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Liiketoimintamahdollisuudet Ekomossa

• HSY

• Ekomo

• Haastavat materiaalit Ekomossa

• Sorttiasemille tuotu kiviaines

• Ekomon TKI-prosessi



99%

260 99 10

Jäsenkuntamme: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Toiminta-ajatuksemme on mahdollistaa puhdas ja 

kestävä kaupunkielämä

Toimintatuotot 369 MEUR

800 1,1Työntekijää

Asukasta (milj.)

Olemme 
energiaomavaraisia

99 %

erilaista aineistoa 
avoimen datan sivuilla

n. 70

Laskemme seudun CO2-päästöt.
Edistämme ilmastotyötä ja 
kiertotaloutta.

8400 km vesihuoltoverkostoa 

12 vesitornia

2 vedenpuhdistuslaitosta

1 pohjavesilaitos

2 jätevedenpuhdistamoa

ulkoisista sidosryhmistämme pitää HSY:tä
ympäristövastuullisena toimijana.

Puhdistamme vuodessa 

127 milj. m3 jätevettä

95 milj. m3 vettä 

HSY:n investoinnit vuosina 2019–2028 1,4 MRD€

CO2 päästömme olivat 138 000 tCO2-ekv. 
Vuodesta 2009 päästöt ovat vähentyneet 43 %. 

Tavoitteena on olla hiilineutraali v. 2030.

ilmanlaadun 
mittausasemaa. 

Lisäksi pienempiä 
sensoreita ja keräimiä.

11

1,1 milj. asukkaan jätteet

5 Sortti-asemaa, joilla 0,5 milj. käyntiä

9 milj. jäteastian tyhjennystä2018

yhdyskuntajätteistä 
kierrätetään vuoteen 
2025 mennessä

60%
Yhdessä 
teemme maailman 
kestävimmän 
kaupunkiseudun



Ämmässuon 

ekoteollisuuskeskus 

• 7 toimijaa

• 1 aiesopimus

Kivikon 

jätepalvelukeskus

• 3 toimijaa

Ekomon toiminta-alue 2019

Seutulan suljettu 

kaatopaikka

• 2 toimijaa



Ämmässuon
ekoteollisuuskeskus

Pinta-ala 200 Ha 
= 280 jalkapallokenttää

Biojätteestä tuotetun 

biokaasun 

energiahyödyntäminen

Biojätteen käsittely 

ja multatuotanto

Epäorgaanisen jätteen 

kaatopaikkatoiminnot 

(tavanomaisen- ja vaarallisen 

jätteen kaatopaikat)

Kaatopaikkojen jälkihoito 

sisältäen kaasun ja vesienhallinnan

Kaatopaikkakaasun 

energiahyödyntäminen

Jätteen jalostus 

ja käsittelytoiminnot 

(mm. murskaus, 

mekaaninen lajittelu 

ja siirtokuormaus)

Pilaantuneiden 

maiden käsittely

Jätevoimalan tuhkan 

ja kuonan vastaanotto 

sekä käsittely

Alusta liiketoiminnan

kasvulle



Ämmässuo



Ekomo kiteytettynä

• Infra

• Materiaalivirrat

• Palvelut

Alusta 
kiertotaloudelle

• HSY ja toimijat

• Toimijat keskenään

• Uudet ratkaisut

Yhteistyö

• Pilotointi

• Tutkimus- ja kehityshankkeet

• Verkostot

Kiertotalouden 
edistäminen



Yhteistyö Ämmässuolla

Yhteistyökumppanien käytössä

Ekomo-toiminta keskittyy 
materiaalivirtojen 
hyödyntämiseen 

Aiesopimus 

• 18 ha kenttäalueita ja 

• 3,5 ha vielä rakentamatonta aluetta 
varattuna

• 4 toimijalla materiaalihyödyntämistä

• 1 toimijalla energiahyödyntämistä

• 2 toimijalla materiaali- ja 
energiahyödyntämistä

• bio- ja kierrätyspolttoaineita käyttävästä 
lämpövoimalasta



Haastavat materiaalit Ekomossa

• Rakennusjätteen käsittelystä 
syntyvä muju

• Biojätteen käsittelyn muovi 
• Biojätekompostin vierasaineet
• Kuonan hienoaines
• Voimalaitoksen lentotuhka
• Sorttiasemille tuotu posliini 
• Sorttiasemille tuotu kiviaines



Sorteille tuotu kiviaines

• HSYllä 5 sorttiasemaa

• Kiviainesta n.9000 t vuodessa
– Reilu 10% sorteille tuotavasta 

jätteestä

• Lisäksi palamatonta 
sekajätettä vastaanotetaan 
n.7000 t
– 80% kiviainesta

• Haastava materiaali
– Ilman käsittelyä ei käy mihinkään



Kiviaineksen kohtalo nyt

• Prosessointi mobiililaitteistolla

- murskaus, ilmaerotin, seulonta

- kevytjae polttoon

- kivijae kaatopaikkarakenteisiin

• Sisältää betonia, tiiltä, kaakelia, 
kiveä



Kivijakeen tulevaisuus

• Betonin valmistuksessa

- Kierrätysbetonista valmistettuja rakenteita, 
joita testattaisiin käytössä Ämmässuon
alueella.

- Puskuseiniä ja betonipossuja 

• Maanrakennuksessa teiden pohjina



Ekomon TKI malli

https://youtu.be/qn6AL2UHP98


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

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority 

Kiitos!

lisätietoja leena.tuominen@hsy.fi


