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- Energia- ja KHK-päästöraportointi, 

energiatehokkuuden kehittämistyö, 

toimenpiteiden suunnittelu, muu 

asiantuntijatuki jne.

Ilmastovaikutukset ja niiden arviointi

HSY:n ilmastotyön eteneminen

Jätevedenpuhdistuksen KHK-päästöt

Hiilineutraalius ja energiatehokkuus 



38.11.2021

HSY seuraa ilmastotyön etenemistä pääkaupunkiseudulla ja osallistuu mm. 

ilmastonmuutoksen hillintään oman toiminnan ja seudullisen yhteistyön kautta
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HSY seuraa ilmastotyön etenemistä pääkaupunkiseudulla ja osallistuu mm. 

ilmastonmuutoksen hillintään oman toiminnan ja seudullisen yhteistyön kautta
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Alueellisia tai sektorikohtaisia päästöjä voidaan arvioida eri näkökulmista

58.11.2021
Alkuperäinen kuva: Portland, Oregon’sClimate Action Plan (2018)

Fokuksessa…? 

• Suorat, alueen sisäpuolella 

syntyvät päästöt – esim. 

HSY:n oma toiminta?

• Alueella käytettävät tuotteet 

ja hyödykkeet, joiden 

valmistuksessa syntyvät 

päästöt vapautuvat jossain 

muualla?

vesihuolto

Jätehuolto ja



99%

280 98 10

Jäsenkuntamme: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Toiminta-ajatuksemme on mahdollistaa puhdas ja 

kestävä kaupunkielämä

Toimintatuotot 389 MEUR

792 1,1Työntekijää

Asukasta (milj.)

Olemme 
energiaomavaraisia

87 %

erilaista aineistoa 
avoimen datan sivuilla

n. 70

Laskemme seudun CO2-päästöt.
Edistämme ilmastotyötä ja 
kiertotaloutta.

8870 km vesihuoltoverkostoa 

12 vesitornia

2 vedenpuhdistuslaitosta

1 pohjavesilaitos

2 jätevedenpuhdistamoa

ulkoisista sidosryhmistämme pitää HSY:tä
ympäristövastuullisena toimijana.

Puhdistamme vuodessa 

149 milj. m3 jätevettä

98 milj. m3 vettä 

HSY:n investoinnit vuosina 2019–2028 1,4 MRD€

CO2 päästömme olivat 121 000 tCO2-ekv. 
Tavoitteena on olla hiilineutraali v. 2030.

ilmanlaadun 
mittausasemaa. 

Lisäksi pienempiä 
sensoreita ja keräimiä.

11

1,1 milj. asukkaan jätteet

5 Sortti-asemaa, joilla 0,6 milj. käyntiä

8,6 milj. jäteastian tyhjennystä2020

yhdyskuntajätteistä 
kierrätetään vuoteen 
2025 mennessä

60%
Yhdessä 
teemme maailman 
kestävimmän 
kaupunkiseudun



*Ulkoisten toimintojen päästöt on arvioitu vuodelle 2020, lukema 

tarkentuu myöhemmin

• HSY:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 

mennessä

• Vuodesta 2014 HSY:n kokonaispäästöt ovat 

vähentyneet noin 50 prosenttia

• Kokonaispäästöille asetettu tavoitetaso 130 000 

tCO2-ekv vuoteen 2025 mennessä alitettiin viisi 

vuotta etuajassa.

• Viimeisen viiden vuoden aikana HSY:n toiminnasta 

aiheutuvia päästöjä on laskenut erityisesti 

kaatopaikan hajapäästöjen pienentyminen.

• V. 2019 päästöt olivat edeltävien vuosien kehitykseen 

nähden suuret, mikä johtui poikkeuksellisesta 

typpioksiduulipäästöjen määrästä 

jätevedenpuhdistuksessa. 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

K
K

-p
ä
ä
s
tö

t 
[t
C

O
2

-e
k
v
]

Kasvihuonekaasupäästöt HSYn omassa 
toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa*

Oman toiminnan päästöt

Ulkoisten toimintojen päästöt

Päästötavoite 2025 

130 000 tCO2

HSY:n kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet voimakkaasti



HSY:n oman toiminnan ja keskeisten ulkoisten palveluiden KHK-päästöt

- päästöjä, jotka ovat peräisin HSY:n toiminnasta ja muodostuvat pääosin omalla toiminta-alueella

