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Kuntapalveluja tuottavat energiankulutukseltaan merkittävät tytäryhteisöt 

 

Energiansäästöneuvottelukunta katsoo, että alla olevat tytäryhteisöt tulisi liittää kaupungin 

energiatehokkuussopimukseen, elleivät ko. toimijat ole liittymässä erikseen esim. kiinteistöalan tai 

elinkainoelämän energiatehokkuussopimukseen. 

Tässä dokumentissa listattujen kohteiden kulutukset ovat olleet mukana aikaisemman sopimuskauden 

(2008-2016) piirissä olevassa energiankulutuksessa pl. Urheiluhallit Oy, Musiikkitalo, Työmaahuolto, 

Suomenlinnan Liikenne Oy, pysäköintilaitokset, jätteen putkikeräysyhtiöt. Samalla rajauksella näiden 

kohteiden energiankulutukset sisältyvät uuden sopimuksen liittymistiedoissa kohdan 2.1 

palvelurakennusten energiankulutukseen. Helsingin Sataman rakennusten energiankulutus on ollut 

sopimuksen piirissä, mutta merkittävä satama-alueiden ulkovalaistus ei. 

Energiaviraston kanssa on sovittu, että kaupunki voi halutessaan tehdä sopimukseen jälkeenpäin 

muutoksen, jossa erotellaan yhtiöiden omistuksessa olevien kohteiden energiankulutus suoraan 

omistettujen kohteiden energiankulutuksesta tai lisätään jokin nyt puuttuvan tytäryhteisön (esimerkiksi 

Urheiluhallit Oy:n) kulutukset sopimuksen piiriin. Tärkeintä on, ettei samojen kohteiden energiankulutus 

ole kahden eri sopimuksen piirissä ja että tytäryhteisöjä kannustetaan liittymään 

energiatehokkuussopimukseen. 

Helsingin toimitilat – omistuksessa olevat kiinteistöt 

 Minervaskolan 

 Päiväkoti Les Galopins 

 Päiväkoti Jollas 

 Stadin ammattiopisto, audiovisuaalinen viestintä 

 Stadin ammattiopisto, hius- ja kauneudenhoitoala 

 Stadin ammattiopisto, lääkeala ja lähihoitajakoulutus 

 Kampin palvelukeskus 

 Kinaporin palvelukeskus 

 Kontulan palvelukeskus 

 Oulunkylätalo ja terveysasema 

 Malminkartanon terveysasema 

 Pihlajamäen terveysasema 

 Kontulan terveysasema 

 Jakomäen terveysasema 

 Terveydenhuollon keskusarkisto 

 Malmin virastotalo 

 Alppilan virastotalot 

 Kallion toimistotalot 

 Tennispalatsi 

Urheiluhallit Oy 

 Helsingin Urheilutalo 

 Kontulan uimahalli 

 Malmin uimahalli 



 Pasilan Urheiluhalli 

 Siltamäen uimahalli 

 Töölön Urheilutalo 

 Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy 

 Vuosaaren Urheilutalo Oy 

Säätiöitä 

 Helsingin Musiikkitalon säätiö – Musiikkitalo 

 Helsingin teatterisäätiö – Kaupunginteatteri 

 Jääkenttäsäätiö – Helsingin jäähalli 

 Stadion-säätiö – Olympiastadion 

Muita tytäryhteisöjä 

 Helsingin Satama Oy – satama-alueet Vuosaaressa, Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Jätkäsaaressa 

 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy - Bussivarikko 

 Suomenlinnan Liikenne Oy – Suomenlinnan lauttaliikenne 

 Työmaahuolto Oy Ab – Palmia Catering ruokatehdas Vantaalla 

 Finlandia-talo Oy 

 Pysäköintilaitokset -  

 Jätteen putkikeräysyhtiöt – Jätkäsaari, Kalasatama, Kruunuvuorenranta) 

Metropolia Ammattikorkeakoulun kiinteistöt Helsingissä 

 Bulevardi 31 

 Kalevankatu 43 

 Albertinkatu 40-42 

 Agricolankatu 1-3 

 Onnentie 18 

 Tukholmankatu 10 

 Vanha Viertotie 23 

 Sofianlehdonkatu 5 B 

 Hämeentie 161 

 Mannerheimintie 172 

 Arabiankatu 2 

 Ruoholahdentori 6 

 

Vakuudeksi, 

Katri Kuusinen 


