Vähähiilisempää vettä - Turun Vesihuollon
tiekartta päästöjen vähentämiseen
VESIYHDISTYKSEN SEMINAARI
11.11.2021
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Hankkeen tausta ja tavoitteet
— Hankkeen taustalla toimii Turun kaupungin Ilmastosuunnitelma
2029

─

Vuoteen 2025 mennessä päästöjä pyritään vähentämään vähintään 65 - 70
prosenttia vuoden 1990 tasosta

─

Viimeistään vuonna 2029 saavutetaan hiilineutraalius, jolloin jäljellä olevat
päästöt kompensoidaan kokonaan.

— Turun Vesihuolto Oy:n hiilijalanjälki laskettiin nyt ensimmäistä
kertaa.

─

Laskenta tehtiin toteutuneiden kulutustietojen perusteella vuodelle 2020.

— Laskennan pohjalta laadittiin tiekartta päästöjen
vähentämiseen vuosille 2021 - 2029
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Päästöjen suuruusluokat

Vesihuollon hiilijalanjälki
per henkilö 1
n. 23 kg CO 2 e / vuosi

1 henkilön edestakainen
lento Helsinki -Bangkok 2
n. 1 tCO 2 e

1 Motiva, VVY 2016
2 Finnair 2021
3 Sitra 2018
4 Turun kaupunki 2021 (tieto v. 2019)
Tiedot pohjautuvat julkisiin lähteisiin. AFRY ei ole tarkistanut tietojen oikeellisuutta.
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Suomalainen
keskimääräiset päästöt 3
n. 10 tCO 2 e / vuosi

Turun kaupungin päästöt 4
n. 684 800 tCO 2 e / vuosi

Hankkeen kulku
Lähtötietojen
koonti
• Laskennan rajauksen
määrittely

• Datan kerääminen ja
käsittely

• Käytettävien

päästökertoimien valinta
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Hiilijalanjäljen
laskenta
• Laskennan toteuttaminen
• Tulosten esittäminen
halutuissa yksiköissä
taulukoissa ja graafisesti

Analyysi

Tiekartan
luominen

• Laskennan tulosten tulkinta ja

• Vaikuttavimpien

• Merkittävimpien

• Toimenpiteiden määrittely

analysointi

päästölähteiden
tunnistaminen

toimenpiteiden tunnistaminen
yhdessä tilaajan
asiantuntijoiden kanssa

• Toimenpiteiden määrittely

lyhyelle ja pitkälle aikavälille

KHK-protokollan mukainen laskentarajaus
Laskennassa huomioidut
osa-alueet

Laskentaan sisällytetään Scope 1 ja 2
kokonaisuudessaan sekä Scopesta 3
toiminnan kannalta olennaisiksi
tunnistetut päästölähteet.
Kunkin osa-alueen päästölähteet on
eritelty tarkemmin tuloksissa.
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Scope

Sisältö

1

Omasta toiminnasta aiheutuvat
suorat päästöt

2

Omassa toiminnassa käytetyn
ostoenergian tuotannon
epäsuorat päästöt

3

Muut epäsuorat KHK-päästöt

Putkimateriaalien
hiilijalanjäljen vertailu
— Taulukossa suuntaa-antavia
metrikohtaisia
hiilijalanjälkilukuja
─ Luvut perustuvat valmistajien
ilmoittamiin materiaalimääriin ja
materiaalien hiilijalanjälkiin
EcoInvent-tietokannan pohjalta.

— PP, PVC ja sukitus hiilijalanjäljen
kannalta parhaita materiaaleja
— Valurauta ja teräs epäedullisia
hiilijalanjäljen kannalta

Putkikoko

DN 300

Betoni
PP
PVC
PEH
Valurauta

Massa kg/m
188
11,6
15,1
55,5

DN 500

Hiilijalanjälki
Hiilijalanjälki
kg CO2e/m Massa kg/m kg CO2e/m
28,9
345
53,2
12,6*
33,4*
22,2
20,5
39,5
35,1
42,0
97,4
102,9
111
205,8

Teräs

24,2

100,6

77,9

323,7

Sukka (Hartsi)

4,31

24,2

7,44

41,7

*Perustuu muoviteollisuuden EPD-raporttiin
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Laskennan tulokset
KOKONAISPÄÄSTÖT

— Turun vesihuolto Oy:lle tehdyn hiilijalanjälkilaskennan
perusteella päästöt vuonna 2020 olivat yhteensä 2 631
tonnia CO 2e.

