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toteutuksen tasolle. Raportissa tarkastellaan suunnitellun yhteisöenergiakokeilun toteuttamisen
haasteita ja mahdollisia ratkaisukeinoja. Epäonnistumisia kokeiluissa olisi tärkeää jakaa myös
muille, jotta kokeiluista voitaisiin oppia laajemmin yhteiskunnassa. Hanke ei ole sinällään
epäonnistunut, vaan se on kohdannut haasteita ja sen toteuttamista on siirretty.
Merilämpövoimalahankkeen kokemusten tarkastelu voi auttaa seuraavien kokeilujen
toteuttamisessa.
Raportin tavoitteena on kertoa yksittäisen asuinalueen pyrkimyksestä tuottaa lämmitysenergiaa
omaan käyttöönsä, sekä herättää laajempaa keskustelua eri toimijoiden roolista tällaisissa
hankkeissa. Raporttia varten on haastateltu Merihaan energiayhteisön jäseniä, energiayhtiö Helen
Oy:n edustajaa, Helsingin kaupungin Ympäristöpalvelujen asiantuntijoita sekä Taloyhtiöklubikonseptia kehittävää yrittäjää. Haastatteluiden lisäksi on tutkittu myös Merihakaa koskevia
energiaoptimointiraportteja, sähköpostikirjeenvaihtoa asukkaiden ja kaupungin välillä sekä
havaintoja Merihaan asukasillasta.
Merihaan merilämpövoimalahanke osoittaa, että erilaiset kaupungin projektit voivat avata uusia
ma h d o l l i s u u ks i a y h t e i s ö e ne rg i a - al o i t t e i l l e . Tu t ki mu s ko ro s t a a s i t ä, e t t ä y h t e i s ku nna l l i ne n mu rro s
ja energiakentän muuttuminen edellyttävät kaupungilta uusia toimintatapoja ja joustavaa
varautumista
uudenlaisiin
kaupunkilaisten
aloitteisiin.
Uudet
kaupunginosien
yhteisöenergiahankkeet
tarvitsevat
vahvaa
tukea
kaupungin
kaavoitukselta
ja
kaupunkisuunnittelulta. Vaikka uudet toimijat tarttuvat ennakkoluulottomasti kaupunki-infran
uudistamiseen uusin ideoin, on myös tärkeää ottaa mukaan varhaisessa vaiheessa alueen aiemmat
ja perinteiset toimijat kuten kaupungin eri osastot ja paikallinen energiayhtiö.
Yhteisöenergiahankkeiden suunnittelussa on hyvä tiedostaa, että kaupungin varaukset maaalueisiin ja kaavoitus voivat olla merkittävä este paikallisille energiaratkaisuille, jolloin
aluerakentaminen kaupungin hallinnossa on hyvä ottaa mukaan suunnitteluun jo alusta alkaen.
Tämä case-julkaisu liittyy Suomen akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan
Smart Energy Transition (SET) hankkeeseen (314325). Osana SET-hanketta olemme tutkineet
energiamurrokseen liittyviä kokeiluja ja kokeiluista oppimista. Olemme tutkineet, miten kokeilut
ovat myötävaikuttaneet haluttujen murrosten toteutumiseen ja mitä osaamisia kokeiluissa on
tarvittu, hyödynnetty ja jäänyt puuttumaan. Näitä tuloksia voidaan käyttää edelleen kiihdyttämään
energiamurrosta ratkaisemalla kokeiluissa havaittuja pullonkauloja ja murroksen esteitä.
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1. Johdanto
Kokeilut ja pilotit ovat yksi tapa rakentaa uuteen energiajärjestelmään liittyvää osaamista.
Kokeilut ovat tärkeitä keinoja edistää innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä, parantaa palveluja sekä
vahvistaa alueellista ja paikallista päätöksentekoa. SET-hankkeen Kokeiluista oppiminen osahanke tutkii, miten uuden energian kokeiluista voitaisiin oppia enemmän. Kokeiluina
tarkastellaan kotimaisia demonstraatiohankkeita, pilotteja, koerakentamishankkeita, muita
kokeiluja ja varhaisia käyttökokemuksia uusien energiaratkaisujen soveltamisesta erityisesti
rakennuksissa, rakennetussa ympäristössä ja liikenteessä. Osahankkeessa on koottu noin
130 puhtaan energian kokeilun tietopankki.
Tämä raportti liittyy 20 tapaustutkimuksen sarjaan, joissa tutkitaan, miten kotimaisista
demonstraatioista, piloteista, kokeiluista ja varhaisista käyttökokemuksista voitaisiin oppia
erityisesti sen suhteen, mitä osaamisia energiamurroksessa tarvitaan ja mitä osaamisia
toimintaympäristöstä puuttuu. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat suunnitteluun,
asentamiseen, käyttöönottoon, käytettävyyteen, käyttöön ja huoltoon liittyvät osaamiset.
Tavoitteena on analysoida kokeiluja sen suhteen, mitä osaamista kokeiluissa tarvitaan ja
minkälaista osaamista kokeiluissa huomataan puuttuvan. Tuloksia voidaan hyödyntää muun
muassa mietittäessä täydennyskoulutusta, käyttöliittymämuotoilua ja palvelumuotoilua.
Pyrkimyksenä on, että kokeilutoiminnasta voitaisiin oppia nykyistä enemmän ja
systemaattisemmin, niin teknologiapolitiikassa, energiapolitiikassa ja liikennepolitiikassa, kuin
myös kaupunkien aluerakentamisen suunnittelussa ja kehittämisessä.
Tässä raportissa kuvataan, miten aktiivinen asukasyhdistys ja puheenjohtajien klubi Helsingin
Merihaan kaupunginosassa kiinnostui mahdollisuudesta toteuttaa itse Merihaan asuinalueen
lämmitys ainakin osittain uusiutuvilla energialähteillä. Tämä case-raportti poikkeaa hieman
aikaisemmista kokeilujen tapauskuvauksista, sillä hanketta on selvitetty ja suunniteltu, mutta
se ei ole edennyt toteutuksen tasolle. Raportissa tarkastellaan yhden yhteisöenergiakokeilun
haasteita ja mahdollisia ratkaisukeinoja. Laajemmin SET-hankkeessa on tunnistettu, että
kokeilujen epäonnistumisia on tärkeää tutkia ja jakaa, jotta voitaisiin tukea laajempaa
yhteiskunnallista
ja
vertaisoppimista
eri
kokeiluista
(Happonen
ym. 2020).
Merilämpövoimalahanke on teknisesti mahdollista toteuttaa, mutta sen ”epäonnistuminen”
liittyy kaupungin kaavoituksen haasteisiin ja siirtyy ennalta määrittämättömään ajankohtaan
muiden kaupungin suunnitelmien vuoksi.
