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ABSTRACT 

As waste management legislation changes, waste treatment plants in the in the waste 
management sector need to develop their operations by switching from waste manage-
ment to recycling in accordance with the circular economy. In the future strategy of the 
operators responsible for waste management, the development of activities and changes 
in environmental requirements must take into account the need for change. 
 
The composting plant of the Ämmässuo eco-industrial center of the Helsinki Regional En-
vironmental Services Authority deals with separate collected bio-waste, green waste and 
sewage sludge in the Helsinki Metropolitan Area. The recovery fields deal with green 
waste, sticks and strains. As a result of material handling, compost in created, which is 
used for processing landscaping grounds for customers and landscaping sites built by HSY.     
 
In this thesis, an experiment was carried out to increase the recovery of bio-waste com-
post in growing media. The substrate mixtures were tested for processed raw materials 
and various compost materials in the area. The experiment was used to determine the 
material mix rations for the best green cover for landscaping lawns. In the selection of 
research methods, the aim was to develop research by experimenting with new methods 
and the use of new equipment produced as a result of technological development to mon-
itor experimental activities.   
 
The second objective was to develop the region`s infrastructure and business opportuni-
ties for tenants in the area. Ämmässuo eco-industry Center is a center for promoting cir-
cular economy cooperation in the Helsinki Metropolitan Area and developing research in 
the sector. The business model recommends the development of infrastructure in the 
area, opportunities for business cooperation, research activities, services related to the 
handling and further processing of waste materials.    
 
Based on the results of the study, the best substrate mixtures were examined for their 
green coverage. Mixtures in which some peat has been replaced by bio-waste compost 
can be recommended as substrates. The follow-up of the experiment was done by pho-
tographing the test tubes and sensitively examining the green coverage of the photo-
graphs, and the second method was to examine the number of green pixels in the photos 
using the photo processing program. When designing research methods, it is recom-
mended that new photographic equipment be used to monitor experimental activities.       
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymä, Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen käsittelypalvelut yksikkö. Ämmässuon 
ekoteollisuuskeskusta kehitetään tarkoituksena muuttaa alueen toimintoja jätteenkäsit-
telystä enemmän teollisten symbioosien periaatteilla toimivaksi ekoteollisuusmaisen 
kierrätys- ja kehitystoimintaa harjoittavan alueen suuntaan uudelta nimeltään Ekomo.  
 
Jätteenkäsittelytoimintaa on harjoitettu Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella, 
osoitteessa Ämmässuontie 8, 02820 Espoo vuodesta 1987 alkaen. Yli 30 vuoden toimin-
nan aikana jätteenkäsittelyä on kehitetty jätehuoltoalaa koskevien määräysten ja lainsää-
dännön mukaisesti. Ämmässuon alue toimii modernina jätteiden jalostuskeskuksena ja 
kiertotalouden edistäjänä tarkoituksena edelleen kehittää kumppanuuksiin ja yritysyh-
teistyöhön nojaavaa uutta tuotantoa, palveluita sekä yrityksille lisätä kasvumahdollisuuk-
sia rakentamalla lisää uutta infraa.  
 
Jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot ovat sijoittuneet noin 200 hehtaarin alueelle. HSY:n 
alueen kokonaispinta-ala on noin 300 hehtaaria, joka sisältää toiminta-alueiden lisäksi vi-
hersuojavyöhykealueen. Toimintoihin kuuluu jätteenvastaanotto, esikäsitellyn jätteen 
kaatopaikkasijoitus, biojätteen laitosmainen käsittely, pilaantuneiden maiden, tuhkien 
sekä kuonien käsittely ja hyötykäyttö tai loppusijoitus. Toimintoja ovat myös kaatopaik-
kakaasun keräys ja hyötykäyttö sekä alueella syntyvien vesien hallinta.      
 
Suomessa kaatopaikka-asetus (Kaatopaikka-asetus 331/2013) on kiristänyt kaatopaikka-
asetuksen ehtoja. Kaatopaikalle ei ole saanut sijoittaa vuoden 2016 alusta lähtien jätettä, 
jossa orgaanisen aineksen määrä on enemmän kuin 10 %. Orgaanisen jätteen kaatopaik-
kakielto ohjaa jätteen tuottajia etsimään vaihtoehtoisia käsittelytapoja jätteen kaatopaik-
kasijoittamisen sijaan. Määrättyjen jätejakeiden hyödyntämiselle ei tällä hetkellä ole kus-
tannustehokasta ja käyttökelpoista tekniikkaa. Kiertotalouden lisäämiseen Suomessa tul-
laan panostamaan aikaisempaa enemmän, koska lainsäädäntö aiheuttaa paineita alan ke-
hittämiseen. Hallituksen tavoitteena on nostaa suomi kiertotalouden kärkimaaksi vuo-
teen 2025 mennessä. Myös EU-tasolla on julkaistu toimenpiteitä kiertotalousasian eteen-
päin viemiseksi. 
 
Jätehuoltoalalla tapahtuu tällä hetkellä paljon muutoksia. Kaatopaikkatoiminta jätteen-
käsittelyyn varatuilla alueilla on voimakkaasti vähentynyt mutta suunnitteilla on kehittää 
näillä alueilla kierrätysmateriaalien jatkojalostamista hyötykäyttöä varten. Ämmässuon 
ekoteollisuuskeskukseen on perustettu Ekoteollisuuspuisto nimeltään Ekomo, jonka on 
tarkoitus tarjota kierrätys- ja jatkojalostustoimintaa harjoittaville yrityksille toimintamah-
dollisuudet alueella. 
 
Ekoteollisuuskeskuksen alueelle yritykset kuljettavat maa-aineksia, biojätettä, puutarha-
jätettä, kantoja, puuta, oksia, pilaantuneita maita, betonia, asfalttia, luonnon kiveä, tiiliä, 
sekajätettä ja rakennusjätteitä edelleen käsiteltäväksi. Pääkaupunkiseudun talouksista, 
laitoksista ja yrityksistä kuljetetaan keräysautoilla biojätettä kompostointilaitokselle lai-
tosmaiseen käsittelyyn. Jätemateriaalien hyödyntämistä viherrakentamisessa ja uu-
siokäytettävänä rakennusmateriaalina tulisi kehittää käyttäen avuksi aikaisempaa enem-
män tutkimustoimintaa.  
 
Alueella oleva infrastruktuuri antaa perustettavia uusia toimintoja varten ympäristövaa-
timusten mukaiset tilat yritystoimintaa ja tutkimustoimintaa varten. Kehittämällä tutki-
mustoimintaa, lisäämällä toimitiloja, panostamalla kierrätysmateriaalien tuotteistami-
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seen ja markkinointiin alueella tapahtuvaa jätemateriaalien hyötykäyttöä ja jatkojalosta-
mista voidaan lisätä. Alueen liiketoimintamahdollisuuksia saadaan kehitettyä merkittä-
västi panostamalla uusiin toimintoihin.  
 
Alueen kehittämisessä huomiota on kiinnitettävä erityisesti palveluiden tuottamiseen. 
Yritysten edustajat, asiakkaat, alueen urakoitsijat, tutkimustoimintaa vetävät konsultit, 
viranomaiset ja työntekijät tarvitsevat erilaisia palveluita voidakseen kehittää toimin-
taansa alueella. Edustus-, kokous-, toimi- ja lounastarjoilutiloja toimintoineen tarvitaan 
alueelle tuottamaan laajentumismahdollisuuksia Ekoteollisuuskeskuksen kansainvälistä 
kehitystä varten.        
 
Koetoimintojen tarkoituksena on kehittää Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella 
tapahtuvien materiaalien käsittely- ja jatkojalostustoimintaa. Jätemateriaalien jatkojalos-
tamiseen liittyvää koetoimintaa alueella suorittavat HSY:n työntekijät, yritysten edusta-
jat, konsultit, urakoitsijat ja alan opiskelijat. Koetoimintaa kehitetään tarkoituksena saada 
uusimpien teknisten tutkimusmenetelmien avulla lisättyä kierrätettävien materiaalien 
hyötykäyttöä.         
 
Kierrätettävät jätemateriaalit kuljetetaan pääsääntöisesti Helsingin, Espoon, Vantaan, 
Kirkkonummen ja Kauniaisten alueelta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulee poikkeus-
tapauksissa yksittäisiä jätekuormia. Suurimmat erät kuljetetaan kuorma-autoilla suoraan 
Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen käsiteltäväksi ja pienemmät erät vastaanotetaan 
Sortti-asemilla, josta ne siirtyvät hyötykäytettäviksi jätemateriaalin mukaiseen käsitte-
lyyn.   
 
Tässä opinnäytetyössä toteutettiin koe, jonka tarkoituksena oli lisätä biojätteiden hyöty-
käyttöä kasvualustoissa. Kokeella selvitettiin, biojätteiden hyötykäyttömahdollisuuksien 
lisäämistä toteuttamalla kasvualustan valmistusta koskeva koe, jonka tutkimuksella selvi-
tettiin, minkälaisilla materiaalien seossuhteilla saadaan paras viherpeittävyys viherraken-
tamisen nurmialueille. Kasvualustakoe aloitettiin heinäkuussa 2015 suunnittelemalla koe-
alue vanhan kaatopaikan rinteeseen. Koealueen valmistumisen jälkeen alueen viherpeit-
tävyyden kehittymistä päätettiin seurata useamman kasvukauden ajan. Kokeen seuranta 
tehtiin valokuvaamalla koeruudut ja analysoimalla valokuvista aistinvaraisesti viherpeit-
tävyys ja toisena menetelmänä tutkittiin valokuvien käsittelyohjelmalla vihreiden pikse-
leiden määrä kuvista. Tilastoanalyysillä tutkittiin aistinvaraisen tutkimusmenetelmän tu-
loksia kasvualustaseosten eroavaisuuksien selvittämiseksi.      
 
Liiketoiminnan lisäämiseksi kehitettiin alueen kasvua edistävä liiketoimintamalli, jonka 
palveluiden ja toimintojen tavoite on lisätä alueen yritysyhteistyötä, tutkimustoimintaa ja 
jätemateriaalien jalostusta. Liiketoiminnan on tarkoitus kehittää kierrätysmateriaalien 
hyötykäyttöä ja jalostamista myytäviksi tuotteiksi neitseellisten materiaalien käytön si-
jaan kiertotalouden tavoitteiden mukaisesti. Kehittämisessä huomioitiin alueella toimi-
vien yritysten tarve esitellä ja markkinoida jalostamiaan kierrätystuotteita teollisten sym-
bioosien periaatteilla toimivassa ekoteollisuuskeskuksessa. 

2 TUTKIMUSTYÖN TAVOITTEET 

Tutkimustyön tavoitteena oli selvittää, minkälainen kasvualustaseos soveltuu parhaiten 
viherpeittävyydeltään viherrakentamiseen. Kokeessa pyrittiin selvittämään erilaisten 
seosmateriaalien soveltuvuus kasvualustojen valmistukseen ja millä jalostetuilla materi-
aaleilla voidaan korvata neitseellisiä seosmateriaaleja. Tutkimusmenetelmien valinnassa 
tavoitteena on kehittää tutkimustoimintaa kokeilemalla uusia menetelmiä ja teknologian 
kehittymisen seurauksena tuotettujen uusien laitteiden käyttöä koetoimintojen seuran-
taan. Kasvualustaseosten jatkotutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kehittää ekoteollisuus-
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keskuksessa työskentelevien henkilöiden tutkimustyöosaamista koetoimintojen suunnit-
telusta ja toteuttamisesta saatavan kokemuksen mukaisesti. Tiedon ja osaamisen lisäämi-
sellä tavoitellaan tutkimustyön koemenetelmien valinnassa huomioimaan ympäristöystä-
välliset työmenetelmät ja tuotteiden jalostamisessa löytämään kustannustehokkaita 
vaihtoehtoja.           
 
Tutkimuksessa pyritään edistämään alueelle saapuvien jätemateriaaleiksi luokiteltujen 
erien käsittelyn ja jatkojalostamisen kehittämisellä tuottamaan uusia kiertotalousideolo-
gian mukaisia tuotteita. Jätemateriaalien käsittelyn ja jalostamisen kehittäminen vaatii 
tutkimustyön ja yhteistyön lisäämistä alan toimijoilta.      
 
Toisena tavoitteena on kehittää uusi asiakasystävällinen liiketoimintamalli Ämmässuon 
ekoteollisuuskeskukseen. Alueella toimivat yritykset kehittävät ja valmistavat kierrätyk-
sestä saatavia materiaaleja, joiden markkinointia ja myyntiä varten liiketoimintaan perus-
tuva esittely- ja myyntialue tulee vastaamaan jatkuvasti lisääntyvään kysyntään. Jalostet-
tujen materiaalien tuotteistaminen, markkinointi ja myynti on tärkeää alueen liiketoimin-
tamahdollisuuksien kasvattamiseksi. Jalostettujen tuotteiden kysyntä kasvaa tulevaisuu-
dessa tuotevalikoimien lisääntyessä ja imagon kasvaessa. Uusien ideoiden ja jalostettujen 
tuotteiden kysyntä on kasvanut yrityksien edustajien ja asiakkaiden yhteydenottojen joh-
dosta. Liiketoimintaa alueella harjoittavien yrityksien   mahdollista esitellä ja myydä jalos-
tamiaan tuotteita noutoasiakkaille sekä tarjota isommille erille tuote kuljetuksineen.  
 
Pääkaupunkiseudun jätehuollon toimijan tavoitteena on Ämmässuon ekoteollisuuskes-
kuksen alueen toimintojen kasvattaminen ja kaatopaikkaimagon muuttaminen ekoteolli-
suuskeskukseksi (Ekomo) kehittämällä alueen toimintoja sekä panostamalla bio- ja jäte-
materiaalien jalostamiseen. Alueella on aloittanut toimintansa useat eri toimijat, jotka ja-
lostavat ja kierrättävät jätejakeiksi luokiteltuja materiaaleja. Toimijat ovat varanneet toi-
minnassaan resursseja jätelajikkeiden tuotteistamiseen ja onnistuneet kehittämään myy-
täviä tuotteita. Jätelajikkeista osa on nykytekniikalla mahdotonta jalostaa mutta kehittä-
mällä käsittelymenetelmiä tulevaisuudessa kyseisistä materiaaleista kyetään valmista-
maan materiaaleja. Jätelajikkeiden kehittämiseen voidaan vaikuttaa ohjaamalla lisää re-
sursseja alueella suoritettaviin koetoimintoihin HSY:n toimesta. Yhtenä tavoitteiden tär-
keänä osana tulisi olla koetoimintojen suunnittelusta, toteutuksen alkamisesta ja kokeen 
tuloksista tiedottaminen.   

2.1 Kasvualustan viherpeittävyys 

Viherpeittävyyden arviointi perustuu nurmikasvilajien tiheyden ja vihreyden arviointiin. 
Arviointimenetelminä voidaan käyttää useampia eri vaihtoehtoja ja uusia menetelmiä on 
mahdollista kehittää. Arviointimenetelmänä voidaan käyttää viherpeittävyyden tuloksen 
analysointiin koeruutujen antamaa visuaalista havainnointikuvaa parhaasta tiheyden ja 
vihreyden määrästä tai koealueella toteuttaen silmämääräistä visuaalista arviointia käyt-
täen arviointilukuna prosentteja.  
 
”Viherpeittävyys; prosentuaalinen määrä nurmikon pinta-alasta, joka on vihreiden nur-
mikkokasvien peitossa, kun nurmikko on hoidettu luokan edellyttämällä tavalla” (Tajakka, 
2011, s. 131).    
 
Kasvualustan viherpeittävyyden määrittely ja tutkimusmenetelmän valinta tulevaisuuden 
koetoiminnoissa vaatisi kehitystyötä uusien menetelmien käyttöönottamista varten. Vi-
herpeittävyyttä on mahdollista tutkia ottamalla käyttöön analysoinnissa ohjelmia, jotka 
eivät perustu ihmisen silmämääräiseen arviointiin. Tutkittavan kohteen valokuvaaminen 
työhön tarkoitetulla kameralla tai pienhelikopterissa olevaa kuvausjärjestelmää käyttäen 
voidaan kerätä tutkimusmateriaalia. Ohjelmien avulla viherpeittävyyden määrien las-
kenta toteutetaan lukuarvojen mukaisesti ilman inhimillisiä silmämääräisiä arviointivir-
heitä. 
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2.2 Liiketoimintamallin kehittäminen 

Liiketoimintamallin kehittäminen uusia kiertotalousalan toimijoita varten vaatii tutkimus- 
ja kehitystyötä. Uuden liiketoiminnan kehittämiseksi tarvitaan markkinointi- ja liiketoi-
mintasuunnitelmia, joiden avulla liiketoiminta-alueiden kiinnostavuutta ja tehokasta 
käyttöä saadaan lisättyä. Liiketoimintamallilla esitetään liiketoiminnan tavoitteet, tulevai-
suuden suunnitelmat ja toiminnan toteuttamiseen vaikuttavat asiat.    

2.3 Tutkimuskysymykset  

Tutkimuksen kannalta tärkeimmät kehittämisongelmat Ämmässuon ekoteollisuuskeskuk-
sen alueella on havaittu kolme erilaista. 
 
1) Voidaanko kompostoidun biojätteen käytön lisäämisellä turpeen sijaan saavuttaa sama 
viherrakentamisessa käytettävän kasvualustan viherpeittävyyden vaativuustaso? 
 
2) Voidaanko kivimurskeen käytöllä hiekan sijaan korvata kasvualustan kiviainespitoisia 
materiaaleja? 
 
