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28 §
Osallistuminen EU:n Interreg Baltic Sea Region-ohjelman rahoitus-
hakuun hankkeessa “Reducing hazardous substances in construc-
tion to safeguard the aquatic environment, protect human health 
and achieve more sustainable buildings (NonHazCity 3)”

HEL 2022-005242 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen 
partnerina Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelman ra-
hoitushakuun hankkeella “Reducing hazardous substances in construc-
tion to safeguard the aquatic environment, protect human health and 
achieve more sustainable buildings (NonHazCity 3)”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan 
ympäristöpalvelut toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hank-
keessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakir-
jat todeten, että Helsingin osahankkeen kustannuksiin enintään        
450 767 euroa varaudutaan keskitetyssä hanketoiminnan määrärahas-
sa talousarviokohdassa 1 50 04. Määrärahalle saadaan EU:n tukea ar-
violta 351 325 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi 
omarahoitusosuudeksi jää enintään 99 442 euroa.

Päätöksen perustelut

Riian kaupungin ja Saksan Baltic Environmental Forumin koordinoiman 
NonHazCity 3 -hankkeen tavoitteena on haitallisten aineiden vähentä-
minen rakennusmateriaaleissa, rakennuksissa sekä työmailla ja tätä 
kautta ihmisten terveyden ja (vesi)ympäristöjen, kuten Itämeren, suoje-
lu. Hankkeessa tarkastellaan lisäksi rakennusmateriaalien haitatto-
muuden ja kaupunkien ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden välistä mah-
dollista konfliktia ja kehitetään siihen ratkaisuja. Helsinki osallistuu 
hankkeeseen partnerina. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2023–
2025 aikana.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt Helsin-
gin kaupungin osallistumista EU:n Interreg Baltic Sea Region                   
-ohjelmasta rahoitettavaan hankkeeseen “Reducing hazardous subs-
tances in construction to safeguard the aquatic environment, protect 
human health and achieve more sustainable buildings (NonHazCity 3)”. 
Interreg Baltic Sea Region -ohjelma tarjoaa rahoitusta rajat ylittävälle 
yhteistyölle, joka luo innovatiivisempaa, vesiviisasta ja hiilineutraalia 
Itämeren aluetta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (5)
Kaupunginkanslia
Strategiaosasto

26.04.2022

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 FI02012566

Helsingin osahankkeen tavoitteena on lisätä sekä kaupungin ympäris-
töpalveluiden että kaupungin rakentamisen parissa työskentelevien 
asiantuntijoiden ymmärrystä haitallisista aineista rakentamisessa sekä 
siitä, miten haitallisia aineita voidaan huomioida erityisesti hankintapro-
sessissa. Tavoitteena on lisäksi kasvattaa markkinan ymmärrystä ai-
heesta yhteisin markkinavuoropuheluin ja luoda yhteisiä tapoja aiheen 
paremmaksi huomioimiseksi kaupungin rakentamisessa. Helsingin eri-
tyisenä tavoitteena on selvittää, onko haitattomien materiaalien käytön 
ja kaupungin ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden välillä ristiriitaa sekä 
miten mahdolliset ristiriidat voidaan ratkoa. Hankintojen suunnittelussa 
tarkastellaan siten myös uudelleenkäytettävien/kierrätettyjen materiaa-
lien ominaisuuksia ja hyödyntämismahdollisuuksia sekä selvitetään, 
millaisin edellytyksin materiaaleja voidaan käyttää uudelleen. Lisäksi 
selvitetään, millaisia kustannuksia haitattomien materiaalien käytöstä 
syntyy kaupungille.

Hankkeen pääpartnerina toimii Riian kaupunki. Partnereina hankkee-
seen osallistuu lisäksi muita Itämeren rantavaltioiden kuntia, tutkimus-
laitoksia, kestävään rakentamiseen ja Itämeren suojeluun keskittyviä 
yhdistyksiä sekä suunnittelualan yrityksiä. Hankkeessa on yhteensä 25 
partneria Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuas-
ta, Puolasta ja Saksasta. Helsingin kaupunki osallistuu hankkeeseen 
partnerina omilla piloteillaan. Helsingin toimien vetovastuu on ympäris-
töpalveluilla ja keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat Asuntotuotanto-
toimisto, rakentamispalveluliikelaitos Stara sekä Helsingin kaupungin 
asunnot Oy. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä Helsingin kiertota-
louden klusteriohjelman ja soveltuvin osin ympäristöpalveluiden YSE-
yksikön kanssa.

NonHazCity 3 -hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategiaa 2021–
2025 monipuolisesti ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden, Itämeren suo-
jelun ja SDG-tavoitteiden edistämisen osalta. Hanke tukee myös por-
mestarin 4.11.2020 allekirjoittamassa Haitallisten aineiden vähentämi-
nen varhaiskasvatuksen hankinnoissa -green deal sopimuksessa teh-
tävää työtä sekä kiertotalousklusterin työtä. Hankkeella on selkeä kyt-
kös Helsingin ja Turun yhteiseen Itämeriohjelmaan sekä Helsingin han-
kintastrategiaan.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 5 miljoonaa euroa, josta 
EU-tuen osuus on noin 4 miljoonaa euroa. Helsingin osahankkeen kus-
tannusarvio on 450 767 euroa, josta EU-tuen osuus on 351 325 euroa 
ja omarahoitusosuus 99 442 euroa. Tälle osuudelle tullaan hakemaan 
myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen valtion vastinrahoitusta. Hanke 
on tarkoitus toteuttaa ajalla 01.01.2023 - 31.12.2025.
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Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää 
kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta. Kans-
liapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan stra-
tegiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

Lisätiedot
Satu Turula, ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 21710

satu.turula(a)hel.fi
Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36685

anna.lehtovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma NonHazCity3
2 Budjetti_NonHazCity3_Helsinki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 28 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Markus Kühn
strategiajohtaja

Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 27.04.2022.


