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188 §
Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitusha-
kuun hankkeella ”SHOPS2HUBS”

HEL 2019-009764 T 02 05 02

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen 
osatoteuttajana ja kuntarahoittajana Euroopan Unionin Suomen raken-
nerahasto-ohjelman rahoitushakuun hankkeella ”SHOPS2HUBS”.

Samalla kansliapäällikkö päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimimaan kaupungin edus-
tajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteutta-
miseksi tarvittavat asiakirjat. Lisäksi kansliapäällikkö totesi, että hank-
keen Helsingin osuuden kustannuksiin enintään 144 200 euroa varau-
dutaan Stadin ammatti- ja aikuisopiston omassa budjetissa. Hankkeelle 
saadaan tukea enintään 100 940 euroa. Lisäksi keskitetyn hanketoi-
minnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 varaudutaan mak-
samaan Green Net Finland ry:lle kuntarahoitusosuutena enintään        
15 000 euroa.

Päätöksen perustelut

SHOPS2HUBS-hankkeessa kehitetään kohteena olevista kierrätyskes-
kuksista kiertotalouden innovaatiokeskittymiä ja kiertotaloushubeja, jot-
ka mahdollistavat uuden kiertotalouden liiketoiminnan syntymistä, te-
hostavat verkottumista ja lisäävät materiaalien uudelleenkäyttöä. Hel-
singin kaupunki osallistuu Green Net Finland ry:n koordinoimaan hank-
keeseen osatoteuttajana ja kuntarahoittajana. Hanke ajoittuu vuosille 
2019 –2022.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt osallistumista Suo-
men rakennerahasto-ohjelman EAKR-hankkeeseen "SHOPS2HUBS". 
Haettava SHOPS2HUBS-hanke on Green Net Finland ry:n, Helsingin 
kaupungin, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:n ja Suomen ym-
päristöopisto SYKLI Oy:n yhteishanke. Hanketta koordinoi Green Net 
Finland ry ja Helsingin kaupungin Stadin ammatti- ja aikuisopisto toimii 
hankkeen osatoteuttajana. 

SHOPS2HUBS-hanke kehittää kierrätyskeskuksien yhteyteen kiertota-
louden innovaatiokeskittymiä ja liiketoiminnan kehityshubeja, jotka toi-
mivat mahdollistajana uuden kiertotalouden liiketoiminnan synnylle, te-
hostavat verkottumista ja edistävät aikaisempaa tehokkaampaa mate-
riaalien uudelleenkäyttöä. Käytännössä hankkeessa tunnistetaan yri-
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tysten tarpeita ja esimerkiksi kokeilujen kautta yhteiskehitetään kierrä-
tyskeskusten palveluita, tiloja sekä avataan materiaalivirtoja uuden 
kiertotalouden liiketoiminnan synnyttämiseksi ja yritysten toimintaedel-
lytysten parantamiseksi.

Hankkeessa Helsingin kaupungin Pakilan työkeskus ja Pääkaupunki-
seudun kierrätyskeskus Oy:n Espoon Nihtisillan kierrätyskeskus ava-
taan kehitysalustoiksi, joissa testataan ja kehitetään uusia kiertotalou-
den yritystoimintaa tukevia palveluja. Hubien vaikutuksesta kohdealu-
eelle syntyy uusia käytettyjen tuotteiden jatkojalostamiseen perustuvia 
innovaatioita, pienten yritysten uutta liiketoimintaa sekä kiertotalouden 
yritysyhteistyötä ja osaamista. Hankkeen tavoitteina on muun muassa 
kehittää ja testata kokeilujen kautta hyvät toimintamallit kierrätyskes-
kuksiin liittyviin uusiin kiertotalouden hubeihin, lisätä tuotteiden jatkoja-
lostamisen kautta yritysyhteistyötä, tuottaa toimijaverkostoja sekä vah-
vistaa Uudenmaan alueen kiertotalousosaamista.

Hanke tukee muun muassa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideoh-
jelman kiertotalouteen, jakamistalouteen ja resurssiviisauteen liittyviä 
tavoitteita.  Tämän lisäksi hanke monipuolistaa Pakilan työkeskuksen ja 
Stadin ammattiopiston toimintaa ja lisää käytännön yhteistyötä startup-
yritysten ja kaupungin välillä.

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 473 000 euroa, 
josta EU-tuen osuus on noin 348 634 euroa. Helsingin kaupungin osa-
hankkeen kustannukset ovat enintään 144 200 euroa, josta EU-tuen 
osuus on 100 940 euroa ja omarahoituksen osuus 43 260 euroa. Li-
säksi Helsingin kaupunki on sitoutunut maksamaan Green Net Finland 
ry:n osatoteutukselle enintään 15 000 euroa kuntarahoitusosuutta. 
Kuntarahoitusosuuden ensimmäinen erä 10 000 euroa on varauduttu 
maksamaan tammikuussa 2020 ja toinen erä 5 000 euroa tammikuus-
sa 2021.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää 
kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta.

Lisätiedot
Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36685

anna.lehtovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimialan esitys osallistumisesta hankkeeseen SHOPS2HUBS
2 GNF rahoituspyyntö hankkeeseen SHOPS2HUBS

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Green Net Finland ry Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-

töönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia


