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Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY 
Puhtaasti parempaa arkea

Jäsenkunnat
Espoo
Helsinki 
Kauniainen 
Vantaa

Pääkaupunkiseudun 
asukkaat ja yrityksetAsiakkaat

Perustehtävä
Tuottaa ja järjestää
vesihuoltopalveluja,
jätehuoltopalveluja
ja seudullista tietoa



Pääkaupunkiseudulla syntyi jätteitä yht. 4 milj. t 
vuonna 2014 

Yhdys-
kuntajäte
n. 710 000 t.

Lähde: Pääkaupunkiseudun jätevirrat, HSY (2014) 
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HSY:n strategiset päämäärät vuoteen 2020 

HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja 
energiatehokkuuden parantamisessa sekä 
materiaalivirtojen hyödyntämisessä 
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Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomo

Ekomo tarjoaa alustan ja mahdollistaa teollisten symbioosien 

muodostumisen alueelle

• Alueella yritykset voivat tehdä yhteistyötä HSY:n kanssa sekä 

muiden alueella toimivien yritysten kanssa

• Tarjolla hyödynnettävää materiaalia, uusiutuvaa energiaa ja alueita 

sekä kenttä- että laitosrakentamiseen

• Valmis, vakaa ja korkealaatuinen tekninen infra sekä hyvä sijainti
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Kierrätysbetoni

Jätevoimalan kuona

Louhe

Kipsijäte

Kompostin lopputuote

Tie- ja maarakentamisen raaka-
aineeksi

Kipsiteollisuuden raaka-aineeksi

Metalliteollisuuden raaka-
aineeksi

Mullan raaka-aineeksi

Ekomon alueella toteutuvia teollisia symbiooseja

Hiekoitushiekka P: Uusiokäyttö hiekoitushiekkana

Jätevoimalan kuonan metalli

P: Maarakentamiseen
P: Asfalttiteollisuuden raaka-
aineeksi

Maarakentamisen raaka-
aineeksi

murskaus

erottelu 

murskaus

murskaus ja erottelu

käsittely

Puhdistus ja lajittelu

Jäteasfaltti Asfalttiteollisuuden raaka-aineeksimurskaus

toiminnassa T&K-hanke



Yhteistyöyritys: NCC Industry asfalttiasema
Yhteistyö: Kierrätysasfalttiasema
Sopimuskausi: 2016-2030

• Asfalttiasema Ämmässuolle
rakennetaan 2016, tuotanto
alkaa 2017

• NCC Oy hyödyntää mm. 
kierrätysasfalttia, 
yhteistyössä selvitetään
myös kuonan ja louheen
hyötykäytön mahdollisuuksia
sekä kaukolämmön
hyödyntämistä



Yhteistyöyritys: Delete Oy
Yhteistyö: Purkubetonin hyödyntäminen
Sopimuskausi: 2016-

• Delete Oy käsittelee ja  
hyödyntää purkubetonia 70 
000 tn vuodessa Ekomon
alueella

• Delete valmistaa DeleKivi® -
uusiokiviainesta, jonka 
raaka-aine on rakennusten 
purkamisessa tai 
betoniteollisuudessa 
syntyvä betoni- ja tiilijäte



Yhteistyöyritys: NCC Industry, kiviaines
Yhteistyö: Kiviaines
Sopimuskausi: 2016-

• NCC kiviaines perustaa 
kiviainesterminaalin 
Ämmässuolle ja jalostaa 
Blominmäen
jätevedenpuhdistamon 
työmaalta louheita 1,5M 
tonnia 6 vuoden aikana.



Yhteistyöyritys: Maapörssi Oy 
Yhteistyö: Hiekoitushiekan jatkojalostaminen
Sopimuskausi: 2016 - 2017

• Yritys pilotoi
hiekoitusmurskeen
puhdistamista ja 
uudelleenjalostamista
Ekomon alueella

• Synergiat: HSY:n 
hiekotusmurskeen
jatkojalostaminen ja 
multatuotteen kiviaineksen
korvaaminen



Kehityshankkeita: Kuonan hienoaineksen hyödyntäminen

• Selvitetään jätteenpolton 
kuonan hienoaineksen 
hyödyntämis-
mahdollisuuksia mm. 
maarakennusaineena ja 
asfaltin raaka-aineena

• Kehityshankkeita tehdään 
yhteistyössä yritysten 
kanssa
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Tulevaisuuden materiaalitehokkuuskeskittymiä ?
Ämmässuo… Seutula… Metsäpirtti

Lähde: Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma




	HSY:n tavoitteet uusiomateriaalikierrätyksen�toteuttamiseksi 
	Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Puhtaasti parempaa arkea
	Pääkaupunkiseudulla syntyi jätteitä yht. 4 milj. t �vuonna 2014 
	�HSY:n strategiset päämäärät vuoteen 2020 
	Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomo 
	Slide Number 6
	Yhteistyöyritys: NCC Industry asfalttiasema�Yhteistyö:	 Kierrätysasfalttiasema�Sopimuskausi: 2016-2030
	Yhteistyöyritys: Delete Oy�Yhteistyö:	 Purkubetonin hyödyntäminen�Sopimuskausi: 2016-
	Yhteistyöyritys: NCC Industry, kiviaines�Yhteistyö:	 Kiviaines�Sopimuskausi: 2016-
	Yhteistyöyritys: Maapörssi Oy �Yhteistyö:	Hiekoitushiekan jatkojalostaminen�Sopimuskausi: 2016 - 2017
	Kehityshankkeita: Kuonan hienoaineksen hyödyntäminen��
	Slide Number 12
	Slide Number 13

