
HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO
KAUPUNGINKANSLIA VÄLIRAPORTTI 2016

Lisätietoja Käyntiosoite Raportit kaupungin kirjaamoon
http://www.hel.fi/www/kanslia/fi/
innovaatiorahasto@hel.fi

Kaupunginkanslia
Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki 17

PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13),
Helsingin kaupunki 00099
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Innovaatiorahastosta rahoitettu hanke
Hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.):
Helsingin kaupunginkanslia, Taso, Aluerakentamisyksikkö
Hankkeen nimi:
Östersundomin biotalousintegraatti
Raportointikausi (kk/vuosi−kk/vuosi)
8/2015-8/2016

Muutokset hankkeen perustiedoissa
(organisaatio, kokonaisaikataulu, yhteistyökumppanit, …)

Resurssivirta-analyysin pohjalta hankkeen yleissuunnitelmavaiheeseen päätettiin hankkia resursseja alkuperäisen
kumppaniverkoston ulkopuolelta, VTT:lta biotalouden osaamisen vahvistamiseksi (mm. kuidut, ruoka ja osin bioener-
gia). Yhteiskehittämisprosessi ollaan viemässä cleantech-yhtiö Solvedin alustalle. Yleissuunnitelmavaiheessa (vaiheet
2,3 ja 4) merkittävimmät kontribuutiot tulevat lisäksi Siemensiltä, Rambollilta ja Heleniltä.

Muutokset sisällössä
(tavoitteet, toimenpiteet, budjetti, lopputulokset, hyödyt, loppukäyttäjät, …)

Sitran rahoitusosuus 15 000 € käytetään integraatin yleissuunnitelman tekemiseen. Yritysosapuolet suorittavat omat
rahoitusosuutensa pääosin tekemisensä kautta.

Hankkeen sisältövaatimusten takia ulkopuolelta tilattavan työn osuus nousee, joten rahoitusosuudetkin muuttuvat vas-
taavasti. Lisärahoituksesta alustava lupaus Sitralta.

Vuonna 2015 innovaatiorahaston rahoitusta jäi käyttämättä noin 6 365, 09 euroa, josta 6 000 euroa esitetään käytettä-
väksi 2016.

Kuvaus hankkeen kulusta ja tuotoksista (toteutetut ja tulevat)
Hankkeen toimenpiteet vaiheittain Vaiheen tuotokset Vaiheen ajoitus (kk/v) Vaiheen kustannus (€)

vaihe 1: Alueellisten resurssivirtojen selvittäminen Resurssivirta-
analyysi

9/2015 - 3/2016 23 634,91 (2015)

6 338,00   (2016)

44 972,91 (yhteensä
toteutunut)

vaihe 2: Yleissuunnitelmaluonnos Alustava yleissuun-
nitelma asiantunti-
jatyönä

5-10/2016 35 000

Vaihe 3: Avaintoimijoiden tunnistaminen ja yleis-
suunnitelman testaaminen

Alustavan suunni-
telman toimivuu-
den testaaminen
avaintoimijoiden
avulla ja näiden

10-11/2016 30 000
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sitouttaminen

Vaihe 4: tarkennettu yleissuunnitelma Avaintoimijoilla
testattu yleissuun-
nitelma (Master-
plan)

11-12/2016 49 662

Vaihe 5: Toteutus- ja rahoituskelpoisuuden selvittä-
minen ja toteutuksen valmistelu

1-6/2016 40 000

Onko hakija saanut julkista tukea viimeisen kolmen verovuoden aikana? jos on, niin mitä ja mistä?
Hakija on julkinen toimija.

Mistä muualta hanke on saanut tai saamassa rahoitusta?

2015
(euroa)

2016
(euroa)

2017
(euroa)

2018
(euroa)

Innovaatiorahastosta myönnetty ja sidottu rahoitus 30 000,00 55 000 20 000

Kuluvana vuonna käytettävä määräraha 23 634,91 55 000 20 000

Kuluvana vuonna käyttämättä jäävä määräraha 6 365,09 0 0

Jatkossa innovaatiorahastosta tarvittava rahoitus
(sisältäen käyttämättä jäävän määrärahan)

6 000

2015
(euroa) 2016

(euroa)
2017

(euroa)
2018

(euroa)
Muualta saatu rahoitus 28 235 40 000 15 000

Muualta haettava rahoitus 15 000

Oma rahoitus 5 000 5 000 5 000

Liitteet
1. Yhteistyökumppanin lausunto hankkeen etenemisestä
(Lausunnossa tulee käydä ilmi mm. miten hanke on edennyt, miten yhteistyö on sujunut, onko tuloksia pystytty jo hyödyntämään, mitä tulok-
sia odotetaan hankkeen seuraavasta vaiheesta, ja onko syytä ottaa mukaan muita toimijoita. Lausunnossa tulee myös käydä ilmi jos hanketta
on syytä muokata tässä vaiheessa.)

2. Ohjausryhmän pöytäkirjanote, jossa väliraportti hyväksytty


