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HSY strategia 2020 
Visio 2020   Strategiset päämäärät (vaikutukset)    Mahdollistajat  

 

Vastuulliset, tehokkaat ja 

kehittyvät vesihuolto-, 

jätehuolto- ja 

seututietopalvelut kasvavan 

väestön tarpeisiin, 

asukkaiden ja ympäristön 

parhaaksi 

1. Ympäristön tila on parantunut  
2. Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen 

toiminta on optimoitu  
3. HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien 

tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut  
4. HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja 

energiatehokkuuden parantamisessa sekä 
materiaalivirtojen hyödyntämisessä  

5. Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti 
parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on 
saavutettu niin, että myös investointimenot 
katetaan tulorahoituksella  

6. Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä 
suorituksia tavoitteleva muutoksiin 
kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö 

7. Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä 
toimintakulttuuri  

8. HSY:n yhteisökuva on hyvä  
9. HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä 

aktiivinen  ja luotettava 
yhteistyökumppani  

Toiminta-ajatus  

Puhtaasti parempaa palvelua – vastaamme pääkaupunkiseudun vesi- ja  jätehuollosta sekä  
seutu- ja ilmastotiedosta 

Arvot  

Avoimesti – Oikeudenmukaisesti – Palveluhenkisesti – Vastuullisesti  

Hallitus 28.2.2014 



Seudun kasvavan väestön takia tarvitaan 
kapasiteettia lisääviä investointeja  

Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 20.3.2014 



Vesihuollon investointistrategia 

20.3.2014 5 

Vesihuoltojärjestelmän 
kehittäminen saneeraamalla  

Toimintavarmuuden 
parantaminen 

Sääolosuhteiden 
äärevöitymiseen 

varautuminen 

Resurssi- ja 
energiatehokkuus Vuotavuuden hallinta 

HSY:n strategia 

Kehittyvän ja 
tiivistyvän 

yhdyskunnan 
vesihuolto ja 

hulevesien hallinta 

HSY:n visio 

Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 



Energiatehokkuus investointiohjelmassa 

20.3.2014 Alatunniste 6 

Investoinneissa kiinnitetään huomiota investoinnin elinkaareen. Suositaan menettelyitä, jotka 
pidentävät investoinnin käyttöikää tai pienentävät ylläpitotarvetta 
 
Vesijohtoverkostosta ulos vuotavan ja viemäriverkostoon sisään vuotavan veden määrää 
vähennetään, koska vuotovedet lisäävät resurssien ja energian kulutusta laitoksilla ja 
pumppaamoilla. 
 
Vedenjakelua ohjataan kokonaisuutena uudella ohjausjärjestelmällä. 
 
Rakennetaan kattava aluemittausjärjestelmä (tarpeelliset verkoston virtaus- ja 
paineenmittausasemat) sekä sitä tukevat etäluentavesimittarit. Vuotojenhallinnan tehostamiseksi 
verkostopainetta alennetaan alueilla, joilla se on mahdollista. Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän 
alentaminen tasolta 17 m3/km/vrk tasolle 10 m3/km/vrk. 
 
Saneerataan paineenkorotusasemat siten, että ne palvelevat myös aluemittausjärjestelmää 
 
Viemäriverkostossa pyritään vähentämään erityisesti pistemäisiä vuotoja ja verkostoon päätyvien 
hulevesien määrää. 
 
Rakennetaan kattava pumppaamojen ohjausjärjestelmä, taajuusmuuttajien käyttöä lisätään 
 
Päävesijohtojen, kokoojaviemäreiden ja tunneleiden saneerausta lisätään 
 
Parannetaan energiatehokkuutta tuotantolaitoksilla  
 
 
 
 
 



HSY:n energiakulutuksen ja uusiutuvan 
energian tuotannon kehittyminen vuosina 

2010-2016 
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HSY:n energiatehokkuusopimus 
Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 20.3.2014 



AIESOPIMUS ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN 
JATKAMISESTA JA ENERGIATEKUUDEN TAVOITTEISTA 

• Toteuttaa osaltaan energiatehokkuusdirektiivin 
toimeenpanoa 

• Sopijaosapuolet:  
– TEM 
– Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, 

Oulu ja HSY 
• HSY sitoutuu neuvottelemaan vapaaehtoisen 

energiatehokkuustyön jatkamisesta nykyisen 
sopimuskauden loputtua eli ajalla 2017-2020 

• Sitoutuu tavoittelemaan kumulatiivista 
energiansäästöä 54 GWhkum ajanjaksolla 
2014-2020, perustason ollessa 2010-2012 
keskimääräinen energiankulutus 

• Säästötavoite vastaa noin 1 %:n vuotuista 
energiansäästöä 

Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 



Energiamuotojen jakaantuminen 
vesihuollossa 2012 

Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 



Vedenpuhdistuksen ja -jakelun 
energiankulutus 2012 
• Vedenpuhdistuksen 

energiakulutuksesta 
merkittävä osa liittyy 
korkeapainepumppauksiin 
tuotantolaitoksilla ja 
jakeluverkostossa 