3) Kannattavan liiketoimintamallin soveltuvuus Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen 
vastaamaan muuttuvien ympäristövaatimusten haasteisiin? 

3 HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jä-
tehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. HSY palvelee yli 
miljoonaa ihmistä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella.  
 
HSY:n toimintaa ohjaa yhteinen huoli ympäristön tilasta ja ilmastonmuutoksen seurauk-
sista. Jatkuvaa yhteistyötä seudun kuntien ja muiden tahojen kanssa tehdään muun mu-
assa vesistöjen suojelemiseksi, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen varautu-
miseksi sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.    
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Kuva 1. Helsingin seudun ympäristöpalvelut pääkaupunkiseudun toiminta-alue (HSY 
2018).  

 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän HSY jätehuollon päätehtävät ovat 
pääkaupunkiseudun jätteen keräyksen ja kuljetuksen järjestäminen, yhdyskuntajätteen 
käsittely, biojätteen käsittely, hyödynnettävien jätteiden käsittely, vesihuolto, seutupal-
velut, kaatopaikkojen jälkihoito, kaatopaikkakaasun hyödyntäminen, vaarallisten jättei-
den vastaanotto (Kuva 1).  

3.1 Kuntayhtymän strategia 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän yhtenä tavoitteena on auttaa asuk-
kaita toimimaan paremman ympäristön puolesta. Toimiminen alan kehittäjänä vaatii laa-
jaa ympäristöosaamista, jonka osaamisesta HSY huolehtii. Toimintaan liittyy myös alan 
neuvontapalveluiden tuottamista ja jatkuvaa kehitystyötä. 
 
Vesihuolto toimittaa korkealaatuista juomavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asuk-
kaalle. Kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet puhdistetaan tehokkaasti Itämeren suo-
jelemiseksi ja toimiala rakentaa sekä kunnostaa vesijohto- ja viemäriverkostoa. Jäte-
huolto järjestää asuinkiinteistöjen ja julkishallinnon jätehuollon pääkaupunkiseudulla ja 
Kirkkonummella. Seutu- ja ympäristötieto seuraa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mit-
tausasemilla. Edistää Pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaa 2030:n ja Pääkaupunkiseu-
dun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toteuttamista. 
 
HSY:n strategiakaudella 2015 – 2020 tavoitteiden mukaisesti on tavoitteiden mukaan 
edistetty parempaa ympäristön tilaa sekä materiaali- ja energiatehokkuutta ja materiaa-
livirtojen hyödyntämistä. (HSY 2018 julkaisu, vuosikertomus)  
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Toimitusjohtaja Raimo Inkisen (lausunto 2016) mukaan yksi strategisista tavoitteistamme 
on toimia ympäristövastuullisena edelläkävijänä ja aktiivisena yhteistyökumppanina. In-
novatiiviset ratkaisut ja aktiivinen kumppanuus olivat HSY: läisten työlistalla tänäkin 
vuonna. HSY:n kaatopaikkatoiminnot ovat jääneet historiaan, kun orgaanisen jätteen si-
joittaminen kaatopaikoille päättyi vuoden 2016 alussa. Ämmässuon ekoteollisuuskeskuk-
sesta Ekomosta onkin kehittynyt monipuolisten teollisten symbioosien alue: Ekomo tar-
joaa yrityksille ja muille toimijoille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia hyödyntää ja ja-
lostaa erilaisia jätemateriaaleja, hyödyntää alueella syntyvää uusiutuvaa energiaa omassa 
toiminnassaan ja jakaa osaamistaan ja muita resurssejaan. Vuoden 2016 lopussa Ämmäs-
suolle valmistui uusi biokaasuvoimala, joka käyttää mädätyslaitoksen tuottamaa biokaa-
sua. Voimala tehostaa biojätteen käsittelyn energiatehokkuutta. Voimalan tuottamaa yli-
määräistä lämpöenergiaa hyödynnetään alueen lähilämpöverkossa ja biojätteen käsitte-
lytoiminnassa.  
 

 

Kuva 2. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän strategia kuvana (HSY 
2018). 

HSY:n strategian visio: Vastuulliset, tehokkaat, ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja 
seututietopalvelut kasvavan väestön tarpeisiin, asukkaiden ja ympäristön parhaaksi (Kuva 
2). 
 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän strategiset päämäärät ja mahdollista-
jat: 
 
1. Ympäristön tila on parantunut. 
2. Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu. 
3. HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut. 
4. HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa 
sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä. 
5. Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasa-
paino on saavutettu niin, että investointimenot katetaan tulorahoituksella. 
6. Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suosituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä 
ja hyvinvoiva henkilöstö. 
7. Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä toimintakulttuuri. 
8. HSY:n yhteisökuva on hyvä. 
9. HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani.  
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3.2 Ämmässuon ekoteollisuuskeskus 

 
Ämmässuon ekoteollisuuskeskus on alue, jossa HSY:n toimintojen ympärille syntyy erilai-
siin kumppanuuksiin ja yritysyhteistyöhön nojaavaa uutta tuotantoa, palveluita ja jätema-
teriaalien uutta jalostusta. (HSY, 2018)  
 
Alueen kasvun edistämiseksi on suunniteltu uusi liiketoimintamalli, joka perustuu kierto-
talouden kehittämiseen, ympäristöalan yritysten toimintamahdollisuuksien lisäämiseen, 
toimintojen laajentamiseen ja palveluiden kehittämiseen.  
 
Liiketoimintamallissa esitetään uutta markkinointi- ja myyntialueen perustamista Äm-
mässuon ekoteollisuuskeskuksen alueelle. Markkinointialue tulisi sijoittaa paikkaan, jossa 
yrityksillä on mahdollisuus kehittää liiketoimintaa. Alueella toimivat yritykset tarvitsevat 
toiminta -ja tuotekehitystä varten toimitiloja kiertotalouden tuotekehitykseen ja markki-
nointiin. Uusien toimitilojen rakentaminen ja niiden tarjoaminen alan yritysten käyttöön 
houkuttelee alueelle uusia toimijoita.     
 
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa jalostettavien ja tuotteistettujen tuotteiden myyn-
nin lisäämiseksi alueella toimivien yritysten tulisi kehittää sähköistä liiketoimintaa. Tule-
vaisuudessa jalostettuja tuotteita markkinoidaan verkon kautta aikaisempaa enemmän 
asiakkaille.  
Tuote tai kokonaispalvelu on oltava helppo ostaa ja vaivaton myydä. Kauppa siirtyy kivi-
jalasta verkkoon. Vuonna 2020 yli 70 prosenttia myös teollisista palveluista ostetaan ver-
kosta, ilman myyjän maagista kosketusta itse kaupalliseen transaktioon. Jos me emme 
pysty tai halua viedä tuotteistusta näin pitkälle, joku muu kyllä tekee niin. Onko meidän 
palvelumme julkaistu webissä? Onko meillä sähköisen liiketoiminnan konseptia palve-
luille? Onko edes tuotteille? (Heinonen, 2014) 
 
Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, Ekomo toimii alueella tarjoamalla toimintamahdolli-
suuksia yrityksille kehittämällä toimintaa tutkimuksen, kehityksen, yritysten kanssa teh-
tävän yhteistyön ja toimien kiertotalouden innovaatiokeskuksena.     
  
Ekomo tarjoaa alustan yrityksille ja luo edellytykset teollisten symbioosien kehittymiselle. 
Ekomossa yritys voi hyödyntää toisen jätettä ja alueella syntyvää uusiutuvaa energiaa 
omassa toiminnassaan. Ekomo kerää yhteen kiertotalouden alan toimijoita, jotka tekevät 
yhteistyötä toistensa ja HSY:n kanssa.  
 
Tavoitteenamme on luoda sekä kansallisesti että kansainvälisesti kiinnostava ekoteolli-
suuskeskus, jossa toimii sekä kaupallisia että pilot-vaiheen yrityksiä. Alueella on myös hy-
vät mahdollisuudet tutkimus- ja kehitystoimintaan. 
 
Tarjoamme yrityksille toimivan ja korkealaatuisen perusinfran sekä keskeisen sijainnin Tu-
run moottoritien läheisyydessä. Alueella on jo valmiina hyvät tietoliikenneyhteydet sekä 
toimiva tieliikenneverkosto. Ekomo on alueellisesti energiaomavarainen pitkälle tulevai-
suuteen. Tavoitteenamme on lisätä alueen jo entisestään laajaa uusiutuvan energian tuo-
tantoa.  
  
Ekomossa HSY hoitaa muun muassa biojätteen käsittelyn, jätevoimalan tuhkan ja kuonan 
käsittelyn, kaatopaikkakaasun keräyksen ja hyödyntämisen, pilaantuneen maan käsitte-
lyn sekä jätteen kaatopaikkakäsittelyn ja loppusijoituksen.  
 
Ekomo sijaitsee Espoossa Ämmässuolla. Olemassa olevat ympäristöluvat, kaava, energia-
varat ja raaka-aineet sallivat monipuolisen toiminnan erilaisten materiaalien käsittelyyn 
ja hyödyntämiseen. Erilaisille yrityksille löytyy alueita kenttä- ja laitosrakentamiseen.  
 
Ekomon alueella toimii jo useita yrityksiä, joiden toiminta pohjautuu teollisiin symbioo-
seihin. Yritykset saavat lisäarvoa eri toimijoiden välisestä kiertotalouden yhteistyöstä ja 
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luovat uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Alue tarjoaa yrityksille ja muille toimijoille mo-
nipuoliset mahdollisuudet materiaalien hyödyntämisessä ja jalostamisessa. 
(Tukiainen, 2016) 
 
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen toiminta-alue on pääkaupunkiseutu. Yhteistyötä on 
kuitenkin kehitetty Suomessa kauempanakin sijaitsevien jätteenkäsittelylaitosten ja alalla 
toimivien yritysten kanssa. 
 
Ämmässuolle rakennettiin perinteinen kaatopaikka 30 vuotta sitten. Tänään se on mo-
derni jätteiden jalostuskeskus ja kiertotalouden edistäjä. Ämmässuon jätteenkäsittelykes-
kuksen aluetta lähiympäristöineen kehitetään teollisten symbioosien periaatteella toimi-
vaksi ekoteollisuuskeskukseksi. Alueen ytimenä on Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, 
jota tullaan markkinoinnissa ja viestinnässä kutsumaan nimellä Ekomo Ämmässuon Eko-
teollisuuskeskus. Ekoteollisuuskeskus on alue, jossa HSY:n toimintojen ympärille syntyy 
erilaisiin kumppanuuksiin ja yritysyhteistyöhön nojaavaa uutta tuotantoa, palveluita ja jä-
temateriaalien uutta jalostusta. (HSY 2018)    
 

 

Kuva 3. Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen toiminta-alue. (HSY 31.12.2017) 

 
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen toimintoja ovat jätteen vastaanotto, esikäsitellyn 
jätteen kaatopaikkasijoitus, biojätteen laitosmainen käsittely, pilaantuneiden maiden 
sekä tuhkien ja kuonien käsittely ja hyötykäyttö tai loppusijoitus, alueella syntyvien vesien 
hallinta sekä kaatopaikkakaasun keräys ja hyötykäyttö (Kuva 3). Ämmässuolla käsiteltä-
vän jätteen laadun ja määrän muuttuessa toimintojen pääpaino siirtyy loppusijoittami-
sesta jätteen jalostamiseen. Jätteenkäsittelykeskuksessa on Ämmässuon Sortti-asema jät-
teen pienerien tuojille. (HSY, 2018)     

3.3 Jätteiden käsittelystä vastaava yksikkö 

Käsittelypalvelut yksikkö toimii jätehuollon toimialan Ekoteollisuuskeskuksen toiminnasta 
vastaavana yksikkönä. Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen käsittelypalvelut yksikön teh-
tävänä on jätteiden vastaanotto-, käsittely- ja jalostustoiminta sekä hyötykäytön kehittä-
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minen. Yksikön tehtävänä on tarjota asiakkaille jätteen vastaanotto- ja punnituspalve-
luita. Yksikön tehtävänä on tarjota yrityksille mahdollisuus vuokrata kenttätilaa jätteen 
käsittelyä, jalostamista ja myyntiä varten alan toimijoille, jotka voivat harjoittaa kehitys- 
ja jalostustoimintaa alueella.  
   
Käsittelypalvelut yksikkö vastaa alueen valvonnasta, kunnossapidosta, laitoksista ja infran 
hoidosta. Jätteenkäsittelyä ja jalostamista rahoitetaan jätteiden vastaanotosta saatavilla 
tuloilla. Erilaisia jätemateriaaleja vastaanotetaan käsiteltäväksi ja jalostettavaksi sekä 
hyödynnettäviksi materiaaleiksi. Yksikön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa 
mutta antaa mahdollisuudet tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämiseen. 
 

4 KEHITTÄMISEN JA JALOSTAMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

HSY:n toimintaympäristöön kohdistuu jatkuvia muutos- ja kehitystarpeita toimiessaan 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymänä pääkaupunkiseudun alueella. Kun-
tayhtymän toiminnassa palveluiden, kehittämisen, yhteistyön ja tulevaisuuden visioiden 
hallitsemiseksi on alan osaajana toimittava edelläkävijänä.  
   
Asiakkaat, yritykset, viranomaiset ja ympäristöalan toimijat osaavat vaatia pääkaupunki-
seudun vesihuollon, jätehuollon ja seututiedon alan toiminnasta vastaavalta HSY:ltä 
suurta paneutumista kehitystyöhön, ympäristöasioiden hallintaan ja kiertotalouden vaa-
timuksien mukaiseen toimintaan.       

4.1 Kuntayhtymän toimintaympäristö 

HSY:n toimintaympäristö laajenee yhteistyön lisääntyessä kaupunkien, yritysten, alan toi-
mijoiden ja sidosryhmien kanssa.                 
 
HSY:n toiminta-ajatuksena on ”Puhtaasti parempaa palvelua – vastaamme pääkaupunki-
seudun vesi- ja jätehuollosta sekä seutu- ja ilmastotiedosta. HSY:n arvojen tarkoituksena 
on toimia avoimesti, oikeudenmukaisesti, palveluhenkisesti ja vastuullisesti.  
 
Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut kasva-
van väestön tarpeisiin, asukkaiden ja ympäristön parhaaksi. Puhtaasti parempaa palvelua 
– vastaamme pääkaupunkiseudun vesi- ja jätehuollosta sekä seutu- ja ilmastotiedosta. 
(HSY, 2018)  
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Kuva 4. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän arvot (HSY 3.10.2018). 

 
HSY:n arvot ohjaavat toimintaympäristöä asettaen tavoitteet, joiden mukaan toimintaa 
jatkuvasti kehitetään (Kuva 4).     
 
Toimintaympäristön muuttuessa jätteenkäsittelykeskusten toimintaa on muutettu mo-
derneiksi jätteiden jalostuskeskuksiksi ja kiertotalouden edistäjiksi. Yritysyhteistyötä, tuo-
tantoa, palveluita ja jätteiden jalostustoimintaa kehittämällä yhteisten ympäristötavoit-
teiden mukaisesti kiertotalouden asettamat päämäärät saadaan tavoitettua.      
  
Jätteenkäsittelykeskuksien alueella toimivien kaatopaikkojen orgaanisen jätteen kaato-
paikkakielto ohjaa alalla toimivia toimijoita etsimään ja kehittelemään vaihtoehtoisia kä-
sittelyjä aikaisemmin kaatopaikoille sijoitetuille jätemateriaaleille. Määrätyille jätteille on 
merkitty jätestatus. End-Of-Waste-jätejakeen määrittelyn perusteella jäte voidaan luoki-
tella uudelleen jätelajien jalostamisen johdosta. Jätelaji muuttuu kehittämisen ja jalosta-
misen seurauksena käytettäväksi materiaaliksi ja markkinat kiinnostuvat kierrätetystä uu-
desta tuotteesta. 
 
Jätteeksi luokiteltujen materiaalien hyödyntäminen ja markkinointi on vaikeaa, koska nii-
den käsittelyä ja jatkojalostusta varten vaaditaan ympäristölupa. Kasvualustan valmis-
tusta tutkitaan ja jalostuksen avulla pyritään kehittämään kasvualustaseos, joka on viher-
peittävyydeltään parhain ja korvaa neitseellisistä materiaaleista tehtyjä multatuotteita. 
Jalostamisessa pyritään löytämään parhaat sekoitussuhteet, joiden avulla kasvualustaa 
voidaan valmistaa. Kehitystyöhön panostetaan resursseja, joiden työn tuloksena odote-
taan ratkaisua mullan valmistuksen toteutukseen. Kokeen tarkoituksena on lisätä kom-
postoitujen materiaalien hyötykäyttöä kasvualustan valmistuksen raaka-aineena ja valita 
viherrakentamiseen soveltuvat tuotteet sekä edistää markkinoiden kysyntää.  
 
