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Pääkaupunkiseudun vesihuolto

• HSY tuottaa vesihuoltopalveluja yli
miljoonalle ihmiselle
– jätevedenpuhdistuspalveluja myös HSY-

alueen ulkopuolisille kunnille
• Raakavesi pääosin Päijänteestä,

puhdistus kolmella
vedenpuhdistuslaitoksella

• Vesijohtoverkostoa 3 000 km,
vedenjakelussa vesitorneja 12 kpl

• Jätevesiviemäreitä 2 700 km,  530 kpl
jätevedenpumppaamoita

• Jätevedet puhdistetaan kahdessa
jätevedenpuhdistamossa

• Suomenojan puhdistamon korvaavaa
Blominmäen puhdistamoa
rakennetaan parasta aikaa
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Eri toimintojen osuudet HSY:n vesihuollon sähkönkulutuksesta
vuonna 2014

Viikinmäki
39 %

Suomenoja
13 %

Pumppaamot
11 %

Kompostointi
0,2 %

Pitkäkoski
14 %

Vanhakaupunki
13 %

Dämman
3 %

Kalliomäki
1 %

Veden jakelu
6 %



Eri toimintojen osuudet HSY:n vesihuollon lämmönkulutuksesta
vuonna 2014

Viikinmäki
67 %

Suomenoja
18 %

Pitkäkoski
7 %

Vanhakaupunki
7 %

Dämman
1 %



Energiamuotojen jakaantuminen vesihuollossa 2013

Ostosähkö
46 %

Oma sähkö (biokaasu)
18 %

Oma sähkö (vesivoima)
2 %

Kaukolämpö
4 %

Oma lämpö (biokaasu)
19 %

Oma lämpö (LTO)
6 %

Maakaasu (lämpö)
5 %

Öljy (lämpö)
0,6 %

Autot ja työkoneet
0,5 %



Jätevedenkäsittelyn ja viemäröinnin energiankulutus 2013

• Vesihuollon suurin
energiankulutus
liittyy
jätevedenpuhdista
moihin

• Erityisesti
biologinen prosessi
ja pumppaukset
kuluttavat paljon
sähköä

• Puhdistamoilla
oman tuotannon
osuus
merkittävässä
roolissa



HSY:n vesihuollon vuosien 2010–2014 ja vastaavien toimintojen
vuoden 2009 kasvihuonekaasupäästöt



Oman tuotannon merkitys päästöjen vähennyksessä
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HSY:n jätevedenpuhdistuksen energiankulutuksen,
energiantuotannon, khk-päästöjen ja käsitellyn jätevesimäärän
kehitys vuodesta 2010
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Energianseurantajärjestelmä
• Energiatehokkuuden kehittämisen

peruspilareita on energian
kulutuksen seuranta

• HSY:llä yli 700
sähkönkulutuskohdetta
– Jätevedenpuhdistuksessa

kohteita n. 550
• Kaikki kohteet liitetty tuntitasolla

tapahtuvaan
energiankulutusseurantaan (Helen:
Sävel +)

• Tuotantolaitoksilla lisäksi
energiankulutuksen seuranta
prosessialueittain

• Jätevedenpuhdistuksen
energiankulutustiedot (Empower
Oy) siirretään suoraan
energiayhtiöiltä
jätevedenpuhdistuksen
raportointijärjestelmään
(Neocodex)



Kulutustietojen kautta analyysiin
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Jätevedenpuhdistuksen biokaasun tuotanto

1.12.2015

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)



Viikinmäki biokaasu
• Biokaasu hyödynnetään puhdistamon

oman voimalaitoksen kaasumoottoreilla
sähköenergian tuotannossa

• Sähköenergian tuotannossa syntyvä
lämpö hyödynnetään

– Puhdistamon prosessissa ja
lämmityksessä

– Lähes 100 % lämmön
omavaraisuus

– Vanhankaupungin
vedenpuhdistuslaitoksen
lämmityksessä

• Tärkeässä roolissa biokaasun
tuotannon lisääminen
– Orgaanisten nestemäisten

jätteiden käsittely (jatkuva)
– Syöttölietteen tiivistäminen (2016)
– Mädättämöiden huolto (2013-2017)
– Rejektin laadun parantaminen

(2016-2017)



ORC-prosessi

• 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



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, mikäli kaasu käytetään
korvaamaan fossiilisia
liikennepolttoaineita