Kompostointi 

(biojäte ja liete)

Jäteveden-

puhdistuksen 

prosessipäästöt

HSY:n oman toiminnan 

kasvihuonekaasupäästöt

(yht. 109 000 tCO2ekv

vuonna 2021) 

Oma energian ja 

polttoaineiden käyttö

Ulkoiset palvelut

+ Ulkoiset palvelut

n. 11 000 tCO2ekv

Kompostointi

24 %

Kaatopaikka-

kaasu 32 %

Jäteveden 

puhdistus

44 %

Energia ja 

polttoaineet

4 %

Kaatopaikkakaasu

Oman toiminnan ja ulkoisten palveluiden päästöt 

yhteensä n. 121 000 tCO2ekv
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Jätevedenpuhdistuksen prosessipäästöt ovat 2020-luvulle tultaessa HSYn merkittävin 

päästölähde

• Jätevedenpuhdistuksen prosessipäästöt (N2O ja 

CH4) ovat nykyisin HSY:n hiilineutraaliustavoitteen 

näkökulmasta keskeisimpiä päästölähteitä

• Myös jätevesilietteen (ja biojätteen) 

kompostoinnissa vapautuu typpioksiduuli- ja 

metaanipäästöjä

• Vuonna 2020 jätevedenpuhdistuksen typpioksiduuli-

päästö muodosti n. 65 % jätevedenpuhdistuksen    

khk-päästöistä ja 32 % HSY:n kokonaispäästöistä

• Esim. vuoden 2019 poikkeama Viikinmäen 

typpioksiduulipäästöissä nosti hetkellisesti koko 

HSY:n khk-päästöjä noin 17 prosentilla 
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Oma sähkö

Oma lämpö

Sarja2

Kompostointi

Kaatopaikkakaasu

Jätevedenpuhdistus

Autot ja työkoneet

Maakaasu ja öljy

Kaukolämpö

Ostosähkö

Sarja1

Energian myynti

Oman energiantuotannon 

myötä vältettyjä päästöjä Poikkeama Viikinmäen 

typpioksiduulipäästöissä 

keväällä 2019
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Päästöjen määrittäminen ja seurantatavat

Oma energian ja 

polttoaineiden käyttö

Ulkoiset palvelut

Kaatopaikkakaasu

• Määritetään työkoneiden, kuljetusten, matkojen yms. 

palveluiden energian/polttoaineen käyttöä

• Päästöt perustuvat käytettyyn energiaan ja niiden khk-

päästökertoimiin

• Seurataan käsiteltävien biojätteen ja lietteen 

kokonaismääriä

• Päästöjen määrittämissä hyödynnetään laskentamalleja 

(CH4 ja N2O-päästöt), joita pyritään kehittämään 

mittaustiedon perusteella

• CH4-päästöt määritetään mittaustiedon ja päästömallin 

avulla (Tukena palveluntarjoaja)

• Puhdistamoilta vapautuvia N2O ja CH4-päästöjä 

mitataan Viikinmäessä

• Tukena myös päästömallit ja niiden avulla tehtävät 

ennusteet vuosipäästöissä puhdistamoilla

• Seurataan energiankulutusta ja tuotantoa, sekä 

polttoaineiden käyttöä

• Päästöt perustuvat käytettyyn energiaan ja niiden khk-

päästökertoimiin

Kompostointi 

(biojäte ja liete)

Jäteveden-

puhdistuksen 

prosessipäästöt
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Osa-alueita, teemoja ja keinoja liittyen KHK-päästöjen hallintaan HSY:llä

Kaatopaikkakaasu

Oma energian ja 

polttoaineiden käyttö

Ulkoiset palvelut

Uusiutuva energia 

palvelusopimuksissa
Työkoneiden ja kuljetusten 

energiankäyttö

Green deal – päästöttömät 

työmaat

Biojätteen ja lietteen 

käsittelymenetelmät

Kompostoinnin optimointi

Vaihtoehtoiset prosessit 

(esim. pyrolyysikäsittely)

Kaatopaikan rakenteet ja 

kaasunhallinta

Kaasun keräys ja 

hyödyntämisjärjestelyt

Tiiviys ja rakenteet

Typpioksiduulin ja metaanin 

muodostuminen

Typenpoiston mallintaminen 

ja toiminnan optimointi

Metaanipäästöjen hallinta, 

optimointi, vuotojen ehkäisy

Uusiutuvan energian käyttö
Omat energiantuotanto-

ratkaisut, energiatehokkuus

Vähäpäästöiset polttoaineet

Päästöjen 

muodostuminen, 

osa-alueita

Keskeisiä teemoja 

päästöjen hallinnassa

Esimerkkejä 

hillintäkeinoista

Kompostointi 

(biojäte ja liete)

