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SISÄLLYS

• Sitoumus 2019-2023
• HSY:n johtaminen ja Itämerihaasteen toimenpideohjelma
• Itämerihaaste HSY:n toimintajärjestelmän näkökulmasta
• Toimenpideohjelman seurannan järjestäminen
• Edellisen toimenpideohjelman (2016-2018) toteutuminen
• Toimenpideohjelman (2019-2021) teemat
• Itämerihaasteen ja HSY:n toimenpideohjelman väliset vastaavuudet
• Toimenpideohjelman sisältö



A. Toimimaan yhteisen vision edistämiseksi, käynnistämällä yhden tai useamman seuraaviin teemoihin liittyvän Itämeritoimenpiteen
seuraavan 12 kuukauden kuluessa ja täydentämään omaa Itämeri-toimenpideohjelmaansa tämän jälkeen uusilla toimenpiteillä

B. Sekä ilmoittamaan Itämeri-työmme edistymisestä Itämerihaasteen sihteeristölle 12 kuukauden kuluttua ja jatkossa pyydettäessä.

Kirkkaat rannikkovedet
Vähennämme rannikkovesiin kohdistuvaa kuormitusta tekemällä
yhteistyötä jäsenkaupunkien ja asiakkaidemme kanssa hulevesien
hallinnassa. Vähennämme myös jätevesipäästöjen aiheuttamaa
kuormitusta kehittämällä pumppaamoiden luotettavuutta ja
eriyttämällä sekaviemäriverkostoa.

Hyvinvoiva meriluonto
Tutkimme ravinteiden kierrätyksen mahdollisuuksia, osallistumme
haitallisten aiheiden poistamistutkimuksiin ja tehostamme
jätevedenpuhdistusprosesseja jatkuvasti. Osallistumme
yhteishankkeisiin sidosryhmiemme kanssa.

Puhdas ja turvallinen vesiliikenne
Ei toimenpiteitä HSY:lle

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö
Rakennamme uutta jätevedenpuhdistamoa Blominmäkeen ja
suunnittelemme Viikinmäen puhdistamoon uusia prosessiyksiköitä.
Kehitämme myös vesihuoltoverkostoja suunnitelmallisesti yhteistyössä
jäsenkaupunkien kanssa. Edistämme Itämeren vaelluskalojen
nousuesteiden poistamista.

Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus
Tiedotamme ja neuvomme tehokasta jätevedenpuhdistusta edesauttavista
teemoista: Valistamme niin kuluttajia kuin yrityksiäkin jätteiden ja viemärin
käytöstä. Neuvomme esim. lääkkeiden ja vaarallisten aineiden oikeasta
hävittämisestä. Tarjoamme koululaisille oppitunteja ja opettajille
oppimateriaaleja vesistön hyvinvointiin ja jätevedenpuhdistukseen liittyvistä
aiheista. Teemme kansainvälistä yhteistyötä parhaiden menettelytapojen
levittämiseksi.

Raimo Inkinen, toimitusjohtaja Tommi Fred, toimialajohtaja

Allekirjoituksin vahvistamme, että HSY sitoutuu
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HSY:n johtaminen ja Itämerihaasteen toimenpideohjelma

HSY:n strategia 2019-2025

Tuloskortit vuosittain

Tuloskortit vuosittain

Tuloskortit vuosittain HankekokonaisuudetHankekokonaisuudet

ToimenpiteetToimenpiteet

HSY:n tiekartat 2019-2021

HSY:n Itämerihaasteen
toimenpideohjelma 2019–2021
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Itämerihaaste HSY:n toimintajärjestelmän näkökulmasta

• HSY:llä on SFS-EN ISO 14001 ympäristösertifikaatti
• Standardin vaatimuksissa vapaaehtoiset sitoumukset rinnastuvat lakisääteisiin

vaatimuksiin (Environmental Compliance)
• Itämerihaaste on tällainen vapaaehtoinen sitoumus
• Sertifikaatin säilymisen edellytyksenä on toteuttaa sitoumus ja sen seuranta.



