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Pyrimme pitämään lämmön hankintamme ja tuotan-
tomme päästöt mahdollisimman pieninä. Energiate-
hokkuutta edistämme paitsi omassa toiminnassam-
me myös asiakkaidemme kiinteistöissä. 

Vuonna 2019 noin 80 prosenttia toimittamastamme kaukolämmös-
tä perustui kiertotaloudesta saatavaan Ekolämpöön. Ekolämpö on 
Fortum Waste Solutions Oy:n jätteenkäsittelylaitokselta talteen otet-
tua hukkalämpöä. Jätteenkäsittelylaitoksella hävitetään polttamalla 
ei-kierrätettäviä ja kaatopaikalle soveltumattomia kotitalouksien, 
kaupan ja teollisuuden sekä vaarallisen jätteen jakeita. Samalla 
otetaan talteen vapautunut energia sähkönä ja lämpönä. Talteen 
otettu lämpö johdetaan edelleen Hyvinkäälle ja Riihimäelle erillistä 
siirtoputkea pitkin.

Jos ei-kierrätettävien ja kaatopaikalle soveltumattomien jätejakeiden 
polttamisessa vapautuvaa energiaa ei hyödynnettäisi, se karkaisi 
hukkalämpönä taivaalle. Hukkalämmön talteenotossa ei itsessään 
synny ilmastoa lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä, joten Ekolämpö on 
todennettu hiilineutraaliksi. Ulkopuolinen taho varmentaa vuosittain, 
että Ekolämpö perustuu talteen otettavaan hukkalämpöön ja ettei 
sen tuottamiseksi ole lisätty jätteenpolttoa.

Hyvinkään Lämpövoiman asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami 
Pesonen tähdentää, että jätettä ei polteta lähtökohtaisesti ener-
giantuotannon takia vaan sen vuoksi, ettei suurin osa jätejakeista 
ole enää kaatopaikkakelpoista. Kaikkea materiaalia ei myöskään 
pystytä vielä kierrättämään. 

”Jos jätettä ei ole lajiteltu syntypaikalla eikä sitä pystytä kierrättämään 
raaka-aineeksi takaisin materiaalikiertoon, ainoa vaihtoehto jätteen 
hävittämiseksi on toistaiseksi käsitellä se termisesti eli polttaa.”

Vuonna 2016 Suomessa tuli voimaan orgaanisen jätteen kaato-
paikkakielto, jonka myötä kaatopaikalle sijoitetun yhdyskuntajätteen 

HYVINKÄÄ LÄMPENEE VÄHIN PÄÄSTÖIN

Lämmönlähteiden osuudet kokonaistuotannosta
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määrä on kutistunut olemattomiin. Vuonna 2017 enää yksi prosentti 
yhdyskuntajätteestä päätyi kaatopaikalle. 99 prosenttia jätteestä 
hyödynnettiin joko energiantuotannossa tai kierrätysmateriaalina. 
Energiakäytön osuus oli 58 ja kierrätyskäytön 41 prosenttia.

EU on asettanut viiden vuoden välein tiukentuvat kierrätystavoitteet, 
jotka toteutuessaan vähentävät poltettavan jätteen määrää tulevai-
suudessa. Varaudumme tähänkin mahdollisuuteen.

Tekninen johtaja Juha Hildén ennakoi, että 2020-luvulla hyvin-
kääläisille tehdään kaukolämpöä pitkälti nykyisellä tuotantoraken-
teella. 2030-luvun kuluessa jätteen merkitys lämmönlähteenä alka-
nee pikkuhiljaa laskea. Viimeisimpien tilastojen valossa tosin näyttää 
siltä, että jätteen kokonaismäärä voi Suomessa vielä kasvaa lähi-
vuosina.

Käymme Fortumin kanssa jatkuvaa vuoropuhelua ympäristökysy-
myksissä, kuten hiilidioksidipäästöjen raportoinnissa. Mietimme 
yhdessä, mitä voisimme tehdä paremmin niin ympäristön kuin ener-
giatehokkuuden eteen. Kun Riihimäen jätteenkäsittelylaitokselle 
asennettiin savukaasujen sisältämän lämmön talteenottoa tehostavat 
lämpöpumput, olimme aktiivisesti mukana investoinnin valmistelussa. 
Sillä saatiin tuntuva lisäys tuotantotehoon, mistä on iloa kylminä tal-
vipäivinä, kun lämpöpumpuille on käyttöä.

