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47 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle ”6Aika Ener-
giaviisaat kaupungit”

HEL 2017-013914 T 02 05 02

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
kiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallintapalvelulle enin-
tään 551 000 euroa (projektinumero 109800100411) vuodelle 2020 
hankkeen ”6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT)” kustannusten mak-
samiseen. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä enin-
tään 369 170 euroa.

Päätöksen perustelut

6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hanke toteuttaa kuuden suu-
rimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategian avoimet innovaatioalustat           
-teemaa. Helsingin osahankkeen toteutus liittyy kaupungin omistamien 
kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Kaupunkiympäristön 
toimialan rakennetun omaisuuden hallintapalvelu toimii kaupungin 
edustajana ja vastuutahona hankkeessa ja vastaa osahankkeen toteu-
tuksesta ja raportoinnista hankkeen rahoittajalle ja koordinaattorille. 
Osahankkeelle tehdään määrärahapäätökset kalenterivuosittain. Han-
ke on käynnistynyt 2018 ja jatkuu vuoteen 2020.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt EKAT-hankkeen hakemuksen päätök-
sellään 12.1.2018 § 16 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätök-
sen Uudenmaan liitolta 30.5.2018 hankekoodilla A73873. 

Hankkeen kokonaisbudjetti on 3 306 534 euroa, josta EU-tuen osuus 
on 2 215 376 euroa. Hankkeen hallinnoijana toimii Tampereen kaupun-
ki. Helsingin kaupungin osahankkeen kokonaisbudjetti on 820 000 eu-
roa, josta EU:n ja valtion tuki on yhteensä enintään 549 400 euroa ja 
omarahoitusosuus on 270 600 euroa. Osahankkeen kaikki kustannuk-
set ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata niitä varten avatuille projektira-
kenneosille, jotka on annettu tiedoksi hankkeen vastuutaholle. Osa-
hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja ra-
hoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita. 

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.2.2020 § 31 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 
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rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, 
tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.
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