Toimenpideohjelman seurannan järjestäminen

• Itämerihaasteen toimenpideohjelma on osa
HSY:n toimintajärjestelmää.

• HSY:n Itämerihaasteen toimenpideohjelman
toteutumista seurataan HSY:ssä
kalenterivuosittain ja raportoidaan HSY:n
johtoryhmälle seuraavan vuoden ensimmäisen
neljänneksen kuluessa muiden sitoumusten
tavoin.

• HSY:n edustaja osallistuu Helsingin kaupungin
Itämerityöryhmään, jossa se raportoi
toimenpiteiden etenemisestä Itämerihaasteen
sihteeristölle.



12.2.2016 HSY Vesihuolto / Tommi Fred 7

Edellisen toimenpideohjelman (2016-2018)
toteutuminen

• Hankkeet etenivät ja toteutuivat pääosin suunnitellun mukaisesti
• Poikkeuksia:

– Investointihankkeiden aikataulut venyivät suunnitellusta: Blominmäki, Eteläranta
– Jäsenkuntien ja HSY:n välinen hulevesisopimus valmistui ennakoitua hitaammin, astui voimaan 2019 alusta.
– Selvitys kiinteistöiltä jätevesiviemäriin johdettavien hulevesien vähentämiseksi: toteutustapa ja aikataulu

muuttui, työ jatkuu.
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Toimenpideohjelman (2019-2021) teemat

• Helsingin kaupunki jatkaa edelleen Itämerihaasteen
koordinoimista ja HSY raportoi toimintaohjelmansa
toteutumisesta vuosittain Helsingin kaupungin vetämälle
Itämerihaaste-työryhmälle.

• Toimenpideohjelmassa ei ole päällekkäistä toimintaa
jäsenkaupunkien ohjelmien kanssa: mukana on vain
hankkeita, jotka sekä maantieteellisesti, että
toiminnallisesti kuuluvat HSY:n vastuualueeseen.

• Hankekokonaisuudet:
1. Investointien hallinta
2. Hule- ja ylivuotovesien hallinta
3. Hajakuormituksen vähentäminen
4. Tutkimushankkeet
5. Tietoisuuden lisääminen
6. Kansainvälinen yhteistyö
7. Itämeren vaelluskalojen nousuesteiden poistaminen



Itämerihaasteen ja HSY:n Itämeriohjelman vastaavuudet
Itämerihaasteen teema HSY:n toimenpideohjelman

hankekokonaisuudet HSY:n toimenpideohjelman hankkeet

Kirkkaat rannikkovedet
2. Hule- ja ylivuotovesien

hallinta
3. Hajakuormituksen hallinta

2.1 Hulevesiyhteistyö jäsenkuntien kanssa
2.2 Kiinteistöltä viemäriverkkoon tulevien hulevesien vähentäminen
2.3 Sekaviemäriverkon ylivuotojen vähentäminen
2.4 Pumppaamoylivuotojen vähentäminen
2.5 Älykäs viemäröinti
3.1 Vesihuollon seudullisen kehittämissuunnitelman laatiminen
3.2 Vesihuollon kuntakohtaisen kehittämissuunnitelman laatiminen
3.3 Haitta-aineiden hallinta päästölähteessä

Hyvinvoiva meriluonto 4. Tutkimushankkeet

4.1 Tutkimus jäteveden sisältämistä haitallisista aineista
4.2 Tutkimushankeyhteistyö yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa
4.3 Tutkimus ravinteiden kierrätyksen tehostamisesta
4.4 Tutkimus ravinteiden poiston tehostamisesta

Puhdas ja turvallinen vesiliikenne Ei toimenpiteitä HSY:lle

Suunnitelmallinen vesialueiden
käyttö

1. Investointien hallinta
7. Itämeren vaelluskalojen

nousuesteiden poistaminen

1.1 Vesihuollon investointien taloudellisen suunnitelmajärjestelmän kehittäminen
1.2 Verkosto-omaisuuden hallinnan kehittäminen
1.3 Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen toteuttaminen
1.4. Valmistautuminen mahdollisiin Viikinmäen jälkikäsittely-yksiköihin
7.1. Vaelluskalojen nousuesteiden poistamiseen tähtäävät toimenpiteet

Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus 5. Tietoisuuden lisääminen
6. Kansainvälisyys

5.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen seuranta ja edistäminen
5.3 Viestintä- ja neuvontatoimenpiteet
6.1 Itämeren alueen kansainvälinen yhteistyö
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1. Investointien hallinta
• HSY investoi vuosittain yli 100 milj. €.