Energiayhteisöt, joukkoistamiseen perustuvat energiahankinnat ja ruohonjuuritason
energiainvestoinnit ovat nousseet pinnalle niin mediassa kuin myös energiapolitiikan
keskusteluissa. Euroopan unionin energiayhteisödirektiivi (EU, 2019) edellyttää, että
jäsenvaltiot edistävät kuluttajien yhteisöenergiahankkeiden kehitystä mahdollistamalla
kansalaisten pääsyn yhteisöenergiahankkeisiin vuoden 2020 aikana. Uuden lainsäädännön
ansioista taloyhtiöillä ja muilla energiayhteisöillä voi tulevaisuudessa olla aiempaa suurempi
rooli energian tuottajina (esim. Lukkarinen ym., 2020). Esimerkiksi asunto-osakeyhtiöille tulee
mahdolliseksi myydä itse tuotettu sähkö suoraan asukkaille vuoden 2020 lopussa
lakimuutoksen ansiosta, minkä vuoksi esimerkiksi aurinkosähkön tuotannosta tulee aiempaa
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kannattavampaa. Myös kaupunginosien asukasyhdistyksistä voi jatkossa tulla merkittäviä
toimijoita energiamarkkinoilla, sillä kiinnostus paikallisia energiaratkaisuja kohtaan on
kasvussa. Lisäksi, kaupungeissa tehtävä ilmastotyö on entistä tärkeämpää
ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tähän tapaustutkimus pyrkii tuomaan uutta ymmärrystä
Merihaan merilämpökokeilun tarkastelun avulla.
Raporttia varten on haastateltu Merihaan energiayhteisön jäseniä, Helsingin kaupungin
Ympäristöpalvelujen asiantuntijoita, Helen Oy:n edustajia sekä taloyhtiöklubi-konseptia
kehittävää yrittäjää. Haastatteluiden lisäksi Merihakaa koskevia energiaoptimointiraportteja,
sähköpostikirjeenvaihtoa asukkaiden ja kaupungin välillä sekä havaintoja Merihaan
asukasillasta on hyödynnetty tapaustutkimuksessa.
Lähdemme raportissa liikkeelle Merihaan erityispiirteistä asuinalueena, hankeidean
lähtökohdista ja aktiivisen yhteisön suunnitelmien etenemistä rakentaa Merihakaan oma
merilämpövoimala. Tarkastelemme myös haasteita, joita aktiiviset hanketta eteenpäin vievät
henkilöt kohtasivat. Tämän jälkeen arvioimme kaupungin, asukkaiden ja taloyhtiöiden sekä
tutkimushankkeiden roolia energiayhteisöhankkeiden toteuttamisessa. Tuomme esille, mitä
tästä tapauksesta voidaan oppia ja lopuksi tarkastelemme, miten energiayhteisöhankkeiden
haasteisiin voidaan löytää ratkaisuja.
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2. Hankkeen tausta, tavoitteet ja tulokset
Merihaan merilämpövoimalahanke nivoutuu osaksi Helsingin kaupungin kestävien ja
älykkäiden asuinalueiden suunnittelua ja rakentamista, sekä laajemmin osaksi kaupungin
suunnitelmia siirtyä kohti kestävämpää kaupunkienergiajärjestelmää. Esimerkiksi läheisen
Kalasataman alueen kehitystyö1 on nostanut Helsingin kansainvälisen kiitoksen kohteeksi
tulevaisuuden älykaupunginosana, joka tarjoaa asukkailleen kestäviä ratkaisuja ja mukavaa
asumista (esim. Bergström, 2020; Townsend, 2020). Merihaanrannan ja Merihaansillan
suunnitelmat ja rakentaminen, jotka nivoutuvat Itään laajentuvien Kruunusiltojen
rakentamiseen sekä Hakaniemen alueen kehitystyöhön, vaikuttavat suoraan Merihaan
merilämpövoimalan suunnitelmiin.
Merihaan aktiivinen asukastoiminta
Merihaka on Sörnäisten alueen kaupunginosa, jossa asuu noin 2000 asukasta. Merihaka
koostuu useasta asuinkerrostalosta, HOASin opiskelija-asuntolasta, ammattioppilaitoksen
rakennuksista, palloiluhallista, suuresta toimistorakennuksesta sekä keskellä Merihakaa
sijaitsevasta kaksikerroksisesta rakennuksesta, jossa on palveluiden lisäksi Merihaan
asukastupa. Omaleimaisen Merihaasta tekee pihakansi, joka kattaa lähestulkoon koko
Merihaan. Pihakannen alla on suuri parkkipaikka sekä bussipysäkki. Betonisesta ilmeestä
huolimatta asukkaiden mukaan Merihaka on hyvin lämminhenkinen asuinalue, jossa
viihdytään ja yleensä muutetaan vain taloyhtiöiden välillä (HS 2013).
Merihaassa on hyvin aktiivinen kaupunginosayhdistys, Merihaka-Seura ry (perustettu 1996).
Merihaan taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat ovat myös muodostaneet puheenjohtajien
klubin, mikä mahdollistaa tiedon jakamisen eri taloyhtiöiden välillä. Merihaassa toimii
pitkäaikainen aktiivinen isännöitsijä, joka on mukana puheenjohtajien klubin toiminnassa.
Yhteisöllinen toiminta ja alueen yhteiskehittäminen ovat myös Merihaan merilämpövoimalan
taustalla. Rakennusteknillisesti useassa Merihaan kerrostalossa on alkuperäinen 70-luvulla
rakennettu poistoilman lämmön talteenotto, mikä oli tuolloin aikaansa edellä.
Energiasuunnitelmat Merihaassa
Merihaan oman energiantuotannon suunnitelmat lähtivät liikkeelle muutaman aktiivin
aloitteesta. Ensimmäisen kerran uusiutuvaa energiaa testattiin Merihaassa vuonna 2016, kun
yhden taloyhtiön katolla testattiin aurinkopaneelia. Tästä saatiin rohkaisevia tuloksia ja
Merihaassa innostuttiin uusiutuvan energian lisäämisestä. Aluksi puheenjohtajien klubissa
mietittiin ja selvitettiin maalämpömahdollisuutta muutaman kerrostalon kohdalla. Merihaassa
osa taloyhtiöistä on rakennettu täyttömaalle, johon lämpökaivoja ei voi rakentaa, mutta

1

Kalasataman kokeiluja on tarkasteltu aiemmin SET-hankkeen Kalasatama-tapaustutkimuksessa (Matschoss
ym. 2016).
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muutaman asuinrakennuksen alta löytyy peruskallio, johon voisi porata useamman
lämpökaivon.