Kierrätysmateriaalien hyödyntämisen kehittämiseksi viherrakentamisessa on HSY tilan-
nut selvityksen MTT:ltä. Selvityksen ovat tehneet Eeva-Maria Tuhkanen, Sirkka Juhanoja 
ja Tapio Salo 16.4.2014. Selvityksessä on kartoitettu jätemateriaalien käyttökohteita vi-
herrakentamisen kasvualustoissa, rakenteissa, maa- ja viherrakentamisessa sekä jätema-
teriaalien tuotteistamisessa. Selvitystyön tavoitteet olivat lainsäädännön ja ympäristöpo-
liittisten tavoitteiden kanssa yhteneviä: pyritään saattamaan jätemateriaaleja hyötykäyt-
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töön ja vähentämään luonnonvarojen käyttöä. Jätteiden hyötykäytössä ja tuotteistami-
sessa on varmistettava, ettei hyödyntämisestä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai 
terveydelle eikä maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa". (Tuhkanen, 2014)   
 
Helsingin kaupunki on esittänyt alueillaan syntyvien kaivuumaiden uudelleenkäytön edis-
tämiseksi HSY:n ottavan merkittävän roolin pääkaupunkiseudun materiaalitehokkuuden 
parantamisessa. Tavoitteiden toteutuminen merkitsee tiedon jakamista, yhteistyön tiivis-
tämistä ja tavoitteiden, prosessien sekä roolien selkiyttämistä kaupungin eri toimijoiden, 
HSY:n, kuntien, valtion viranomaisten sekä muiden osapuolten ja yritysten kanssa. Kun 
kaikki osapuolet hoitavat rakentamisen ketjussa oman osansa, turhaa kaivumaiden syn-
tyä voidaan ehkäistä ja kaivetut maat saadaan parhaiten hyödynnettyä. (Helsingin kau-
punki, Kaivumaiden kehittämisohjelma, 2014, s. 5)                          

4.2 Lainsäädäntö 

Kierrätysmateriaalien hyötykäytön kehittämiseen vaikuttaa Suomessa jätehuoltoalan toi-
mintaa määräävä ja ohjaava lainsäädäntö. Suomessa Laki jätelain muuttamisesta tulee 
voimaan 1.1.2019 (445/2018) muutetaan jätelain (646/2011) 32 §:n 1 momentti ja 42 §:n 
1 momentti, sellaisena kuin niistä on 42 §:n 1 momentti laissa 195/2012, sekä lisätään 
lakiin uusi 145 a § seuraavasti: 
 
32 § Kunnan velvollisuus on järjestää jätehuolto seuraavien, muiden kuin vaarallisten jät-
teiden jätehuolto. vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa 
asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete. Kunnan hallinto- ja pal-
velutoiminnassa syntyvä jäte yhdyskuntajäte. Liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, 
joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa. Muu yh-
dyskuntajäte, joka kerätään yhdessä 1-3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa 
putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä.      
 
Suomessa jätelain (Jätelaki 646/ 2011) mukaan jätehuollon järjestämisvastuu on jätteen 
haltijalla, mutta kunnilla ja tiettyjen tuottajavastuun piirissä olevien tuotteiden tuottajilla 
on laajat velvoitteet jätehuollon järjestämisestä. Kunnan on järjestettävä asumisessa syn-
tyvän jätteen, sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa, julkisoikeudellisissa 
yhteisöissä ja saman jätteenkeräysalueen liikehuoneistoista syntyvän jätteen kanssa. 
Kuntien on järjestettävä vaarallisen jätteen jätehuolto asumisessa ja rajoitetusti maa- ja 
metsätaloudessa. 
 
Teollisuuden ja muun toiminnan vaarallisten jätteiden jätehuollon järjestämisvelvollisuus 
on jätteen haltijalla. Ympäristönsuojelu asetuksella (713/2014) säädellään Suomessa eri-
laisten toimintojen ympäristölupa-asioiden hallintaa.      
 
Nykyisin Suomen jätelainsäädäntö on tiukempi kuin Euroopan unionin jätelainsäädäntö. 
Jätelainsäädännön tavoitteena on ehkäistä jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ympäristölle 
ja terveydelle, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestä-
vää käyttöä ja varmistaa Suomen jätehuollon toimivuus sekä ehkäistä roskaantumista.     
 
Jäteverolain (1126/ 2010) tavoitteena on ohjata jätteen tuottajaa kehittämään keinoja, 
joiden avulla syntyvän jätteen määrää voidaan vähentää. Jäteveroa on peritty vain kaato-
paikalle sijoitettavasta jätteestä. Jäteveroa on nostettu säännöllisin välein, jotta jäte toi-
mitettaisiin hyödynnettäväksi tai panostettaisiin kierrätyksen kehittämiseen. 
 
Nykyisen jätepolitiikan tavoitteena on materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen. 
Suomessa on panostettu tekniikkaan, jonka avulla jätteistä on saatu kehitettyä hyödyn-
nettäviä tuotteita. Suomessa yhdyskuntajätteen materiaalihyötykäyttö perustuu synty-
paikkalajitteluun. Jätejakeista syntypaikoilla lajitellaan esimerkiksi paperi, kartonki, bio-
jäte, metalli, puu, lasi, sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Muovijäte hyödynnetään nykyisin 
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pääasiassa energiana mutta kokeiluluontoisesti erilliskeräystä on toteutettu tarkoituk-
sena kehittää materiaalin jatkojalostamisen avulla uusiotuotteita.  
 
Kiertotalouden mahdollisuuksia Suomessa on tuotu esiin julkaisujen, ravinteiden kierron 
tutkimusten avulla ja alan seminaarien tilaisuuksissa. Suomen hallitus on ottanut kantaa 
perustamalla hankkeita, joiden avulla kehitetään ravinteiden kierrätystä. Tarkoituksena 
on estää ravinteiden pääsy vesistöihin ja lisätä metsä-, sekä maatalouden ravinne- ja ener-
giaomavaraisuutta. Valtion pitäisi kannustaa ja muokata sääntelyä, jotta yrityksillä on 
mahdollisuuksiin panostaa ja kehittää ravinnekierron tutkimustoimintaa.        
 
Pakkausjätteen materiaalikierrätyksen tavoitteet ovat kiristyneet valtioneuvoston ase-
tuksen (518/2014) mukaisesti pakkausjätteen tuottajavastuun tarkennuksen johdosta. 
Pakkausmateriaaleille on asetettu uusia kierrätysvaatimuksia paremman hyötykäyttöas-
teen saavuttamiseksi. Pakkausjätteen tuottajille on asetettu jätemateriaalikohtaisia kier-
rätystavoitteita ja kierrätyspisteitä on oltava koko Suomen alueella. Kierrätyspisteiden 
määrässä ja sijainnissa huomioidaan kuitenkin alueen asukasmäärät.  
 
Suomessa on rakennettu voimaloita, joissa poltetaan jätettä tarkoituksena tuottaa ener-
giaa. Jätteenpolttoa koskee asetus (151/2013), jonka avulla haitalliset päästöt minimoi-
daan.  Jätevoimaloissa tuotetaan jätteestä sähköä, jota myydään sähköverkkoon. Laitok-
sissa on kehitetty hukkalämmön talteenottoa, joiden avulla rakennuksia voidaan lämmit-
tää. Tavoitteena on ettei kierrätyskelpoisia jätemateriaaleja ohjata merkittävissä määrin 
poltettavaksi.  
 
Jätevesilietteiden käsittelyyn on asetettu hyödyntämistavoite, joka on saavutettu aikai-
semmin mutta ympäristövaatimusten kiristyessä uusia tavoitteita ja toimenpidevaati-
muksia on tehty. Jätevesilietteen määrä on pysynyt nykyisin entisellä tasolla. Yhdyskun-
talietteitä hyödynnetään osittain energiana ja maanparantamisessa. Lietteestä valmiste-
taan lannoitteita erilaisiin tarkoituksiin. Lannoitteita käytetään viherrakentamisessa ja 
lannoitevalmisteina maatalouden pelloilla. Jätevesilietteiden jatkojalostuksen kehittämi-
seen tarvitaan kuitenkin nykyisin lainsäädännön kiristyessä panostamista aikaisempaa 
enemmän tutkimustoimintaan ja lietteiden hyötykäyttöasteen korottamiseen.      
 
Puhtaiden maa-aineksien hyötykäyttöä ja kierrätystä hoitaa koko maan alueella kunnat, 
yritykset, rakennusliikkeet ja yksityiset henkilöt. Maa-ainesten vastaanottopaikoista on 
pulaa pääkaupunkiseudulla ja kuormia joudutaan ajamaan loppusijoituspaikkoihin kau-
punkien ulkopuolelle pitkien kulkuyhteyksien päähän. Ongelma on pahentunut lähiai-
koina vastaanottopaikkojen täyttyessä eikä uusia maankaatopaikkoja pystytä sijoitta-
maan tiiviin asutuksen läheisyyteen. Maa-ainesten kierrätystä on aloitettu kehittämään 
Suomessa mutta työssä ollaan tällä hetkellä vasta alkuvaiheessa. Kuormien ohjaaminen 
pitkien matkojen päähän aiheuttaa kustannusten nousua alueita rakennettaessa. Puh-
taita maa-aineksia kierrätetään ja hyödynnetään mullanvalmistuksessa mutta vain 
hiekka- ja multapitoiset maalajit soveltuvat kasvualustan valmistukseen.   
 
Kaivuumaiden massojen koordinointia on aloitettu pääkaupunkiseudulla Helsingin kau-
pungin toimesta vuonna 2011. Helsingin kaupunki on antanut virastoilleen toiminnan 
suunnittelua varten kehittämisohjelman toimenpideohjeineen. Helsingin kaupungilla on 
perustettu eri hallintokunnista koostuva työryhmä, jonka tavoitteena on materiaalitehok-
kuuden parantaminen. Pääkaupunkiseudun kaivuumassojen sijoitusongelmien ja hyöty-
käytön kehittämiseksi koko Pääkaupunkiseudulle on perustettu työryhmä, johon osallis-
tuu kaupunkien edustajia ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden -kuntayhtymän edus-
tajia.  
 
Maa-ainesten kiertotalouden lisäämiseksi kaupungit ja kuntayhtymät ovat rakentaneet 
kierrätysalueita, joissa jalostetaan tuotekehityksen avulla kasvualustaa, maanparannus-
materiaaleja, täyttömaata, rakennekerrosmateriaaleja ja kiviaineksia. Entisten kaato-
paikka-alueiden muuttuessa ekoteollisuusalueiksi, joilla alalla toimivat yritykset voivat 
jatkojalostaa kierrätystuotteitaan sekä hoitaa myyntiä. Johdettaessa yritysten toimintaa 
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on panostettava tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen. Uusien ekoteollisuusaluei-
den on johtamisessaan pyrittävä antamaan korvausta vastaan yrityksille liiketoiminta 
mahdollisuuksien kehittämiseen alueillaan. Panostamalla tutkimukseen ja teknologian 
kehittämiseen kiertotalous Suomessa kehittyy tulevaisuudessa.          
 
Pilaantuneen maan vastaanottoa Suomessa harjoittavat kunnat tai yritykset, joilla on voi-
massa oleva ympäristölupa kyseistä toimintaa varten. Pilaantuneita maa-aineksia käsitel-
lään kehiteltyjen tekniikoiden avulla, joilla maa-aineksista saadaan poistettua ympäris-
tölle vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ehkäisee ympäris-
tön pilaantumista ja lakia sovelletaan toimintaan, jossa syntyy jätettä sekä jätteenkäsitte-
lyyn. Alalla toimivat yritykset panostavat tutkimukseen, jonka avulla kehitetään uusia ta-
poja käsitellä pilaantuneita maa-aineksia. Erilaisia tutkimuksia on johdon osalta kannus-
tettu kehittämään maa-aineksien puhdistamiseksi, jolloin hyötykäyttöä ja kiertoa saa-
daan lisättyä. Johtamisessa on kannustettu lisäämään yhteistyötä alan yksityisten yritys-
ten, yliopistojen tutkimusosastojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Suurin tavoite on 
kiertotalouden lisääminen ja Suomen kansantalouden nousu.    
 
 Toiminnassa on huomioitava kiertotalouden asettamat uudet vaatimukset. Kiertotalou-
dessa jätteiden kierrätystä tehostetaan, jotta raaka-aineiden arvo säilyy kierrossa.  Kier-
totaloudessa vähennetään materiaalien päätymistä kaatopaikoille ja polttoon. Materiaa-
lien palauttaminen kiertoon on energiatehokkaampaa ja ilmastoystävällisempää kuin ma-
teriaalin polttaminen tai käyttämällä neitseellistä raaka-ainetta. Kierto-taloutta tutkiva,  
Ellen McArthur säätiö on määritellyt kiertotalouden periaatteen seuraavasti:  
 
”Kiertotalous säilyttää raaka-aineet ja materiaalit mahdollisimman pitkään talouden käy-
tössä tehokkaiden kiertojen avulla siten, että materiaalien arvo säilyy hyvin kierrosta toi-
seen ja materiaalien käytön ympäristövaikutukset minimoidaan.” (Seppälä, Sahimaa, ym. 
2016, s. 10 – 13.) 

4.3 Viranomaiset 

Viranomaisten suorittamia valvontatarkastuksia suoritetaan Ämmässuon ekoteollisuus-
keskuksessa erilaisiin toimintoihin kohdistuen. Jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan 
valvontaan liittyviä määräaikaistarkastuksia tehdään määrävälein. Laitoksien toimintaa, 
jätteiden vastaanottoa-, käsittelyä- ja jalostamista seurataan viranomaisten toimesta. 
Jäte- ja sähköverotarkastuksia sekä pelastusviranomaisten palotarkastuksia viranomaiset 
tekevät säännöllisesti.  Tarkastuksia suorittavia viranomaisia ovat Espoon ympäristökes-
kus, Espoon seudun ympäristöterveys, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja Verohallinto.      

4.4 Palveluntuottajat  

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella HSY tuottaa jäte-erien vastaanotto-, käsit-
tely-, jalostus- ja jätehuoltoalan palveluita asiakkaille. HSY jalostaa kompostointilaitok-
selta valmistuvasta kompostista kasvualustaa, jota myydään asiakkaille. Alueella toimii 
yrityksiä, jotka harjoittavat tutkimustoimintaa, jalostavat jätemateriaaleista uusia tuot-
teita ja hoitavat markkinointia sekä myyntiä. Aliurakoitsijat tuottavat käsittely-, kuljetus-, 
rakentamis-, kone- ja urakointipalveluja toimintojen ja asiakkaiden tarpeisiin.  
 
Ekoteollisuuskeskuksen alueella toimii NCC kiviaineksen jalostus, Delete Oy:n purkubeto-
nin käsittely, Lassila & Tikanojan jätejakeiden siirtokuormaus, Tarpaper kattohuopajät-
teen hyödyntäminen ja Fortum Oy:n lantapohjaisen polttoaineen jalostus.  
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5 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSTEN VAIKUTUS 

Markkinaehtoisia jätteitä koskeva lainsäädäntö kiristää jätteiden vastaanottoehtoja, vä-
hentäen kuntien mahdollisuuksia toimia alalla. Määrättyjen jätejakeiden käsittelymääriä 
tullaan pienentämään, joka saattaa vaikuttaa toimintojen vähentämistarpeeseen. Lain-
säädäntö muuttuu Laki jätelain muuttamisesta (Laki jätelain muuttamisesta 445/2018) ai-
heuttamista muutoksista vaikuttaa lainsäädännön jätelakiin (Jätelaki 646/2011), joka 
määrittelee tarkasti jätehuollon järjestämisvastuun eri toimijoiden välillä ja lukuisia erilai-
sia lakisääteisiä asetuksia koskien jätehuoltoa sekä tavaran kierrätystä. Järjestämisvas-
tuun karsiminen voi vähentää mahdollisuuksia lisätä jätteiden kierrättämisen kehittä-
mistä alueella.   
 
Uusi laki tulee määräämään erilaisten jätelajikkeiden keräys- ja käsittelyvastuut uudel-
leen. Alalle tulee uusia toimijoita, jotka voivat vapaammin toimia alan yksityisinä yrityk-
sinä hoitaen kiinnostavimmat ja tuottavimmat kierrätysmateriaalit.   
 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ekoteollisuuskeskuksessa käsitellään 
erilaisia jätemateriaaleja, joita voidaan toimintoja kehittämällä jatkojalostaa tuotteiksi. 
Jätteenkäsittelykeskuksen alueen liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisen avulla on 
mahdollista kohdistaa talousarviossa määrärahoja tutkimustoimintaan.  

5.1 EU:n asetukset 

EU:n jätedirektiivien tiukennukset jätelainsäädännössä ovat edistäneet jäsenmaiden kier-
rättämistä ja kiertotaloutta. Suomi on jätelakiasioiden käyttöönottamisessa EU:n kärki-
maita. EU:n jätepolitiikan ensisijaisena tavoitteena on syntyvän jätteen määrän ja haital-
lisuuden vähentäminen (Jätedirektiivi N:o 98/2008).  

5.2 Jätelaki 

Jätemäärien uudelleen ohjautuessa on jätteenkäsittelykeskuksen infraa, alueen palveluja, 
mahdollisia tulevia liiketoimintoja tuotava esiin siinä määrin kuin laki antaa liikkumavaraa 
(Jätelaki 646/2011).    

5.3 Jäteasetus 

Suomessa kaatopaikka-asetus (Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013) on kiris-
tänyt kaatopaikka-asetuksen ehtoja. Kaatopaikalle ei ole saanut sijoittaa vuoden 2016 
alusta lähtien jätettä, jossa orgaanisen aineksen määrä on enemmän kuin 10 %. Orgaani-
sen jätteen kaatopaikkakielto ohjaa jätteen tuottajia etsimään vaihtoehtoisia käsittelyta-
poja jätteen kaatopaikkasijoittamisen sijaan. Määrättyjen jätejakeiden hyödyntämiselle 
ei tällä hetkellä ole kustannustehokasta ja käyttökelpoista tekniikkaa. 

5.4 Ympäristöluvat ja päätökset 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus 14.12.2012, lainvoimaiseksi 9.3.2016. 
 