• Rahan tehokas kohdentuminen edellyttää suunnitelmallisuutta,
yhteistyötä (kaupungit, muut verkkotoimijat, väylänrakentajat) ja
analyysityökaluja.

• Toimenpideohjelman hankkeet:
• Kehitetään suunnittelujärjestelmän prosessia muuttuvia tarpeita

vastaavaksi: kehitetään mm. investointien vaikuttavuuden arviointia
ja investointien priorisointia

• Verkosto-omaisuuden hallintaa kehitetään siten että kaikki
verkostojen toiminnalliset puutteet saadaan huomioitua
verkostoinvestointien toteuttamisessa tarkoituksen mukaisella
tavalla.

• Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteuttaminen ja käyttöönotto
2022

• Haitallisten aineiden ja fosforinpoiston tehostuksen uusien
prosessiyksiköiden tilavaraukset ja prosessivaihtoehtojen
selvittäminen



1. Investointienhallinnan toimenpiteet

1.1 Vesihuollon investointien
taloudellisen
suunnittelujärjestelmän
kehittäminen

1.2 Verkosto-omaisuuden
hallinnan kehittäminen

Verkosto-omaisuuden
hallintaa toteutetaan
siten, että
investointiprosessissa
huomioidaan kaikki
mahdolliset verkostoihin
liittyvät tarpeet ja
hoidetaan ne kuntoon
kerralla. Näin saadaan
toteutettua pitkällä
tähtäimellä laadukkaasti
toimivat ja toimintavarmat
verkostot
mahdollisimman
kustannustehokkaasti.

1.3 Blominmäen
jätevedenpuhdistamo-
hankkeen toteutuminen,
käyttöönotto 2022

Rakentaminen
aikataulussa:
Tunnelilouhinnat,
betonivalut, laitteistojen
asennukset ja
koekäytöt.
Lisäksi laaditaan
Blominmäen
ylösajosuunnitelma
sekä
Suomenojan alasajo-
suunnitelma.

HSY:n 10 vuoden
investointiohjelman
mukaisten investointien
vaikuttavuuden
arviointia varten
kehitetään menetelmä.
Investointien
priorisointia kehitetään
mm. vaikuttavuuden
arvioinnin perusteella.

1.4 Valmistautuminen
uusiin prosessiyksiköihin
Viikinmäessä

Valmistautuminen
mahdollisiin
jälkikäsittely-yksiköihin;
Viikinmäen
fosforinpoiston
tehostukseen 2020-
luvun jälkipuoliskolla ja
haitta-aineiden poistoon
2030-luvulla sekä
laitoksen sisäisen
typpikierron
pienentämiseen
rejektivesien
erilliskäsittelyllä 2020-
luvun alkupuoliskolla.
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2. Hule- ja ylivuotovesien hallinta

• Vesihuollon toimintavarmuuden parantaminen on HSY:n uudessa
strategiassa yksi neljästä päämäärästä. Tämä päämäärä sisältää
myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulman.

• Jätevesijärjestelmän poikkeustilanteet (esim. rankkasateet,
sähkökatkokset, tukokset) voivat aiheuttaa hetkellisesti haitallisia
sekavesien ylivuoto- ja ohitustilanteita. Myös hallitsemattomasti
järjestetty hulevesien johtaminen lisää vesistökuormitusta pienvesissä
ja rannikolla.