Kunnianhimon taso Merihaan energiaratkaisun suunnittelussa kasvoi nopeasti. Kun
loppuvuodesta 2016 Helsingin HSY:n ilmastoinfon energiatehokkuusasiantuntija kävi
Merihaan asukasillassa puhumassa energiatehokkuudesta tarjoten mm. mahdollisuutta
asentaa vettä säästävä vesihana, oli se monelle aktiiville pettymys, sillä ”haluttiin enemmän,
suuremmin ja isommin sekä mieluusti koko alueelle” kertoo haastateltava Merihaasta.
Asukasillassa asukkaat kysyivät lisää radikaalimmista ratkaisuista, jolloin keskusteluun tuli
maalämpö, jota Merihaassa oli jo joidenkin talojen kohdalla pohdittu, sekä uutena ideana
kokeellinen merilämpöpumppu, joka toimii maa- ja ilmalämpöpumppujen tavoin. Asukasillassa
ollut kaupungin energiayhtiön edustaja oli kiinnostunut suunnitelmista ja kertoi yhtiön olevan
halukas ostamaan mahdollisen ylimääräisen lämmön kaukolämpöverkkoon. Tästä lähti
liikkeelle innostus selvittää lisää aurinkopaneeleiden, maalämmön ja merilämmön
mahdollisuuksia. Idea alkoi kasvaa ja muuttua pikkuhiljaa Merihaan kattavaksi
lämmöntuotannon suunnitelmaksi.
MySMARTLife-hanke ja Granlund Consulting energiaoptimoinnit
Vuoden 2017 aikana Merihaassa käytiin aktiivista keskustelua yhtiökokouksissa
energiayhteistyöstä koko alueella. Puheenjohtajien klubi haki periaatteelliset valtuudet
kahdeksan taloyhtiön yhtiökokoukselta selvittää kaikkia taloyhtiöitä koskevien
energiaratkaisujen toteutusmahdollisuuksia. Mahdollisuuksia oli monia, esimerkiksi selvitettiin
liittymistä Helenin kaukokylmäjärjestelmään, mutta se koettiin liian kalliiksi. Samoihin aikoihin
Helsingin kaupungin Ympäristöpalveluissa (ent. Ympäristökeskus) käynnistyi EU-rahoitteinen
MySMARTLife-hanke. Merihaan asuintaloista kaksi taloyhtiötä olivat kiinnostuneita lähtemään
hankkeeseen mukaan. Neuvottelujen jälkeen mukaan hankkeeseen lähti kuitenkin vain yksi
Merihaan kerrostaloista. Mukaan lähteneessä kerrostalossa jokaisen huoneiston pattereihin
vaihdettiin Salusfinin etäohjattavat älytermostaatit, joiden avulla asukas pystyy säätämään
huoneiston sisälämpötilaa puolen asteen tarkkuudella. Hankkeesta poisjäänyt taloyhtiö koki,
että älytermostaatit työllistäisivät huoltoa tai vaatisivat asukkailta aktiivisuutta pattereiden
vaihdon kanssa. Kun huoneistoja on yli sata ja pattereita 300-400, tulisi vaihtotyö pidemmän
päälle kalliiksi.
MySMARTLife mahdollisti Merihaan asukkaiden yhteistyön kaupungin kanssa myös muiden
kuin hankkeeseen mukaan lähteneen taloyhtiön osalta. Asukkaiden innostus tuottaa lämpöä
Merihaan alueelle johti siihen, että vuoden 2018 aikana MySMARTLife-hankkeen
projektiasiantuntija Kaupunkiympäristön toimialalta vei asiaa eteenpäin kilpailuttamalla
selvityksen
tarjoajia,
jotka
tekisivät
Merihaan
energiatehokkuusja
energiaoptimointiselvityksen, jossa huomioitaisiin maa- ja merilämpömahdollisuus.
Kaupungin päässä kilpailutus yhdistettiin samalla kaupungin energiarenessanssihankkeeseen. Kilpailutuksen tuloksena energiaoptimoinnit, mittaukset ja suositukset kahden
taloyhtiön sekä koko alueen taloyhtiöiden kohdalta toteutti Granlund Consulting. Samaan
aikaan Ympäristöpalveluiden asiantuntija oli yhteydessä kaupungin hallintoon ja
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kaavoitukseen, jossa hankkeeseen suhtauduttiin hyvin positiivisesti. Myös Helenin kanssa
käytiin lisäkeskusteluja.
Granlund teki energiaoptimoinnit (monitavoiteoptimointi) kolmelle eri vaihtoehdolle
Merihakaan: 1) Hakaniemenranta 28-taloyhtiöön, 2) Haapaniemenkatu 16-taloyhtiöön, joka
kattaa kolme kerrostaloa, sekä 3) aluelämpöselvityksen Merihaan alueen kahdeksaan
asuinkerrostaloon. Monitavoiteoptimoinnissa tutkitaan rakennuksen kaikkien mahdollisten
energiatehokkuustoimenpiteiden kannattavuudet sekä optimoidaan niiden yhdistelmiä.
Kannattavuutta arvioidaan kustannustehokkuuden sekä energiansäästöpotentiaalin mukaan.
Optimoinnissa kahdessa ensimmäisessä vaihtoehdossa (1&2) optimoitiin 11-15 eri
toimenpidettä2, laskettiin tehokkaimmat energiansäästötoimenpiteet ja niiden yhdistelmät
sekä kustannustehokkaimmat ratkaisut. Kolmannessa vaihtoehdossa (3) kahdeksan
asuinkerrostalon optimoinnissa tarkasteltiin erilaisia hybrid-lämmitysmuotoja, kuten
kaukolämmön ja vesistölämpöpumppujärjestelmien yhdistelmiä.
Optimointien
tulosten
mukaan
Grandlund
päätyi
suosittelemaan
kaikista
kustannustehokkaimpana ja energiaa säästävimpänä ratkaisuna vaihtoehtoon 1)
maalämpöpumppua yhdistettäväksi kaukolämpöön. Tämän lisäksi muista toimenpiteistä
tehtäisiin ulkoseinien peruskorjaus ja lämmityspattereiden perussäätö alemmas.
Vaihtoehdossa
2)
kaikista
optimaalisimpana
ratkaisuna
Granlund
piti
vesistölämpöpumppujärjestelmän ja kaukolämpöjärjestelmän yhdistelmää. Tämän lisäksi
yleistilojen valaistus ehdotettiin vaihdettavaksi LED-valaistukseen. Erot taloyhtiöiden välillä
selittyvät pitkälti tonttipinta-alan koolla (miten monta lämpökaivoa on mahdollista rakentaa),
maanpohjan rakenteella (osa Merihaasta on rakennettu täyttömaalle) sekä kerrostalon
sijainnilla (lähellä merenrantaa).
Vaihtoehdossa 3 eli kahdeksaa kerrostaloa koskevassa aluelämpöjärjestelmässä Granlund
tarkasteli kaukolämmön rinnalle suuren kokoluokan maa- ja vesistölämpöpumppujärjestelmiä.