Louhinnan ja kivenmurskaamon ympäristölupa 9.9.2015, Päätös lainvoimaiseksi Vaasan 
hallinto-oikeuden päätöksellä 8.3.2017 muilta osin, kuin lupamääräys 2, joka palautettiin 
ESAVI:iin. Lupamääräyksen 2 osalta HSY täydentänyt hakemusta melumallilla ja UUDELY:n 
YVA-tarvetta koskevalla lausunnolla. ESAVI:n päätös 26.3.2018; tältä osin päätöksestä va-
litettu edelleen Vaasan hallnto-oikeuteen.  
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Ongelmajätteen kaatopaikka 18.12.2009, Lainvoimaiseksi 21.6.2011. 
 
Ämmässuon-Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailuohjelma, UUDELY:n päätös 
18.5.2018 lainvoimainen.  
 
Sekajätteen käsittelylaitos 16.5.2005, Lainvoimaiseksi 27.12.2007. Luvan voimassaoloa ja 
lupamääräysten tarkistamista koskeva ESAVI:n päätös 17.6.2014. 
 
Kaasuvoimalan ympäristölupa 19.2.2015, ESAVI:n päätös 19.2.2015 lainvoimainen. 
 
Biojätteen käsittely 8.10.2014, Lainvoimaiseksi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 
15.6.2017. 

5.5 Ympäristöviranomaisten ohjeet 

Jätteenkäsittelykeskuksen toimintoja valvotaan tarkasti ympäristöviranomaisten puo-
lesta. Viranomaiset tarkastavat, että toiminnassa noudatetaan ympäristöluvassa annet-
tuja toimintarajoja. 
 
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueelle tehdyt tarkkailusuunnitelmat ja -ohjelmat. 
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alue. Seurannan ja tarkkailun suunnitelma 
29.6.2015. Täydennetty 30.4.2016. ESAVI:n päätös 31.3.2016. Päivitetty 30.6.2017. 
 
HSY:n pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnon ilmapäästöt. Seurantasuunnitelma 
27.2.2013. Päivitetty 27.2.2015. 
 
HSY:n pilaantuneiden maiden käsittely. Suot- ja pintavaluntavesien seurantasuunnitelma 
30.8.2013. 
 
Jätevoimalan tuhkien käsittely Ämmässuolla. Näytteenotto- ja testaussuunnitelma 
28.10.2014. 
 
Jätteenpolton kuonan käsittely Ämmässuolla. Näytteenotto- ja testaussuunni-
telma19.5.2015. 
 
Biojätteen käsittelylaitos ja sen kaasunhyödyntämisyksikkö. Tarkkailu- ja seurantasuuni-
telma 4.6.2015, täydennetty 13.5.2016. ESAVI:n päätös 31.3.2016. 
 
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kaasuvoimala. Tarkkailusuunnitelma 4.6.2015. 
 
Vesin yhteistarkkailu. Yhteistarkkailupäätös 18.5.2018 ja 17.8.2018 päivitetty yhteistark-
kailuohjelma. 
 
Ilmanlaadun tarkkailu. Mittaussuunnitelma 4.10.2013. UUDELY:n päätös 19.2.2014. 
 
Meluntarkkailu. Meluntarkkailusuunnitelma 22.12.12.2014/ 7.7.2017. UUDELY:n hyväk-
syntä 27.11.2016.    

5.6 Jätemäärien raportointi 

Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen on otettu vuonna 2017 vastaan jätettä ja maata yh-
teensä 456 619 tonnia. Kaatopaikalle päätyi loppusijoitettavaksi vuoden loppuun men-
nessä 2 966 tonnia jätettä. Lajiteltavaa jätettä vastaanotettiin 23 522 tonnia. Vanhan kaa-
topaikan muotoiluun ja rakenteisiin 66 967 tonnia ja kaatopaikan rakenteisiin 7 893 ton-
nia. Pilaantuneita maita otettiin vastaan 11 269 tonnia. Jätevoimalan tuhkaa 4 485 tonnia 
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ja raakakuonaa 72 191 tonnia. Biojätteen käsittelyyn otettiin vastaan 57 224 tonnia bio-
jätettä ja jätevesilietettä 11 646 tonnia (Taulukko 1). 
 
Markkinaehtoisen jätteen ohjautuminen pois Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksesta ai-
heuttaa muutostarvetta siihen toimintoon, jonka vastaanottama jätemäärä vähenee. Toi-
mintoa joudutaan supistamaan, jollei tilalle kehitetä uusia korvaavia toimintoja. Yhdys-
kuntajätteen määrät ovat huomattavasti vähentyneet uuden jätevoimalan toiminnan al-
kaessa. Suurin osa kotitalouksien sekajätteestä menee poltettavaksi jätevoimalaan, joka 
vähentää markkinoilla toimimista. 
 

Taulukko 1. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen vastaanotetut jät-
teet vuosina 2015 – 2017 (HSY 2018).  

 

6 KASVUALUSTOJEN TUOTANNON PERUSTEET 

Kasvualustojen tuottamiseen liittyy paljon lainsäädäntöä ja ohjeistusta, joka täytyy ottaa 
huomioon kehitys -ja tuotantovaiheissa. Kasvualustojen valmistamisessa on noudatet-
tava kasvualustoja koskevia laatuun, hygieenisyyteen, näytteiden analysointiin, koostu-
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mukseen ja moniin lainsäädännön edellyttämiin ilmoitusvelvollisuuksiin. Valmiista tuot-
teesta on oltava tuoteselosteet ja toiminta-alueen lupa-asioiden on oltava kunnossa. Kas-
vualustojen valmistajan on annettava riittävät tiedot asiakkaille myytävistä tuotteista.   
 
Kasvualustojen ammattimaista valmistamista koskevat monet säädökset toiminnan laa-
dusta ja laajuudesta riippuen, mm. ympäristö- ja terveyssäädökset sekä lannoitevalmis-
teita ja niiden valmistusta koskevat säädökset. Ennen kasvualustatuotannon aloittamista 
tulee paikallisten kuntaviranomaisten kanssa järjestää vaadittavat kasvualustantuotan-
toon tarvittavat ympäristö- ja rakennusluvat kuntoon. Nykyinen lainsäädäntö antaa kun-
nille suuren päätäntävallan siitä, mitä toimintaa sen alueella saa harjoittaa, joten paikka-
kuntakohtaisissa käytännöissä on vaatimuksissa eroavaisuuksia. (Sirviö 2009, s. 150.) 
 
Kasvualustan valmistajan tulee lannoitevalmistelain mukaan toimittaa Elintarviketurvalli-
suusvirasto Eviraan ennen toimintansa aloittamista ilmoitus toiminnastaan, ns. lannoite-
valmisteiden elinkeinoilmoitus (Eviran lomake Nro 12603). Tämän ilmoituksen perus-
teella toimija merkitään valvonnan lakisääteisesti ylläpitämään toimijarekisteriin. (Sirviö 
2009, s. 150.)  
 
Kasvualustan valmistuksessa on tärkeää ennen toiminnan aloittamista suunnitella mitä 
raaka-aineita, lannoitteita, kalkitusaineita tai kompostia valmistuksessa käytetään. Val-
mistusmenetelmän kuvaus, kasvualustan analyysien tulos ja tuotteen laatu on selvitet-
tävä laboratoriossa suoritettavalla kokeella. 
 
Kasvualustan raaka-aineena käytettävä puhdistamoliete, biojäte tai muu eläinperäinen 
sivutuote, lanta ja teollisuudesta peräisin oleva kasviperäinen materiaali on käsiteltävä 
lannoitevalmistelain tai sivutuoteasetuksen (EY-asetus 1774/2002) mukaan hyväksytyssä 
laitoksessa. Näitä raaka-aineita ei saa käsittelemättöminä tai ilman hyväksyttyä käsittelyä 
käyttää kasvualustan raaka-aineena. (Sirviö 2009, s.152.) 
 
Tuoteselosteessa on esitettävä kasvualustan tyyppinimi, kauppanimi, raaka-aineet, lisätyt 
aineet, pH, johtokyky, ravinteet, kosteus, orgaaninen aines, tilavuuspaino, karkeusaste ja 
mahdollinen rakeisuuskäyrä.  Tuote ei saa ylittää haitallisten metallien raja-arvoja, ei rik-
kakasvien juuria eikä haitallisten vieraslajien siemeniä tai juuren kappaleita.           
 
Jätevesilietteen käyttö kasvualustassa 
Release of heavy metals during long-term land application of sewage sludge compost: 
Percolation leaching tests with repeated additions of compost. Tutkimuksessa on tes-
tattu/ arvioitu raskasmetallien huuhtoutumista kompostoidusta jätevesilietteestä. Ras-
kasmetallien huuhtoutumisen tutkimuksessa kompostien lisääminen lisäsi mikrobien ak-
tiivisuutta mutta ei lisännyt liuoksen pitoisuutta. (Fang, W., Delapp, Rossane, C., Kosson, 
David, S., Van Der Sloot, Hans, A., Liu, Jianguo 2017, s. 271-280.)  
 
Suomessa valmistetaan kasvualustoja maamassoista ja jätevesilietteistä, joita kohtaan on 
noussut epäilyjä, että raskasmetalleja kertyy maaperään ja pelloilta viljeltävien kasvien 
kautta eteenpäin ihmisten ravintoon. Kasvualustoja valmistavat laitokset ja yritykset voi-
sivat hyödyntää tutkimustuloksia suunnitellessaan uusia kasvualustasekoituksia. Tarkoi-
tushan on tutkimuksen avulla valmistaa hyvää ja turvallista multaa, jotta raskasmetalleja 
ei kerry ravintoketjussa eteenpäin.              

6.1 Kasvualustojen käyttötarve 

Kasvualustoja tarvitaan viheraluerakentamiseen, viljelyyn, puutarhojen, puistojen, 
metsä- ja maisema-alueiden hoitoon ja rakentamiseen. Hulevesien viivyttämiseen, pidät-
tämiseen. kaatopaikkojen pintarakenteisiin ja imeytyskenttien rakentamiseen jalostetaan 
uusia käyttötarpeisiin soveltuvia kasvualustoja. 
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Kasvualustojen on oltava ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne eivät aiheuta rakennettuun 
tai ennallistettuun kohteeseen liiallista ravinnepitoisuuksien nousua aiheuttaen ympäröi-
vän vesistön kohonnutta saastumisriskiä. Vesistöjen läheisyyteen tarvitaan kasvualustoja, 
jotka pidättävät ravinteita eivätkä aiheuta lähialueen rehevöitymistä.     
 
Teollistunut yhteiskunta tarvitsee erilaisia kasvualustatuotteita ympäristön viihtyisyyden 
ja kestävien toiminta-alueiden kehittämiseen. Kasvualustoja kehitetään erilaisia käyttö-
tarpeita varten huomioiden alueen kantavuuden, läpäisevyyden, eroosion keston, ympä-
ristön suojelun tai ravinteidenpidätyskyvyn mukaan. 
 
Kasvualusta täyttää Viherympäristöliitto ry:n suositukset kasvualustaohjearvoiksi, tau-
lukko 23111:t1. Kiviainesosan rakeisuus ilmoitetaan rakeisuuskäyrällä. (Tajakka 2011, s. 
43) 
 
Tarvittavan kasvualustan soveltuvuus ja käyttötarve ohjeistetaan rakennuskohteen suun-
nitelma-asiakirjoissa. InfraRYL kasvualustan vaatimusten ohjeet tai Viherrakentamisen 
yleinen työselostus VRT `11 ohjaavat oikeanlaisen kasvualustan valinnassa.    

6.2 Kasvualustan valmistuksen tavoitteet 

Kasvualustan valmistuksen tavoitteena oli saada selville mitä materiaaleja käytetään kas-
vualustan valmistukseen ja millä seossuhteella saadaan valmistettua parhaat kasvualus-
tavaihtoehdot viherrakentamisen erilaisiin käyttökohteisiin. Tarkoituksena on hyödyntää 
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa käsiteltäviä materiaaleja kasvualustan valmistuk-
sessa. 
 
Puhdistamolietteen käytön lisääminen kasvualustaseosten yhtenä raaka-aineosana on ta-
voitteena selvittää seosmäärä, jolla sopiva viherpeittävyys saavutetaan. Puhdistamoliet-
teen käyttö erilaisten käsittelyjenkin jälkeen maatalouden pelloilla ravinteen lähteenä he-
rättää pelkoa raskasmetallien kulkeutumisesta viljelyn kautta ihmisten ravintoon. Raskas-
metallien raja-arvot, hormonijäämät, muovit ja muut epäpuhtauksien kiristyvät rajat 
asettavat määräyksiä, jotka voivat tulevaisuudessa vaikeuttaa lietteiden kierrätystä ja 
käyttöä pelloilla lannoitteena. 
 
Lietteiden hävitysmahdollisuudet vähenevät määrien kasvaessa ja ympäristövaatimusten 
kiristyessä. Lietteiden käsittelystä vastaavat tahot joutuvat kehittämään toimintaansa ra-
kentamalla lietteenkäsittelylaitoksia ja uusia teknisiä laitteistoja, joiden avulla lietteet 
saadaan muutettua ympäristöystävälliseen muotoon ilman, että vahingoitetaan maape-
rän eliöstöä.   
   
Ulkomailla tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin kahden eri selkärangattoman avulla liettei-
den levittämisen vaikutuksia maaperään. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää hyödyksi 
suunniteltaessa uusia hyvin kehitettyjä lietteiden käsittelylaitteita. Kokeessa on tutkittu, 
miten kaksi eri selkärangatonta lajia selvisivät lietepitoisessa kasvualustassa. 
Effects of Biosolids at Varying Rates on Earthworms and Springtails. (Artuso, N., Kennedy, 
T.F., Connery, J., Grant, J., Schmidt, O. 2011).   
 
Kasvualustoja valmistavien laitosten ja yritysten tavoitteena on tuottaa tuote, joka on 
puhdas eikä sisällä bakteereja tai loisten munia. Slovakiassa tutkittiin teollisuuskompos-
tointilaitoksen tuotanto-olosuhteissa aerobisen kompostoinnin vaikutusta parasiittien 
elinkelpoisuuteen kokeiden avulla vuodenaikojen lämpötilamuutokset huomioiden.  
Kokeissa tutkittiin loisten munien avulla eloonjäämistä käyttäen eri kompostointiproses-
sien lämpötiloja. Kokeen tuloksena paljastui korkean lämpötilan + 65 ˚ C ja kesäkaudella 
+ 71 ̊  C tappavan loisten muna-alkiot. Kompostointiprosessin läpikäynyt materiaali todet-
tiin soveltuvan maatalouteen ilman, että on riskinä loisten munien tai bakteerien pääsy 
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maaperään. Voidaan todeta, että kompostointiprosessin tuloksena saatu tuote on hygiee-
nisesti turvallinen puutarhataloudessa ja maanviljelyksessä. (Szabová, E., Juriś, P., Papa-
jová, I., Szabová, 2010).  

6.3 Kasvualustan valmistuksen lainsäädäntö 

Lannoitevalmistelaki (Lannoitevalmistelaki 539/2006) edistää hyvälaatuisten ja turvallis-
ten lannoitevalmisteiden tarjontaa käyttäjille. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan on 
toimitettava ilmoitus kasvualustan valmistustoiminnasta. Omavalvontavelvollisuus mää-
rittää tuotteen laadun kriteerit ja valmistuksen suunnittelu sekä seuranta.  

6.4 Kasvualustan ominaisuudet 

Hyvän kasvualustan ominaisuuksia ovat kimmoisuus, suuri kationin vaihtokyky, riittävä 
veden- ja ravinteiden sitomiskyky, aktiivinen mikrobitoiminta, läpäisykyky, mahdollistaa 
juuriston hapensaannin ja tiivistyy vain vähän. 
 
Kasvualusta voi koostua erilaista eloperäisistä aineksista ja kivennäisaineksia sisältävästä 
materiaalista. Yleisimmin kasvualustan valmistuksessa käytetään turvetta, kompostia ja 
kivennäisaineksista hiekkaa, hietaa ja savea.  
 
Kasvualustan hyviin ominaisuuksiin vaikuttavat humuspitoisuus, vedenläpäisevyys, huo-
koisuus ja rakeisuus sekä käytettävien materiaalien raekoko. Kiviaineksen sisältämien 
hiekkarakeiden mallilla on merkitystä, koska rakeet limittyvät eri tavalla toisiinsa nähden 
muotojen mukaan. Rakeen muodolla on huomattavat vaikutukset myös maa-aineksen 
maarakennusominaisuuksiin. Kapeat ja terävät maarakeet kiilautuvat tiivistettäessä tiu-
kasti toisiaan vasten. Pyöreitä luonnonrakeita sisältävä maa-aines taas tiivistyy heikosti. 
Kasvualustan valmistuksessa käytettävän kiviaineksen valintaan kannattaa kiinnittää eri-
tyistä huomiota, jotta alueista ei tule tiiviitä ja hapettomia.   

6.4.1 Fysikaaliset 

Fysikaaliset ominaisuudet koostuvat rakenteeseen vaikuttavista tekijöistä. Rakeisuus, ra-
keiden muoto, tilavuus ja ominaispinta-ala vaikuttavat kasvualustan huokoisuuteen, ve-
denpidätys- ja läpäisykykyyn.  
 
Viherympäristöliitto tuottaa Kasvualustan suositeltavat rakeisuuskäyrät ohjeen, jossa esi-
tetään kasvualustaohjearvot. Vuonna 2018 on laadittu uusi ohje, jossa nurmikoille, rajoi-
tetuille kasvualustoille, puille, pensaille, perennoille on oma suositeltu rakeisuuskäyränsä 
ja karuille sekä kuiville alueille omansa.   
 