• Toimenpideohjelman hankkeet:
• Hulevesiyhteistyö jäsenkuntien kanssa
• Kiinteistöiltä viemäriverkkoon tulevien hulevesien vähentäminen
• Sekaviemäriverkon ylivuotojen vähentäminen
• Pumppaamoylivuotovesien vähentäminen
• Älykäs Viemäröinti: Kehitetään edelleen viemäriverkoston

älykkäitä järjestelmiä



2. Hule- ja ylivuotovesien hallinnan toimenpiteet

2.1 Hulevesiyhteistyö
jäsenkuntien kanssa

2.3 Sekaviemäriverkon
ylivuotojen
vähentäminen

• Sekaviemäriverkon
eriyttäminen
verkostosaneeraushankkeiss
a ja eriyttämistä edistävien
toimintaprosessien
kehittäminen yhteistyössä
Helsingin kaupungin kanssa.
JATKUVA

• Eteläranta + Esplanadi-
viemäritunneli-investoinnit

• Uuden sekaviemärimallin
käyttöönotto ja
ylivuototapahtumien
tarkentaminen (2019-2020)

2.5 Älykäs
Viemäröinti

• Kiinteän aluemittauksen
kehittäminen

– Ensimmäisen
mittakaivon
rakentaminen 2019

• Lisätään viemäriverkoston
pinnanmittauksia (2019)

• Siirrettävien
virtausmittareiden
suunnitelmallinen käyttö
(2019 alkaen)

• Datan laadun hallinta ja
analyysien kehittäminen,
jatkuvaa

• Vuotavuuden analysointi em.
työkalulla jatkuvaa

• Viemäriverkostojen mallinnus

Osallistutaan kaupunkien
hulevesityöryhmien sekä
kuntatekniikan yhteistyöprojektin
työhön sekä vastataan HSY:n
vastuulle sovittujen tehtävien
toteuttamisesta.
• Hulevesitiedonhallinta-hanke

(HUTI) on käynnistynyt
2019. HUTI:n tavoitteena on
muodostaa HSY:n ja
jäsenkuntien yhteinen
paikkatietopohjainen huleves
itietopankki.

• Jäsenkaupunkien
hulevesiryhmät (Jatkuvaa)

• Mustapuron ja
Marjaniemenpuron yhteinen
hulevesisuunnitelma (2019)

• Gräsanojan
kunnostussuunnitelma
(2019)

• Tulvariskihankkeet (ELY +
kaupungit)

2.2 Kiinteistöltä
viemäriverkkoon
päätyvien hulevesien
vähentäminen

2.4 Pumppaamo-
ylivuotovesien
vähentäminen

• Kehitetään pumppaamoiden
varustetasoa tavoitteena
pumppaamoiden toiminnan
luotettavuuden ja
häiriötilanteiden hallinnan
parantaminen.

• Toteutetaan
Jätevesipäästöjen hallinta
Vantaanjoen valuma-alueella
–projekti VIPPA (2019-2020)

• Tonttijohtojen
saneeraustoimintamallin
laadinta, pilotointi,
asukasviestintäkampanjan
laadinta ja mallin
sisällyttäminen
aluesaneerausprosessiin.
2019-2020

• Helsingin Marttila
aluesaneeraus suunnittelu
2019-2020, toteutus 2021
alkaen.
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3. Hajakuormituksen vähentäminen

• Jätevesistä aiheutuvan hajakuormituksen
vähentämisen kannalta keskeisiä työkaluja on
suunnitelmallinen toiminta-alueiden laajentaminen.
Työkaluina ovat jäsenkuntakohtaiset vesihuollon
kehittämissuunnitelmat, joten vastuu kuormituksen
vähentämisestä kuuluu tältä osin kunnalle.

• Toimenpideohjelman hankkeet:
ü Päivitetään seudullinen ja jäsenkuntien erilliset

kehittämissuunnitelmat vuosille 2021-2030
ü Lievästi kuormitteisten hulevesien haitta-

ainepitoisuuksien hallinta Ämmässuon
ekoteollisuuskeskuksessa: Kalvosuodatin 2020,
Juurakkopuhdistamo 2021-2023



3. Hajakuormituksen vähentäminen

3.1 Vesihuollon seudullisen
kehittämissuunnitelman laatiminen ja ylläpito

3.2 Vesihuollon jäsenkuntakohtaisten
kehittämissuunnitelmien laatiminen ja ylläpito

• HSY:n jäsenkuntien vesihuollon
kehittämissuunnitelmat 2017-2026
päivitetään vuonna 2020 vuosille 2021-
2030.

