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45 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle "Energiaviisas 
kaupunkikonserni (ENERKA)"

HEL 2021-001552 T 02 05 01 01

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
kiympäristön toimialan Tilat-palvelun yhteiskuntavastuuyksikölle enin-
tään 35 000 euroa (projektinumero 1095126) vuodelle 2021 hankkeen 
"Energiaviisas kaupunkikonserni (ENERKA)” kustannusten maksami-
seksi ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa. Määrärahalle 
saadaan yhteensä tukea enintään 24 500 euroa.

Päätöksen perustelut

Energiaviisas kaupunkikonserni-hankkeen kohteena on kaupungin tytä-
ryhteisöjen energiatehokkuuden parantaminen ja kustannustehokkai-
den päästövähennysten toteuttaminen ja uusiutuvan energian ratkaisu-
jen kartoittaminen. Hankkeessa kaupungin tytäryhteisöjä neuvotaan 
vaihtoehtoisten energiatehokkuusratkaisujen selvityksessä sekä rahoi-
tuksessa ja investointitukien haussa. Hankkeessa tarjotaan myös 
asiantuntija-apua energiakatselmointeihin ja hahmotetaan tytäryhteisö-
jen mahdollisuuksia vaikuttaa energiatehokkuuden parantamiseen kes-
keisien sidosryhmien osalta (esim. vuokralaiset, asukkaat ja asiakkaat). 

Kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja on päätöksellään 
5.2.2021 § 7 päättänyt ”Energiaviisas kaupunkikonserni”-hankkeeseen 
osallistumisesta ja ympäristöministeriö on päätöksellään 11.3.2021 
(VN/3264/2021) myöntänyt hankkeelle avustuksen Kuntien ilmasto-
hankkeet -avustushausta. 

Kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt, että hankkeen budjetti tuo-
daan keskitetyn hankemäärärahan piiriin (talousarviokohta 1 50 04). 
Hanke toteuttaa kaupunkistrategiaa edistämällä kaupungin hiilineutraa-
liustavoitetta ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa, ole-
massa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta ja hajautetun uusiu-
tuvan energian tuotantoa.

Hankkeen vetäjä on kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelun yh-
teiskuntavastuuyksikkö. Yhteistyötä tehdään myös toimialan ympäris-
töpalvelujen, kaupungin tytäryhteisöjen sekä muiden suomalaisten 
kaupunkien kanssa. Helsingin kaupungin hankkeen kokonaiskustan-
nukset ovat 99 342 euroa, josta ympäristöministeriön avustuksen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kaupunginkanslia
Strategiaosasto

06.04.2021

Strategiajohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

osuus on 69 539 euroa, jolloin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 
29 803 euroa. Helsingin kaupungin arvioidut menot vuonna 2021 ovat 
35 000 euroa. Tukia menoille saadaan enintään 24 500 euroa. Helsin-
gin menot ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata avatuille projektirakenneo-
sille, jotka on annettu tiedoksi hankkeen hallinnoijalle. Hankkeen toteut-
tamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia 
sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ul-
koisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen ympäristöministeriöltä 
saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai 
rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, 
tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.
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