HLV:n ja Fortumin valvomot tekevät yhteistyötä päivittäin ja kirittävät 
toistensa osaamista. Pyrimme optimoimaan Ekolämmön käyttöäm-
me siten, että pystymme ottamaan vastaan maksimaalisen määrän 
lämpöä hyvinkääläisten kotien lämmitykseen. Fortumin kanssa yhteis-
työssä laadittujen ennusteiden avulla voimme optimoida myös maa-
kaasun hankintaa ja minimoida sen käyttöä. Siirtoputken lämpöhä-
viöitä pienennämme pitämällä lämpötilat jatkuvasti oikealla tasolla.

Erilaisia sivuvirtoja hyödyntävä kiertotalous on vahvasti läsnä myös 
muussa lämmönhankinnassamme. Myllyn Paras Oy:ltä ostamamme 
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Kaasukattiloiden uudistaminen toi lisää energiatehokkuutta.

biolämmön lähteenä on Hyvinkään myllyn hiutaletuotannossa synty-
vä kauran kuoriaines. Käyttämämme kaatopaikkakaasu taas on pe-
räisin Kiertokapula Oy:n vanhan kaatopaikan maaperästä. Tämän 
lisäksi hankimme Gasum Oy:n Riihimäen biokaasulaitoksella biojät-
teestä ja puhdistamolietteestä tuotettua biokaasua – hyödyntääpä 
Myllyn Paras edelleen tätä biokaasua omassa tuotannossaan. 

Jätteenkäsittelyn päästöt kohdennettava oikein

Vaikka hukkalämmön talteenotosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä, 
luokittelee Tilastokeskus jätteen termisen käsittelyn päästöt kauko-
lämmön tuotannossa syntyviksi.

”Virallisissa tilastoissa hiilidioksidipäästömme ovat yhteensä lähes  
40 000 tonnia. Tämä on mielestämme vääryys, joka täytyy korjata, 
koska oman tuotantomme päästöt ovat vain vähän yli 8 000 ton-
nia”, Hildén katsoo.

Vuonna 2019 käynnistyneessä Jätteenkäsittelyn päästöjen kohden-
taminen -hankkeessa, lyhyemmin JäPä-hankkeessa, haetaan oikeu-
denmukaisempia tapoja päästöjen allokoimiseksi.

”Päästöjä ei tule kohdentaa energiantuotantoon, koska se ei ole 
perimmäinen syy jätteen polttamiseen. Polttaminen on jätehierarkian 
hännillä, ja ennen sitä pitäisi pyrkiä maksimaaliseen kierrättämiseen 
ja materiaalin hyötykäyttöön. Jotta tämä toteutuisi, ensimmäinen 
askel olisi, että me kaikki lajittelemme jätteemme syntypaikalla ja 
valitsemme materiaalien puolesta helposti kierrätettäviä esineitä ja 
pakkauksia”, Pesonen tiivistää.

Päästöt tulisi mielestämme tilastoida jätteen syntypaikan perusteella. 
JäPä-hankkeella tavoitellaan ohjausvaikutusta, joka nostaa kierrätys-
astetta ja edistää jätteen lajittelua. Hankkeessa pilotoidaan erilaisia 
kohdennus- ja laskentamenetelmiä. Niiden tulee olla mielekkäitä, 
toteuttamiskelpoisia ja toistettavia. Jätteenpolttolaitosten toimintaym-
päristöissä on alueellisia eroja, jotka tulisi ottaa huomioon.

Lämpövoiman aloitteesta luodussa hankkeessa on mukana 14 ener-
giayhtiötä ja neljä kuntaa sekä energiateollisuuden ja kunnallisen 
jätehuollon etujärjestöt. Meidän ohellamme JäPään osallistuvat mm. 
Hyvinkään kaupunki ja Fortum Waste Solutions. Hankkeen vetäjänä 
toimii energia- ja ympäristöalan konsultointiyritys Benviroc Oy.
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Kolme tärkeintä ympäristötavoitettamme ovat kasvi-
huonekaasujen vähentäminen, energiatehokkuuden 
edistäminen ja paikallisten ympäristövaikutusten pie-
nentäminen. Viimeksi mainittuun tavoitteeseen liittyy 
vahvasti viestintä. 

Omien lämpölaitostemme hiilidioksidipäästöt pienenivät yli 9 prosent-
tia edellisvuodesta, alle 8 100 tonniin edellisen vuoden yli 8 900 
tonnista. Päästöt vähenivät myös hiukkasten, rikkidioksidin ja typen 
oksidien osalta.