• Toteutetaan tarkemman suunnittelun niin
edellyttäessä vesihuoltoverkostot
vesihuollon kehittämissuunnitelmissa
määritellyille vesihuollon
kehittämisalueille suunnitelmassa
määritellyssä aikataulussa. Vesihuollon
kehittämisalueista Pakankylän, Kiilan ja
Mustanpuron alueiden tarkempi
suunnittelu tai toteuttaminen on
käynnissä.

• Lisäksi edistetään vesihuollon
selvitysalueiden vesihuollon tarpeen
selvittämistä ja tarvittaessa toteuttamista.
Vesihuollon selvitysalueista vesihuoltoa
toteutetaan parhaillaan Vallisaareen.
Lisäksi tarkempi suunnittelu vesihuollon
toteuttamiseksi on käynnissä Riipilän
sekä Kunnarlan ja Kalmarin alueilla.

3.3 Haitta-aineiden
hallinta päästölähteessä

• Lievästi kuormitteisten hulevesien haitta-
ainepitoisuuksien hallinta Ämmässuon
ekoteollisuuskeskuksessa.
– Kalvosuodatus 2020
– Juurakkopuhdistamo 2021-2023

• HSY:n alueen vesihuollon
kehittämissuunnitelma 2017-2026
päivitetään vuonna 2020 vuosille 2021-
2030.

• HSY:n alueen vesihuollon
kehittämissuunnitelman toteutumista
seurataan vuosittain KT-
seurantaryhmässä.
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4. Tutkimushankkeet

• HSY on mukana useissa jätevedenpuhdistukseen
liittyvissä tutkimushankkeissa (jätevesikuormituksen
vähentäminen, prosessien tehostaminen,
lietetuotteiden käytön edistäminen, haitalliset aineet,
mikromuovi).

• Toimenpideohjelman hankkeet:
ü Tutkitaan ravinteiden kierrätysmahdollisuuksia

(RAVITA)
ü Tutkitaan ravinteiden poistamisen

tehostamismahdollisuuksia: Anitamox, prosessien
ohjauksen tehostaminen

ü Osallistutaan tutkimushankkeisiin,
joissa käsitellään haitallisten
aineiden kokonaisuutta jätevesiin ja lietteisiin
liittyen
• EPIC, CWPharma, BEST, SUDDEN

ü Tehdään yhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen ja
tutkimuslaitoslaitosten kanssa eri
tutkimusyhteistyöhankkeissa.



4. Tutkimushankkeet

4.1 Tutkimus jäteveden
ja lietteiden sisältämistä
haitallisista aineista

4.3 Tutkimus
ravinteiden kierrätyksen
tehostamisesta

• Tutkitaan jäteveden sisältämän
fosforin erottamista ja
prosessointia erilliseksi
tuotteeksi.
– Koelaitos fosforihapon tuotantoon

rakennetaan vuonna 2019
– Prosessin kehittäminen ja

optimointi 2020 alkaen

• Selvitetään lietteenkäsittelyn
vaihtoehtoja
– Pyrolyysin koelaitos Ämmässuolle

vuonna 2020

– Ohjataan VVY:n selvitystyötä
lietteen termisistä
käsittelymenetelmistä ja
tuetaan lieteen
laadunhallintajärjestelmän (LieRi)
kehittämistä

Osallistutaan aktiivisesti jätevesien ja
lietteiden haitta-aineisiin liittyvään
tutkimus- ja kehitystoimintaan
eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
• Osana EU –rahoitteista SYKE:n

koordinoimaa CWPharma –
hanketta, jonka tavoitteena on
vähentää lääkeainepäästöjä ja
lääkeaineiden aiheuttamia
haittavaikutuksia Itämeren
alueella. HSY tutkii
hankkeessa lääkeaineiden poistoa
aktiivihiilellä.