66
507

— Suurimmat päästöt syntyvät vedenkulutuksesta (922
tCO 2e), hankinnoista ja niiden kuljetuksista (858
tCO 2e), sähköstä (325 tCO 2e) ja kaukolämmöstä (182
tCO 2e).

— Toimitettua vesikuutiota 1) kohden päästöt olivat 0,18
kgCO 2e / m 3

2 631 tCO2e

2 059

— Jokaista jakelun piirissä olevaa asiakasta 2) kohden
vuoden 2020 päästöt olivat 13,7 kgCO 2e
Scope 1

1) 14 614 697 m 3 v. 2020
2) 192 688, vesijohtoverkon piirissä olevat asiakkaat ml. välillisesti liittyneet asiakkaat v.
2020
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Scope 2

Scope 3

Scope 2
— Scopen 2 päästöt olivat yhteensä 507 tCO2e
— Päästöt liittyvät sähkön ja kaukolämmön tuotantoon.
— Sähköä on kulunut talous-, ja jätevesiverkostoissa, sekä toimisto- ja huoltorakennuksissa.
— Kaukolämpöä on kulunut toimisto- ja huoltorakennuksissa.
— Merkittävimpiä tekijöitä ovat jätevesiverkoston sähkönkulutus ja huoltorakennusten lämmönkulutus
Päästöjakauma scopessa 2

Sähkönkulutuksen jakautuminen

Lämmönkulutuksen
jakautuminen

50

16
66

5

182

325 tCO2e

507 tCO2e

182 tCO2e

325

203

Sähkö
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Kaukolämpö
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166

Talousvesiverkosto

Jätevesiverkosto

Talousvesiverkosto

Jätevesiverkosto

Toimistorakennukset

Huoltorakennukset

Toimistorakennukset

Huoltorakennukset

Scope 3

Scope 3
8

— Scopen 3 päästöt ovat 2 059 t CO2e.
41

117

— Merkittävä osa päästöistä liittyy laskuttamattomaan
veteen
858

— Laskuttamaton vesi allokoitiin kokonaisuudessaan
vesihuoltolaitoksen hiilijalanjälkeen, vaikka osa siitä saatetaan
käyttää hyödyksi mittaroimattomana vh-laitoksen ulkopuolella
— Merkittävä osuus laskuttamattomasta vedestä aiheutuu
oletettavasti vuodoista ja verkoston huuhteluista.
— TSV:n vedentuotannon hiilijalanjälkeä ei ole laskettu, joten
hiilijalanjälki laskettiin Ecoinventin tietojen pohjalta.

— Hankintoihin kuuluvat esimerkiksi putkiverkostossa
käytettävien tuotteiden materiaalit. Niiden osuus
kokonaisuudesta on merkittävä.
— Hankintojen kuljetusten päästöistä ei ollut saatavilla tarkkoja
tietoja, joten ne on arvioitu Ecoinventistä saatavan datan
perusteella.
— Vesijohtoverkostoon liittyvät hankinnat aiheuttivat päästöjä 396 t
CO2e, jätevesiverkostoonliittyvät hankinnat 272 t CO2e ja
sekaviemäriverkostoon liittyvät 191 tCO2e
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2 059 tCO2e
922

86
26
Hankinnat ja niiden kuljetukset
Polttoaineiden tuotanto ja energian siirtohäviöt
Jätteet ja niiden kuljetukset
Vesi
Työntekijöiden töihinmatkustus

Työmaille matkustaminen työntekijöiden omilla ajoneuvoilla
Muu liikematkustaminen

Tiekartta päästöjen vähentämiseen
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Tiekartan laatiminen
—

