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§ 84
Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2021-005988 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n 
ajankohtaiskatsauksen.      

Käsittely

Esteelliset: Jasmin Hamid 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka 
Weckström ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantunti-
jat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt He-
len Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, 
Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuus-
yhtiöitä ovat Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta 
Oy. Kaupungin omistusosuus Helen Oy:stä on 100 %.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman. 
Ohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajaute-
tun ratkaisun mukaisena, ja Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen 
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käyttötarkoitusta muutetaan 31.12.2024 mennessä siten, että voimalai-
tostoiminta alueella päättyy ja voimalaitos suljetaan. Konsernijaosto te-
ki 18.1.2016 § 5 valtuuston päätöksen mukaisen Helen Oy:n osakkee-
nomistajan päätöksen kehitysohjelman toteuttamisesta.

Investoinnit hiilineutraaliin energiantuotantoon alkavat näkyä kasvanei-
na investointimäärinä. Parhaillaan rakennetaan Vuosaareen uutta bio-
lämpölaitosta, jonka rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2020. Mustik-
kamaan vanhoja öljyluolia kunnostetaan ainutlaatuisiksi luolalämpöva-
rastoiksi. Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitosta laajennetaan uusilla 
kuudennella ja seitsemännellä lämpöpumpulla. Myös laitoksen läm-
möntalteenottoa tehostetaan. 

Vuoden 2021 tuloksen ennakoidaan toteutuvan  edellisvuotta selvästi 
matalampana. Tulosnäkymiä heikentävät korkeammat polttoainekus-
tannukset ja fossiilisten polttoaineiden valmisteverotus sekä päästöoi-
keuksien hinnan nousu.

Energiasektori on tällä hetkellä teknologia- ja markkinamurroksessa ja 
kaupunki on käynnistänyt tiekarttatyön Helsingin hiilineutraaliin lämmi-
tyskokonaisuuteen. Tavoitteena on rakentaa edistyksellinen ja hiilineut-
raali lämmityskokonaisuus, joka huomioi eri toimijat ja mahdollistaa in-
novoinnin. Lisäksi kaupungin intressi on varmistaa, että kaupunkiorga-
nisaation eri toiminnot sekä Helen pystyvät etenemään muutoksessa 
ilmaston ja talouden kannalta mahdollisimman optimaalisella tavalla, ja 
myös hyödyntämään muutoksen tuomat mahdollisuudet parhaalla ta-
valla. 

Helsinki Energy Challenge -kilpailu osoitti, että lämmityskokonaisuu-
teen liittyy monitahoisia haasteita, jolloin kaupungin rooli korostuu. 
Edessä on systeeminen muutos, mikä vaatii kaupungilta uudenlaista 
otetta ja ymmärrystä asiakokonaisuuteen ja laajemmin energiakysy-
myksiin sekä organisaatio- ja toimialarajat ylittävää tiivistä yhteistyötä. 
Keväällä 2021 käynnistetyn tiekarttatyön ensimmäisessä vaiheessa 
muodostetaan parhaaseen asiantuntemukseen perustuva tietopohja ja 
kokonaisnäkemys energiamurroksesta ja sen ajureista sekä niiden vai-
kutuksesta Helsingin lämmityskokonaisuuteen. Työhön osallistuvat tii-
viisti kaupungin ja Helenin edustajia sekä ulkopuolisia energia-alan 
asiantuntijoita. Toisessa vaiheessa ryhdytään rakentamaan, tietopoh-
jaan perustuen, tiekarttaa muutoksen aikaansaamiseksi. Tiekartta ja 
sen avulla tunnistetut toimenpiteet tulevat todennäköisesti jalkautu-
maan kaupunkiorganisaatioon eri tasoisina toimina. Työn valmistelusta 
vastaa kaupunginkanslian strategiaosastolle palkattu energia-alan 
asiantuntija ja työtä ohjaa kaupungin avainhenkilöistä muodostettu oh-
jausryhmä.
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Vuoden 2021 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2021 
seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:
1. Omistajan päätöksen mukaisen kehitysohjelman toteuttaminen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:
1. Yhtiö jakaa osinkoa vuonna 2021 vähintään 50 milj. euroa. 
2. Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 3,5 
%. 

Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström antaa konsernijaos-
ton kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. 
Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Osmo Soinin-
vaara.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