Kaikista
kustannustehokkain
ja
energiaa
säästävin
ratkaisu
olisi
toteuttaa
aluelämpöjärjestelmä hajautettuna järjestelmänä siten, että jokaisella asuinkerrostalolla olisi
oma kiinteistökohtainen lämpöpumppujärjestelmänsä (meri- ja/tai maalämpö), joka on
mitoitettu optimaalisesti kunkin kiinteistön energiankäytön, mitoitustehon ja lämpimän
käyttöveden kulutusprofiilin mukaisesti. Koko aluetta koskeva suuri keskitetty

2

Optimoinnin energiatoimenpiteet: Ulkoseinien peruskorjaus, Asuntojen ikkunoiden uusiminen, Parvekeovien
uusiminen, Ilmanvaihdon uusiminen, Kansitason yksilasisten ikkunoiden uusiminen, Yleisten tilojen
valaistuksen uusiminen, Aurinkosähköpaneelien asennus, Aurinkolämpökeräimien asennus, Jäteveden
lämmöntalteenottojärjestelmä, Lämmityspatteriverkoston älykäs säätö, Maalämpöpumppujärjestelmän
asentaminen, Merivesilämpöpumppujärjestelmän asentaminen, Lämmityspatterien uusiminen matalammalle
lämpötilatasolle, Sähkölämmityskattilan asentaminen
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merilämpöpumppuratkaisu oli myös mahdollinen, mutta Granlund ei pitänyt sitä erityisen
käytännöllisenä tai joustavana vaihtoehtona huomioiden asuinkerrostalojen koon, lukumäärän
ja sijoittumisen Merihaan alueella.
Merihaan aktiivien kesken energiaoptimoinnin tulokset otettiin vastaan rohkaisevina, sillä
teknisestä näkökulmasta sekä maalämpö että vesistölämpöpumppujärjestelmä olisivat
toteutettavissa
suhteellisen
helposti.
Raportissa
kuitenkin
varoitettiin,
että
lämpöpumppujärjestelmille tulee todennäköisesti hallinnollisia ongelmia johtuen Helsingin
kaupungin alueelle kaavailluista maankäytön muutosten suunnitteluhankkeista. Vaikka
raportin tekohetkellä ei alueen maan alla ollut esteitä porakaivojen tekemiselle, eikä
vesistössä esteitä vesistölämpökeräimien käytölle, muutokset Merihaanrannassa,
Kruunusiltojen rakentaminen, kiistelty keskustatunnelin rakentaminen ja muut muutostyöt
mahdollisesti tulevat edellyttämään maanalaista rakentamista ja vesialueen merkittävää
ruoppaamista ja vesistön täyttämistä täyttömaalla. Tämän takia Granlund piti
lämpöpumppujärjestelmien
lupa-asioita
haasteellisina.
Raportissa
suositeltiin
lämpöpumppujärjestelmiin
liittyvien
investointien
siirtämistä,
kunnes
alueen
muutossuunnittelu on valmistunut.
MySMARTLife-hankkeen projektiasiantuntija selvitti vielä lyhyesti mahdollisuutta edetä
Merihaan energiasuunnitelmissa. Aiemmasta positiivisesta vastaanotosta kaupungin
hallinnossa ja kaavoituksessa poiketen tällä kertaa kaupungin aluerakentamisyksiköstä
vastattiin, ettei hanketta ole mitenkään mahdollista toteuttaa seuraavaan 5-7 vuoteen, sillä
Merihaan rannassa ja siltojen rakentamistyössä merenpohjaa ruopataan useampi metri ja
tehdään räjäytystöitä. Lisäksi kommentoitiin, että mahdollinen keskustatunneli ja sen
linjaukset estävät maalämmön hyödyntämisen. Projektiasiantuntija kommentoi asiaa siten,
että suunnitelmat olisi pitänyt tarkistaa aluerakentamisyksiköstä ennen Granlundin selvityksiä.
Pettymys
Kaupungin vastaus Merihaan energiasuunnitelmiin otettiin vastaan suurena pettymyksenä,
sillä aiemmin MySMARTLife hankkeen projektiasiantuntija oli saanut alustavasti positiivista
kannustusta niin kaavoituksesta kuin myös kaupungin hallinnosta, mikä toi ristiriitaisen viestin.
Erityisesti keskustatunneliin liittyviä suunnitelmia energiahankkeen esteenä pidettiin aktiivien
kesken epärealistisina, sillä suuri osa Merihaan alueesta on täyttömaata, johon ei pystyisi
rakentamaan tunnelia. Merilämpövoimala olisi tullut alueelle, joka on rakennettu täyttömaan
päälle, jolloin koettiin, ettei tunneli vaikuttaisi tähän. Merilämpö ei myöskään vaadi suuria
maanalaisia kaivuutöitä. Pettymystä lisäsi se, että merilämpöhankkeen kohdalla rahoitus oli
jo alustavasti neuvoteltu, Helen Oy olisi ostanut ylijäämälämmön kaukolämpöverkkoon ja
energiaratkaisut olisivat olleet teknisesti helpohkoja toteuttaa.
Merihaan aktiivit halusivat keskustella lisää kaupungin kanssa ja kuulla itse, mitkä
suunnitelmat ja yksityiskohdat estivät energiahankkeen ja mitkä osat energiasuunnitelmista
tulisi siirtää tulevaisuuteen. Kaivattiin siis keskusteluyhteyttä kaupungin kanssa. Merihaan
kaupunginosayhdistyksen puheenjohtaja ja aktiivi otti vuoden 2019 maaliskuussa ja
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joulukuussa yhteyttä kaupunkiympäristön toimialaan sähköpostitse ja puhelimitse.
Maaliskuussa 2019 saatiin yhteys kaupunkiympäristötoimialan arkkitehtiin, jonka mukaan
aluerakentamisyksikkö olisi ollut paras taho vastaamaan asiaan, sillä Merihaan alueen
suunnittelu ja eri hankkeiden yhteensovittaminen kuuluivat heidän toimenkuvaansa.
Arkkitehdin kanssa käytiin keskustelua alueen täydennysrakentamisesta, mutta energia-asiat
eivät kuuluneet hänen asiantuntemukseensa. Tämä yhteydenotto herätti kuitenkin uudelleen
Merihaan aktiivien keskuudessa toivon mahdollisuudesta keskustella alueen kaavoituksesta,
rakennushankkeista ja energiasuunnitelmien yhteensovittamisesta. Aluerakentamisyksikköön
ei kuitenkaan saatu yhteyttä.
Kaupunginosayhdistyksen puheenjohtaja lähestyi tämän jälkeen myös muita kaupungin
ylimmän hallinnon tahoja laihoin tuloksin (liite 1). Merihaassa tämä tulkittiin niin, että asia ei
kiinnosta lainkaan kaupunkia. Lisäksi ihmeteltiin “miksi kaupunki passiivisuudellaan
vahingoittaa kaupunkilaisten omaa aktiivisuutta ja erittäin tolkullisia ilmastotoimenpiteitä”.
