
Yhdessä kestävään huomiseen

Jätehuollon investointistrategia 2030



Tavoite 2030

Tavoitteenamme on pitää talous tasapainossa ja tukea HSY:n strategisten tavoitteiden toteutumista
Saavutamme perusinvestointien mukaiset vaikutukset

- Ympäristölupien edellyttävät toimenpiteet
- Ylläpitosaneeraukset
- Välttämättömät kokonaisjätemäärien kasvuun ja erilliskeräyksen laajenemiseen liittyvät investoinnit

(jäteastiat, laitoskapasiteetti)
Roolimme ympäristövastuullisen toiminnan mahdollistajana vahvistuu

- Kenttätilaa Ekomo-tarpeisiin rakennetaan ja alueita kehitettään kiertotalouden tarpeisiin (Ämmässuo ja
Seutula)

Otamme maltillisesti käyttöön uutta kehittyneempää ja kiertotaloutta tukevaa teknologiaa
- Uusia teknis-taloudellisesti parempia käsittelytekniikoita HSY:n vastuulla olevien jätteiden käsittelyyn (mm.

jätevoimalan tuhkan käsittely ja mädätteen jalostus maatalouskäyttöön)
- Tarvittavat automaatio- ja ICT-järjestelmien uusimiset (operatiivinen toiminta ja asiakaspalvelu)
- Ämmässuolla syntyvän kaasun hyödyntäminen varmistetaan kaatopaikkakaasun määrän laskiessa ja

laadun heikentyessä sekä mädätekaasua hyödyntävän leasing-laitoksen sopimuksen päättyessä
Säilytämme palvelutason vähintään nykyisellä tasolla

- Väestömäärän kasvuun vastataan mm. rakentamalla yksi uusi Sortti-asema sekä mahdollisuuksien
mukaan Sortti-pienasemia
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Ympäristövastuu

Hiilineutraali pääkaupunkiseutu
• Kaatopaikkapaikkojen hajapäästöt pienentyneet
• Jätehuollolla vahva rooli ympäristövastuullisen toiminnan mahdollistajana

Kiertotalouden keskiössä
• Hiilensidonta ja arvoaineiden talteenotto huomioitu prosesseissa
• Kuntavastuullisen sekajätteen määrä laskenut
• Keskeisten jätefraktioiden kierrätysasteet nousseet

Strategian tavoitteet
• Hiilineutraali jätehuolto
• Ilmastokestävä pääkaupunkiseutu
• Vahvistamme alueen

kiertotalouden toteutumista.
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Työn murros

Pito- ja vetovoimainen työnantaja
• Ajanmukainen ja turvallinen työympäristö.
• Päivittäessämme rakenteita, tiloja ja laitteistoja parannamme myös

työskentely-ympäristöä.

Strategian tavoitteet
• Mahdollistamme hyvän työntekijäkokemuksen
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Kestävä talous

Tehokasta ja taloudellista toimintaa
• Toteutamme investoinnit tuotteiden elinkaari ja ympäristövaikutukset

huomioiden kestävällä ja energiatehokkaalla tavalla.

Tasapainoinen talous
• Ylläpidämme omaisuuden arvoa saneerausinvestoinneilla.
• Rahoitamme investoinnit tulorahoituksella. Strategian tavoitteet

• Palvelumme tuotetaan kestävästi
ja nykyistä tehokkaammin.

• Investointimme kyetään rahoittamaan
vesi- ja jätemaksuilla.
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Asukaskokemus

Vastuulliset ja kehittyvät palvelut
• Vastaamme kaupunkien kasvuun ja palvelun kysynnän muuttuviin

tarpeisiin säilyttäen samalla palvelutasomme vähintään nykyisellä
tasolla

Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien
• Jätteenkäsittelytoimintojen vaikutukset lähiympäristöön vähentyneet

ja niitä estetään teknisin toimenpitein

• Selvitämme ja huomioimme ympäristövaikutukset jo investointien
esisuunnitteluvaiheessa

Strategian tavoitteet
• Palvelutoimintamme on

sujuvaa ja saavutettavaa.
• Edistämme luonnon monimuotoisuutta,

lähiympäristön hyvää tilaa ja
ympäristöterveyttä.


