
HSY:n Itämerihaaste
Toimenpideohjelma 2022-2023



HSY:n Itämerihaaste

SISÄLLYS

• Sitoumus 2019-2023
• HSY:n johtaminen ja Itämerihaasteen toimenpideohjelma
• Itämerihaaste HSY:n toimintajärjestelmän näkökulmasta
• Toimenpideohjelman seurannan järjestäminen
• Edellisen toimenpideohjelman (2019-2021) toteutuminen
• Toimenpideohjelman (2022-2023) teemat
• Itämerihaasteen ja HSY:n toimenpideohjelman väliset vastaavuudet
• HSY:n toimenpideohjelman sisältö



3

HSY:n johtaminen ja Itämerihaasteen toimenpideohjelma

HSY:n strategia 2019-2025

Strategiakortit vuosittain

Strategiakortit vuosittain

Strategiakortit vuosittain HankekokonaisuudetHankekokonaisuudet

ToimenpiteetToimenpiteet

HSY:n tiekartat 2022-2023

HSY:n Itämerihaasteen
toimenpideohjelma 2022–2023



4

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

• 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.
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Edellisen toimenpideohjelman (2019-2021)
toteutuminen

• Toimenpideohjelma toteutui pääosin aiotusti
– 61:stä toimenpiteestä vain 4 jäivät toteuttamatta
– Muita vietiin eteenpäin tai saatiin valmiiksi hankekauden aikana
– Noin neljäsosa toimenpiteistä eteni aiottua hitaammin, mutta edistyi

kuitenkin hankekauden kuluessa. Näistä merkittävin on Blominmäen
puhdistamohanke.

– Valtaosa hankkeista jatkuu vuosina 2022-2023 uusin toimenpitein.

• Kaikki toteutumatta jääneet toimenpiteet liittyivät investointeihin
– Viikinmäen jätevedenpuhdistamon kehittäminen uusilla prosessiyksiköillä

on siirretty investointiohjelmassa tulevaisuuteen, joten valmisteleviakaan
töitä ei viety eteenpäin.

– Blominmäen puhdistamoprojektin viivästymisestä johtuen esim.
Suomenojan alasajosuunnitelmaa ei laadittu ohjelmakauden aikana.

• Korona vaikutti merkittävästi yhteistyöhön ja vierailutoimintaan
– Tapaamisiin perustuva benchmarking (esim. pohjoismainen

vesihuoltolaitosten välinen yhteistyö) jäi tauolle. Virtuaalinen yhteistyö on
kehittynyt valtavasti, mutta ei pysty kokonaan korvaamaan
läsnäolotapaamisia.

– Vierailutoimintaa on jouduttu rajaamaan merkittävästi. Oppilasvierailut
jätevedenpuhdistamoille jäivät pois maaliskuusta 2020 alkaen.
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Toimenpideohjelman (2022-2023) teemat

• 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 Kiinteistöiltä viemäriverkkoon tulevien hulevesien vähentäminen
2.3 Sekaviemäriverkon ylivuotojen vähentäminen
2.4 Pumppaamoylivuotojen vähentäminen
2.5 Älykäs viemäröinti
3.1 Vesihuollon seudullisen
kehittämissuunnitelman ylläpito ja toteutus
3.2 Viemäröinnin toteuttaminen haja-asutusalueille vesihuollon kehittämissuunnitelman
mukaisesti
3.3 Haitta-aineiden hallinta päästölähteessä

Hyvinvoiva meriluonto 4. Tutkimus- ja
kehittämishankkeet

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

Puhdas ja turvallinen vesiliikenne Ei toimenpiteitä HSY:lle

Suunnitelmallinen vesialueiden
käyttö

1. Investointien hallinta
7. Itämeren vaelluskalojen

nousuesteiden poistaminen

1.1 Vesihuollon investointien taloudellisen suunnittelujärjestelmän kehittäminen
1.2 Verkosto-omaisuuden hallinnan kehittäminen
1.3 Blominmäen jätevedenpuhdistamon käyttöönotto
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 noin 180 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 toteutetaan siten, että investointien
kohdentamisessa painotetaan vaikuttavuutta. Pitkällä tähtäimellä
tavoitteena on käytettävissä olevat investointivarat huomioiden
kehittää verkkojen toimintavarmuutta ja investointien
kustannustehokkuutta.

• Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteuttaminen ja käyttöönotto
2022.

• Haitallisten aineiden ja fosforinpoiston tehostuksen uusien
prosessiyksiköiden tilavaraukset ja mitoitussuunnittelu.