Virtuaaliset työpajat asiakkaan ja konsultin välillä

— 2 päivää, 4 teemaa
─ Vesijohtoverkostot
─ Viemäriverkostot
─ Liikkuminen
─ Kiinteistöt

—

Kuhunkin teemaan osallistui asiakkaan taholta teeman parissa työskenteleviä

—

Työpajojen tuloksena taulukoidut toimenpiteet, jotka arvotettiin ja aikataulutettiin
pohjautuen niiden vaikuttavuuteen ja toteutettavuuteen
→ Prioriteetin ja ajankohtaisuuden määrittäminen 3-portaisella asteikolla

—

Lisäksi määritettiin kunkin toimenpiteen kohdalla tavoitetila vuonna 2029

Taustoitus
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Toimenpiteiden
arvottaminen

Tiekartan
koostaminen

Toimenpiteet – Vesi- ja viemäriverkosto
Päästölähde

Scope

Arvioitu
päästö 2020
(kg CO2e)

3

921 183

Ehdotetut toimenpiteet

Prioriteetti

Ajankohtaisu
us

1

1

1

1

2
2
3

1
3
1

2

1

1

2

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

2

Vesijohto- ja
viemäriverkosto
Laskuttamaton vesi

•
•
•
•
•
•

Materiaalit ja jätteet

Energia

3

2

858 489

269 584

Vuodonetsintätoimien kehittäminen, laitekaivojen lisääminen, Vuotojen etsintä
mallinnuksen ja kaukovalvonnan kehittämisen kautta
Porkkanamalli tonttijohtosaneerauksiin: TVH kustantaa tonttiviemärin kuvauksen,
kannustetaan saneeraamaan myös vesijohto
Kesävesiverkoston kehittäminen, siirtäminen laskutuksen piiriin
Verkostomallinnuksen hyödyntäminen saneerausten suunnittelussa
TVH:n omien kiinteistöjen mittarointi
Kaupungin sisäinen tiedottaminen luvattomasta vedenkäytöstä, pystymittarien
vuokraamiskäytäntöjen kehittäminen

•

PEH-putken suosiminen valuraudan sijaan, diffuusiosuojattu PEH tarvittaessa

•

Urakoiden kilpailutuksessa vaaditaan urakoitsijoita ja toimittajia raportoimaan
materiaalien/toimituskokonaisuuden hiilialanjälki
PVC-putkista PP-putkiin siirtyminen
Siirtyminen vähäpäästöiseen sähköön joko kaupungin kilpailutuksen tai oman hankinnan
kautta
Verkoston laitteiden uusinnoissa energiatehokkuuden priorisointi
Selvitetään oman energiantuotannon mahdollisuudet (esim. aurinkopaneelit) uudessa
toimitilassa ja nykyisissä kiinteistöissä
Oma energiantuotanto aurinkopaneeleilla

•
•

•
•
•
Jätevesi- ja
sekaviemäriverkosto
Vuotovedet
viemäriverkostossa

•

Asiakkaiden pumppaamoiden kautta tulevien vuotovesien vähentäminen
jätevesivirtaaman mittauksella ja laskutuksella
Sekaviemäröintialueen pienentäminen

1

2

Materiaalit ja jätteet

462 417

•

PP-putkien suosiminen PVC-putkien sijaan

2

2

Energia

203 300

•

Verkoston laitteiden uusinnoissa energiatehokkuuden priorisointi

2

2
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•

Tiekartta päästöjen vähentämiseen
Tavoite: Vuonna 2029 vähäpäästöisyys on kiinteä osa Turun Vesihuollon kulttuuria ja toimintaa
Toimenpiteet 2021 – 2023
•

Vuodonetsinnän kehittäminen vuodontarkkailua ja
laitekaivoja lisäämällä sekä mallinnuksella

•

Tonttijohtosaneerausten porkkanamalli

•

Siirtyminen vähäpäästöiseen sähköön

•

Uuden toimitilan tilankäytön tehokkuuden,
rakennusmateriaalien ilmastovaikutusten ja
energiankulutuksen priorisointi suunnittelussa sekä
vaihtoehtoisten lämmönlähteiden harkinta

