taustaa
EkoRak sisiiltiiti rakentamisen tavoitteita ja toimenpiteitd osana Helsingin ekologisen kestdvyyden ohjelmaa, jonka kaupunginhallitus on
1 6. 5.2005 hyvEiksynyt ohjeellisena noudatettavaksi. I nfrarakentamisen
ohjelma on nyt aiheen toinen osa, joka on HKR:n toimesta laadittu yhteistydssdi virastojen ja liikelaitosten, myos Helsingin Energian ja Helen
Sihk6verkko Oy:n kanssa. 123 sivuisessa Ekorak B -ohjelmassa mddritella€in kaupu ngin kiiytettiivissd olevat keinot ekologisesti kestdvdn
infrara kentamisen ed istdm iseen. Toi men pideohjel massa kuvataan infrarakentamisen el in kaarivai heiden (kaavoitus ja esisuu n n ittelu, su u nn ittelu, rakentaminen, vastaanotto, takuuaika ja ylliipito) tavoitteita, toimen piteitti ja vastu utahoja. Toi men piteiden resu rssitarve on uokiteltu
vti h ii ise ks i, ko hta a iseksi ta i merkitttivti ks i.
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EkoRak B ohjelmassa todetaan, ettd Helsingin Energian ekologisesti
kestdvdn infra ra kentamisen tila on kiitettiivii. Tu levaisu udessa tdrkei mpidi toimen piteitii tulevat olemaan energ iahuollon ennakoi nti, asiakasryhmien uusiin tarpeisiin vastaaminen sekd kansalaisten ja poliitikkojen
energiahuollon tietdmyksen lisddminen.
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Helsingin Energia on toteuttanut kehityshankkeita ja laatinut myds kehitysohjel man, joiden perusteina ovat kaupungi nvaltu uston Helsingille
asettamat ilmastopoliittiset tavoitteet sekd Helsingin tavoitteet kaupunkitilan kiiyt6n suhteen. Kehityshankkeita ovat olleet esimerkiksi konesal ien kau kojtiiihdytys ja n i iden hu kkal€immdn hyodyntdm inen, Honkasuon alueen matalaltimp6inen kaukoliimpd, Kalasataman iilykiis
sdh kdverkko, verkostojen kaivu utydmaiden keh ittiiminen sekd energiahuol lon ylliipidon mobi ilitietojiirjestelmii. Helsi ngin Energia on mu kana
myos siihk6autojen tarvitsema n i nfran rakentamisessa ja toteuttanut
ensi mmdisen sdh k6autojen katu latauspisteen Ru nebergin kad ulle.
Kannanotto

Helsingin Energia katsoo, ettti infrarakentaminen on keskeinen perusta
al ueiden ja rakenn u sten energiatehokkaille, il mastomyottiisille ja iilykkiiil le sdh kdn, ltimm ityksen ja jiiii hdytyksen ratkaisu il le. Helsi ngi n
Energia ja Helen Siihkdverkko Oy voivat vaikuttaa kaikkiin em. elinkaarivaiheisiin niin asiantuntijan, tilaajan kuin tuottajankin roolissa.
Ratkaisujen reunaehdot kuten tilatarpeet tulee ottaa huomioon kaavoituksessa.
Helsingin Energia korostaa, ettti kestiivat ja pitkiiikiiiset energiahuoltoratkaisut ovat vdlttdmdttdmid. EkoRak B -ohjelma on hyvd erityisesti
ta rkastellessaan infrarakentam ista el in kaarintikdku lmasta. Ti ivistyvd
kau pu n ki raken ne mahdol istaa kau koliimm ityksen ja kau kojaahdytyksen sekd niiden pohjalta rakentuvien liimmitysratkaisujen ekotehokkaan hyodyntdimisen. MyOs kaupungin omassa rakentamisessa tulee
osaoptimoinnin sijaan huomioida koko kaupunkialueen energiatehokkuus. Infrarakentaminen on yhteistii kenttiiii monille eritoimijoille, jonka
takia saattaisi olla aiheellista lisiitii EkoRak B -ohjelmaan infrarakentamisen kokonaiskoordinaatiosta vastaava taho tai henkil6.
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