1. Investointienhallinnan toimenpiteet

1.1 Vesihuollon investointien
taloudellisen
suunnittelujärjestelmän
kehittäminen

1.2 Verkosto-omaisuuden
hallinnan kehittäminen

Kehitetään saneerausvelan
laskentaa
Päivitetään
suunnittelukäytännöt ohje
Laaditaan
sekaviemäriverkon
eriyttämisen
toimenpideohjelma

1.3 Blominmäen
jätevedenpuhdistamon
käyttöönotto 2022

Viimeistellään laitoksen
rakentaminen, otetaan se
vastaan käynnistetään
prosessit.
Optimoidaan puhdistus- ja
mädätysprosessit.
Luodaan uudet käyttö-
kunnossapito-, ja
raportointimenettelyt.

HSY:n 10 vuoden
investointiohjelma
kytketään omaisuuden
hallinnan tavoitteisiin.
Investointien priorisointia
kehitetään mm.
vaikuttavuuden arvioinnin
perusteella ja talouden
reunaehtojen mukaisesti.

1.4 Valmistautuminen
uusiin prosessiyksiköihin
Viikinmäessä

Kerätään Blominmäen
puhdistamolta saatavat
kokemukset ja
hyödynnetään Viikinmäen
prosessiyksiköiden
suunnittelussa: Täyden
mittakaavan rejektivesien
käsittely ja tehostettu
fosforin poisto.
Tutkitaan haitta-aineiden
poistomenetelmiä
aktiivihiilisuodatuspilotilla.
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2. Hule- ja ylivuotovesien hallinta

• Vesihuollon toimintavarmuuden parantaminen on HSY:n 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

2.5 Älykäs
Viemäröinti

• Kehitetään mallinukseen
perustuvaa reaaliaikaisen
ylivuototiedon
jakamisratkaisua
mahdollisesti ulkopuolisen
rahoituksen turvin 2022-2023

• Siirrettävien
pinnankorkeusmittareiden
suunnitelmallinen käyttö
vuosittain

• Datan laadun hallinta ja
analyysien kehittäminen,
jatkuvaa ja mahdollisesti
ulkopuolisen rahoituksen
turvin 2022-2023

• Vuotavuuden analysointi em.
työkalulla jatkuvaa

• Viemäriverkostojen mallinnus
eri tarkoituksiin jatkuvaa

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

• HSY:n ja jäsenkuntien
yhteisen
paikkatietopohjaisen huleves
itietopankin (HUTI)
käyttöönotto 2022

• Jäsenkaupunkien
hulevesiryhmät (Jatkuvaa)

2.2 Kiinteistöltä
viemäriverkkoon
päätyvien hulevesien
vähentäminen

2.4 Pumppaamo-
ylivuotovesien
vähentäminen

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

• Viemärin
kuntotutkimusmenetelmien
selvittäminen jatkuvana ja
mahdollisesti ulkopuolisen
rahoituksen turvin 2022-
2023

• Tonttijohtojen
saneeraustoimintamallin
laadinta, pilotointi,
asukasviestintäkampanjan
laadinta ja mallin
sisällyttäminen
aluesaneerausprosessiin.
2019-2022

• Helsingin Marttila
aluesaneeraus, toteutus
2021 alkaen.



13

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:
 Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuosille

2022-23 esitettyjen vesihuoltoverkostojen
toteuttaminen haja-asutusalueille.

 Lievästi kuormitteisten hulevesien haitta-
ainepitoisuuksien hallinta Ämmässuon
ekoteollisuuskeskuksessa: Vuonna 2021
käyttöönotettua biopuhdistamoa laajennetaan
vuosina 2022-2023.



3. Hajakuormituksen vähentäminen

3.1 Vesihuollon seudullisen
kehittämissuunnitelman laatiminen ja
ylläpito

3.2 Vesihuollon jäsenkuntakohtaisten
kehittämissuunnitelmien laatiminen ja ylläpito

• Toteutetaan vesihuoltoverkostot
vesihuollon kehittämissuunnitelmissa
määritellyille vesihuollon
kehittämisalueille suunnitelmassa
määritellyssä aikataulussa.

• Lisäksi edistetään vesihuollon
selvitysalueiden vesihuollon tarpeen
selvittämistä ja tarvittaessa toteuttamista.