Vaikka kaupungin virkamiespuolelta ei saatu vastausta, yhteys saatiin alueen
kaupunginvaltuutettuun, joka sanoi vievänsä asian eteenpäin. Tästä ei ole vielä saatu tietoa,
onko ja miten asiaa on käsitelty valtuustossa tai lautakunnissa.
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3. Mitä merilämpövoimalahankkeen suunnittelusta
voidaan oppia?
Tässä luvussa tarkastelemme sitä, millaisia rooleja ja osaamista eri toimijoilla Merihaan
yhteisöenergiahankkeessa oli, ja mitä voidaan oppia paikallisten aktiivien kohtaamista
haasteista merilämpövoimalaitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä sitä, millaista
osaamista tarvitaan lisää.
Eri toimijoiden rooli ja osaaminen Merihaan yhteisöenergiahankkeessa
Keskeisimmät toimijat Merihaan merilämpövoimalahankkeessa ovat olleet taloyhtiöiden
hallitukset, niiden puheenjohtajat ja isännöitsijä Merihaan puheenjohtajien klubin kautta.
Merkittävää ja uutta tässä oli puheenjohtajien klubin johtava rooli hankkeessa:
puheenjohtajien klubi haki valtuudet jokaisen taloyhtiön yhtiökokoukselta edustaa heitä
asuinalueen yhteisissä energia-asioissa. Useat aktiiviset hallituslaiset sekä isännöitsijä ovat
asuneet Merihaassa kauan ja tuntevat kaupunginosan talojen rakennustekniikkaa hyvin ja
heillä on historiallista tietoa siitä, mitä remontteja ja suunnitelmia asuinalueella on tehty. Suuri
osa hallitusten jäsenistä ja puheenjohtajista myös asuvat Merihaassa, jolloin alueen
suunnitelmat ja kehitystyö liittyvät vahvasti oman asuinalueen kehittämiseen ja omaan
viihtyvyyteen.
Merilämpövoimalahanke on asukkaiden ja aktiivisten yksityishenkilöiden oma hanke, joten he
ovat olleet merkittävässä asemassa suunnittelun aloittajina ja hankeen edustajina.
Asuinalueen oma hanke sitouttaa asuinalueen aktiiviset henkilöt hankkeeseen syvemmin,
kuin jos hanke olisi ulkopuolisen tahon, esimerkiksi kaupungin tai EU:n hanke. Tämä näkyy
hankkeessa niin, että ensimmäiseen vastaukseen kaavoituksen tuomista esteistä ei tyydytty,
vaan olisi haluttu lisää tietoa ja neuvotella kaupungin kanssa. Erityisesti Merihaan
kaupunginosayhdistyksen puheenjohtaja on aktiivisesti koettanut vuorovaikuttaa ja
keskustella kaupungin eri osastojen kanssa.
Kaupungin keskeinen rooli merilämpövoimala-aloitteessa syntyi EU-rahoitteisen
MySMARTLife-hankkeen kautta, jota koordinoivat Helsingin kaupungin Ympäristöpalveluiden
asiantuntijat. Vaikka MySMARTLife-hanke ei suoraan liittynyt merilämpövoimalaan vaan
nykyisten lämpöpattereiden energiatehokkuuteen, hankkeen projektiasiantuntijalla oli
asiantuntemusta, tietoa ja mahdollisuus tilata Granlundilta Merihaan energiaratkaisujen
kokonaisoptimointiselvitykset. Ympäristöpalvelut kustansivat Granlundin selvitykset osana
kaupungin energiarenessanssiohjelmaa. Selvityksillä oli suuri rahallinen ja tiedollinen merkitys
Merihaan toimijoille. Lisäksi MySMARTLife-hankkeen projektiasiantuntija oli paikallisten
toimijoiden tukena ja rohkaisi aktiiveja uskomaan alueen kehittämisen mahdollisuuksiin.
Kaupungilla on monta osastoa, joista aluerakentamisyksikkö on yksi keskeisimmistä
päätöksentekijöistä kaupungin infrastruktuurihankkeiden suunnittelussa ja niistä
päättämisessä. Aluerakentamisyksikkö ei ollut mukana Merihaan energiasuunnitelmissa,
joten alueen tulevaisuuden suunnitelmat ja kaavoituksen varaukset eivät olleet Merihaassa
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tiedossa, tai jos olivat, niiden ei ajateltu vaikuttavan Merilämpövoimalan rakentamiseen. Tässä
kohtaa olisi tarvittu lisää osaamista sekä hallinnollisia ja viestinnällisiä käytäntöjä, joiden avulla
kaupungin eri osastot keskustelisivat tiiviimmin keskenään. Kaupunki on hyvin suuri
organisaatio ja sen eri toimialoilla ja yksiköillä on hyvin vaihtelevia rooleja. Haastatellut toivat
esille sen, että kaupungilla ei ainakaan tuossa vaiheessa ollut vielä laajasti tiedostettu, että
energiayhteisöt tulevat olemaan yksi suurin asiakas, jonka tietotarpeet ovat hyvin moninaiset.
Kaupungin hallinnossa on suuri tarve poikkileikkaavalle kaupungin yksikölle, joka erikoistuisi
kaupunkienergiaan ja yhdistäisi eri yksiköt suunnitelmiin mukaan.
Insinööritoimisto Granlund Oy on vuonna 1960 perustettu yksityinen suomalainen kiinteistöja rakennusalan konserni. Granlund on yksi kaupungin kilpailutuksessa olevista toimijoista,
joilta kaupunki tilaa selvityksiä energia- ja rakennushankkeiden tueksi. Granlundin
optimoinneilla oli merkittävä rooli merilämpövoimalahankkeessa. Se toi esille useita eri
vaihtoehtoja eri asuinkerrostaloille, sekä koko aluetta kattavan kokonaisoptimoinnin
merilämpöön. Raportti otti huomioon myös noin 15 erilaista toimenpidettä ja niiden
yhdistelmiä, joilla voidaan parantaa energiatehokkuutta, kuten parvekkeen ovien vaihdon ja
lisäeristyksen, eli toimenpiteitä, joita asukas tai hallituksen jäsen ei välttämättä tule
ajatelleeksi. Tällaisten kokonaisten asuinalueiden tai korttelikohtaisten energiaoptimointien
tarve ja merkitys energiayhteisöhankkeille tulee lähitulevaisuudessa todennäköisesti
kasvamaan, sillä pulaa tällaisten palvelujen tarjoajista on jo yksittäisten taloyhtiöiden osalta.
