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24 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle ”6Aika: Hiili-
neutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY”

HEL 2018-011277 T 02 05 02

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
kiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 608 000 euroa 
vuodelle 2020 hankkeen ”6Aika: Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysa-
lueet HNRY” (projektinumero 109800100419) kustannusten maksami-
seksi. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä enintään 
467 000 euroa. Määrärahassa on varauduttu partnereille välitettäviin 
EU-tukiosuuksiin.

Päätöksen perustelut

6Aika: Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY -hankkeen ta-
voitteena on kehittää vähähiilisiä, resurssi- ja energiatehokkaita maail-
manluokan yritysalueita sekä työmaita. Kaupunkiympäristön toimialan 
ympäristöpalvelut toimii hankkeessa hallinnoijana sekä kaupungin 
edustajana ja vastuutahona. Hankkeelle tehdään määrärahapäätökset 
kalenterivuosittain. Hanke on käynnistynyt 2019 ja jatkuu vuoteen 
2021.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt ”6Aika: Hiilineutraalit ja resurssiviisaat 
yritysalueet HNRY” -hankkeen hankehakemuksen päätöksellään 
20.11.2018 § 236 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen 
Uudenmaan liitolta 4.4.2019 hankekoodilla A74773.

Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2020 ovat         
265 000 euroa, jonka lisäksi Helsingin kaupunki varautuu välittämään 
hankekumppaneiden tukiosuuksia, joita on arviolta 343 000 euroa. Tu-
kia määrärahalle saadaan arviolta yhteensä 467 000 euroa. Hankkeen 
kokonaisbudjetti on 1 170 776 euroa, jolle saadaan EU:n ja valtion tu-
kea yhteensä enintään 784 420 euroa. Helsingin osahankkeen koko-
naisbudjetti on 355 400 euroa, josta EU:n ja valtion tuki on yhteensä 
enintään 238 118 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään 
projektinumero 109800100419 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, 
jotka on annettu tiedoksi hankkeen hallinnoijalle. Hankkeen kaikki me-
not ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektira-
kenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. 
Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja ra-
hoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita. 
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Kansliapäällikkö on päätöksellään 31§ 11.2.2020 jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Uudenmaan liitolta 
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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