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25 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 EU:n rahoittamalle hank-
keelle "Augmented Urbans"

HEL 2017-009265 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kau-
punkiympäristön toimialan asemakaavapalvelun eteläiselle yksikölle 
hankkeen ”Augmented Urbans” (projektinumero 1098048) kustannus-
ten maksamiseen vuodelle 2021 yhteensä 3000 euroa. Määrärahalle 
saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä enintään 2250 euroa.

Päätöksen perustelut

Augmented Urbans -hankkeen tavoitteena on vahvistaa vuorovaikut-
teista ja kestävää kaupunkisuunnittelua Itämeren alueella. Projektissa 
testataan moderneja tekotodellisuuden teknologioita ja sovelletaan niitä 
kaupunkikehittämisen prosesseihin. Kaupunkiympäristön toimialan 
asemakaavapalvelun eteläinen yksikkö toimii kaupungin edustajana ja 
vastuutahona kyseisessä hankkeessa ja vastaa hankkeen toteutukses-
ta ja raportoinnista hankkeen koordinaattorille ja rahoittajalle. Osa-
hankkeelle tehdään määrärahapäätökset kalenterivuosittain. Hanke on 
käynnistynyt 2018 ja jatkuu vuoteen 2021.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt Augmented Urbans -hankkeen hanke-
hakemuksen 13.9.2017 § 98 ja hakemus on saanut myönteisen rahoi-
tuspäätöksen Central Baltic -ohjelmasta 25.5.2018 ja Varsinais-
Suomen liitolta 23.5.2018. 

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Metropolia Ammattikorkea-
koulu ja Suomen lisäksi partnereita on Ruotsista, Virosta ja Latviasta. 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin kaksi miljoonaa euroa. Hel-
singin kaupungin osuus on 175 046 euroa, josta EU-tuen ja valtion 
osuus on enintään 161 656 euroa. Helsingin osahankkeen arvioidut 
kustannukset vuonna 2021 ovat 3000 euroa. Tukia määrärahalle saa-
daan arviolta yhteensä 2250 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-
järjestelmään projektinumero 1098048 ja sille sovitut projektirakenneo-
sat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. 
Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata 
avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle to-
teumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin 
kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita. Hanke päättyy 
vuonna 2021.
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Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun ra-
hoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituk-
sessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee 
ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.
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