Sahanmäen lämpölaitoksessa kaksi vanhaa kaasukattilaa korvattiin 
yhdellä uudella. Modernilla kattila- ja poltintekniikalla on merkittävä 
vaikutus ympäristöpäästöihin: typpipäästöt putoavat 10 prosenttia alit-
taen kirkkaasti päästöille asetetut raja-arvot. Hyötysuhteen paranemi-
sen myötä hiilidioksidipäästötkin vähenevät.

YMPÄRISTÖTAVOITTEIDEMME TOTEUTUMINEN  
VUONNA 2019

”Energiatehokkuus- ja ympäristömielessä saimme käyttöön parasta 
mahdollista tekniikkaa, mitä pystyimme hankkimaan. Investointeja ei 
tehty vain sen takia, että vanhojen kattiloiden käyttöikä oli loppumas-
sa, vaan haimme uusilla ratkaisuilla myös ympäristövaikutuksia”, tekni-
nen johtaja Juha Hildén sanoo.

Päästökaupan piiriin kuuluvan energiantuotantomme kasvihuonekaa-
supäästöt ovat alentuneet 75 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Vuon-
na 2019 kierrätys- ja bioenergian osuus kokonaistuotannostamme oli 
89 prosenttia, mikä ylitti tavoitteeksi asetetun 87 prosenttia. Veikkarin 
pellettipölykattilan käytettävyys oli samaa luokkaa kuin aikaisemminkin 
vuosihyötysuhteen ollessa yli tavoitteen 91 prosenttia. Ympäristöta-
voitteisiimme lukeutui myös sähköisen laskutuksen lisääminen viidellä 
prosentilla. Tämäkin tavoite saavutettiin.

HLV Ympäristöraportti 2019

Hankinta  362,7 GWh
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Fortum Oyj 295,6  GWh  81,5 %
Myllyn Paras Oy 2,5 GWh  0,7 %

Maakaasu 36,3 GWh    10,0 %
Biokaasu 5,8 GWh    1,6 %
Öljy 2,0 GWh    0,5 %
Pelletti 20,5 GWh 5,7 % 

Myynti 321,2  GWh

Pientalot 17,5 GWh 5,5 %

Teollisuus 48,8 GWh 15,2 %

Rivitalot  33,8 GWh 10,5 %

Liikerakennukset 37,4 GWh 11,6 %

Yleiset rakennukset  57,8 GWh 18,0 %

Oma kulutus ja verkostohäviöt 41,5 GWh
(11,4 % hankinnasta).

Kerrostalot 125,9 GWh 39,2 %

Energiatase 2019
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Typen oksidien ja hiilidioksidin päästöjä saatiin pienemmiksi.

Pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden eteen

Olemme mukana valtakunnallisessa energiatehokkuussopimuksessa. 
Tavoitteenamme sopimuskaudella 2017-25 on toteuttaa energiate-
hokkuustoimenpiteitä yhteensä 2,5 gigawatin edestä. Vuoden 2019 
loppuun mennessä olimme saavuttaneet jo noin puolet tavoitteesta.

Eniten voimme saavuttaa energiatehokkuuden saralla pienentämäl-
lä verkon lämpöhäviöitä. Jo yhden prosentin parannus hyötysuhtees-
sa säästää merkittävän määrän energiaa, tuotantopäällikkö Otto 
Kingelin toteaa.

”Haemme ratkaisuja hyötysuhdekysymyksiin tekemällä kaukolämpö-
verkon mallinnusta yhteistyökumppanimme kanssa. Verkkoa simuloi-
malla saadaan valtava määrä vaihtoehtoja hyötysuhteen paranta-
miseksi.”

Kaukolämmön menovedelle haetaan optimaalista lämpötilaa ja et-
sitään erilaisia pumppausjärjestyksiä.

”Se on todella mielenkiintoista. Mahdollisuuksia on paljon, mutta 
olennainen kysymys on, minkälaisen tuloksen olemme valmiita hy-

väksymään. Saako vesi olla jossain kohteessa vähän kylmempää 
jonain hetkenä?”

Kaukolämmön lisäveden kulutusta vähennämme jäljittämällä vuodot 
viipymättä ja torjumalla niitä ennalta suunnitelmallisella kunnossapi-
dolla. Vuositavoitteemme oli, että lisävettä tarvittaisiin korkeintaan 
verkon tilavuuden verran. Tavoite ylittyi komeasti: lisävettä kului vain 
20 % verkon tilavuudesta koko vuoden aikana. Vuodelle 2020 
olemmekin nostaneet rimaa siten, että lisävettä saisi kulua enintään 
80 % verkon tilavuudesta.