Kaupungin energiayhtiö Helenillä oli pieni rooli hankkeen etenemisessä. Helenin edustaja
osallistui Merihaan asukasiltaan ja kiinnostui mahdollisuudesta ja tarjoutui ostamaan
mahdollisen ylijäämälämmön kaupungin kaukolämpöverkkoon. Muutoin Helenillä oli hyvin
passiivinen rooli Merihaan asukasaktiivien suuntaan suoraan mutta Ympäristöpalveluiden
kautta aiheesta oli keskusteltu. Helenin toinen suora kontakti oli tarjota Merihaan asuintaloille
kaukokylmää. Näyttää siltä, että vaikka energiayhtiöiden rooli energianmyyjänä on laajentunut
energian ostamiseen keskisuurista kohteista, liiketoiminta perustuu edelleen pääosin energian
myyntiin ja ostoon, vaikka uudenlaisten kumppanuuksille ja palveluihin perustuville
liiketoimintamallien käyttöönotolle on jo suuri tarve. Parhaassa tapauksessa paikallinen
energiayhtiö voisi toimia siltana kaupungin ja asuinalueiden välillä tarjoten energiaoptimoinnit,
neuvottelut teknologioiden tarjoajien välillä, asennustyöt ja materiaalit ml. putkistot sekä
neuvottelut kaupungin kanssa. Tällä hetkellä markkinoilta puuttuvat toimijat, jotka voivat
tarjota tämänkaltaista palvelua.
Hankkeen tärkeimmät opit
Merihaan merilämpövoimalahanke on osoittanut, että erilaiset kaupungin projektit avaavat
tilan yhteisöenergia-aloitteille. Sen lisäksi ne mahdollistavat selvitysten ja suunnitelmien
toteuttamisen, jotka tuottavat arvokasta tietoa koko kaupungin käyttöön, vaikka projekti olisikin
kapea ja keskittyisi yhteen pieneen asiaan tai asuinalueeseen. MySMARTLife-hanke, jonka
ansiosta muun muassa yhteen taloon asennettiin älytermostaatit Merihaassa, mahdollisti sen,
että
kaupunki
teetti
Granlundin
energiaoptimoinnin
maalämpöpumppuista,
hybridienergiaratkaisuista sekä Merihaan merilämpövoimalasta Merihaan alueelle.
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Energiamurroksen edistämiseksi olisi tärkeää, että kaupungilla olisi varattu osuus budjetista
selvitysten tekemiseksi aloitteista, joita syntyy mahdollisissa kaupunginosien tai -kortteleiden
energiayhteisöissä. Se, että asuinalue on valmis tekemään energiauudistuksia alueellaan tai
jopa rakentamaan oman (meri)lämpövoimalan ja rahoittamaan sen itse, tarkoittaa asukkaiden
suurta sitoutumista hiilineutraalin Helsingin aikaansaamiseen. Kaupungin tulisi tukea tällaista
aloitteellista ja innostunutta toimintaa, ja vaikka hankkeen edessä olisi esteitä, tulisi kaupungin
vuorovaikuttaa enemmän asukkaiden kanssa.
Tapaustutkimus osoittaa sen, että yhteiskunnallinen murros ja energiakentän muuttuminen
edellyttävät kaupungilta uusia toimintatapoja ja joustavaa varautumista ja reagointia
uudenlaisiin kaupunkilaisten aloitteisiin. Kaupungin tulisi olla varautunut asukaslähtöiseen
energian tuotannon uudistamiseen, koska asuinalueet tarvitsevat vahvaa, erityisesti
tiedollista, tukea ja kaupungin kaavoituksen tai kaupunkisuunnittelun apua. Esimerkiksi
Helsingin kaupunki voisi nimetä suoran yhteyshenkilön mahdollisille alue-, kortteli- tai
taloyhtiökohtaisille energiaratkaisuille, jolloin uusi osaaminen ja erilaisten hankkeiden opit
voisivat helpommin siirtyä alueelta toiselle ja projektista toiseen. Tähän liittyen Helsingin
kaupunki on palkkaamassa vuoden 2021 aikana rakennusvalvontaan useita energiaasiantuntijoita, jotka toimivat kaupungin eri osastojen välimaastossa sekä tukien
asuinalueiden ja naapurustojen energiasuunnitelmia.
Tarkasteltaessa energiamurrosta kaupungin näkökulmasta, yksityiset kerrostalot ja
kansalaiset ovat haastava ryhmä energiatoimia suunniteltaessa, sillä näiden tahojen
aktiivisuutta
on
vaikea
ennakoida.
Yksityisen
rakennuskannan
muuttaminen
energiatehokkaammaksi on haastavaa toteuttaa, sillä kaupungin voi olla vaikea kerätä ja
saada tietoa, lähestyä ja motivoida yksittäisiä kotitalouksia energiaremonttien tai -aloitteiden
tekemiseen. Merihaassa tätä haastetta ei ollut, sillä yhteydenotot tulivat asukkaiden
suunnasta. Merihaan tapaus osoittaa, että alueita lähestyttäessä olisi tärkeää koettaa löytää
asuinalueen aktiivisia toimijoita. Näitä ei kuitenkaan löydy kaikilta alueilta, jolloin yksi
mahdollisuus on tuoda asukkaita yhteen ja koettaa synnyttää alueelle yhteisöllisyyttä,
aktiivisia toimijoita ja asioiden edistäjiä. Espoo, Helsinki ja Vantaa aloittivat hankkeen syksyllä
2020, jossa kootaan kahdeksalle eri asuinalueelle taloyhtiöklubit, jotka koostuvat useammasta
taloyhtiöstä. Tämä voisi olla yksi tulevaisuuden ratkaisumalli, jolla energiayhteisöjä voidaan
muodostaa kaupungin tuella.
Idea Merihaan merilämpövoimalaitoksen rakentamisesta on myös osoittanut, että uudet
toimijat voivat ennakkoluulottomasti tarttua kaupunki-infran uudistamiseen uusin ideoin.
Merihaan tapaus osoittaa, kuinka taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajien muodostamat
klubit voivat tuoda uusille hankkeille tarvittavaa päätäntävaltaa, asiantuntemusta ja kriittistä
massaa. Taloyhtiöiden puheenjohtajilla yhdessä isännöitsijöiden kanssa on myös usein
osaamista erilaisten hankkeiden kilpailutuksesta. Klubit mahdollistavat uudenlaisen toiminnan
korttelitasolla ja vertaisoppimista koko asuinaluetasolla. Tämä viittaa siihen, että EU:n
energiayhteisödirektiivin taloyhtiöille ja asuinalueille tuoma mahdollisuus julistautua
energiayhteisöksi tuo suuren potentiaalin yhteisöenergia-aloitteiden lisäämiseen.
