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Helsingin kaupunginvaltuusto päätti huhtikuussa strategiaohjelmastaan valtuustokaudelle. 
Siellä valtuusto linjasi monta asiaa ja ne näyttävät nyt suuntaa Helsingin kehittymiselle ja 
toiminnan ohjaukselle. 
 
Jatkona edellisen kaupunginvaltuuston aloittamalle keskustelulle ilmastonmuutoksesta uusi 
valtuusto linjasi että Helsinki on nyt eturivin toimija globaalin vastuun kantamisessa. Käytän-
nössä linjaus pitää sisällään ympäristönsuojelun, hankintapolitiikan ja ennen kaikkea ilmas-
tonmuutoksen torjumisen. Tässä vaiheessa emme tietenkään voi tietää yksityiskohtaisesti, 
mitä kaikkea se tarkoittaa, mutta eräänä lähtökohtana on ilman muuta Euroopan unionin lin-
jaus energiatehokkuudesta. Tämä linjaus tunnetaan yleisimmin 20-20-20 – linjauksena        
(= 20% pienemmät kasvihuonepäästöt, 20 % parempi energiatehokkuus ja uusiutuvien ener-
gialähteiden osuuden kasvattaminen 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 
1990). Tammikuussa 2008 Helsingin kaupungin valtuusto hyväksymät energiapoliittiset linja-
ukset ovat synkronissa EU:n 20-20-20 tavoitteen kanssa. 
 
Aivan tyhjästä Helsinki ei luonnollisestikaan ole sotaan lähdössä. Helsingin energiansäästön 
historia ulottuu jo yli kolmenkymmenen vuoden taakse. Menemättä sinne sen kauemmas voi 
todeta, että Helsinki on eturivin toimija valtion ja kaupungin välisessä yhteistyössä alalla. Hel-
singillä on menossa neljäs sopimuskausi entisen kauppa- ja teollisuusministeriön, nykyisen 
työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energia säästön ja energiatehokkuuden edistämisen alu-
eella. Uusin sopimus on vuodelta 2007. Tässä sopimuksessa energiansäästötavoitteet ase-
tettiin EU:n energiapalveludirektiivin mukaisesti 9 %:iin vuoteen 2016 mennessä. Vertailuvuo-
tena on vuosi 2005. 
 
HKR-Rakennuttaja on kuitenkin viime vuonna tehnyt ensimmäisen toimenpideohjelman, jos-
sa on energiansäästön osalta tavoite asetettu 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Kaupungin-
hallitus on hyväksynyt kyseisen ohjelman 15.6.2009 ja sen toimeenpano on eräiden osapro-
jektien osalta jo käynnissä. 
 
Kaupunkikonsernin energiankäytöstä noin 80 % kuluu kaupungin omistamissa rakennuksis-
sa. Siksi edellä mainitun toimenpideohjelman olennainen osa ovat kaupungin omistamat kiin-
teistöt, mukaan lukien kaupungin omistamat asunnot. Lähtökohtana on jatkossa matalaener-
giarakentaminen sekä uudistuotannon että korjausrakentamisen osalta. On helppo olettaa, 
että matalaenergiakohteiden lisäksi varsinkin uudistuotannon puolella tavoitteet tullaan aset-
tamaan vielä korkeammalle. Missä määrin voidaan puhua passiivienergiakohteista tai ei jää 
nähtäväksi tarkemman tarkastelun pohjalta.  
 
Asuinrakennusten kohdalla, jotka ovat tämän MET-hankkeenkin pääkohde, toinen merkittävä 
asia on kaupungin asunnoille energiakatselmusten perusteella tehtävät toimenpiteet. Näillä 
tähdätään saatavan vähintään yhtä suuri säästö kuin edellä mainitussa rakentamistapamuu-
toksessa sinällään syntyy. 



 
Kaikkein olennaisin on vielä jäljellä. Rakentaminen, korjaaminen, katselmoiminen – ne kaikki 
ovat tällaisia teknillisiä niin sanotusti insinööritieteellisiä keinoja luoda edellytyksiä energiate-
hokkuuden parantamiseen. Se ei kuitenkaan vielä riitä. Tärkeintä on muuttaa ihmisten tottu-
muksia. Muuttaa hoito- ja huoltohenkilöstön toimintatapoja, lisätä asiantuntemusta ja kette-
ryyttä tarkoituksella, että paremman hoidon ja nopeampien korjauksien sekä tehokkaamman 
säädön ja kulutusseurannan avulla saadaan trimmatuksi kulutusta alaspäin – sisäilman laa-
tua huonontamatta. 
 
Kaikkein suurin potentiaali toki on siinä, miten asukkaat toimivat ja miten heidät saadaan 
tuomaan se kaikkein suurin panos kamppailuun ilmastonmuutosta vastaan. Tältä osin on pal-
jon tehty, mutta vielä paljon enemmän on tekemättä. Ihmisten kulutustottumusten ja käyttäy-
tymisen muuttaminen ei ole kovin yksinkertainen eikä kovin nopea asia. Todennäköisesti uu-
sissa rakennuksissa varsin pitkälle tullaan siirtymään eurooppalaiseen tapaan mitata nykyi-
sen käyttäjäsähkön lisäksi muut käytettävät energiamuodot käyttäjä- eli huoneistokohtaisesti. 
Tässäkin asenne ratkaisee. Esimerkiksi Hollannissa on täysin normaalia, että huoneiston 
lämmitykseen ja jäähdytykseen kuluva energia sekä vesi mitataan huoneistokohtaisesti ilman 
sen kummempia purinoita siitä kenellä on päätyhuoneisto ja kenellä ei. Toki tämä käytäntö 
on syntynyt vähitellen sillä tavoin, että ihmiset hankkivat asunnon tietäen nämä lähtökohdat 
onpa sitten kysymyksessä omistus- tai vuokra-asunto.  
 