1

Prioriteetti

•

2

3
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Selvitetään oman energiantuotannon mahdollisuudet
(esim. aurinkopaneelit) uudessa toimitilassa ja
nykyisissä kiinteistöissä

Toimenpiteet 2024-2029

Tavoitetila 2029

•

PEH-putkien suosiminen valuraudan sijaan

•

•

Kilpailutuksissa toimituksen hiilijalanjäljen
raportointivaatimus

Yrityksen kulttuurissa ja jokapäiväisessä toiminnassa
huomioidaan kestävä kehitys

•

Mittaroimattoman veden määrä on minimoitu

•

Rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä on vähennetty
merkittävästi nykyisestä, ja hankinnoissa huomioidaan
hiilijalanjälki valintakriteerinä

•

Materiaali- ja palveluntuottajat valitaan siten, että ne
huomioivat hiilijalanjäljen ja muun kestävyyden omassa
toiminnassaan

•

Ostettava sähkö- ja lämpöenergia ovat vähäpäästöisiä

•

Käytössä olevat ajoneuvot toimivat vähäpäästöisellä
polttoaineella

•

Kiinteistöjen energiankulutusta on saatu merkittävästi
vähennettyä nykyisestä

•

Uusien huoltoautojen käyttövoimana vähäpäästöinen
polttoaine (esim. biokaasu, biopohjainen diesel, sähkö)

•

Vuotovesien vähentäminen jätevesimäärän mittaukseen
pohjautuvalla laskutuksella yritysasiakkaille

•

Sekaviemäröintialueen pienentäminen

•

Ensimmäisten sähköautojen ja -pyörien käyttöönotto

•

Osittaisen etätyön mahdollistaminen ja etäkokousten
suosiminen

•

Kesävesiverkoston kehittäminen

•

PP-putkien suosiminen PVC-putkien sijaan

•

•

Mittaroimattoman vedenkäytön minimointi tiedotuksella,
pystymittarikäytännöillä

•

Verkoston laitteiden uusinnoissa energiatehokkuuden
priorisointi

Viemäriverkon vuotovesien määrää on saatu
merkittävästi vähennettyä nykyisestä

•

Sekaviemäröintialueen laajuus on minimoitu

•

Ylimääräisistä ajoneuvoista luopuminen

•

Oma energiantuotanto aurinkopaneeleilla

•

•

Huoltoautoissa vähäpäästöiseen polttoaineeseen
siirtyminen

•

Hybridikokousten järjestämiseen sopivat tilat ja
laitteistot ja etäosallistumiseen kannustaminen

Merkittävä osa kokouksista järjestetään etä- tai
hybridikokouksina

•

Sähköautojen ja –pyörien latauspisteiden suunnittelu
uuteen toimitilaan

•

Verkostomallinnuksen (vesi- ja viemäriverkostot)
hyödyntäminen saneerausten suunnittelussa

•

TVH:n omien kiinteistöjen mittarointi

•

•

•

Paperidokumentaation minimointi

Hankinnoissa pakkausmateriaaliin vaikuttaminen
pyytämällä tietoja hiilijalanjäljestä

Jätteiden lajittelu on erinomaisella tasolla kaikissa
yrityksen toimipisteissä

•

Mahdollisuus hankkia työsuhdepolkupyörä

•

Vapaaehtoisen laatunormiston (esim. BREEAM, Ceequal)
hyödyntäminen rakentamisessa

•

Paperidokumentaation määrä on minimoitu

•

Liikematkustuksen tarkka harkinta, junan suosiminen

•

Jätteiden lajittelun kehittäminen ja viestintä, helpon
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lajittelun
suunnittelu uuteen toimitilaan

11.11.2021

Tiekartan
jalkauttaminen
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Ensimmäisiä tunnelmia
— Tiekartan jalkautustyö käynnistettiin käsittelemällä mahdollisia toimenpiteitä
johtoryhmässä
─