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Toisaalta tapaustutkimus tuo esille sen, että hankkeisiin on tärkeää ottaa mukaan myös
alueella vakinaisesti toimivat toimijat. Tärkeää hankkeelle oli, että Merihaan
lämpövoimalasuunnitelmat saivat alustavasti tukea energiayhtiö Heleniltä, joka osoitti
valmiutta ostaa tuotettua ylijäämälämpöä. Helsingin kaupungin Ympäristöpalveluiden tuki
MySMARTLife-hankkeen projektiasiantuntijan kautta mahdollisti hankkeelle tehdyn, kriittisellä
tavalla tärkeän, energiaoptimointiselvityksen ja auttoi hankkeen etenemistä kaupungin
hallinnossa, vaikka se sitten lopulta kohtasikin esteen.
Merihaan lämpövoimalahankkeen tarkastelun kautta on noussut esille se, että kaupungin
varaukset maa-alueisiin ja kaavoitus voivat olla merkittävin este paikallisille
energiaratkaisuille. Kaupungilla on suuri valta eri alueiden käyttöön, ja ratkaiseva valta siihen,
millaisia energiaratkaisuja alueilla voidaan rakentaa erityisesti maalämpöön liittyen.
Merilämpövoimala ei vaadi massiivista maanalaista kaivuutyötä vaan suhteellisen pienen
alueen rannasta, mutta siitä huolimatta Merihaan merilämpövoimala-aloite on tällä hetkellä
jäissä. Merilämpövoimalalle ei ole vielä haettu virallista lupaa kaupungilta, minkä vuoksi
kaupungilta ei ole tullut suoraa vastausta asukkaiden ja Merihakaseuran kyselyille alueen
rakentamisen esteistä. Tämä on jättänyt epävarmuutta alueen aktiivisille asukkaille ja
taloyhtiöiden hallituslaisille siitä, milloin voimalaa voitaisiin mahdollisesti aloittaa rakentamaan,
sekä tunteen, että alueen tahto ja suunnitelmat on sivuutettu käden heilautuksella. Kaupungin
olisi järkevää suhtautua vakavuudella tämänkaltaisiin alueellisiin suunnitelmiin ja haluun
rakentaa, sillä hiilineutraali Helsinki tarvitsee toteutuakseen asukkaat ja yhteisöt mukaan
suunnittelemaan, rakentamaan ja investoimaan.
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4. Yhteenveto
Merihaan merilämpövoimalahanke on yksi Smart Energy Transitions (SET) -hankkeen
tapaustutkimus, jossa on tarkasteltu Merihaan kaupunginosan uusiutuvan lämpövoimalan
suunnittelun prosessia ja tästä saatuja oppeja. Kotimaisista demonstraatioista, piloteista,
kokeiluista ja varhaisista käyttökokemuksista voidaan oppia erityisesti sen suhteen mitä
osaamisia energiamurroksessa tarvitaan ja mitä osaamisia toimintaympäristöstä puuttuu.
SET-hankkeessa tehdyssä työssä on tunnistettu, että kokeilujen epäonnistumisia olisi tärkeää
jakaa myös muille, jotta kokeiluista voitaisiin oppia laajemmin yhteiskunnassa. Merihaan
merilämpövoimalaitoshanke ei sinällään ole epäonnistunut, mutta sen toteutus on siirretty
hamaan tulevaisuuteen, sillä kaupungin suunnitelmat alueen kehitykselle estävät hankkeen
tämänhetkisen toteutuksen.
Merihaan merilämpövoimalahanke on osoittanut, että kaupunkilaisilla on tahtoa, kykyjä ja
mahdollisuuksia suunnitella ja kehittää oman alueen energiaratkaisuja, mutta haasteena on
saada saman pöydän ympärille kaikki toimijat, jotka tällaiseen hankkeeseen vaikuttavat.
Kaupungilta puuttuvat sisäiset kanavat tai jo olemassa olevia kanavia ei kunnolla hyödynnetä
yhteisöenergiahankkeiden tarvitsemassa suunnittelussa, arvioinnissa ja kaavoituksessa.
Vaikka kaupungin tuki on kokonaisuudessa ollut erittäin positiivinen, niin kaavoituksen,
Ympäristöpalvelujen että kaupungin hallinnon näkökulmasta käytännön toteutus on hankalaa.
Merilämpövoimalahanke osoittaa, että erilaiset kaupungin projektit voivat avata tilan
yhteisöenergia-aloitteille, sekä sen, että monet yksittäiset virkamiehet haluavat edesauttaa
tällaisia hankkeita. Yksityishenkilöiden näkökulmasta jokainen kaupungin työntekijä, joka
osallistuu projekteihin, edustaa suoraan kaupunkia. Tällöin on tärkeää, että asukkaita
kannustetaan ja tuetaan aloitteissaan, vaikka projekti tai hanke, jonka puitteissa kaupungin
edustaja on yhteydessä asukkaisiin, ei suoraan kohdistuisi asukkaiden suunnitelmiin. Tämä
onnistui Merihaan tapauksessa hyvin. Vasta kun asukkaat halusivat lisäselvityksiä
aluerakentamisen yksiköstä, sekä yhteydenottoa kaupungin suuntaan, viestintä ei toiminut tai
se oli hyvin katkonaista.
Yhteiskunnallinen murros ja energiakentän muuttuminen edellyttävät kaupungilta uusia
toimintatapoja ja joustavaa varautumista uudenlaisiin kaupunkilaisten aloitteisiin. Kaupungin
tulisi olla varautunut asukaslähtöiseen energian tuotannon uudistamiseen, koska asuinalueet
tarvitsevat vahvaa tukea kaupungin kaavoitukselta ja kaupunkisuunnittelulta. Yksi jo pitkään
puhuttu toimenpide on tuoda energianäkökulma vahvemmin maankäyttöä ohjaaviin
dokumentteihin, kuten yleiskaavaan, mikä voisi olla yksi kaupungin toimintaa parantava tekijä.
Tällöin kaavoituksesta ei tarvitsisi neuvotella jokaisen hankkeen kohdalla erikseen.
Merihaan hanke osoittaa, että uudet toimijat, kuten asunto-osakeyhtiöt tai taloyhtiöklubit,
voivat ennakkoluulottomasti tarttua kaupunki-infran uudistamiseen uusin ideoin. Erityisen
huomionarvoista hankkeessa oli useamman taloyhtiön alueellinen organisoituminen ja
yhteisen päämäärän tavoittelu, jolloin asiat etenivät vauhdilla. Ilman tällaista organisoitumista,
taloyhtiöt ovat kovin yksin koettaessaan selvittää omia mahdollisuuksiaan tuottaa omaa
energiaa. Tärkeää on ottaa mukaan alueen aiemmat ja perinteiset toimijat kuten kaupungin
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eri osastot ja paikallinen energiayhtiö. Tällöin tarvitaan selkeitä toimintamalleja kaupungilta,
jotta asukkaat tietävät mihin ja kehen täytyy ottaa yhteyttä.