Kasvualustan huokoisuus muodostuu erilaisista ja erikokoisista aineksista. Näiden aines-
ten, ”maarakeiden ” väliin jäävä tila muodostaa kasvualustan huokoisuuden. Huokoisuus 
vaikuttaa kasvualustan ilmapitoisuuteen ja veden käyttäytymiseen siinä (Krook, Peurasuo 
& Heino, 2005, s. 7).     
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Kuva 5. Viherympäristöliiton kasvualustan suositeltavat rakeisuuskäyrät (Viherympä-
ristöliitto 11.6.2018). 

Viherympäristöliitto on julkaissut kasvualustan suositeltavat rakeisuuskäyrät ohjeen kas-
vualustojen valmistusta ja käyttöä varten. Kasvualustojen valmistuksessa, valinnassa ja 
käytössä pyritään ohjeistuksen avulla suunnittelemaan kohteeseen parhaiten soveltuva 
kasvualustaseos. Kasvualustaseoksien kivennäisainesten eri kokoluokkien seosmääriä 
muuttamalla voidaan vaikuttaa valmistettavan kasvualustan ominaisuuksiin esimerkiksi 
vedenpidätyskykyyn (Kuva 5).              
 
Rakeisuuskäyrä kuvaa kasvualustan raekokojakaumaa. Tavoitteena on erotella kasvu-
alusta-aineksen yksittäiset rakeet toisistaan, mitata niiden koko ja tämän jälkeen määri-
tellä niiden osuudet. Tulokset ilmoitetaan painoprosentteina ja piirretään yleisesti kumu-
latiivisena summakäyränä siten, että aloitetaan hienoimman aineksen osuudesta, johon 
lisätään seuraava kokoluokka ja niin edelleen. Tällä tavoin eri kokoluokkien summa on 
100. Rakeisuuden määrittämiseen on useita analyysimenetelmiä, joita on kehitetty käyt-
tökohteen tarkoituksen mukaan (Sirviö 2009, s. 144).      
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6.4.2 Biologiset 

Kasvualustan biologisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan maan eloperäisten ainesten tai te-
kijöiden vaikutuksia maan ominaisuuksiin ja sitä kautta kasvien kasvuun. Kasvualustan 
eloperäinen aines muodostuu eläin ja kasvikunnan jätteiden hajotessa humukseksi. Elo-
peräisessä kasvualustassa pieneliötoiminta on tehokasta. Humuspitoinen kasvualusta li-
sää veden- ja ravinteiden pidätyskykyä. 
 
Maan eloperäinen aines koostuu hyvin erilaisista ja eri alkuperää olevista aineksista. Laa-
jimmin ajateltuna voidaan sanoa, että maan eloperäinen aines koostuu maan eliöistä, 
kuolleista eliöistä, eliöiden eritteistä, kuten entsyymit ja lima-aineet, elävien kasvien juu-
rista sekä kuolleesta kasvimateriaalista ja kaiken tämän edellä kuvatun aineksen eri as-
teelle hajonneista maatumistuotteista. 
 
Eloperäinen aines hajoaa ja maatuu lähinnä maaperäeliöstön toiminnan seurauksena. Ha-
jotuksen aikana materiaalista vapautuu hiilidioksidia ja vettä, ja jäljelle jää epäorgaanisia 
suoloja ja suurimolekyylisiä vaikeasti hajoavia aineksia. Pitkäaikaisen maatumisen tulok-
sena syntyy hyvin pysyvää, orgaanista ainesta, humusta (Sirviö 2009, s. 44).      

6.4.3 Kemialliset 

Kasvualustan kemiallisiin ominaisuuksiin vaikuttavat ravinteiden määrät, saatavuus, hap-
pamuus ja vesiliukoisten suolojen määrä. Kasviravinteita tarvitaan kasvillisuuden kasvua 
ja kehittymistä varten. Kasvualustojen kemiallisia ominaisuuksia seurataan maa-analyy-
seillä, jotta ravinnepitoisuuksia voidaan säädellä lannoittamalla tai kalkitsemalla (Kuva 6).    
 
Kasvualustan ravinnepitoisuudella ilmaistaan kasvualustan sisältämien kasvien kasvulle 
välttämättömien ravinteiden pitoisuutta kasvualustassa. Kasvit ottavat ravinteita liuen-
neina suoloina eli ioneina maanesteestä. Ravinteet voivat sitoutua maahiukkasten pin-
nalle vaikealiukoiseen tai hidasvaikutteiseen muotoon, jolloin ne vapautuvat kasvien 
käyttöön mineralisoitumisen ja kivennäisaineksen rapautumisen kautta maan pieneliötoi-
minnan ja juurten eritteiden vaikutuksesta. Ravinteet voivat myös kiinnittyä maanhiuk-
kasten pinnoille. Ne vapautuvat kasvien käyttöön mm. juuriston erittämän vedyn joh-
dosta. Tälläiset ravinteet eivät ole herkkiä huuhtoutumaan. Veteen liuenneet ravinteet 
ovat suoraan kasvien käytettävissä. Veteen liuenneet ravinteet ovat herkkiä huuhtoutu-
maan. (Soini 2009, s. 155.) 
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Kuva 6. 
Viherympäristöliiton kasvualustan suositeltavat ravinnepitoisuudet (Viher-
ympäristöliitto 2015).  

7 KOMPOSTOINTIPROSESSI 

Erilliskerätty biojäte ohjataan biojätteen käsittelylaitoksessa murskaimeen ja seulotaan. 
Hieno biojäte kooltaan alle 60 – 80 millimetriä käsitellään biokaasulaitoksessa mädättä-
mällä. Tätä suurempi eli karkea biojäte päätyy kompostointiprosessiin.    

7.1 Biojätteen käsittely 

Ämmässuon biokaasulaitoksessa ja kompostointilaitoksissa käsitellään pääkaupunkiseu-
dun erilliskerättyä biojätettä. Biojätteestä noin 70 prosenttia ohjataan mädätykseen ja 
noin 30 prosenttia kompostointiin. Biojätteet ja jätevesilietteet käsitellään laitosmaisesti. 
Laitoskompostoinnissa käytetään tukiaineena puu-, risu- ja kantohaketta sekä osa viher-
jätteistä (Kuva 7).    
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Kuva 7. Biojätteen käsittelyn prosessikuvaus (HSY, 2018). 

 
Vastaanotetun biojätteen määrä on ollut vuonna 2017 yhteensä noin 60 000 tonnia. Osa 
vastaanotetusta materiaalista on käsitelty laitoksissa ja osa hyötykäyttökentillä (Taulukko 
2). 
 
 

Taulukko 2. Biojätteen ja eläinten kuivikkeiden vastaanotetut määrät 
vuonna 2017 (HSY, 2017). 

 

 

7.1.1 Biojätteen tunnelikäsittely 

Uudessa kompostointilaitoksessa on yhdeksän tunnelia, joissa käsitellään noin 30 000 
tonnia biojätettä vuodessa. Vanha kompostointilaitos toimii nykyisin jälkikompostointilai-
toksena. 

7.1.2 Biojätteen mädätys 

Mädätykseen sopiva biojäte toimitetaan biokaasulaitokseen. Noin kolmen viikon kuluttua 
mädätyksen jälkeen mädätetty biojäte siirretään sekoitetun tukiaineen kanssa kompos-
tointilaitokseen. Mädätysprosessista jää jäljelle mädätettä, joka sisältää arvokkaita ravin-
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teita. Mädäte pumpataan varastosäiliöön ja edelleen kompostointilaitokseen jälkikom-
postoitavaksi. Mädätettyä biojätettä kompostoidaan kompostointilaitoksessa ei-mädäte-
tyn biojätteen ja tukiaineen kanssa noin 2 – 3 viikkoa.    

7.2 Kompostointi 

Kompostointi- ja mädätyslaitoksen käsittelyiden jälkeen syntyy biojätteestä kompostia, 
joka jälkikompostoidaan kompostointikentällä. Hyötykäyttökentällä tapahtuvissa käsitte-
lyissä syntyy tuloksena lehtikompostia, risuhaketta, kantohaketta, puhtaasta puusta puu-
haketta ja sekalaisten kuormien seulonnan jälkeen multaa sekä luonnonkiviaineksia. Val-
miita ja tutkittuja kompostoituja materiaaleja käytetään kasvualustojen valmistuksessa.   
Multakentällä seulotaan ja varastoidaan puhtaita seulottuja maa-aineksia, joita käytetään 
kasvualustojen valmistamiseen.  

7.2.1 Laitoskompostointi 

Kaikki kompostoitava biojäte otetaan vastaan kompostointilaitoksessa missä osa materi-
aaleista kompostoidaan ja osa ohjataan edelleen muihin käsittelyihin. 

7.2.2 Aumakompostointi 

Laitoskäsittelyn jälkeen kompostointimateriaalia jälkikypsytetään ulkona kompostointi-
kentällä. Aumoissa kompostoidaan myös puutarhajätettä.  

7.3 Biokaasu 

Biokaasua tuotetaan biokaasulaitoksessa, joka on pohjoismaiden suurin vain biojätettä 
käsittelevä biokaasun tuotantolaitos. Kaatopaikkakaasusta tuotetaan kaasuvoimalassa 
sähköä. Uudella ja vanhalla kaatopaikalla syntyy jätteen hajoamisen seurauksena hapet-
tomissa olosuhteissa kaatopaikkakaasua, joka ohjataan kaasuvoimalaan (Kuva 8, kuva 9).    

 
 

Kuva 8. Kerätyn ja hyödynnetyn kaatopaikkakaasun kumulatiivinen määrä vuosina 
2016 – 2017 (HSY 2018). 
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Kuva 9. Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa kerätty ja hyödynnetty kaasumäärä 
(milj. Nm3) vuosina 1996 – 2017 (HSY 2018). 

7.3.1 Biokaasulaitoksessa tuotettu biokaasu 

Biokaasulaitoksessa tuotetaan biokaasua mädätysprosessin toimintojen kautta. Mädätys-
prosessiin ohjataan biojätettä varastosta, josta jäte syötetään bioreaktoreihin automaat-
tisesti toimivalla kahmarilla ympäri vuorokauden (Taulukko 3). 
 

Taulukko 3. Kompostointilaitoksen ja biokaasulaitoksen tärkeimmät pa-
rametrit (HSY 2018). 

 

 

7.3.2 Kaatopaikkakaasun tuotanto  

Uudella ja vanhalla kaatopaikalla syntyy jätteen hajoamisen seurauksena hapettomissa 
olosuhteissa kaatopaikkakaasua, joka ohjataan kaasupumppaamoiden kautta kaasu-
moottorivoimalaitokseen, jossa tuotetaan sähköä (Taulukko 4).  
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Taulukko 4. Kaasupumppaamoiden (1-4) kaasunkeräykseen liittyvät kes-
keiset tiedot vuosilta 2015 – 2017 (HSY 2018). 

 

 

8 KOMPOSTOINNIN RAAKA-AINEET 

Viherjätettä vastaanotetaan viherjätekentällä, jossa risut, kannot ja pinnoittamaton puu 
murskataan käytettäväksi tukiaineena laitoskompostoinnissa ja viherjätteiden aumakom-
postoinnissa. Puiden lehdet, puutarhajätteet ja eläinten kuivikkeet kompostoidaan 
aumoissa viherjätekentällä. Viherjätteen vastaanotto- ja käsittelymäärät vuonna 2017 
(Taulukko 5).  

Taulukko 5. Viherjätteen sijoituskohteet ja käsittelymäärät vuonna 2017 
(HSY 2018). 

 

 
 

8.1 Biojätteiden ominaisuudet 

Ämmässuon biokaasulaitoksessa ja kompostointilaitoksissa sekä niihin kuuluvilla kenttä-
alueilla käsitellään pääkaupunkiseudun erilliskerättyä biojätettä sekä Ämmässuolle vas-
taanotettua viherjätettä ja noin puolet Suomenojan jäteveden puhdistamolla syntyvästä 
jätevesilietteestä. Biojätteet ja jätevesilietteet käsitellään laitosmaisesti.  
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8.1.1 Kotitalouksien ja laitosten biojätteet 

Biojäte ohjataan käsiteltäväksi biokaasulaitoksen ja kompostointilaitoksen prosesseihin, 
joissa biojäte mädätetään ja kompostoidaan. Osavirtamädätyksen käsittelytavan ansiosta 
saadaan tehokkaasti talteen biojätteen sisältämä energia biokaasuna ja palautetaan kom-
postina takaisin kiertoon humus sekä arvokkaat ravinteet, kuten fosfori ja typpi.     
 
Kotitalouksien ja laitosten biojätteet kerätään HSY:n kuljetusurakoita hoitavien yritysten 
avulla ja kuljetetaan kompostointilaitokseen laitosmaiseen käsittelyyn. Biojätteen lajitte-
lua tutkitaan ja kehitetään biojätteen lajittelua tarkoituksena lisätä kerätyn biojätteen-
määrää.    

8.1.2 Lanta 

Eläinten ja hevostallien kuivikkeet käsitellään kompostoimalla viherjätekentällä. Pyörä-
kuormaajalla lantapitoisista materiaaleista muotoillaan kompostiaumoja, joiden tukiai-
neena käytetään seulonnasta syntyvää ylitettä. Kompostiaumoja käännetään noin kol-
men viikon välein aumankääntölaitteella. Aumojen lämpötilaa seurataan mittalaitteiden 
avulla, jotta saadaan varmuus kompostin hygienisoitumisesta. Kompostiauman lämpöti-
lan on oltava yhtäjaksoisesti yli 55 °C kahden viikon ajan.   
 
Vaarallisten kasvintuhoojien leviämisen ennaltaehkäisemiseksi peruna-, juurikas ja juu-
resteollisuuden, -kuorimoiden ja -pakkaamojen sivutuotteet ja jätteet sekä erilliskerätty 
biojäte tulee käsitellä seuraavien vaatimusten mukaisesti: 
Kasvijäte tulee käsitellä joko 
a. kompostoimalla, jonka aikana kompostoitavan massan tulee saavuttaa vähintään 55 

°C:n lämpötila vähintään 40 % kosteudessa vähintään kahden viikon ajan, tai  
b. lämpökäsittelemällä kosteana 70 °C:ssa yhden tunnin ajan, partikkelikoon oltava alle 

12 mm, tai  
c. käyttämällä muuta kasvinsuojeluviranomaisen hyväksymää menetelmää.     
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 340/2010.) 

8.1.3 Kasvijätteet 

Kasvijätteitä ja haravoinnista tulevaa materiaalia kompostoidaan ulkona viherjäteau-
moissa. Haitalliset vieraslajit käsitellään kompostointilaitoksessa laitosolosuhteissa ky-
seisten lajien lisääntymismahdollisuuksien estämiseksi. Kasvijätekuormien tarkastamista 
on lisätty vieraslajien havaitsemiseksi ja ohjaamiseksi kyseiset kuormat laitoskäsittelyyn.    

8.1.4 Risut  

Lehti- ja havupuiden oksat haketetaan kompostoinnin tukiaineeksi. Risuja käytetään lai-
tosten prosesseissa ja viherjätekentän aumakompostoinnissa. Risuiksi luokitellaan alle 20 
cm alle halkaisijaltaan jäävät puiden rungot. 

8.1.5 Purut 

Puruja kompostoidaan viherjäteaumoissa muiden kompostoituvien materiaalien jou-
kossa. Puruja tuodaan puusepän verstaista ja laitoksista, joissa rakentamisen seurauksena 
syntyy puhtaita puruja. 
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8.1.6 Lietteet 

Jätevesilietettä on kompostoitu vanhassa kompostointilaitoksessa ja siirretty kentälle jäl-
kikompostoitumaan. Osa jätevesilietteestä on käytetty mädätyksen prosesseihin. Jäteve-
silietteen kompostoinnissa tukiaineina on käytetty seulaylitettä, puu- ja risuhaketta sekä 
kompostiseosta.   

8.1.7 Kannot 

Viherjätekentälle vastaanotetaan puiden kannot, jotka haketetaan ja käytetään kompos-
toinnissa tukiaineena. Mursketta käytetään tukiaineena laitoskompostoinnissa ja viher-
jätteiden kompostoinnissa. 

8.1.8 Teollisuuden eloperäiset jätteet 

Tuotantolaitosten toimittamat sivutuotemateriaalit. Kyseiset erät käsitellään biokaasulai-
toksen ja kompostointilaitoksen prosessissa.  

8.1.9 Ruuantuotannon sivutuotteet 

Ravintotuotannon sivutuotteiksi voidaan määritellä ainoastaan tuotantoprosessissa syn-
tyviä jäännöstuotteita, jotka syntyvät prosessin sivutuotteena varsinaisen päätuotteen 
ohella.   

9 KOMPOSTOIDUN MATERIAALIN HYÖDYNTÄMINEN 

Tarkoituksena oli selvittää kompostoidun biojätteen soveltuvuutta kasvualustan osana 
tarkoituksena pyrkiä korvaamaan neitseellisen turpeen käyttöä.     
 
Kasvualustan parhaan viherpeittävyyden selvittämiseksi toteutettiin koe, jossa verrattiin 
eri komponenteista koottuja kasvualustoja. Vertailtavana oli kahdeksan erilaista kasvu-
alustaa, joihin oli käytetty kentällä seulottuja maa-aineksia ja valmista kompostia sekä 
yhtenä vaihtoehtona HSY:n Metsäpirtin lietteestä jalostettua kasvualustaa. 
 