Verkon saneeraukset ja kunnossapito parantavat lämmönjakelun 
luotettavuutta ja energiatehokkuutta. Uusissa kaukolämpöputkissa 
on paremmat eristeet, ja virtauspinnat ovat sileämmät. 2019 sanee-
rasimme verkon elementtirakenteita Hyvinkäänkadulla. Tänä vuonna 
vastaavaa perusparannusta jatketaan Riihimäenkadulla, jossa edel-
linen saneeraus toteutettiin 2018.

Vuodelle 2020 olemme asettaneet tavoitteeksi Hyvinkään kaupun-
gin omistamien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen uu-
den Valvomopalvelu WiREn avulla. Omien kiinteistöjemme sähkön-
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Päästökaupan piiriin kuuluvien polttoaineiden aiheuttamat  
CO2 -päästöt kaukolämmön tuotannossa

Öljysäiliöiden vuotoriskejä pienennettiin

Purimme vanhan öljysäiliön Suokadun lämpökeskuksella paikallisia 
ympäristöriskejä vähentääksemme. Suunnittelemme myös öljyn varas-
tointiin tarvittavien säiliöiden uusimista Sahanmäessä.

Lisäämme uusiutuvien liikennepolttoaineiden, biodieselin ja -kaasun, 
käyttöä ajoneuvoissamme tavoittein ja kannustimin. Uusiutuvan die-
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kulutuksen pienentämiseksi olemme korvanneet vanhat lamput lähes 
kauttaaltaan LED-valaisimilla.

Kallionopon alueverkon lämmöntuotannon energiatehokkuuden 
parantamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi olemme sel-
vittäneet keinoja laskea verkon lämpötiloja sekä mahdollisuutta in-
vestoida ilmavesilämpöpumppuun alueen lämpökeskuksella. 2020 

lisäämme entisestään aurinkosähkön tuotantoa Sahanmäessä kah-
dessa vaiheessa aiemmin rakennetun aurinkovoimalan rinnalle.

”Toimitalomme katolle tulee uusi aurinkovoimala, jolla voimme pu-
ristaa oman sähköntuotannon osuuttamme vielä vähän isommaksi 
suhteessa ostosähköön”, Pesonen kertoo.

selin osuuden dieselinkulutuksestamme tulisi olla 2020 vähintään 50 
prosenttia ja biokaasun osuus liikennekaasusta 100 %.

Hankimme 2019 Lämpövoiman historian ensimmäisen sähköauton 
ja teimme latauspisteen toimitalolle. Latauspaikka on myös asiakkai-
demme käytettävissä.
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Lämpövoimaan hankittiin ensimmäinen sähköauto.

Monipuolista yhteistyötä sidosryhmien kanssa

Vuorovaikutteisessa asiakasdialogissa ympäristö- ja energia-asiat 
ovat korostuneet vuosien saatossa. Meiltä kysytään tuotantomme 
ympäristövaikutuksista ja kaukolämmön alkuperästä entistä enem-
män. Vastaamme kysymyksiin avoimesti ja pyrimme viestimään ym-
päristöasioista aktiivisesti jo etukäteen. 

Tulemme mielellämme erilaisten sidosryhmiemme tilaisuuksiin kerto-
maan toimittamamme kaukolämmön alkuperästä ja ympäristövaikutuk-
sista sekä uusista palveluistamme. Tänä vuonna aiomme lisätä vuorovai-
kutteista energiatehokkuusviestintäämme entisestään mm. yhteistyössä 
Hyvinkään kaupungin Elinvoima- ja viestintäyksiköiden kanssa.

Hyvinkään Lämpövoima on kokonaan kaupungin omistama ener-
giayhtiö ja raportoimme kaupunkikonsernille ympäristötoimenpiteis-
tämme vuosittain. Olemme tiiviisti mukana ilmasto- ja ympäristöhank-

keissa, joihin osallistuu Hyvinkään kaupungin ohella monia muita 
kuntia ja toimijoita. Osallistuimme viime vuonna Keski-Uudenmaan 
ilmastotyöryhmän kokouksiin ja alueen energianeuvojien yhteista-
paamisiin yhdessä Hyvinkään kaupungin edustajien kanssa. 