Helsinki oli aivan eturivissä, kun käynnistettiin eurooppalaisten kaupunkien nyttemmin hyvin-
kin yhteiseksi kokema Covenant of Mayors eli kaupunginjohtajien sopimus –hanke. Helsinki 
oli järjestämässä ensimmäistä hanketta eteenpäin vievää konferenssia ja tällä hetkellä tähän 
kaupunginjohtajien sopimukseen on liittynyt jo yli seitsemänsataa eurooppalaista kaupunkia 
tai kuntaa. Tavoitteena on pienentää CO2 päästöjä vähintään 20 %.  
 
Tämän projektin tarkoituksena on ennen kaikkea esimerkillä vaikuttaa juuri tuohon edellä ku-
vaamaani ihmisten käyttäytymiseen. Toki Covenant of Mayors –hanke tulee pitämään sisäl-
lään myös paljon aivan konkreettisia toimenpiteitä, mutta tärkeintä on saada kunkin kaupun-
gin asukkaat mukaan tähän yhteiseen talkootyöhön. 
 
Covenant of Mayors:in koordinoijana toimii järjestö nimeltä Energie- Citiés. Järjestöön kuuluu 
tällä hetkellä yli 1000 kaupunkia 26 eri maassa. Helsinki on ollut mukana senkin toiminnassa 
jo toistakymmentä vuotta ja tällä hetkellä kuulumme Energie-Citesin johtokuntaan. Toimin 
myös tämän johtokunnan varapuheenjohtajana. Yhteydet ovat siis hyvät. Energy Cities:in 
yhtenä päätavoitteista on kerätä eri kaupungeista niin sanottuja hyviä käytäntöjä ja levittää 
niitä koskevaa tietoa kaikille mukana oleville ja käynnistää yhdessä jäsenten kanssa uusia 
projekteja asian eteenpäin viemiseksi. Uskon, että Energie-Citesissä ollaan kiinnostuneita 
myös Maunulan alueellisesta MET-hankkeesta.  
 
 
Sen ohella, että helsinkiläiset kokevat itsensä helsinkiläisiksi, he samaistuvat asuinaluee-
seensa; meillä on munkkiniemeläisiä, meillä on haagalaisia ja meillä on maunulalaisia. Tätä 
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta kannattaa ehdottomasti käyttää apuna, kun pyritään johonkin 
jaloon päämäärään – tässä tapauksessa energiansäästöön ja ilmastonmuutoksen hidastami-
seen. Kyse on myös uuden ympäristömyönteisemmän imagon luomisesta. Tällä imagolla voi 
hyvällä syyllä uskoa olevan tulevaisuudessa yhä enemmän merkitystä alueen haluttavuudes-
sa. 
 
Maailma on jo tällä hetkellä täynnä tekniikkaa ja tietoa siitä, miten parantaa energiatehok-
kuutta. Yksittäiset asukkaat, taloyhtiöiden hallitukset muutamia vain mainitakseni, ovat tällä 
hetkellä kuitenkin melkoisen yksin tässä tekniikka- ja tietoviidakossa. Päätöstä siitä, miten 
toimia ja säästää energiaa kaikkien kannalta parhaimmalla mahdollisella tavalla, ei ole help-



po tehdä. Pelko, että aiheutetaan jotain ikäviä sivuvaikutuksia, kuten sisäilmaongelmia tai 
muita terveyshaittoja, on aina olemassa. Tehdäänkö kokonaisuutena oikeita ratkaisuja ja oi-
keaan aikaan?  Myös tekniikka kehittyy lujaa vauhtia ja ilman asiantuntevaa tahoa vaihtoeh-
doista voi olla vaikea löytää hyvää ja oikeata ratkaisua. Juuri tässä tarvitaan luotettavaa tie-
toa, hyvää verkostoa ja koestettuja ratkaisuja. Alueellisten hankkeiden kiistattomana hyvänä 
puolena on myös kerättävän tiedon ja kokemuksen tehokas hyödyntäminen – monistettavuus 
paitsi juuri kyseessä olevalla alueella myös muilla vastaavilla alueilla.  Näin on erityisesti 
asuinrakennusten suhteen, jotka ovat hyvin homogeenisia eli samankaltaisia tekniikaltaan.  
 
Uskon vahvasti, että alueellisesta toiminnasta on hyötyä paitsi taloyhtiöille ja yksittäisille 
asukkaille myös koko kaupungille ja yhteiskunnalle. Säästötavoitteet ovat kovat ja aikataulu 
tiukka. Hyviä uusia menettelytapoja on etsittävä ja löydettävä. Toivon menestystä ja hyviä 
tuloksia Maunulan MET-hankkeelle. 
 