• Yli puolet Vanhankaupungin 
laitoksen 
lämmitysenergiasta 
tuotetaan biokaasulla 
 

Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 



Jätevedenkäsittelyn ja viemäröinnin 
energiankulutus 2012 
• Vesihuollon suurin 

energiankulutus liittyy 
jätevedenpuhdistamoihin 

• Erityisesti biologinen prosessi ja 
pumppaukset kuluttavat paljon 
sähköä 

• Puhdistamoilla oman tuotannon 
osuus merkittävässä roolissa 

Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 



Energianseurantajärjestelmä 
• HSY:llä yli 700 

sähkönkulutuskohdetta 
• Kaikki kohteet liitetty 

tuntitasolla tapahtuvaan 
energiankulutusseurantaan 

• Tuotantolaitoksilla lisäksi 
energiankulutuksen 
seuranta prosessi-alueittain 
 



Raakaveden otto ja vedenpuhdistus 
• Päijänne –tunnelissa raakaveden 

virtausenergiaa hyödynnetään 

– Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksella 

– Hausjärvellä Kalliomäessä sijaitsevissa 
voimalaitoksissa 

• Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos 
hyödyntää Viikinmäen 
jätevedenpuhdistamolla tuotettua 
lämpöä 

• Raakaveden lämmön talteenotto 
– Suunnittelu on valmis 

– Toteutus käynnistyy 2014 

– Toteutus 500 kW lämpöpumpulla 



Jätevedenpuhdistuksen 
biokaasun tuotanto 

20.3.2014 

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo 

Suomenojan jätevedenpuhdistamo 
Havainnekuva Blominmäen jätevedenpuhdistamosta 

• Suomenoja 3,5 milj m3 (63 % CH4) 

• Viikinmäki 12,2 milj m3 (62 % CH4) 

• Blominmäen puhdistamo n. 5 milj m3 
(suunnitteilla, käyttöönotto 2020) 

Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 



Viikinmäki biokaasu 
• Biokaasu hyödynnetään puhdistamon 

oman voimalaitoksen kaasumoottoreilla 
sähköenergian tuotannossa 

• Sähköenergian tuotannossa syntyvä 
lämpö hyödynnetään  

– Puhdistamon prosessissa ja 
lämmityksessä 

– Lähes 100 % lämmön 
omavaraisuus 

– Ylijäämä lämmöstä johdetaan 
Vanhankaupungin 
vedenpuhdistuslaitokselle 

• Pakokaasun hukkalämmöstä tuotetaan 
sähköenergiaa  

– Ensimmäinen ORC -laitteisto otettu 
käyttöön tammikuussa 2014 

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

 

Sähköenergian kokonaiskulutus Viikinmäessä, MWh
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Suomenojan biokaasu 
• HSY on myynyt lietteestä tuotetun 

biokaasun Gasum Oy:lle 
marraskuusta 2012 

– Kaikki biokaasu pystytään 
hyödyntämään energiana 

– Myyty energiamäärä 22 GWh/a 

• Gasum jalostaa biokaasun 
maakaasuverkkoon soveltuvaksi 
liikennepolttoaineeksi 

• Päästövähenemä 
pääkaupunkiseudun liikenteessä 
noin 4700 tonnia CO2, 2,4 tonnia 
pienhiukkasia sekä 20 tonnia NOx 
vuodessa 

Suomenojan Biokaasumyynnin energiatase, GWh/a
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Lämmön talteenotto puhdistetusta 
jätevedestä 
Energialaitokset 
• Helsingin Energia - Katri Valan 

lämpöpumppulaitos 
– Tuotannossa 2006 alkaen 
– Tuotantopotentiaali               

n. 800 GWh /a 
• FORTUM – Suomenojan 

lämpöpumppulaitos 
– Käynnistyy 1/2015 
– Arvio tuotannosta 300 GWh/a 
– 15 000 omakotitalon 

lämpöenergian vuosikulutus 

Kuvat Helsingin Energia ja HSY 



Vesihuollon energiatase 2012 
• Vesihuolto  

– Kulutti 106 GWh sähköenergiaa 
– Tuotti 29 GWh sähköenergiaa 
– Omavaraisuus 28 % 

• Vesihuolto  
– Kulutti 57 GWh lämpöenergiaa 
– Tuotti   49 GWh lämpöenergiaa 
– Omavaraisuus 85 % 

• Vesihuolto tuottopotentiaali 
välillisesti oli 800 GWh lämpöä 
(Katri Vala/ Helsingin Energia) 

Vesihuollon energiatase 2012
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Vesihuollon 
kasvihuonekaasupäästöt 

• Kasvihuonekaasupäästöt 87 000 
t-CO2  

• Yli 70 % aiheutuu biologisissa 
prosesseissa syntyvistä 
typpioksiduulista ja metaanista 

• Uusituvan energian tuotannon 
positiivinen vaikutus 15 000 t-
CO2 

Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 



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

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 

Kiitos mielenkiinnosta! 
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