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58 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 EU:n rahoittamalle hank-
keelle ”URBANE”

HEL 2021-011104 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
ginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikölle enintään 5 000 
euroa vuodelle 2022 hankkeen "URBANE" (projektinumero 1098093) 
kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan sadan prosentin 
tuki.

Päätöksen perustelut

URBANE-hankkeen tavoitteena on kehittää nopeasti ja laajalti skaalau-
tuvia kestävien lähilogistiikan ratkaisujen käytäntöjä sekä työkaluja si-
dosryhmien väliseen yhteistyöhön toteutusten suunnittelemiseksi. 
Hankkeen aikana Helsingissä toteutettava pilottiosuus keskittyy jakelu-
robotiikan sekä virtuaalisten jakelupisteiden kokeilemiseen sujuvampa-
na ja kestävämpänä lähijakeluvaihtoehtona sekä sen datatarpeisiin. 
Hanke toteutetaan vuosina 2022–2025. Määrärahapäätökset hankkeel-
le tehdään vuosittain.

Strategiapäällikkö on hyväksynyt URBANE-hankkeen hankehakemuk-
sen päätöksellään 15.10.2021 § 74 ja hakemus on saanut myönteisen 
rahoituspäätöksen Horizon-ohjelmasta hankekoodilla 101069513.

Hanketta koordinoi Inlecom. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 10 mil-
joonaa euroa, josta Helsingissä yhteistyökumppaneiden kanssa toteu-
tettavan pilotoinnin osuus on noin 1,2 miljoonaa euroa. Helsingin kau-
pungin osahankkeen kustannukset ovat enintään 102 500 euroa, jotka 
saatava tuki kattaa kokonaisuudessaan. Helsingin osahankkeen arvioi-
dut kustannukset vuonna 2022 ovat 5 000 euroa. Hankkeen tuki kattaa 
menot kokonaisuudessaan. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään 
projektinumero 1098093 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektira-
kenneosat on annettu tiedoksi hankkeen projektipäällikölle. Hankkeen 
kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille 
projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteuma-
vuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kau-
pungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.
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Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajan ja koordinaat-
torin kanssa tehdyn partnerisopimuksen ehtoihin. Mikäli hankkeen to-
teutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tä-
hän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätök-
sen tekijälle.
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