• HSY mukana Helsingin kaupungin
koordinoimassa BEST –
hankkeessa, jossa tehostetaan
teollisuusjätevesien hallintaa ja
käsittelyä Itämeren alueella. Hanke
on EU -rahoitteinen.

• Osallistutaan sidosryhmänä
Suomen Akatemian rahoittaman
ja Helsingin Yliopiston
vetämään SUDDEN hankkeeseen,
jossa pureudutaan lääkkeiden
elinkaaren ympäristövaikutuksiin

4.2 Tutkimushankeyhteistyö
yliopistojen, korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten kanssa

4.4 Tutkimus
ravinteiden poiston
tehostamisesta

Automaation parempi hyödyntäminen
ravinteiden poistossa, esim.
saostuskemikaalin annostelu ja
ilmastuksen ohjaus.
• Osa työstä on laitosten jatkuvaa

kehittämistä
• Insinöörityö saostusemikaalien

annostelun automatisoinnista 2019
• Kalkin syötön ohjauksen

kehittäminen 2019

Osallistutaan erikseen valittaviin
tutkimus- ja kehityshankkeisiin eri
yhteistyötahojen kanssa. Esimerkkejä
meneillään olevista tutkimuksista:
• Yhteistyö Aalto Yliopiston kanssa

typpioksiduulipäästöjen
vähentämismahdollisuuksista

• Yhteistyö Aalto Yliopiston kanssa
ravinteiden talteenotosta
(NPHarvest hanke)
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5. Tietoisuuden lisääminen

HSY pyrkii lisäämään Itämeren suojeluun liittyvää
tietoisuutta esim. tiedotuksen ja kampanjoinnin avulla.

Toimenpideohjelman hankkeet:
• Vesiasioihin liittyviä viestintäkampanjoita vuosittain
• Vesikoulu, vierailutoiminta ja muu

ympäristökasvatus
• HSY koordinoi ilmastomuutokseen sopeutumisen

seurantaa pääkaupunkiseudulla



5. Tietoisuuden lisääminen
5.1 Ilmastonmuutokseen sopeutumistoimien

suunnittelu ja edistäminen

• HSY seuraa yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja
HSL:n kanssa pääkaupunkiseudun sopeutumisstrategian
toteutumista.

• HSY osallistuu aktiivisesti Kansallisen
sopeutumissuunnitelman seurantaryhmän (2019-2022)
toimintaan tuoden kansallisen tason suunnitteluun
kaupunkiseudun näkökulmaa.

• Määritellään uusia kaupunkiseudun yhteisiä sopeutumisen
tavoitteita ja toimenpiteitä Kestävän kaupunkielämän
ohjelmaan, joka tulee olemaan seuraava pääkaupunkiseudun
yhteistyössä toteutettavia sopeutumistoimia kokoava ohjelma
Pääkaupunkiseudun sopeutumisen strategian päättyessä
vuonna 2020.

• HSY osallistuu sopeutumista edistäviin yhteishankkeisiin, ja
niissä syntyvää tietoa muokataan kaupunkien käyttöön
– RAINMAN/HSY 2019-2021
– AteNaS/SYKE 2019-2021
– URCLIM/Ilmatieteen laitos 2018-2020

5.2 Viestintä- ja neuvontatoimenpiteet

Asukasviestintä ja kampanjat
• Haitallisten aineiden kuormituksen hillintä (2019-2021),  esim.

– pytty.fi
– laakkeetonitameri.fi
– vaarallinenjate.fi

• Liiallisen proteiinin käytön vaikutuksista Itämereen 2020-2021.
• Muut ajankohtaiset teemat, esim. videot maalausvälineiden

puhdistuksesta
• Asukkaiden hulevesitietouden parantaminen

– #selvitävastuu -viestintäkampanja hulevesistä 2019-2020
– Viestintää HSY:n nettisivuilla ja somekanavissa huleveden

hallinnasta
– Pientaloasukkaille, isännöitsijöille ja asiakkaille viestitään

huleveden hallinnasta uutiskirjeissä
Vesikummikoulut ja vesiaiheiset oppitunnit, JATKUVAA
• HSY:llä on pääkaupunkiseudulla kummikouluja, jotka valitaan

vuosittain. Kummikouluohjelman toisena teemana on Elintärkeä vesi,
jossa keskitytään vesihuoltoon tutustumiseen, lähivesien tutkimiseen,
vesivastuullisuuteen ja viemärietikettiin