Tutkimuksen koeruutuja oli yhteensä 24, käsittelyjä (eri kasvualustoja) 8 ja kerranteita 3.  
Tutkimukseen panostettiin henkilöstö- ja urakoitsijaresursseja.      

9.1 Kasvualustan valmistuksen kehittäminen 

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa on kasvualustojen valmistusta kehitetty kokeista 
saatujen tuloksien avulla. Hyötykäyttö- ja jalostuskentillä syntyy jätteiden jalostamisen 
tuloksena materiaaleja, joiden hyötykäyttöä on tarkoitus kehittää. Koetoimintojen kehit-
tämisen tuloksena on mahdollista saada uusia tuotteita testattavaksi alueen viherraken-
nuskohteissa ja tutkia materiaalien soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kasvualus-
tojen valmistustyön kehittämisessä tulee huomioida, että seokset pidättävät vettä, ravin-
teita ja eivät aiheuta ympäristöriskiä vesistöille ja valumia hulevesialueille. Alueen laaja 
koko ja käytettävissä oleva infra luovat ihanteelliset mahdollisuuksia lisätä tutkimustoi-
mintaa käyttäen apuna viimeisintä teknologiaa.  
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9.1.1 Koetoimintojen suunnittelu 

Tutkimus toteutettiin Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen vanhan kaatopaikan alueella, 
jossa valittiin tutkinnan kannalta parhaiten soveltuva alue. Koeruudut tehtiin hyviksi to-
dettuja käytännön menetelmiä käyttäen urakoitsijoiden/ ammattimiesten toimesta kai-
vinkoneella. Kasvualustojen lastaus suoritettiin urakoitsijan toimesta kauhakuormaajalla 
ja kuljetus kuorma-autoilla.    
 
Viherpeittävyyden tutkimisella etsittiin parhaita kasvualustojen valmistamisen seossuh-
teita. Kierrätettävien ja kompostoitujen eloperäisten materiaalien hyötykäyttöä pyritään 
lisäämään panostamalla kiertotalouden vaatimuksiin. Tutkimusten ja pohdintojen jälkeen 
laaditaan kehittämissuunnitelma, esitellään kasvualustamateriaalien tuotteistamisvaih-
toehtoja ja markkinointia toimeksiantajalle uudella liiketoimintamallilla.  
  
Kasvualustakoe-alueen rakentamiseksi suunniteltiin suunnitelmakartta, koeruutujen si-
joittamista varten. Vertailtavia kasvumateriaaleja oli kahdeksasta erilaisesta materiaalista 
tehtynä 3 kappaletta/ lajike eli kerranteita oli 3. Koealueelle rakennettiin yhteensä 24 
koeruutua. Koeruutujen sijoitusjärjestyksen ratkaisemiseksi suoritettiin arvonta toisen 
henkilön avustuksella. Rakentaminen suoritettiin suunnitelman mukaisesti työohjetta 
noudattaen.   
 
Suunnitteluvaiheessa päätettiin, että koeruutujen rakentamisen aikana tutkitaan sisältä-
vätkö kasvualustat lasia tai muita epäpuhtauksia. Jätteitä, lasin paloja tai kasvualustama-
teriaaliin kuulumattomia muita esineitä ei koeruuduista löydetty niiden rakentamisen ai-
kana. Koealueen jatkoseurannassa kiinnitettiin tähän asiaan edelleen huomiota. Kasvu-
alustamateriaalien tulee olla ulkonäön perusteella arvioiden mahdollisimman tasalaatui-
sia.    

9.1.2 Koetoiminnan toteuttaminen 

Koetoiminnan toteuttaminen aloitettiin heinäkuussa 2015 ja päätettiin jatkaa käyttämällä 
uusia suunnitelmien mukaisia tutkimusmenetelmiä.  Koealueella aloitettiin toiminta ra-
kentamalla 15.7.2015 erilaisia kasvualustoja sisältävät koeruudut, joissa tapahtuvia kas-
villisuusmuutoksia on tarkoitus seurata ja tilastoida. Erilaisia kasvualustavaihtoehtoja on 
valmistettu erilaisista materiaaleista, joista pyritään löytämään tutkimuksen avulla par-
haat kasvualustan sekoitusvaihtoehdot.    

9.1.3 Koetoiminnan seuranta 

Koe-alueen ruutujen alueesta oli tehty suunnitelmapiirros, jonka mukaan koealueen va-
lokuvaus suoritettiin. Kuvaamista varten suunniteltiin ja rakennettiin kameraan jalusta, 
jolla kuvaus toteutettiin suuntaamalla kameran objekti suoraan kohti nurmipintaa tarkoi-
tuksena kuvata nurmialueen kasvillisuus mahdollisimman tarkasti. Kuvaus päätettiin 
tehdä kohtisuoraan ylhäältä alas koeruutua kohti. Päätettiin, että riittävä tarkkuus saa-
daan kuvaamalla ruudut yksi metri x yksi metri kokoiselta alalta, jotta ehkäistään mahdol-
liset reuna-alueen vaikutukset. 
 
Jalkaosien korkeus ja leveys pidettiin samassa korkeudessa, jotta loppukuvista saatiin ver-
tailukelpoisia. Kuvaus suoritettiin yhden päivän aikana 31.8.2017. Valokuvia on otettu alu-
eesta muutaman kerran mutta kokeessa viherpeittävyys arvioitiin kasvukauden 2017 pe-
rusteella. Koekenttiä ei niitetty ennen kuvausta eikä koko kasvukauden 2017 aikana. Tär-
keänä asiana on viherpeittävyys ja kasvillisuuden tiheä säilyminen nurmialueella. Valoku-
vien vertailun suoritti toinen henkilö, jolla ei ollut tietoa mistä ruudusta valokuvat oli 
otettu. Tällä toimenpiteellä varmistettiin, ettei kokeen suunnittelija vaikuttanut kasvu-
alustojen aistinvaraisesti tehtävään valintaan.     
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Kuva 10. Kameranjalustaan rakennettiin uusi osa alaspäin tapahtuvaa kuvaamista var-
ten (Jurmo 2017). 

 
Kamera ja jalusta yhdistettiin rakennetun metalliosan avulla. Kameran objektiivi oli suun-
nattu suoraan alaspäin kohti nurmen pintaa. Jalkojen säätö pidettiin kuvauksen ajan sa-
massa korkeudessa (kuva 10.) Kuvauksessa noudatettiin tarkkuutta, hyvän kuvalaadun 
varmistamiseksi. Siirtyminen koeruudulta toiselle suoritettiin järjestyksessä suunnitelman 
koeruutujen numeroinnin mukaisesti. Kuvan pinta-ala oli 0,72 m². Kuvaus tehtiin aina 
koeruudun keskeltä, riippumatta siitä minkälainen peittävyys kuvauskohdassa oli suh-
teessa koeruudun muiden osien peittävyyteen. Valokuvista mitattiin nurmikasvillisuuden 
viherpeittävyyttä.     

9.1.4 Tutkimustuloksien laadinta 

Koetoiminnasta saadut tiedot ja kokeen aikana tallennettujen valokuvien avulla tutkimus-
tuloksia esitellään graafisia taulukoita käyttäen. Tutkimustuloksien huolellinen tallenta-
minen koetoimintojen aikana vaikuttaa tutkimuksen onnistumiseen ja vähentää virheiden 
mahdollisuuksia. Tutkimustuloksen valmistumisvaiheen onnistumiseksi pyrittiin tiedot 
tallentamaan useampaan eri tiedostojen säilytysjärjestelmään myöhempää käyttöä var-
ten. Tutkimustuloksien laadinnassa tavoiteltiin mahdollisimman visuaalista esitystapaa, 
jotta työn tulos on lukijalle helpompaa omaksua.                  

10 KASVUALUSTAMATERIAALIEN MYYNTI 

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa on kompostointi- ja multakentillä valmistettu bio- 
ja viherkompostia sekä bio- ja inframultaa. Tuotteita myydään suoraan kentältä asiak-
kaille tai puhelimitse tapahtuvana tilausmyyntinä. Kompostien ja kasvualustojen suurten 
erien myynti ja punnitus on hoidettu vaakarakennuksessa, jossa asiakkaiden kuormien 
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laskutus hoidetaan. Pienempien erien myynti on hoidettu Sortti-asemalla, josta asiakkaat 
voivat noutaa kasvualustaa henkilöauton peräkärryllä tai pakettiautolla. Myytävien mul-
tien raaka-aineina on käytetty bio-, liete- tai viherjätekompostia ja kiviaineksia sekä tur-
vetta.  

10.1 Kasvualustojen esittelyalueen kehittäminen 

Ekoteollisuuskeskuksen alueelle olisi tulevaisuuden kasvavia toimintoja varten kehittää 
jalostettujen tuotteiden esittely- ja myyntialue, jonka sijainnin pitäisi olla alueen muiden 
rakennusten ja palveluiden lähellä.  Jalostettuja tuotteiden esitteleminen ja markkinointi 
tarvitsee uudenlaista aktiivista toimintaa, jotta neitseellisten materiaalien käytön sijaan 
kiertotalouden tuottamat uudet tuotteet saavat imagon, jolla niiden markkina-arvo kas-
vaa. Alueella toimivilla yrityksillä on tarve esitellä ja markkinoida jalostamiaan kierrätys-
tuotteita teollisten symbioosien periaatteilla toimivassa ekoteollisuuskeskuksessa.  

10.1.1 Suunnittelu 

Esittely- ja myyntialueen sijainnilla, palveluilla ja visuaalisella ilmeellä on suuri vaikutus 
ekoteollisuuskeskuksen antamaan kuvaan esimerkillisenä kiertotalouden edelläkävijänä, 
joka edustaa alansa suurinta toimijaa pääkaupunkiseudulla. Ekoteollisuuskeskuksen ym-
pärillä on Espoon kaupungilla alkanut aikaisemmin lähialueiden suunnittelu- ja kaavoitus-
tehtävät, jotka tulevaisuudessa vaikuttavat HSY:n alueen kehittämistarpeisiin. Alueen inf-
ran jatkuva kehittäminen vaatii uusia ideoita ja henkilöitä, jotka haluavat alueen toimin-
toja laajentaa. Alueiden kehittämistä ja rakentamista toteuttaa HSY:ssä rakennuttamisyk-
sikkö yhteistyössä toimipisteistä vastaavien yksiköiden kanssa.  

10.1.2 Tehokkaan myyntiorganisaation kehittäminen 

Myyntiorganisaatio on mahdollista toteuttaa tulevaisuudessa yksityisten alueella toimi-
vien yritysten tai alueelle perustettavan uuden toimintoyksikön avulla. Uuden toiminnan 
aloittaminen vaatii kehitys- ja markkinointisuunnitelmia, jotta taloudellisesti kannattavaa 
toimintaa voidaan toteuttaa. Lainsäädännöllä on vaikutusta siihen, voidaanko organisaa-
tion toteuttaminen tehdä HSY:n toimesta tai onko toimintaa harjoittavan toimijan oltava 
yksityinen yritys. Myyntiorganisaation perustaminen ja kehittäminen vaatii päätöksen te-
koa ja markkinointiin liittyvää alan lainsäädännön tuntemusta.          

10.1.3 Tavoitteiden asettaminen  

Markkinoinnille ja myynnille asetetaan tavoitteet, jotta jalostetut kasvualustatuotteet 
saadaan tehokkaan myynnin kautta asiakkaiden käyttöön. Tavoitteissa on huomioitava 
kompostointilaitoksissa ja hyötykäyttökentillä valmistuvien materiaalien määrät, jotta 
saadaan selville jalostettujen tuotteiden myyntitavoitteet. Tavoitteiden asettamisessa on 
huomioitava HSY:n toimintaan kohdistuva ohjaava lainsäädäntö. Tavoitteiden toteutta-
minen vaatii resursseja, kehittämistä ja panostamista sekä päätöksiä tavoitteiden saavut-
tamista varten.  

10.1.4 Tuloksen seuranta 

Tuloksia voidaan seurata kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia teknisiä järjestelmiä. 
Käyttäjien tarpeet on huomioitava, jotta järjestelmät palvelevat käyttäjiä mahdollisim-
man hyvin tuloksen seurannassa. Uusia ohjelmia käyttöönotettaessa on yhteensopivuus 
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nykyisten ohjelmien kanssa tärkeää. Tietojen siirto ohjelmasta toiseen tulee tapahtua au-
tomaattisesti niin, että myynnin tuloksen seuranta on ajan tasalla ja käyttäjäystävällistä. 
Tuloksien seuranta ohjelmien raportointiominaisuuksia käyttäen on oltava selkeää ja 
helppoa.    

11 KASVUALUSTAN AINEISTOT JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

Kokeen tarkoituksena oli tutkia kahdeksan erilaisen kasvualustan ominaisuuksia tavoit-
teena valita parhaat materiaalit mullan valmistusta varten. Vanhan kaatopaikan luiskassa 
tehtävää kasvualustakoetta varten oli annettu ohjeet ja työselitykset työn suorittajille. 
Kasvualustakokeessa noudatettiin suunnitelmaa sekä muita suunnitelma-asiakirjoja, 
työselitystä sekä viherrakentamisen työselitystä VRT 01. Työn suoritusvaiheita ohjasi ja 
valvoi maisemasuunnittelija ja puutarhuri.   
 
Etukäteissuunnittelu vaati tarkkaa työtä, koska kokeen suorittamista varten tarvittiin tie-
toa kokeiden laadinnasta, materiaaleista, tarvittavista koneista ja kokeen tavoitteista. 
Työsuunnitelmat, piirustukset ja kasvualustojen seokset oli oltava valmiina ennen kuin 
ryhdyttiin toteuttamaan koealuetta.     
 
Kasvualustakoetoiminnan toteutus aloitettiin suunnitteluvaiheen jälkeen 15.7.2015.  
Koetta jatkettiin ajanjaksollisesti aikaisemmin sovittua pidempään, jotta saatiin selville vi-
herpeittävyyden lisäksi kiviainesmateriaalien korvaaminen vaihtoehtoisella materiaalilla 
ja turpeen korvaaminen kompostilla osittain tai kokonaan. Nurmikon kehittymistä seurat-
tiin valokuvaamalla ja säilymistä koealueella. Koetoiminta päättyi 31.12.2017, jonka jäl-
keen kerätty aineisto on analysoitu. 

11.1 Tutkittavien kasvualustojen valinta 

Käsittelypalvelut yksikön toimesta aloitettiin kasvualustojen valmistamista varten koetoi-
minta, jossa selvitettiin mitä materiaaleja on mahdollista hyödyntää tulevaa toimintaa 
varten. Kokeeseen valittiin seitsemän erilaista seosta ja HSY:n metsäpirtin multa kahdek-
sanneksi vaihtoehdoksi.  
 
Materiaalivalinnan jälkeen suunnitelman mukaan määritellyt seitsemän eri materiaalia 
valmistettiin HSY:n kenttämestarin ohjeiden mukaisesti. Kokeen alussa mukaan otettiin 
myös HSY:n Metsäpirtin kasvualusta yhtenä koemateriaalina. Kasvualustasekoitukset val-
mistettiin kesäkuussa 2015.  Pyöräkuormaajalla tehtiin sandwich-menetelmällä esisekoi-
tus, joka sitten syötettiin rumpuseulaan (25 mm verkko). Työssä käytettiin pyöräkuormaa-
jaa, jonka kauhan tilavuus oli noin 4 m3. 
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Kuva 11. Esimerkkikuva laboratorion kasvatuskokeesta Eurofins Viljavuuspalvelu Oy 
2015). 

 
Kasvualustojen sekoitussuhteet tehtiin mullanvalmistusohjeen mukaisesti. Koe-erät Pilot 
S1 – S7. Sekoitetuista kasvualustaseoksista oli teetetty ennen kokeen aloittamista itävyys-
koe laboratoriossa (kuva 11).  Kasvualustamateriaalien välillä ei havaittu eroja Itävyysko-
keessa verrattaessa tuloksia erilaisten kasvualustavaihtoehtojen välillä.  
 
Kasvualustojen valmistamisessa käytettävien materiaalien valinnassa on harkittu käytet-
täväksi yhtenä seosaineena alueelle tuotuja puhtaita maa-aineskuormia. Pääkaupunki-
seudulta tulee käsiteltäväksi materiaaleja, jotka luokitellaan puhtaiksi maa-aineksiksi 
mutta ovat laadultaan epätasaisia. Kyseisiä maa-aineksia on harkittu jalostettavan ja käy-
tettävän kasvualustan raaka-aineena. 
 
Maa-aineserät, joita kuljetetaan käsiteltäväksi alueelle eivät sovellu kasvualustan raaka-
aineeksi niiden epätasaisen laadun vuoksi (Rautiainen 2018).  
 
Asiakkaille myytävien kasvualustatuotteiden on oltava tasalaatuisia, puhtaita ja niiden on 
täytettävä tuoteselosteen antamat tiedot ja raja-arvot. Kasvualustan seosmateriaalien va-
linnassa jalostetun tuotteen on säilytettävä samat ominaisuudet kaikissa toimitetuissa 
erissä.               

11.1.1 Tutkitut kasvualustat 

 
Kasvualustat oli numeroitu S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 ja Metsäpirtin multa oli kokeessa ni-
metty MP- nimellä. Tutkittavia kasvualustoja oli yhteensä kahdeksan kappaletta. Kasvu-
alustojen valmistamisessa käytetyt materiaalit on esitetty kasvualustojen seossuhteiden 
määrätaulukossa (Taulukko 6).  
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Taulukko 6. Kasvualustojen seossuhteiden määrät on esitetty seossuhde-
taulukossa (HSY käsittelypalvelut 2015) 

 
 

 
 
 
 
 
 

KASVUALUSTOJEN SEOSSUHTEET

Kasvualustojen sekoitussuhteet tehtiin mullanvalmistusohjeen mukaisesti.