Jäteveden-

puhdistuksen 

prosessipäästöt



KHK-päästöjen trendi HSY:n jätevedenpuhdistukseen liittyvässä toiminnassa
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Jätevedenpuhdistukseen liittyvät KHK-päästöt
2009-2020

Ostosähkö Maakaasu ja öljy

Autot ja työkoneet Jätevedenpuhdistus

Kompostointi

Viikinmäen päästöjen 

mittauspisteen siirtäminen 

piipussa luotettavamman 

mittaustuloksen saamiseksi

Siirtyminen 

alkuperätakuumerkittyyn 

EKO-energiaan v. 2015 + 

energiatehokkuus & 

uusiutuvan energian 

tuotanto puhdistamoilla

Poikkeama Viikinmäen 

typpioksiduulipäästöissä 

keväällä 2019 

Ennuste

Mitä odotettavissa 2022-

2025…?

• Lietteen kompostoinnin khk-

päästöjen mallintamisen ja 

päästömäärien mittaamisen 

kehittäminen – saadaan 

realistisempi kuva päästöistä ja 

käsittely-menetelmien 

kehittämisen vaikutukset esiin?

• Mahdollinen lietteen pyrolysointi

laajemmassa mittakaavassa 

vähentäisi kompostoinnin khk-

päästöjä n. 33 %

• Jätevedenpuhdistuksen 

typpioksiduulipäästöjen 

mallinnusta on jo kehitetty, 

prosessia optimoimalla haetaan 

typpioksiduulipäästöjen 

vähentymistä lähivuosina

• Maakaasun käyttö poistuu 

Suomenojan toiminnan 

päättyessä ja puhdistuksen 

siirtyessä Blominmäkeen



HSY:n ulkoisten palveluiden kasvihuonekaasupäästöjä 2019

JVpuhdistamoiden ulkoiset 
kuljetukset 5 %

Lietteen käsittelyn ulkoiset 
toiminnot (kuljetukset, 

työkoneet, kompostointi) 12 
%

Vedenpuhdistuksen 
kemikaalikuljetukset 6 %

Verkon autot ja 
työkoneet 8 %

Ämmässuon kuljetukset ja 
työkoneet 14 %

Sorttien kuljetukset 1 %Vaarallisten jätteiden 
kuljetukset 1 %

Jätteenkeräysautot
51 %

Palvelimet 0 %

Työmatkalennot 1 %
Muu ajoneuvojen 

käyttö 1 %

• Vuonna 2019 ulkoisten palveluiden 

päästöt olivat yhteensä n. 11 000 

tCO2ekv

– (n. 10 % kokonaispäästöistä)

• Erilaiset kuljetustehtävät sekä 

materiaalijakeiden siirrot ja käsittely 

muodostavat pääosan (83%) 

ulkoisista khk-päästöistä

• Jätteenkeräys on päästöiltään 

merkittävin osa-alue, vuonna 2019  

51 % ulkoisista päästöistä oli peräisin 

keräysautojen kuljetustehtävistä

– Jätevedenpuhdistukseen liittyvien 

ulkoisten palveluiden osuus päästöitä 

n. 20 % (2300 tCO2ekv)



HSY seuraa aktiivisesti toiminnasta aiheutuvia ilmastovaikutuksia

• Päästölaskentaosaamiseen, 
seurantamenetelmiin, 
energiankulutuksen ja päästöjen 
mittaamiseen on panostettu HSY:ssä jo 
yli vuosikymmenen ajan ja kehitys jatkuu

– Toteutamme myös pääkaupunkiseudun 
kuntien ilmastoinventaariot joka vuosi

• Tärkeitä viime aikojen askeleita ovat 
mm. päästöjen muodostumista kuvaavat 
mallit, reaaliaikaisen seurannan ja 
ennusteraportoinnin kehittäminen

• Oman toiminnan päästövaikutuksien 
lisäksi sekä jätehuollossa että 
vesihuollossa tutkitaan myös 
hyödynnettyjen materiaalien ja 
tekniikoiden elinkaaren aikaista 
hiilijalanjälkeä (osa LCA-arviointia)