Suomenojan Biokaasumyynnin energiatase, GWh/a
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Lämmön talteenoton kehittäminen

jätevedenpuhdistamoilla

• Lämmönlähteet:
– Puhdistettu jätevesi
– Mädätetty liete
– Paineistettu ilmastusilma

• Merkitys:
– 2012 sivuvirroista talteen otetun

lämmön osuus oli 20 %
puhdistamon
kokonaislämmöntarpeesta (40
GWh)

– Määrää kasvatetaan
– Taloudellisesti erittäin kannattavia



Lämmön talteenotto puhdistetusta jätevedestä

Energialaitokset

• Helsingin Energia - Katri Valan
lämpöpumppulaitos
– Tuotannossa 2006 alkaen
– Tuotantopotentiaali

n. 800 GWh /a
• FORTUM – Suomenojan

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

lämpöenergian vuosikulutus

Kuvat Helsingin Energia ja HSY



Lämmön talteenotto viemäriverkosta

• Lämmön talteenotto viemäristä
casejä tutkittu

• Teknisiä ratkaisija kehitetty
Keski-Euroopassa

• Kaukolämpöverkkoon liittäminen
ei ollut kannattavaa

• Kokonaisuuden kannalta
parempi ratkaisu on ottaa lämpö
talteen puhdistetusta
jätevedestä

Kuva:Rabtherm Energy systems
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Ilmastuksen tehostaminen

• Ilmastuksen tehostuksen
toimenpiteinä toteutettu 2
testilinjaa 2012, missä tiivistettiin
lohkojen 3 ja 4 ilmastusta
– haettiin maksimaalista

kalvotiheyttä
• Linja 9 toteutettiin samoin

periaattein
• Ilmastuksen happianturit uusittiin

2014
• 9. linjalle otettu käyttöön

jatkuvatoiminen Alfa-mittaus 2015
hapensiirtotehokkuuden
mittaukseen

• Energiatehokkuusaiheinen
diplomityö valmistuu 2016

Kuva Invent GmbH



Rejektivesien erilliskäsittelyn pilotointi

• Lietteen kuivauksen rejektiveden kautta
kiertää n. 15-20 % typestä

• Rejektin typpi kuluttaa prosessitilavuutta,
ulkoista hiililähdettä ja energiaa
palatessaan takaisin pääprosessiin

• Rejektiveden erilliskäsittelyn teknologiat
perustuvat joko biologiseen tai
fysikaaliskemialliseen käsittelyyn

• Viikinmäessä testattu jo yhtä biologista
prosessituotetta 2013-2014 ja testaus
keskeytettiin

• Toinen testausvaihe kantoaineeseen
sidotulla bakteerimassalla käynnistyy
2016 (RAKI-hanke)
– Hankkeen rinnalla tehdään erillistä

esiselvitystä fysikaaliskemiallisista
menetelmistä

Kuva Veolia



Lietteen kuivauslinkojen uusiminen

• Viikinmäen
lietteenkuivauslingot ovat yksi
suurimmista energiaa
kuluttavista prosessiyksiköistä
jätevedenpuhdistuksessa

• Nykyiset lingot ovat vuodelta
1994

• Kuivauslinkojen
korvausinvestointi toteutetaan
2016-2017 (1+3)

• Hankinnassa on panostettu
energiatehokkuuteen (energian
kulutus/SS tn) ja
resurssitehokkuuteen (rejektin
laatu + kuivakakku)

Kuva GEA Westfalia

http://www.gea.com/global/en/products/dewatering-decanter-sludge-treatment.jsp
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Kiinteistökohtainen aurinkoenergia

Case Viikinmäki

• Tuotantolaitosten ja vesitornien
hyödyntäminen aurinkopaneelien
sijoituspaikkana on tutkittu

• Viikinmäen aurinkovoimalahanke
on edennyt kilpailutusvaiheeseen

• Vuosituotantoarvio n. 260 MWh/a
(0,7 % vuosikulutuksesta)

• Käyttöönotto 2016, tuotanto
kaudelle 2016



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



Tuulivoima

• Tuulivoiman rakentaminen
alueille joiden käyttö muuten
rajoitettua

• Suurin ratkaisumalli 2 kpl
3MW voimaloita tuottaisi 14
GWh/vuosi

• Takaisinmaksuaika
syöttötariffilla laskettuna oli
noin 10 vuotta



Aiesopimus energiatehokkuussopimuksen jatkamisesta
ja energiatehokkuuden 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

• Uuden sopimusmallin työstäminen  käynnissä
TEMin ja suurten kaupunkien kanssa



HSY:n energiaomavaraisuus
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Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority

KIITOS!