Haluamme vaikuttaa sekä paikallisesti että maakunnallisesti eri ins-
tansseissa. Käynnistimme yhdessä kaupungin kanssa EnergiaHelpiksi 
nimetyn, kaikille hyvinkääläisille tarkoitetun energianeuvontapalvelun, 
johon liittyy olennaisesti paikallisten luotettavien energia-asiantuntija-
palveluiden tuominen helposti hyvinkääläisten lähelle. 

Keskeisiä yhteistyökumppaneita toimintaamme liittyvien ympäristö-
asioiden hoidossa ovat viranomaiset, kuten Uudenmaan ELY-keskus 
ja Energiavirasto, joiden kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Kaupun-
gin ilmanlaadun seurannassa teemme yhteistyötä Hyvinkään ympä-
ristökeskuksen ja paikallisten yritysten kanssa.
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Vuonna 2019 Hyvinkään Lämpövoiman perustami-
sesta tuli kuluneeksi 45 vuotta. Ympäristövaikutusten 
tunnistaminen ja vähentäminen ovat ohjanneet toimin-
taamme läpi vuosikymmenten.

Päälämmönlähteemme on vaihtunut raskaasta polttoöljystä kivihiilen 
kautta maakaasuun ja jätteenkäsittelyn hukkalämpöön. Ympäristö-
huomion painopiste on siirtynyt happamoittavista rikki- ja typpipääs-
töistä ilmastoa lämmittävään hiilidioksidiin.

Kun 1980-luvulla aloimme korvata öljyä muilla energialähteillä, kat-
seet kohdistuivat etenkin rikkipäästöihin.

”Silloin polttoöljyn rikkipitoisuudet olivat jotain ihan toista kuin tänä 
päivänä. Teimme taulukkolaskelmia siitä, kuinka paljon rikkipäästöt 
vähenevät, kun siirrymme raskaan polttoöljyn käytöstä hiilen ja maa-
kaasun polttoon”, Juha Hildén muistelee.

Kivihiilen vaihtuminen rikittömään maakaasuun v. 1986 paransi 
päästötilannetta olennaisesti. Savukaasut puhdistuivat samalla pö-
lystä ja hiukkasista.

Hiilidioksidipäästöistä ei 80-luvulla puhuttu juuri lainkaan. Rikin jäl-
keen esille nousivat typen päästöt, ja vasta uuden vuosituhannen 
vaihteessa hiilidioksidi. Kiotossa allekirjoitettiin YK:n ilmastosopimus 
1997, ja 2000-luvulla Euroopan unioni ryhtyi rakentamaan päästö-
kauppajärjestelmää. Hyvinkäällä alkoi virrata jätteenkäsittelyn huk-
kalämmöstä tuotettua kaukolämpöä v. 2008.

YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN VAIHTUVAT KOHTEET
1990-luvulla olimme ryhtyneet lajittelemaan ja kierrättämään omas-
sa toiminnassamme syntyviä jätteitä. Toimistohuoneisiin ilmestyivät 
erilliset keräysastiat paperi- ja sekajätteelle. Vuonna 1998 osallis-
tuimme Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskuksen järjestämään 
ympäristöjärjestelmäkoulutukseen. Sen pohjalta ryhdyimme omatoi-
misesti rakentamaan HLV:n omaa ympäristöjärjestelmää.

Lämpövoimalaisista kurssilla olivat mukana Hildén ja ympäristöasi-
oista vastannut Terttu Painilainen. Lehtiartikkelissa he luonnehti-
vat yrityksemme suhdetta ympäristökysymyksiin:

”Ympäristöasiat eivät ole meille mitään uutta. Koko kaukolämpöala 
on tehnyt vuosia työtä toiminnan tehostamiseksi ja häviöiden pienen-
tämiseksi, jolloin myös päästöt ovat vähentyneet.”

Liityimme ensimmäiseen valtakunnalliseen energiansäästösopimuk-
seen 90-luvun lopulla. Jo silloin ymmärrettiin, että lämmöntuotannon 
ja -jakelun tehostuminen heijastuu myönteisinä vaikutuksina paitsi ym-
päristöön myös talouteen.