Kuvat: Viikinmäen khk-päästökertymien mittaus ja raportointi sekä Ämmässuon

kompostiaumojen khk-päästömittausten analysointia



Maankäytön 

muutokset

Kohti hiilineutraalia pääkaupunkiseutua

Kulutus-

tottumusten

muuttaminen

Hiilineutraalius

Muutokset 
primääri-
energian 
lähteissä

Tehokkuus 
tuotanto- ja 

palveluproses
seissa

Teollinen 
hiilen 

poistaminen 
ilmakehästä

Hiilinielujen 
laajentaminen

Uusiutuva 

energia

Vähäpäästöiset 

polttoaineet

Vaihtoehtoiset 

prosessit

Energia-

tehokkuus

Hiilidioksidin 

talteenotto ja 

varastointi

’Carbon

engineering’

Metsittäminen 

ja vihreä 

infrastruktuuri

Hiilivarastot

Pitkään hiiltä 

sitovat 

tuotteet

• Prosessiperäisten päästöjen 

hallinta – kaatopaikan päästöt, 

kompostointi ja 

jätevedenpuhdistus

• Uusiutuvan energian hankinta 

oman tuotannon kautta ja 

ostoenergiassa

• Energiatehokkuus nivoo 

kokonaisuuden yhteen –

Päästötöntä energiaa ei riitä 

tuhlattavaksi…

• Tulevaisuuden kiertotalouden 

myötä myös hiilen sidontaa ja 

hiilikädenjäljen kasvattamista, 

synteettisiä polttoaineita…?

Alkuperäinen kuva: Dahal, 2018

Prosessi-

päästöjen 

hallinta

Uusia mahdollisuuksia?

Tiedolla 

vaikuttaminen

Nykyistä toimintaa HSY:n osalta…



HSY:n energiatehokkuuden kulmakiviä

• HSY:n huomattava (netto-) 

energiaomavaraisuus liittyy asemaan ja 

tehtäviin toiminta-alueella

• Energia- ja materiaalivirtojen hallinta on 

antanut mahdollisuuden tuottaa uusiutuvaa 

energiaa omaan, mutta myös muiden PK-

seudun toimijoiden käyttöön

• Haluamme olla ympäristövastuun ja 

resurssitehokuuden edelläkävijä

– Uusiutuvan energian myötä HSY:n

energianhankinta ja -käyttö on ollut jo pitkään 

kestävällä pohjalla

– Resursseja ja raaka-aineita on pystyttävä 

käyttämään jatkuvasti tehokkaammin tai 

kestävämmin, mutta toisaalta ylläpidettävä 

laadukasta palvelua kasvavalla PK-seudulla

Aurinko-
sähköä

>1 MWp

Puhtaamman 
kaukolämmön 

tuotannon 
tukeminen

Energian-
tuotanto 

biokaasusta

> 150 GWh
vuodessa

EKO-
energiamerkitty 

sähkö

Vesivoimaa, 
lämmön 

talteenottoa, 
kysyntä-
joustoa…

10 GWh
energian-
säästö-

toimenpiteitä 
vuodesta 

2017



Esimerkkejä jätevedenpuhdistuksen energiatehokkuustyöstä HSY:llä

• Kokonaisenergiatehokkuutta tukevat ratkaisut 

puhdistamoilla

– Biokaasumoottorit, ORC:t, lämmöntalteenotto, 

biokaasukattilat, aurinkosähköratkaisut, laitoksen toiminnan 

optimointi, kysyntäjousto…

• Vuodesta 2017 yhteensä 6700 MWh edestä 

energiansäästötoimenpiteitä

• Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla parhaillaan käynnissä 

mm. valaistuksen uusimisia sekä lietteen 

lämmöntalteenottoon ja laitoksen ilmastustekniikkaan 

liittyvät energiatehokkuushankkeet

– Mädätetyn lietteen lämpöä kierrätetään takaisin puhdistamolle 

ja raakalietteeseen: saadaan käyttöön 2,8 GWh edestä 

hukkalämpöä

– Parannetaan ilmastustehokkuutta biologisen puhdistuksen 

prosessissa: säästetään puhaltimien käyttämää sähköä n. 

240 MWh/a

– Hankkeita on rahoittanut ympäristöministeriö



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

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority 

Kiitoksia mielenkiinnosta!