• Tarjoamme kouluille ympäristökasvatusta, mm. vesioppitunteja ja
muuta oppimateriaalia (juomavesi, jätevesi, veden ja piiloveden
kulutus)

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/oJvmZsahmcU&data=02%7C01%7Cmaija.palomaki@hsy.fi%7C5859638c932d4790d37708d6e29b997f%7C95b14aa010264292a4dd7c9396e07296%7C0%7C0%7C636945555257724983&sdata=z6f5VrdXPsSWnWhO7nsiy8EhkMrbIUJbCgd4NSVpKSc%3D&reserved=0
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6 Kansainvälinen toiminta

• Kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on lisätä
vesiensuojelun osaamista. HSY:n rooli voi olla
• parhaiden menettelytapojen jakamista
• tai niiden omaksumista.

• HSY osallistuu Itämeren suojeluun liittyvään
kansainväliseen yhteistyöhön alalla toimivien
yhteistyöelinten kautta.

• Tarjoamme mahdollisuuden tutustua teknisiin ratkaisuihin
laitosvierailujen muodossa.

• Avustamme yhteistyötahoja vesiensuojeluun liittyvissä
kysymyksissä.



6. Kansainvälinen yhteistyö

6.1 Itämeren alueen kansainvälinen yhteistyö

• Kansainvälisen yhteistyön foorumeita
– Baltic Sea Action Group
– John Nurmisen Säätiö
– EUREAU
– International Water Association IWA
– HELCOM
– Pohjoismaiset vesilaitosten väliset yhteistyöfoorumit
– Technology Approval Group –foorumi ISLE Utility

• Osallistumme aktiivisesti suurten pohjoismaisten
vesihuoltolaitosten yhteistyöhön:
– The Nordic Water Cities
– Suurten puhdistamoiden prosessi-insinöörit
– Suurten puhdistamoiden kunnossapitoinsinöörit

• Osallistumme Itämeren alueen hankeyhteistyöhön
– (esim. BEST, CWPharma)

• Kansainvälisiä vieraita käy vuosittain satoja tutustumassa
jätevedenpuhdistuksen toimintaan. Kuvissa Latvian
presidentin vierailu.



7. Itämeren vaelluskalojen nousuesteiden poistaminen
• HSY säännöstelee useita vesistöjä Uudenmaan alueella. Säännöstelyn tavoitteena on vedenhankinnan

varmistaminen.
• Tarpeettomaksi käyneestä säännöstelystä luovutaan ja säännöstelypatoja muutetaan yhteistyössä muiden

toimijoiden kanssa pohjapadoiksi. Lisäksi on rakennettu kalateitä. Tätä työtä on tehty vuosia.
• Lähivuosien hankkeet keskittyvät Espoon Gumbölen – ja Glomsinjokiin. Myös Haaganpuron putki muutetaan

nousukelpoiseksi.



7. Itämeren vaelluskalojen nousuesteiden poistaminen

• Gumbölejoen vaellusesteiden purku yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa
– Luonnonmukainen kalatie Dämmanin säännöstelypadon yhteyteen
– Nuuksion Pitkäjärven säännöstelypadon purku ja pohjapadon rakentaminen
– Toteutus arviolta 2020-2021

• Glomsinjoen vaellusesteiden purku yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa
– Bodomjärven säännöstelypadon purku ja pohjapadon rakentaminen. Toteutus arviolta 2020-2021

• Selvitämme yhdessä Nurmijärven kunnan kanssa Valkjärven säännöstelypadon purkua ja
muuttamista pohjapadoksi Vantaanjoen vesistöalueella.

• Haaganpuron putken saneeraaminen kulkukelpoiseksi vaelluskaloille. 2020.

7.1 Vaellusesteiden purkamishankkeet
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