Koe-erät Pilot S1 – S7. %

Pilot 2015 S1 15 sekoituserää, seulonta 100 m3/h

Kauhat Raaka-aine

6 Kekkilä 3C hiekka 60

2 viherjätekomposti 20

2 biojätekomposti 20

Pilot 2015 S2 10 sekoituserää, seulonta 150 m3/h

Kauhat Raaka-aine

3 Kekkilä 3C hiekka 30

3 KaM 0-6 mm (0-8 mm) 30

2 viherjätekomposti 20

2 biojätekomposti 20

Pilot 2015 S3 10 sekoituserää, seulonta 200 m3/h

Kauhat Raaka-aine

5 KaM 0-6 mm (0-8 mm) 50

1 Turvehiekka 10

2 viherjätekomposti 20

2 biojätekomposti 20

Pilot 2015 S4 17 sekoituserää, seulonta 100 m3/h

Kauhat Raaka-aine

2 Rudus hiekka 33

3 Lietekomposti (koesekoitus 1) 50

1 Turvehiekka 17

Pilot 2015 S5 11,5 sekoituserää, josta vain osa

seulottiin märkyyden takia.

Kauhat Raaka-aine seulonta 20 m3/h

2 Rudus hiekka 20

6 Lietekomposti (koesekoitus 2) 60

1 KaM 0-6 mm (0-8 mm) 10

1 turvehiekka 10

Pilot 2015 S6 1 sekoituserä

3 Viherjätekomposti 33

1 Biojätekomposti 11

5 Kekkilä 3C hiekka 56

Pilot 2015 S7 1 sekoituserä

2 Turve 20

1 Biojätekomposti 10

1 Viherjätekomposti 10

6 Kekkilä 3C hiekka 60
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Kuva 12. Kasvualustaseosten S2, S3, S5 kalliomurskeen, hiekan ja kompostin seosten 
määrät (Jurmo 2018).  

 
 
Kasvualustaseoksissa oli kolmessa vaihtoehdossa korvattu osa hiekasta kalliomurskeella 
(Kuva 12). Alueella jalostetaan louheesta erikokoisia kalliomurskelaatuja. Kalliomurskeen 
0-6 mm (0-8 mm) sekoittamisella tarkoitus oli selvittää, voidaanko kasvualustan valmis-
tuksessa käyttää hiekan tilalla alueella jalostettua materiaalia. Tutkimustuloksen mukaan 
osa hiekasta voidaan korvata kalliomurskeella kasvualustan laadun kärsimättä.    
 
 

  

Kuva 13. Kasvualustaseosten S2, S3, S5 kompostien ja turpeen suhteelliset määrät 
(Jurmo 2018) 

S2
30

S2
30 S2

20
S2
20

S3
50

S3
10

S3
20

S3
20

S5
20

S5
60

S5
10

S5
10

0

10

20

30

40

50

60

70

M
ää

rä
t 

p
ro

se
n

tt
ei

n
a

Kasvualustaseokset

Kasvualustojen Pilot S2, S3, S5 seosten
materiaalit 

S2, Kekkilä hiekka S2, Kalliomurske 0-6 mm S2, Viherjätekomposti

S2, Biojätekomposti S3, Kalliomurske 0-6 mm S3, Turvehiekka

S3, Viherjätekomposti S3, Biojätekomposti S5, Rudus hiekka

S5, Lietekomposti S5, Kalliomurske 0-6 mm S5, Turvehiekka



36 
 

 
 

    
Kasvualustaseoksissa oli kahdessa vaihtoehdossa korvattu osa turpeesta erilaisilla kom-
posteilla ja yhdessä turpeen tilalla oli käytetty vain kompostia (Kuva 13). Kompostointilai-
toksista valmistuu kompostia, jota voidaan käyttää turpeen tilalla. Kompostia sekoitta-
malla tarkoitus oli selvittää, voidaanko kasvualustan valmistuksessa käyttää turpeen ti-
lalla alueella jalostettua kompostia. Tutkimustuloksen mukaan osa turpeesta voidaan kor-
vata kompostilla kasvualustan laadun kärsimättä.    

11.1.2 Kasvualustojen koealueen rakentaminen 

Koealue rakennettiin yhden päivän aikana, jotta sääolosuhteet pysyivät mahdollisimman 
samankaltaisina. Sääolosuhteita tarkkailtiin, koska alueen rakentamisen aikana ei saanut 
sataa. Koeruutujen kasvualustojen kosteuden piti säilyä samanlaisena rakentamisen ai-
kana. Rakentaminen tehtiin 15.7.2015. 
 
Koeruudun koko oli 5 x 5 metriä. Verrattavia kasvualustamateriaaleja oli 8 erilaista vaih-
toehtoa. Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa oli multakentällä valmistettu 7 erilaista 
kasvualustaa ja yhtenä vertailukohteena oli Metsäpirtin multa.  
 
Alueen valinta ja pohjan tasaisuus tarkistettiin huolellisesti. Pohjan epätasaisuus sai oh-
jeiden mukaisesti olla korkeintaan +/- 50 mm kahden metrin oikolaudalla mitattuna.  
 
Kokeen suunnittelija kävi säännöllisesti valvomassa ja valokuvaamassa työn laatua. Kai-
vinkoneen kuljettajan kanssa käytiin keskusteluja, joissa pohdittiin työn etenemistä. 
 
Koealueen pohjamateriaalina käytettiin alueella ennestään olevaa 800 mm paksua mo-
reenia, jonka päälle koeruudut rakennettiin (Kuva 14). Kasvualustana käytettiin suunni-
telmassa määriteltyjä kahdeksaa eri materiaalia. HSY:n kenttämestarin ohjeiden mukaan 
valmistettuja kasvualustoja ja HSY:n Metsäpirtin kasvualustaa käytettiin yhtenä koemate-
riaalina. Kasvualustasekoitukset valmistettiin kesäkuussa 2015.  Pyöräkuormaajalla teh-
tiin sandwich-menetelmällä esisekoitus, joka sitten syötettiin rumpuseulaan (25 mm 
verkko). Työssä käytettiin pyöräkuormaajaa, jonka kauhan tilavuus oli noin 4 m3. 
 

 

Kuva 14. Yleiskuva valmiiksi rakennetusta koealueesta 15.7.2015 (Jurmo 2018). 
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11.1.3 Kasvualustaruutujen sijoittaminen 

Kaatopaikan luiskassa tehtävää kasvualustakoetta varten oli annettu ohjeet ja työselityk-
set työn suorittajille. Kasvualustakokeessa noudatettiin suunnitelmaa sekä muita suunni-
telma-asiakirjoja, työselitystä sekä viherrakentamisen työselitystä VRT 01. Työn suoritus-
vaiheita ohjasi ja valvoi maisemasuunnittelija ja puutarhuri.   
 
Koeruutujen sijoittaminen rinteeseen määrätyssä järjestyksessä suoritettiin arpomalla, 
jonka jälkeen ruudut olivat yhden alueen sisällä epäjärjestyksessä verrattuna toisiin ruu-
tuihin.  Suunnitelmapiirustukseen oli merkitty koealueen ja koeruutujen sijainnit, jonka 
mukaan koeruudut sijoitettiin alueelle (Kuva 15).    
    

 

Kuva 15. Kasvualustakoe-alueen suunnitelmapiirros (Jurmo 2017). 

 
Kasvualustakokeen suunnitelman ja työohjeen laadinta ennen kokeen aloittamista toimi 
kokeeseen osallistuvien henkilöiden, urakoitsijoiden ja koneen kuljettajien toimintaa oh-
jaavana ohjeistuksena. Koesuunnittelulla ennen kokeen aloittamista saatiin ennaltaeh-
käistyä mahdolliset virheet ja väärinymmärrykset kokeen aikana.   
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Kuva 16. Koeruutujen sijoittamisen ja rakentamisen suunnitelma (Jurmo 2015). 

Koealueiden sijainnit merkittiin maastoon tolpilla. Erilaisten kasvualustamateriaalien koo-
dit merkittiin tolppiin ja suunnitelmakarttaan (Kuva 16). Koeruudun koko oli 5 x 5 metriä. 
Verrattavia kasvualustamateriaaleja oli 8 erilaista vaihtoehtoa. Ämmässuon ekoteolli-
suuskeskuksessa oli multakentällä valmistettu 7 erilaista kasvualustaa ja yhtenä vertailu-
kohteena oli Metsäpirtin multa. Kerranteita on yhteensä kolme kappaletta. Ruutuja on 
yhteensä 24 kpl. 
 

 

Kuva 17. Koealueen pintarakennekerroksen leikkauskuva (Jurmo 2012). 

 
Vanhan kaatopaikan pintarakennekerroksen materiaalien paksuudet on esitetty leikkaus-
kuvassa (Kuva 17). Pintarakennekerros on yhteensä 1000 mm. Alempikasvukerros on 
tehty moreenista (800 mm) ja ylempikerros humuspitoisesta kasvualustasta (200 mm). 
Ylempään kasvualustakerrokseen on aikaisemmin rakennettuihin alueisiin valittu vähä-
ravinteinen kasvualusta, jotta kaatopaikan vesien laatu ei kuormitu ravinteiden johdosta.    
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Kuva 18. Merkintätolpat sijoitettiin kartan mukaisesti kaatopaikan luiskaan (Jurmo 
2015). 

 
Kasvualustan käsittely ja ohjaus oikeisiin ruutuihin tarkistettiin työn aikana jokaisen kuor-
man kohdalla (Kuva 18). Työn onnistumiseksi lastausta ja kuljetusta hoitavat urakoitsijat 
noudattivat erityistä tarkkuutta. Koealueella henkilö vastaanotti kuorman ja merkitsi saa-
puvien kuormien tiedot seurantapöytäkirjaan.  Kasvualustat siirrettiin multakentältä sijoi-
tuskohteeseen vaa`alla tehtävän tilastopunnituksen jälkeen.   
 
Kasvualustakerros tehtiin yhtenä kerroksena. Kasvualusta tiivistettiin kevyesti kaivinko-
neen kauhalla. Kasvualustan pinnan tasaisuusvaatimus oli ± 50 mm. Kasvualustan oli ol-
tava muotoilultaan suunnitelman mukainen ja tasaisesti samaan tiiviysasteeseen tiivis-
tetty.  
 
Kasvualustakerroksen syvyys ja tilavuus tarkistettiin mittaamalla ja tiiviys silmämääräi-
sesti. Kasvualustat ajettiin rinteen yläpuolisen tien kautta koealueen yläreunaan. Kasvu-
alustan kuljettaminen koealueelle suoritettiin dumpperilla ja kuorma-autolla.  
 
Kasvualusta levitettiin telakaivinkoneen avulla koeruudun yläosasta kohti alaosaa.  Kas-
vualustan paksuus oli 20 cm ja yhden koeruudun koko oli 5 x 5 metriä. Kuljettaja levitti 
materiaalit huolellisesti ja tasaisesti koealueelle. Levitystyön vaativuus otettiin huomioon 
valittaessa kaivinkoneen kuljettajaa. Kuljettajalta vaadittiin vähintään kahden vuoden 
työkokemus kaivinkoneen kuljettajana toimimisesta.   
 
Kasvualustamateriaalit eivät saaneet sekoittua toisiinsa missään työvaiheessa. Kasvualus-
tojen lastausta, kuljetusta ja levitystyötä seurattiin tarkasti työn aikana. 
 
Työmaapöytäkirjaan on kirjattu seuraavaa kasvualustakokeen aloitusvaiheessa: 
 
Kasvualustakokeen suunnitelmien esittely 15.7.2015 alkaen klo 8.30/ töiden suunnittelu, 
johon osallistuivat puutarhuri, kaivinkoneen kuljettaja, dumpperin kuljettaja, kauhakuor-
maajan kuljettaja sekä kokeen ohjaaja. Palaverissä oli jaettu osallistujille kartat ja ohjeet 
koealueesta. Yhteisessä keskustelutilanteessa käytiin perusteellisesti lävitse kaikki kokee-
seen liittyvät työvaiheet.  
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Kuva 19. Kasvualustamateriaalien kuljetus koealueelle (Jurmo 2015). 

 
Kuormien lastaaminen aloitettiin 15.7.2015 klo 9.30, jonka jälkeen kasvualustojen ajami-
nen aloitettiin. Materiaalien kuljettaminen koealueelle hoidettiin dumpperilla ja kuorma-
autolla (Kuva 19).  Koeruutujen rakentamista tehtiin kuormien saapumisen tahdissa. Koe-
ruutujen rakentaminen lopetettiin klo 15.30 viimeisen koeruudun rakentamisen jälkeen.  
 

 

Kuva 20. Materiaalien sijoittelua koealueelle seurattiin tarkasti työn aikana (Jurmo 
2015). 

 
Koeruutujen täyttäminen oli suunniteltu niin, että kuljetusajoneuvolla päästiin pudotta-
maan lastausvaiheessa laskettu tarvittava kasvualustamäärä jokaiseen ruutuun (Kuva 20).   
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Kuva 21. Kasvualustat levitettiin kaivinkoneella koeruutuun tasaisesti (Jurmo 2015). 

 
Koeruutuihin levitettiin kasvualustat järjestyksessä noudattaen tarkasti ohjaavaa suunni-
telmapiirrosta. Telakaivinkoneen kuljettaja levitti kasvualustat mahdollisimman tasaisesti 
jokaiseen ruutuun (Kuva 21).    

11.1.4 Taimien istutus 

Koeruutuihin istutettiin jokaiseen samanlainen kasvillisuus. Koeruutu jaettiin kolmeen 
osaan. Ruutuun istutettiin Picea omorika, serbiankuusia, Spiraea betulifolia ja koivuanger-
voa suunnitelman mukaisesti. Aurinkoisessa rinteessä suurin osa taimista ei selvinnyt 
vaan kuolivat alueen kuivuuden johdosta. Kaatopaikan pintarakenteen kasvualustaker-
rosten alla on rakenteessa muovikalvo, joka rakenteena vastaa kansirakennetta. Altapäin 
saatavaa pohjavettä ei ole kasvillisuuden käytettävissä vaan ainoa alueen kosteus saa-
daan sadannan kautta. Koeruutuihin rakennettu nurmikko oli edelleen hengissä ja jatkoi 
kasvua.   

11.1.5 Nurmikkosiementen kylvö 

Koeruutuihin kylvettiin nurmikonsiemeniä mahdollisimman tasaisesti ja harattiin kevyesti 
pintaan. Ruutuihin kylvettiin jokaiseen sama määrä siementä. Kylvö suoritettiin yhden 
päivän aikana kaikkiin ruutuihin, jotta itämisen voidaan olettaa alkavan samaan aikaan 
koealueella. Nurmikon perustamisen lajikkeeksi oli valittu alueella käytettävää viherra-
kentajaseos kakkosta.    

11.1.6 Hoitotoimenpiteet tutkimuksen aikana 

Koealueen ruutuja ei keinokasteltu kokeen aikana. Kasvualustaruutuihin kohdistui vain 
normaalit alueelle kohdistuneet sateet. Kaatopaikan alueelle aikaisemmin rakennettuja 
pintarakenteiden nurmikerroksia ei ole kasteltu, joten koealuetta ei päätetty kastella. Kal-
tevien luiskien kastelua ei pitänyt tehdä, koska vaarana olisi ollut siementen valuminen 
pois koeruuduista. Koeruuduista poistettiin kesän alussa edellisen kasvukauden kuivu-
neet rikkakasvit varoen vaurioittamasta nurmialueen pintaa. Työtehtävä onnistui tavoit-
teiden mukaisesti.   
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11.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimustyön tarkoituksena oli kehittää uusia tutkimusmenetelmiä, joiden avulla koealu-
een rakennetun nurmikon viherpeittävyyttä voidaan tutkia. Tutkimuksessa päädyttiin va-
lokuvaamaan koeruudut. Valokuvista tehtävä viherpeittävyyden tutkiminen suoritettiin 
kehitetyillä kahdella erilaisella tutkimusmenetelmällä. Ensimmäisenä menetelmänä käy-
tettiin viherpeittävyyden arviointia aistinvaraisesti valokuvien avulla laittaen kuvat pa-
remmuusjärjestykseen ja toisena menetelmänä oli tutkia jokainen valokuva yksi kerral-
laan valokuvienkäsittelyohjelmassa, jossa selvitettiin vihreiden pikseleiden määrät.      

11.2.1 Viherpeittävyys 

Koeruutujen nurmikoiden viherpeittävyyttä ei tutkittu samalla tavalla kuin aikaisemmissa 
kasvualustatutkimuksissa on tehty. Viherpeittävyyteen vaikutti kasvualustojen ominai-
suudet, alueen olosuhteet, kuivuus, ruohonsiemenlajikkeet ja sateen vaikutukset.  
      
U-Mannin-Whitneyn testimenetelmä valittiin tutkimusmenetelmäksi ja JMP-tilasto-
ohjelmalla käsiteltiin saadut tulokset viherpeittävyyden selvittämiseksi. Tilastoanalyysi on 
tehty Mannin-Whitneyn U- testiä käyttäen. JMP-ohjelmassa järjestystaulukon kehikoista 
on muodostettu pareittain uusi järjestys ja tehty U-testi. Matriisista on poimittu eroavat 
kehikot toisistaan.     