Tapaus osoittaa, että kaupungin varaukset maa-alueisiin ja kaavoitus voivat olla merkittävin
este paikallisille energiaratkaisuille. Hanke antaa viitteitä myös sille, miten haastavaa oman
alueen energiaratkaisujen kehittäminen voi olla. Olemme Suomessa hyvin demokraattisia ja
voimme vaikuttaa asuinympäristöömme muun muassa kuntavaalien kautta, mutta suora
vaikuttaminen ja toiminta oman asuinalueen kehittämisessä kaupungeissa voi olla hyvinkin
haastavaa.
Mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja haasteisiin on ainakin kolme. Ensiksi kaupungin tulisi
varmistaa, että viestintä ja kanavat toimivat kaupungin sisällä, jotta energiayhteisöhakkeisiin
saadaan mukaan kaikki ne kaupungin tahot, joita hanke koskee ja joilla on päätäntävaltaa
ratkaisuissa. Energiayhteisöt voivat olla lähitulevaisuudessa yksi merkittävimmistä uusista
asiakasryhmistä, joille kaupungin tulisi tarjota selkeät palvelut. Osittain tätä ollaan
ratkaisemassa palkkaamalla useampi energia-asiantuntija, jotka sukkuloivat kaupungin eri
yksiköiden sekä asukkaiden välillä. Myös Helsingin kaupungin Energiarenessanssiohjelma voi
tuoda tähän helpotusta.
Toiseksi hanke osoittaa, että aktiivissa kansalaisissa on voimaa, mutta oman lähiympäristön
kehittäminen voi olla haastavaa. Tähän kaupunki voi vaikuttaa toimimalla joustavammin
asukkaiden suuntaan. Asukkaiden näkökulmasta, asukkaiden ja taloyhtiöiden kokoaminen
yhteen mahdollisimman laajalta alueelta antaa lisää vaikuttavuutta, vertaistukea,
päätäntävaltaa ja joukkovoimaa oman alueen kehittämiselle. Tällaisia ovat esimerkiksi
taloyhtiöklubit, joissa useampi yksityinen asuinkerrostalo muodostaa yhteisön. Tällaista
toimintamallia Helsinki, Vantaa ja Espoo testaavat parhaillaan Taloyhtiöklubi-hankkeessa.
Kolmanneksi paikallinen energiayhtiö voisi ottaa suuremman roolin paikallisissa
energiahankkeissa, tarjota enemmän ja uudenlaisia palvelumalleja pelkän energian
ostamisen ja myynnin sijaan. Tässä on suuri potentiaali tulevaisuuden energiayhteisöjen
lisääntymisen kannalta sekä paikallisten energiayritysten liiketaloudellisen selviämisen
näkökulmasta.
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Liite 1

Arvoisa kaupunginvaltuutettu XXX
Viitaten aiempaan keskusteluumme, kysyn seuraavaksi taustojen kanssa laajasti kaupungin energia- ja
kaavoituspolitiikasta ja pyydän vastausta tähän sähköpostiin.
Toimin Helsingin Merihaassa kaupunginosayhdistyksemme puheenjohtajana (Merihaka-Seura ry) ja oman
taloyhtiöni puheenjohtajana (As Oy XXX). Yhdessä alueen muiden taloyhtiöiden, Helsingin Merihaka
Oy:n sekä Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen (Energiarenesanssi) kanssa olemme tuottaneet
alustavan suunnitelman koko Merihaan yhteisen merilämpövoimalan perustamiseksi. Alueella on voimakas
tahtotila hankkeen toteutumiselle. Lämpövoimalan teho- ja kustannuslaskelmat on tuottanut Granlund
Consulting Oy, joka on toiminut vastaavissa pienemmissä hankkeissa aiemminkin. Kaupungin
omistaman Helen Oy:n edustaja tuli asiaa käsittelevään asukasiltaan tekemään ostotarjouksen kaikesta
tuottamastamme merilämmön ylijäämäenergiasta kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi. Kuten
epäilemättä tiedätte, Helsinki on luopumassa kivihiilellä tuotettavasta kaukolämmöstä ja esimerkiksi
Hanasaaren voimalaitos suljetaan 2024. Me merihakalaiset olemme erittäin kiitollisia tästä päätöksestä.
Perjantaina 30.11. Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen yhteyshenkilömme XXX kertoi, että
hankkeen edistäminen päättyi kaupungin Aluerakentamisyksikön kantaan, jonka mukaan koko alueella
kaikki maa- ja merilämpöhankkeet ovat mahdottomia tulevan 5-7 vuoden aikana. Perusteluna oli
merenpohjan ruoppaukset, Kruunusiltojen rakentaminen sekä varaus keskustatunnelille. Kaavoituksessa on
kuitenkin mahdollistettu Merihaan alueen ympärille tuleva täydennysrakentaminen, jonka rakentamisen ja
rakenteiden haasteet olisivat täsmälleen samat tai vaikeammat kuin hankkeellamme.
Merenpohjan ruoppaukset auttavat hankettamme, sillä ne syventävät pohjaa ja parantavat
energiatehokkuutta. Kruunusiltojen rakentaminen ei osu hankealueellemme ja varaus keskustatunnelille ei
ole este merilämmön rakentamiselle, sillä merilämpöpumput ja -putket eivät tule maaperään porattuina tai
merenpohjan alapuolelle. Olemme sekä taloudellisista että ympäristöllisistä syistä erittäin motivoituneita
toimimaan hyvässä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa kaavoituksen sallimissa rajoissa sekä kaikkien
muiden kiinnostuneiden osapuolien kanssa. Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen
2035 mennessä, ja tämä 100 % asukaslähtöinen hanke tukee tavoitetta erinomaisesti.

Merilämpövoimalaitoksemme potentiaali lämmöntuotannossa on valtava: Mereen sijoitettavalla
lämpöpumppujärjestelmällä, jonka teho on 3000 MWh / vuosi säästämme vuosittain 9600 MWh
lämmitysenergiaa ja tuotamme 1500 tonnia vähemmän hiilipäästöjä. Riskit ja kustannukset ovat täysin
alueen omat ja järjestelmän vaatimat maanpäälliset tilat mahtuvat omistamillemme tonteille omiin
taloyhtiöihimme.

Kysynkin, mikä on kaupungin poliittinen tahtotila kustannustehokkaan ja päästöttömän lämmityksen
järjestämisessä? Eikö ole kaupungin etu tuottaa päästötöntä lämpöenergiaa kustannustehokkaasti mallina
koko maalle ja maailmalle? Miksi Helsingin kaupunki asettuu poikkiteloin ja haitaksi hyvälle hankkeelle?

Ystävällisin terveisin,
XXX
aktiivinen helsinkiläinen
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