Johtoryhmässä edustus kaikista yksiköistä, sekä henkilöstön edustajat

— Tiekartta saatiin valmiiksi hyvään saumaan muun muassa tulevia toimitilamuutoksia
ajatellen
— Osa päästökuormittavista osa-alueista tunnistettu erityisen haasteelliseksi
─

Putkimateriaalit – kuinka lähteä lähestymään tätä asiaa, jotta esimerkiksi hinnat eivät karkaa? Kuinka
voidaan olla varmoja, että saadaan edelleen kestävää ja pitkäikäistä materiaalia? Minkä verran tietoa
esimerkiksi putkitoimittajilla on materiaalien ilmastokuormittavuudesta? Vaatii todella hyvät
ennakkovalmistelut, ennen kuin voidaan aidosti ottaa mukaan hankintojen kilpailutuksiin!

─

Hankinnat yleisesti ottaen

─

Ajoneuvopolitiikka

─

Kesävesiverkoston haasteet

— Suhtautumisessa/asenteissa vaihtelua
— Keskustelua herätti mm. huoltovarmuus, materiaalien toimivuus, kesto ja hinta
suhteessa ilmastovaikutuksiin

— Aihe kuitenkin tunnistettu tärkeäksi ja Vesihuolto kokee isohkona vesilaitoksena myös
olevansa tärkeässä roolissa päästövähennystoimien edistämisessä
— Yhtiön strategiaan sisältyy myös edelläkävijyyden tavoite vesihuoltokentällä
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Laskuttamaton vesi ja tonttijohtojen
saneerauksen kannustinmalli
— Vuodonetsinnän kehittäminen,
kokeiltu esim. vuotojen etsintää
satelliittipaikannuksen avulla
— Kesävesiverkoston mittarointi ja
kehittäminen
— Parempi tiedotus ja ”puuttuminen”
palopostien käyttöön
— Vesihuoltoverkoston
kaukovalvontajärjestelmän
kehittäminen, tavoitteena mm.
painemittauksen lisääminen
vuotojen havaitsemiseksi

”Tonttijohtosaneerauksen
kannustinmalli” kokeilussa 2021
— Pilottikohteeksi valittiin selkeästi
hahmotettavissa oleva kohde, jonka
suunnitelma oli jo pitkällä ja alue
koostui omakotitaloista (20 kpl)
— Kesällä 2021 tehtiin alueella
viemärikuvaukset, joiden yhteydessä
kuvattiin myös asukkaiden tonttijohdot

— Vesihuolto antoi kuntoarvion, joiden
perusteella asiakas on voinut tehdä
oman ratkaisunsa tonttijohtojensa
saneerauksen tarpeesta (6kk
reagointiaika)
— Urakka käynnistyy tammikuussa 2022,
tässä vaiheessa ainakin muutama
aktivoitui eriyttämään hulevetensä
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Jatkohankkeet työmaiden päästöjen
selvittämiseksi
Vesihuollon verkostotyömaiden
kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen
päästölaskentatyökalun avulla
-Rahoitusta VVY:n kehittämisrahastosta, mukana
FCG, Turun Vesihuolto, Tampereen Vesi ja FiSST,
sis. DI-työn

- Tavoitteena on yhdistää vesihuoltolaitosten
hiilineutraaliustavoitteet verkostosaneeraamiseen
- Arvioidaan vesijohdon ja jätevesiviemärin
saneerauksen hiilijalanjälkeä ja esitetään keinoja
sen pienentämiseksi.
Osatavoitteet:
1. Muodostaa selkeä kuva verkostorakentamisen
hiilijalanjäljestä
2. Tunnistaa kasvihuonekaasupäästöjen kannalta
oleellisimmat toiminnot
3. Selvittää käyttökelpoisimmat laskentatekniikat
4. Luoda yksinkertaistettu laskentamalli, jonka
avulla voidaan määrittää verkostotyömaiden
kasvihuonekaasupäästöt

-Työ rajoittuu runko- ja jakelujohtoihin
17
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Vesihuoltorakentamisen
CO2 –vertailu, NO-DIG vs.
perinteinen auki kaivu
- Turun kaupungin hanke, koordinoi Johan
Lundberg Oy, käynnistyi kesällä 2021
- Mukana Vesihuollon kohde

- Vertaillaan perinteisiä ja kaivamattomia
tekniikoita ilmastovaikutusten
näkökulmasta ja arvioidaan työmaiden
vuosittaisia CO2-päästöjä
- Sis. Jatko- kehitysehdotuksia
- Raportin esittely tilaajille tulossa 22.11.

