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HELSINGIN ENERGIAPÄÄTÖS 2015: ARVIOINTITULOSTEN
ESITTELY JA AVOIN KESKUSTELUTILAISUUS HUOM!
MUUTTUNUT AIKA.
|

Tallenna kalenteriin

Tapahtuma järjestetään: 11.9.2015
Tapahtuma järjestetään kaikille
Keskustelusta laaditaan yhteenveto 18.9.2015 mennessä.
Tapahtuman
osallistumisaika
Tapahtumapaikka
Osoite
Etäosallistumistavat
ja ohje

11.9.2015 9:00 - 11.9.2015 11:00

Ohjelma

Aikataulu

THL, F-1B
Mannerheimintie 166 00280 Helsinki
Valtion videoneuvottelujärjestelmän kautta: 0206378526@video.sonera.ﬁ
(kysy tunnusluku tilaisuuden järjestäjältä jouni.tuomisto(at)thl.ﬁ) tai
puhelimitse 0206378526.

09:00 Kahvi ja tervetuloa 09:15 Arvioinnin ja tulosten esittely (Jouni
Tuomisto) 09:45 Helsingin kaupungin kommentit (Petteri Huuska) 10:15
Yleiskeskustelu ja päätelmät
Miten tämänhetkiset tulokset sisällytetään päätöksentekoon?
Mitä tarkasteluja pitäisi vielä tehdä?
11:00 Virallinen tilaisuus päättyy, tila varattuna 12:00 asti vapaamuotoisille
keskusteluille.
Tapahtuman
yhteenveto

Helsinki tekee syksyllä isoja energiapäätöksiä voimalaitoksista, mikä
vaikuttaa ilmasto- ja terveysasioihin vuosikymmeniä. Tämän päätöksen
tukemiseksi teemme THL:ssä kesä-syyskuun aikana vaikutusarviointia
erilaisista tavoista tuottaa asukkaiden tarvitsema kaukolämpö ja sähkö. Työ
tehdään kokonaisuudessaan avoimena arviointina Opasnet-verkkotyötilassa.
Arviointityön tueksi kehittämämme malli rakennusten energiantarpeesta ja
Helsingin energiataseesta on käyttökunnossa ja tuottaa jo alustavia
tuloksia. Järjestämme Helsingissä tiedotustilaisuuden 11.9.2015 klo 9 THL:n
tiloissa (Mannerheimintie 166, F-1B), jossa esittelemme arvioinnin ja
energiatasemallin tuloksia. Tilaisuuteen ovat tervetulleita niin päättäjät,
virkamiehet, asiantuntijat kuin muutkin energia-asioista kiinnostuneet ja
tietenkin tiedotusvälineet. Luvassa on myös keskustelua, ja toivommekin
osallistujilta kommentteja, kritiikkiä ja palautetta arvioinnista.
Malli, nimeltään Soﬁa, optimoi energiantuotannon kustannuksia varmistaen
kaukolämmön riittävyyden helsinkiläisistä voimaloista joka päivälle, oli
sitten pakkasta tai hellettä. Energiataseen perusteella Soﬁa laskee
energiantuotannon kustannukset sekä kasvihuonekaasu- ja
pienhiukkaspäästöt voimaloista ja muista energiaprosesseista sekä näiden
terveys- ja ilmastovaikutukset. Soﬁa voi tarkastella useita skenaarioita ja
siten verrata erilaisten toimenpiteiden (kuten energiaremonttien tai uusien
voimaloiden) vaikutuksia kokonaistilanteeseen, mikä voi helpottaa
päätöksentekoa. Malli löytyy kokonaisuudessaan Opasnetistä, ja sitä voi ajaa
itsekin nettiselaimella.
Myös kaikki arvioinnissa käytettävä data ja laskelmat ovat vapaasti
nähtävillä ja kommentoitavana Opasnetissä. Vaikka asiat ovat melko
monimutkaisia, tiedot on pyritty keräämään helposti luettaviin taulukoihin
arvioinnin sivuille. Linkit yksityiskohtiin löytyvät arvioinnin pääsivulta.
Arviointi on englanninkielinen, mutta tiivistelmä on myös suomeksi. Voit
kommentoida arviointia arvioinnin suomenkielisellä pääsivulla ja
Otakantaa-palvelussa tai myös lähettää meille sähköpostia.
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