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Uusiutuva energia 
• Tavoitteena uusiutuvan 

energian tuotannon 
lisääminen 

• Biokaasu merkittävässä 
roolissa nyt ja 
tulevaisuudessa 

• Uusituvan energian 
hankkeet osa tuotannon 
kehittämistä   

• Pilot-kohteita selvitetty 
Tekes rahoitteisessa 
Resca-hankkeessa 

 

 



Biokaasu ja sen hyödyntäminen 
• Biokaasun määrän lisääminen 

• Biokaasun tehokkaampi 
hyödyntäminen 

• Uusilla moottoreilla aikaisempaa 
selvästi parempi hyötysuhde, 
vaikutus 4,5 GWh/vuosi 

• Moottoreiden uusinta käynnissä 



ORC-prosessi 
• ORC = Organic Rankine Cycle 

• Kaasumoottorin pakokaasun 
hukkalämmöstä tuotetaan 
sähköenergiaa  

• ORC -laitteisto otettu käyttöön 
Viikinmäen puhdistamolla 
maaliskuussa 2014 

• Sähköenergian tuotantoarvio 0,84 
GWh/a ja lämmön 4,2 GWh/a 



Kaasumoottoreiden lämmön 
kausivarastointi 
• Kaasumoottoreilla syntyy 

kesäisin ylijäämälämpöä, jolla 
olisi käyttöä talvella 

• Ratkaisuvaihtoehtoina 
varastointi kallioon porareikien 
kautta tai lämpimän veden 
muodossa vesialtaaseen 

• Kaasumoottoreiden 
sähköntuotanto kasvaa n. 1,9 
GWh/a, jos lämpö talviaikaan 
hyödynnettävissä 

• Takaisinmaksuaika 7 ja 17 
vuoden välillä 

Kuva:Underground Energy, LLC 

 



Lämmön talteenoton jäteveden 
puhdistamon prosessivirroista 
 • Lämmönlähteet: 

– Puhdistettu jätevesi 
– Mädätetty liete 
– Paineistettu ilmastusilma 

• Merkitys: 
– Sivuvirroista talteenotetun  

lämmön osuus oli 20 % 
puhdistamon kokonais-
lämmöntarpeesta  

– Talteenottoa tullaan 
tehostamaan  

– Taloudellisesti erittäin 
kannattavia 



Lämmöntalteenotto raakavedestä 
• Vedenpuhdistuslaitoksen 

kiinteistön 
lämmitysenergian 
tuottaminen raakavedestä 
lämpöpumpulla 

• Lämmitysenergiaa 3 
GWh/vuosi 

• Takaisinmaksuaika 6 vuotta 
• Hanke 

toteutussuunnittelussa 



Kaukojäähdytys raakavedellä 
• Raakaveden käyttäminen 

kaukojäähdytykseen todettiin 
teknisesti mahdolliseksi 

• Vesi voidaan käytön jälkeen 
hyödyntää esim. viheralueiden 
kasteluun, WC:n 
huuhteluvetenä tai 
virkistyskäyttöön 

• Esimerkkikohteessa 
vähentäisi merkittävästi 
hiilidioksipäästöjä ja voisi olla 
taloudellisesti kannattavaa 



Kiinteistökohtainen aurinkoenergia 
• Tuotantolaitosten ja 

vesitornien hyödyntäminen 
aurinkopaneelien 
sijoituspaikkana 

• Esimerkiksi 
Vanhankaupungin 
vedenpuhdistuslaitoksella 
olisi käytettävissä 660 m2 eli 
parhaimmillaan 0,08 GWh/a 
sähköä 

• Useita muita mahdollisia 
kohteita 
 



Tuulivoima 
• Tuulivoiman rakentaminen 

alueille joiden käyttö 
muuten rajoitettua 

• Metsäpirtin 
kompostikentällä kaksi 
suurta voimalaa tuottaisi 
14 GWh/vuosi 

• Takaisinmaksuaika 
syöttötariffilla laskettuna 
olisi noin 10 vuotta 
 



Pienvesivoima vedentuotanto ja -
jakeluverkostossa 
 
• Vesijohtoverkoston paine-erojen 

hyödyntäminen 
energiantuotantoon 

• Tuotot jakeluverkoston 
paineenalennusventtiileistä 
odotetusti pieniä 

• Vesitornit ja alavesisäiliöt myös 
kannattamattomia 

• Raakavesitunnelin turbiinin 
uudistaminen tuottaisi 0,2 GWh 
enemmän sähköä vuodessa 



Lämmön talteenotto 
viemäriverkosta 
• Lämmön talteenotto 

viemäristä 
• Teknisiä ratkaisuja 

kehitetty Keski-
Euroopassa 

• Kaukolämpöverkkoon 
liittäminen ei näyttäisi 
olevan kannattavaa 

• Kokonaisuuden kannalta 
parempi ratkaisu on ottaa 
lämpö talteen 
puhdistetusta jätevedestä 

Kuva:Rabtherm Energy systems 



Demola-projekti 
• Demola hankkeessa 

korkeakoulu-opiskelijat innovoivat 
uusia ratkaisumalleja uusiutuvan 
energian tuottamiseksi: 
 
– Uuden teknologian akut  
– Levän tuottaminen jätevirroista 
– Metanolia biokaasusta 
– Biokaasun käyttö polttokennoissa 



Yhteenveto 
• Uusiutuvan energian 

tuotantoa on 
mahdollista edelleen 
kasvattaa 

• Osa hankkeista on jo 
käynnissä, osa vaatii 
vielä kypsyttelyä 

• Vesihuollon 
hiilijalanjäljen 
pienentämiselle hyvät 
mahdollisuudet 



Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster 

Helsinki Region Environmental Services Authority  

Kiitos! 
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