Ajoneuvot ja liikkuminen
— Autot ovat välttämättömyys, lisäksi niiden on oltava riittävän suuria
—

Osan autoista on sovelluttava myös päivystystoimintaan

— Vaikka liikkuminen tapahtuu vain verkostoalueella, kilometrejä voi kertyä paljonkin
—

—

Selvitys sähköautojen hankinnasta
─

Autoissa kokorajoitteita, rajaava tekijä myös akkujen kesto

─

Tarkastellaan myös ajoneuvojen tarpeellista lukumäärää

─

Latausta varten tehtävä sähkötöitä

─

Toimitusajat tällä hetkellä pitkiä

─

Kaupunkikonsernin ohjeet ajoneuvohankinnoista tukevat vähäpäästöisyyttä

Työsuhdepolkupyöräselvitys
─

—

Työmatkaetu
─

—

Jo käytössä ”täysimääräisesti”, tullaan jatkamaan

Palaverikäytännöt
─

18

Kiinnostusta on, mutta moni on juuri korona-aikana päivittänyt pyöränsä!

Ryhdytty ohjeistamaan yhteisesti ja ohjataan mm. etäpalaverikäytäntöjen jatkamiseen

—

Polttoaine

—

Selvitetään lentomatkoihin liittyviä kompensaatioita

—

Etätyöpolitiikka selvityksen alla!

—

Myös oman auton käyttöoikeuksia tarkasteltava avoimesti
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Toimitilat ja energiankäyttö
—Nykyiset toimitilat Halisissa ”energiasyöppö”, vain vähän
vaikutusmahdollisuuksia energiankulutukseen

—Uusien toimitilojen tarvekartoitus käynnissä konsulttivetoisesti –
kartoituksessa huomioidaan jo nyt mm. tonttivaihtoehtojen
mahdollisuudet/heikkoudet myös ilmastonäkökulmasta, ja
varsinaisessa hankesuunnittelussa voidaan nostaa tarkasteluun
huomattavasti lisää ympäristöarvoja

—Uusi sähkösopimus Turun kaupungin kilpailuttamana 2022-2024
─ Tilaaja voi sopia uusiutuvalla energialla tuotetusta sähköstä ja uusiutuvalla
energialla tuotetun sähkön toimitus ja todentaminen kuuluu palveluun

—Pumppaamon energialaskenta ja selvitys aurinkosähkön
mahdollisuuksista
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Viestintä, arvot ja asenteet
Ulkoinen viestintä:
—

Vesi. –asiakaslehdessä ja somessa nostetaan esiin aktiivisesti päästövähennyksiin
liittyviä teemoja
─

Olemme valmiita myös kertomaan haasteista!

—

Osallistutaan aktiivisesti sidosryhmien kampanjoihin, esim. Turun kaupungin 1,5 astetta

—

Nostetaan esiin hankkeita ja onnistumisia muun muassa vuosiraportoinnissa
─

—

Raportointi kaupunkikonsernille

Osa tämän päivän työnantajakuvaa ja alan ”brändäystä”

Organisaation sisäinen vaikuttaminen:
—

On tärkeää keskittyä kuuntelemaan, miten työntekijät ja kollegat kokevat
ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät toimenpiteet

—

Huomioitava organisaation heterogeenisyys

—

Tiedosta miten itse toimit ja puhut, ja mikä on oma roolisi organisaatiossa

—

Asennemuutostasolla vaikuttaminen voi olla hyvinkin hienovaraista – ja toisaalta yhtä
pienillä teoilla on helppo saada aikaan ”takapakkia”

Uskallatko sinä olla muutosvoima…?
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