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46 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle ”BEST”

HEL 2017-000199 T 02 05 02

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
kiympäristön toimialan ympäristöpalveluille 1 443 505 euroa (projekti-
numero 1098038) vuodelle 2020 hankkeen ”BEST” kustannusten mak-
samiseksi. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä noin 
1 425 242 euroa. Määrärahassa on varauduttu partnerien tukiosuuk-
sien välittämiseen.

Päätöksen perustelut

BEST-hanke keskittyy jätevesien puhdistuksen tehostamiseen ja sen 
tavoitteena on vähentää sekä ravinteiden että haitta-aineiden aiheut-
tamaa vesistökuormitusta Itämeren valuma-alueella. Hankkeessa tuo-
tetaan uutta tietoa jätevesien yhteiskäsittelyn nykytilasta Itämeren alu-
eella, kehitetään teollisuuden, viranomaisten ja vesilaitosten käytännön 
yhteistyötä sekä demonstroidaan ja pilotoidaan teollisuuden jätevesien 
käsittelyä tehostavia investointeja sekä kunnallisissa jätevedenpuhdis-
tamoissa että teollisuusyrityksissä. Kaupunkiympäristön toimialan ym-
päristöpalvelut toimii kaupungin edustajana hankkeessa. Hanke on 
käynnistynyt 2017 ja jatkuu vuoteen 2020. Määrärahapäätökset, jossa 
varaudutaan myös partnerien tukiosuuksien välittämiseen, tehdään 
hankkeelle kalenterivuosittain.

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on hy-
väksynyt Best-hankkeen hakemuksen päätöksellään 16.2.2017 § 12 ja 
hanke on saanut myönteisen päätöksen Interreg Baltic Sea Region          
-ohjelman sihteeristöltä 1.6.2017.

Kaupunkiympäristön ympäristöpalvelut toimii hankkeessa kaupungin 
edustajana ja vastuutahona ja vastaa hankkeen toteutuksesta ja rapor-
toinnista hankkeen rahoittajalle sekä välittää rahoittajan hyväksymät ja 
maksamat tukiosuudet hankkeen muille partnereille.

Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2020 ovat            
243 505 euroa, jonka lisäksi Helsingin kaupunki varautuu välittämään 
hankekumppaneiden tukiosuuksia, joita on arviolta 1 200 000 euroa. 
Tukia on tulossa arviolta yhteensä 1 425 242 euroa. Hankkeen koko-
naisbudjetti on 3,59 M€ kolmen vuoden ajalta. Helsingin osahankkeen 
kokonaisbudjetti on 552 178 euroa, josta EU-tuen osuus on 414 133 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kaupunginkanslia
Strategiaosasto

27.03.2020

Strategiajohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

euroa, valtion osuus 95 482 euroa ja omarahoitusosuus 42 565 euroa. 
Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098038 ja 
sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen 
projektipäällikölle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja 
muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuk-
sien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tu-
lee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan 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 Interreg Baltic Sea 
Region -ohjelman rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteu-
tuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän 
päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen te-
kijälle.
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