Kaukolämmön tuotannossa käytetyt lämmönlähteet 1978–2019
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YMPÄRISTÖTASEET

* Päästökaupan piiriin kuuluvien polttoaineiden aiheuttamat CO2 -päästöt (maakaasu ja öljy)

HLV Ympäristöraportti 2019

Lämmön tuotanto

2015 2016 2017 2018 2019

Tuotettu energiamäärä GWh: 333,4 361,7 360,6 366,9 362,7

Lämmön tuotantotavat GWh:

- lämmön osto 289,1 297 318,5 291,6 298,1
- maakaasu 20,7 22,4 11,7 39,3 36,3
- öljy 6,3 12,9 3,3 2,1 2,0
- biokaasu 10 12,3 10 10,2 5,8
- pelletti 7,3 17,1 17,1 23,8 20,5

Polttoaineet:

- maakaasu milj.nm3 2,4 2,4 1,6 4 3,7
- raskas öljy t 538,8 1170 259 0 0
- kevyt öljy m3 46,2 65,4 109,4 282 226
- biokaasu milj.nm3 1,8 2,2 1,6 1,8 1,4
- pelletti t 1690 3949 3949 5395 4668

Päästöt:

- hiukkaset t 4,8 4,3 4,2 4,4 3,9
- rikkidioksidi t  14,7 27,5 9,7 4,9 4,7
- typen oksidit (NO2:na) t 107,9 115,5 115,2 113,5 111,8
- hiilidioksidi t * 6139 8914 3810 8926 8096
- hiilidioksidi g/myyty kWh * 20,9 27,9 12 27,6 25,2

Tunnuslukuja:

- lämpöhäviöt % 11,7 11,3 11,5 11,9 11,2
- oma energiankulutus GWh 1,8 1,5 1,1 1,3 1,3
- kaukolämpöverkon pituus km 160,3 161,3 163,3 163,6 165,5
- kaukolämpöverkon tilavuus m3 5821 5509 5540 5710 5780
- kaukolämpöveden kulutus m3 7070 3372 1444 1151 1210
- veden vaihtuvuus verkon tilavuudesta % 121,5 61,2 26,1 20,2 20,9



HLV PÄHKINÄNKUORESSA

Hyvinkään Lämpövoima Oy on kaupungin kokonaan omistama energiayhtiö, joka tuottaa ja myy kaukolämpöä  
Hyvinkään alueella. Toimitamme myös maakaasua. Energian myynnin tukena tarjoamme asiakkaillemme myös  
lämmitysjärjestelmien saneerauksia, huolto-, ylläpito- ja päivystyspalveluita sekä erilaisia asiantuntijapalveluja.  

Yhtiöllä on voimassaolevat ISO 9001:2015 laatu- ja ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatit. Yhtiö on perustettu  
vuonna 1974. Lämmöntoimitusten piirissä on yhteensä yli 15 000 asuntoa ja niiden lisäksi lukuisa määrä  

kaiken tyyppisiä rakennuksia. Hyvinkään asukkaista 75 % asuu kaukolämmitetyssä talossa.

Hyvinkään Lämpövoima Oy 
Kerkkolankatu 35 
PL 240, 05801  Hyvinkää 
Puh. (019) 45 801, www.hlv.fi

KAUKOLÄMPÖÄ KIERTOTALOUDESTA

Kiertokapula Oy

Kotitalouksien ja muut
yhdyskunnan jätepisteet

Myllyn Paras Oy

Kiertokapula Oy

90% TOIMITETTAVASTA
KAUKOLÄMMÖSTÄ

EKO- JA BIOLÄMPÖÄ

KAUKOLÄMPÖÄ KIERTOTALOUDESTA

Fortum Waste
Solutions Oy
Kiertotalouskylä

Biokaasulaitos
Gasum Oy

Fortum Waste
Solutions Oy
Jätteenkäsittelylaitos

Kaukolämpöasiakas 
Hyvinkäällä

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Siirtolinja

- Jätteen keräily ja kuljetus 
 Kiertotalouskylään

- Biokaasua

- Biokaasua

- Biolämpöä

- Jätteiden syntypaikkalajittelu
- Jätteen käsittely
 raaka-aineiksi
- Ei kierrätyskelpoisten 
 jätejakeiden jalostaminen 
 termistä käsittelyä varten

- Ei kierrätyskelpoisten     
 jätejakeiden terminen käsittely
- Hukkalämmön talteenotto    
 Ekolämmöksi lämmönsiirti-   
 millä ja lämpöpumpulla

- Siirtolinjan kautta toimitetaan 
 Ekolämpöä Riihimäkeen ja Hyvinkäälle
- 80% Hyvinkään kaukolämmöstä    
 Ekolämpöä

- Rakennusten ja käyttöveden 
 lämmitys kaukolämmöllä

- Ekolämpö siirretään Hyvinkään kauko-
 lämpöverkkoon, minkä lisäksi kaukolämpöä    
 tuotetaan eri toimittajilta hankitusta bio-
 energiasta kuten biokaasusta ja pelleteistä.
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