3.3 Haitta-aineiden
hallinta päästölähteessä

• Lievästi kuormitteisten hulevesien haitta-
ainepitoisuuksien hallinta Ämmässuon
ekoteollisuuskeskuksessa.
– Biopuhdistamon laajennus 2022-2023

• HSY:n alueen vesihuollon
kehittämissuunnitelmien toteutumista
seurataan vuosittain KT-
seurantaryhmässä.
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4. Tutkimus- ja kehittämishankkeet

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

• Toimenpideohjelman hankkeet:
 Tutkitaan ravinteiden kierrätysmahdollisuuksia

(RAVITA)
 Tutkitaan ravinteiden poistamisen

tehostamismahdollisuuksia: Anitamox, prosessien
ohjauksen tehostaminen

 Osallistutaan tutkimushankkeisiin,
joissa käsitellään haitallisten
aineiden kokonaisuutta jätevesiin ja lietteisiin
liittyen

 Tehdään yhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen ja
tutkimuslaitoslaitosten kanssa eri
tutkimusyhteistyöhankkeissa.



4. Tutkimus- ja kehittämishankkeet

4.1 Tutkimus viemärin päätyvistä
haitallisista aineista

4.3 Tutkimus
ravinteiden kierrätyksen
tehostamisesta

RAVITA-ohjelma:
• Pilot-mittakaavan koeajot,

pilotoinnin jatkovaiheiden
mahdollinen suunnittelu ja
toteutus.

• Välituotteen tuotannon ja käytön
pilotointi

• Prosessin Scale-up

Osallistutaan aktiivisesti jätevesien ja
lietteiden haitta-aineisiin liittyvään
tutkimus- ja kehitystoimintaan
eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

– Esim. SUDDEN-hanke

Selvitetään lietehiilen käytön
mahdollisuuksia haitta-aineiden
poistamisessa.

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 osana laitosten
jatkuvaa kehittämistä
• Blominmäen prosessien optimointi

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

typpioksiduulipäästöjen
vähentämismahdollisuuksista

• JV-lämpö hanke
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5. Tietoisuuden lisääminen

HSY lisää Itämeren suojeluun liittyvää tietoisuutta esim.
tiedotuksen ja kampanjoinnin avulla.

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

ympäristökasvatus
• HSY koordinoi ja edistää ilmastomuutokseen

sopeutumista pääkaupunkiseudulla



5. Tietoisuuden lisääminen
5.1 Ilmastonmuutokseen sopeutumistoimien

suunnittelu ja edistäminen

• HSY edistää aktiivisesti Kestävän kaupunkielämän ohjelmassa
hyväksyttyjen seudullisten ilmastonmuutokseen sopeutumisen
toimenpiteiden toteutumista. Toimenpiteet liittyvät hulevesien hallinnan
osalta erityisesti vettä imeyttävän ja pidättävän viherrakenteen
kehittämiseen.

• HSY tuottaa tietoa seudullisesta sopeutumistarpeen kehittymisestä,
sopeutumiskeinoista ja sopeutumisen edistymisestä kaupunkien työn
tueksi.

• HSY kehittää sopeutumisen verkostomaista yhteistyötä
pääkaupunkiseudulla ja osallistuu aktiivisesti Kansallisen
sopeutumissuunnitelman seurantaryhmän toimintaan.

• HSY osallistuu sopeutumista edistäviin kumppanuushankkeisiin ja
levittää niissä syntyvää tietoa kaupunkien käyttöön.

5.2 Viestintä- ja neuvontatoimenpiteet

Asukasviestintä ja kampanjat
• Haitallisten aineiden kuormituksen hillintä, esim.

– hsy.fi/viemarietiketti
– pytty.fi
– laakkeetonitameri.fi
– vaarallinenjate.fi

• Liiallisen proteiinin käytön vaikutukset Itämereen
• Vuosittain toistuvat teemapäivät, kuten Maailman vesipäivä ja

Itämeripäivä
• Blominmäen jätevedenpuhdistamon valmistumiseen liittyvä viestintä
• Vierailut ja virtuaalivierailut jätevedenpuhdistamolle

– Koululaisvierailut ja muiden ryhmien vierailut
– Asukastapahtumat

• Asukkaiden hulevesitietouden parantaminen: jatkuva viestintä ja
kampanjat huleveden hallinnasta ja huleveden laadusta

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,
digipelejä ja muuta oppimateriaalia (aiheina esim. Itämeri, juomavesi,
jätevesi, vedenkierto, veden ja piiloveden kulutus).
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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

• Kansainvälisiä vieraita käy vuosittain satoja
tutustumassa jätevedenpuhdistuksen toimintaan.



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.



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 2022 tai 2023

• Glomsinjoen vaellusesteiden purku yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa
– Bodomjärven säännöstelypadon purku ja pohjapadon rakentaminen: toteutus arviolta 2022 tai

2023

7.1 Vaellusesteiden purkamishankkeet



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

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority

Kiitos!