11.2.2 Rikkakasvien määrät 

Koealueella on tarkkailtu säännöllisesti kasvillisuuden itämistä. Koeruutujen rakentami-
sen jälkeen aloitettiin seurata rikkakasvien esiintyvyyttä ja kasvuvauhtia sekä kokoa. Alu-
eella käytiin tekemässä havaintoja kerran viikossa. Koeruudut valokuvattiin rikkakasvien 
esiintyvyyden seuraamiseksi. Rikkakasvien lisääntyessä kasvukauden aikana niiden mää-
rät laskettiin.   
 

 

Kuva 22. Koeruutujen rikkakasvien itämistä ja kasvua on seurattu kokeen aikana. 
(Jurmo 2015) 

 
Koeruutujen kasvillisuuden ilmestymistä seurattiin kirjaamalla ylös työmaapöytäkirjaan 
koeruuduissa havaitut muutokset ja alueen sääolosuhteet. Koealueella havaittiin alussa 
vähän rikkakasveja mutta kasvukauden loppupuolella määrät lisääntyivät. Rikkakasvien 
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valokuvaus tehtiin ensimmäisen kerran 11.9.2015 (Kuva 22). Sääolosuhteet vaikuttivat 
alueen kasvillisuuteen siten, että kuivalla jaksolla kasvu hidastui ja kostealla jaksolla kasvu 
lisääntyi.  Alueella ollut rankkasade ei ollut aiheuttanut eroosiota koeruutuihin.  

12 KASVUALUSTAN TUTKIMUSTULOKSET 

Valokuvien paremmuusjärjestyksen valinnan jälkeen tiedot tallennettiin excel-tiedostona 
ja tiedot siirrettiin jmp-tilastojen käsittelyohjelmaan lopullisten tutkimustuloksien analy-
sointia varten. Parhaan viherpeittävyyden selvittämiseksi luotiin graafisia taulukkoja, joi-
den avulla tuloksia voidaan esitellä. Kasvualustaseokset suosituksineen laitettiin viher-
peittävyyden mukaisesti paremmuusjärjestykseen saadun tuloksen mukaisesti ja laadit-
tiin käyttökohdesuositukset.     
 
Viherpeittävyys kokeen suunnitellut ja toteuttanut lopputyön tekijä esittää ja luovuttaa 
tulokset toimeksiantajalle Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Ämmäs-
suon ekoteollisuuskeskukseen parhaiden ja tuottavampien kasvualustojen seossuhteiden 
valmistamista varten sekä kaatopaikan pintarakenteeseen parhaiten soveltuvan kasvu-
alustan valmistukseen. Viherpeittävyyden tulokset esitellään lopputyön valmistuessa 
mahdollisimman havainnollisesti ja asiantuntevasti.   

12.1 Kasvualustojen maa-analyysit 

Kasvualustaseoksista oli tilattu maa-analyysit kenttämestarin toimesta ominaisuuksien, 
ravinteiden ja rakeisuuden selvittämiseksi. Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa valmis-
tettujen kasvualustaseosten analyysien tulokset on esitetty liitteessä. Analyysit ovat kas-
vualustan valmistuksesta vastaavan yksikön käytössä ja ne ovat saatavissa sähköisessä 
muodossa. Kasvualustojen valmistuksessa analyysien antamaa tietoa voidaan hyödyntää 
seossuhteita määritettäessä.     

12.1.1 Rakeisuuskäyrät 

Kasvualustojen ominaisuuksien selvittämiseksi oli otettu näytteet multasekoituksien ra-
keisuudesta ja ominaisuuksista. Rakeisuuskäyrätaulukoista nähdään mitkä seossuhteet 
noudattavat parhaiten rakeisuuskäyrätaulukoiden ohjearvoja (Taulukko 7).       
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Taulukko 7. Esimerkki rakeisuuskäyrätaulukosta (Eurofins Viljavuuspal-
velu Oy 2015).  

 

12.1.2 Ravinteet 

Pilot S1 – S7 kasvualustojen ravinteet vaihtelivat käytettyjen sekoitusmateriaalien omi-
naisuuksien ja määrien mukaan. Ph arvo oli korkea kaikissa muissa paitsi Pilot S7 kasvu-
alustassa. Kasvualustan ravinteiden määrät tulevat vähentymään useampien kasvukau-
sien jälkeen. Ph:n ja muiden ravinteiden määrät tulevat kasvualustassa vähentymään ve-
sisateiden aiheuttaman huuhtoutumisen johdosta ja kasvillisuuden kasvaessa.  
 
Kasvualustoja valittaessa erilaisiin rakennuskohteisiin on ravinteilla suuri vaikutus. Tär-
keää on huomioida, tarvitaanko suunnitellulle alueelle ravinteikasta kasvualustaa tai vä-
häravinteista. Kasvien ravinteiden tarve ja pH:n määrä vaikuttavat alueen kasvualustan 
valintaan. Kasvilajeista osa tarvitsee kalkkipitoista kasvualustaa ja osa hapanta. Ravinteet 
liukenevat eri tavalla kasvien käyttöön, kun kyseessä on kalkkipitoinen tai hapan kasvu-
alusta. Ravinteiden huuhtoutumisriski käyttökohteissa, joissa on vaarana ympäröivien ve-
sistöjen tai hulevesien vesiarvojen pitoisuuksien kasvu on suositeltavaa ennakkoon suun-
nitella alueelle sopiva kasvualustaseos.  
 
Kokeessa tutkittujen kasvualustojen ravinnemäärät on esitetty taulukossa (Taulukko 8).  
Taulukossa on tiedot typen, fosforin, kaliumin, pH:n, johtoluvun, kosteuden, tilavuuspai-
non ja hehkutushäviön määristä. Valmistettujen kasvualustojen pH:n määrät ovat kor-
keita. Seoksissa on käytetty erilaisia komposteja, joiden pH on korkea. Korkean pH:n kas-
vualustaa käytettäessä ei kalkitustarvetta alueen rakennusvaiheessa ole ja kasvualusta 
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säilyttää kalkkipitoisen ominaisuutensa pitkään. Korkean pH:n omaava kasvualusta paran-
taa kasvillisuuden mahdollisuuksia hyödyntää alueen ravinteita.     
 
Kasvualustojen ravinnepitoisuuksien selvittämiseksi oli tilattu viljavuustutkimus. Analyy-
sitaulukoista saatiin tiedot eri kasvualustaseoksien ravinnemääristä (Taulukko 9).       
            

Taulukko 8. Kasvualustojen viljavuustutkimuksien tuloksien osataulukko 
(Jurmo 2017) 

 

 
 
 

Taulukko 9. Esimerkkitaulukko viljavuustutkimuksesta (Eurofins Vilja-
vuuspalvelu Oy 2015). 

 

       Kasvualustojen viljavuustutkimuksen tulokset  

Typpi N Fosfori P Kalium K pH Johtoluku Kosteus Tilavuuspaino Hehkutushäviö

mg/l mg/l mg/l 10xmS/cm % kg/l %

Pilot S1 174 250 1500 8 16,5 20 1,38 5,8

Pilot S2 169 250 1600 8 16,8 16,6 1,33 5,5

Pilot S3 160 260 1700 7,9 19,7 17,8 1,26 6,7

Pilot S4 73,6 170 1400 8,3 13,4 25,6 1,35 5,3

Pilot S5 68,9 150 1600 8,1 13,4 22,9 1,29 6,8

Pilot S6 73,9 130 1100 8,1 7,2 18 1,37 5,9

Pilot S7 74,8 96 830 7,2 10,7 18,4 1,42 5



46 
 

 
 

12.2 Nurmikon itäminen 

Koeruutujen alareunaan kylvetyn nurmikon kasvuun lähtöä seurattiin säännöllisesti ja vii-
meinen loppusyksyllä tehty koeruutujen valokuvaus oli 9.11.2015. Myöhään loppukesällä 
kylvetty nurmikonsiemen viherrakentaja 2 seos oli lähtenyt kasvuun syksyllä lämpöisten 
säiden jatkuessa.  
 
Nurmikoiden kasvun tarkkailussa 9.11.2015 havaittiin, että kasvualustaseokset Pilot S1, 
S4, S5, S6 ja MP olivat parhaiten itäneet ja lähteneet kasvuun (Kuva 23). Huonosti kasvuun 
lähteneet nurmikot olivat Pilot S2, S3 ja S7.  Pilot S2 ja S3 oli käytetty kalliomursketta 0-6 
mm (0-8 mm). Nurmikon kasvua seurattiin 31.8.2017 saakka. 

12.2.1 Viherpeittävyys 

 

Kuva 23. Koeruutujen vertailevat itävyyden seurantakuvat (Jurmo 2015) 

12.2.2 Kasvuston korkeus 

Kasvuston korkeutta arvioitiin silmämääräisesti itämisvaiheessa ja myöhemmin korkeus 
mitattiin mitalla. Päätettiin, että koetoiminnan tuloksen tavoitteisiin ei kuulunut tilastoida 
kasvuston korkeutta vaan viherpeittävyyttä.    

12.3 Kasvillisuuden havainnointi 

Kasvillisuutta on kokeen aikana käyty havainnoimassa silmämääräisesti ja valokuvaa-
malla. Nurmikon viherpeittävyys valokuvattiin tarkoituksena tutkia ja vertailla valokuvien 
kasvillisuuden tiheyttä ja värin määrää.   

12.3.1 Viherpeittävyyden seuranta 

Viherpeittävyyttä on seurattu valokuvaamalla koeruutuja. Nurmikon kehittymistä ja kas-
vua on seurattu säännöllisesti. Kasvukauden aikana alueella suoritettiin kuukauden välein 
silmämääräisesti tehtyjä havaintokäyntejä kirjaten ylös koeruutujen muutokset. Seuran-
takäynneillä tarkastettiin, ettei koeruutujen viherpeittävyys ollut vaurioitunut alueella 
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mahdollisesti liikkuvien eläinten johdosta. Koealueilla ei havaittu eläinten aiheuttamia 
vaurioita, jotka olisivat voineet vaikuttaa viherpeittävyyden tarkkailuun haitallisesti.       

12.3.2 Kasvuston rikkakasvien seuranta 

Koealueella koeruutuun 24 oli ilmestynyt 29.7.2015 tarkastuksessa ensimmäiset rikkakas-
vit (voikukka, siankärsämö, heinäkasveja). Pituudet 3-10 cm. Muissa koeruuduissa ei ha-
vaittu kasvillisuutta. Ei sateita, sääolot olleet pilvistä koko viikon. Eroosiota ei havaittu. 
Koealueella havaittiin 5.8.2015 rikkakasveja kaikissa muissa ruuduissa paitsi yhdessä  
Pilot S1 ja kahdessa Pilot S3 koeruudussa. Sää on ollut kuuma ja aurinkoinen. 
 
Koealueella havaittiin 12.8.2015 viimeisiinkin koeruutuihin kasvaneen rikkakasveja.   
Yhdessä Pilot S1 ja kahdessa Pilot S3 koeruudussa on havaittu ensimmäiset rikkakasvit. 
Havaintojen mukaan yhdessä Metsäpirtin Mullasta tehdyssä koeruudussa kasvaa rikka-
kasvit muita nopeammin. Sää on ollut helteinen. 
 
Koealueella ei ollut suuria muutoksia havaittavissa 19.8.2015. Rikkakasvit ovat noin 5-30 
cm korkeita. Rikkakasvit ovat tiheimmillään koeruuduissa Pilot S4 ja Pilot S7. Sää on ollut 
helteinen (Kuva 24). 
 

 
 

Kuva 24. Rikkakasvien esiintyvyysmäärät oli laskettu jokaisesta koeruudusta kasvukau-
den loppupuolella 2015 (Jurmo 2018). 

12.3.3 Kasvuston valokuvaus 

Valokuvien jatkokäsittelyä varten selvitettiin erilaisia vaihtoehtoja. Yhtenä vaihtoehtona 
oli valokuvien vihreän värin laskeminen käyttämällä avuksi valokuvien- tai paino-ohjel-
mien pikseleiden määriä. Erilaisten ohjelmien ominaisuuksia tutkittiin, jotta vihreän värin 
määrä saadaan selvitettyä jokaisesta kuvasta. Soveltuvaksi ohjelmaksi osoittautui värin 
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määrittämistä ja myöhempää analysointia varten PhotoShop valokuvien käsittely järjes-
telmä. Ohjelmasta haettiin tiedot valokuvien pikseleiden sisältämästä vihreän värin 
osuuksista. Kokeen tuloksen selvittämiseksi päädyttiin leikkaamaan kuvat valokuvienkä-
sittelyohjelmalla neljään osaan, numeroimalla jokainen kuva uudelleen ja suorittamaan 
valokuvien tutkiminen kahdella eri tavalla (Kuva 25). 
 

 

Kuva 25. Valokuvien käsittelysuunnitelma PhotoShopissa tehtävää kuvan leikkaamista 
varten (Jurmo 2018). 

 
Alkuperäiset valokuvat leikattiin ja tuloksena saatiin yhteensä 96 vertailukelpoista valo-
kuvaa, jotka on yksittäin uudelleen nimetty sähköisenä valokuvatiedostona ja tulostettu 
kooltaan A4-kokoisena (Kuva 26).     
 

    

Kuva 26.  Koealueen ruuduista otetut alkuperäiset valokuvat (Jurmo 2018) 

 
Leikatut kuvat on nimetty uudelleen aloittaen ylhäältä vasemmalta puolelta siirtyen ylös 
oikealle ja seuraavaksi alas vasemmalle, jonka jälkeen alas oikealle (Kuva 27).   
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Kuva 27.    Leikatut ja uudelleen nimetyt valokuvat (Jurmo 2018) 

12.4 Viherpeittävyyden analysointi 

Valokuvien viherpeittävyyden arviointitilaisuus suoritettiin 29.1.2018. Leikatut ja uudella 
tiedostonimellä tallennetut valokuvat tulostettiin, sekoitettiin ja levitettiin isoille pöydille. 
Valokuvien sekoittamisen ja järjestämisen suoritti työntekijä Kersti Reittu. Tavoitteena oli 
laittaa kuvat järjestykseen aistinvaraisesti tehdyn arvioinnin mukaisesti viherpeittävyy-
deltään huonoimmasta parhaimpaan (Kuva 28). 
 

 

Kuva 28. Valokuvien sekoittaminen ja aistinvarainen arviointi suoritettiin 29.1.2018 
(Jurmo 2018) 



50 
 

 
 

 
Kuvien arviointia varten päätettiin käyttää subjektiivista arviointia. Järjestysnumerointia 
käytettiin valokuvien numeroinnissa, jotta viherpeittävyyden arvioinnin jälkeen kuvien 
järjestys saadaan kirjattua tarkasti ylös. Kuvat oli numeroitu toiselta puolelta, joten viher-
peittävyyttä arvioiva henkilö ei nähnyt numerointia. Arviointia tekemään valittiin henkilö, 
joka ei kuvista tunnista mistä ruudusta jokainen kuva oli otettu (Kuva 29).  
 
Kuvia oli yhteensä 96 kappaletta. Kuvamäärän johdosta koetta varten yhdistettiin useam-
pia pöytiä suuressa luentotilassa, jotta kuvat saatiin laitettua paremmuusjärjestykseen.  
Kuvien laittaminen järjestykseen onnistui ja kuvien järjestys kirjattiin ylös (Kuva 30). Va-
lintakokeen alkamisajankohta ja päättymisajankohta kirjattiin ylös. Tutkimustuloksen saa-
miseksi paremmuusjärjestyksen mukaisesti analysoitiin mitkä kasvualustavaihtoehdot vi-
herpeittävyydeltään ovat parhaimmasta päästä. 
 

 

Kuva 29. Työntekijä aloitti järjestämään kuvat aistinvaraisesti arvioiden paremmuus-
järjestykseen (Jurmo 2018). 

 

 

Kuva 30. Kuvat oli järjestetty koetilanteen lopussa paremmuusjärjestykseen suuren lu-
entotilan pöydille (Jurmo 2018). 
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Kuvien sisältämien pikseleiden vihreän värin selvittämiseksi Adope Photoshop -ohjelmalla 
käytiin lävitse jokainen valokuva erikseen yhteensä 96 kappaletta ja kirjattiin ylös vihreän 
värin määrä (Kuva 31). 

  
 

Kuva 31. Valokuvan vihreän värin määrä tallennettiin excel-tiedostoon (Jurmo 2018)    

 

 
 

Kuva 32. Ohjelmassa vihreän värin määrittämiseksi käytiin lävitse jokainen kuva yksi 
kerrallaan (Jurmo 2018)   

 
Valokuvienkäsittelyohjelmalla valokuvista saatiin selville vihreiden pikseleiden määrä. 
Tiedot tallennettiin taulukkoon myöhempää käsittelyä varten (Kuva 32).      

12.4.1 Viherpeittävyyden tilastointi 

Viherpeittävyyden arviointi suoritettiin kahdella eri tavalla analysoiden tulos valokuvista. 
Koetoiminta, jossa viherpeittävyys arvioitiin valokuvista aistinvaraisesti, järjestettiin pa-
remmuusjärjestykseen myöhemmin suoritettavaa analyysiä varten. Toinen tapa selvittää 
viherpeittävyys oli tutkia vihreiden pikseleiden määrät valokuvista valokuvien käsittely 
ohjelmalla (Kuva 33).   
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Kuva 33. Vihreiden pikseleiden määrän osoittava tilasto (Jurmo 2018). 

12.4.2 Viherpeittävyyden tulos 

Aistinvaraisesti suoritetun valinnan mukaan viherpeittävyydeltään parhaat kasvualustan 
seossuhteet ovat S5, S2, S1 ja S6. Valokuvaohjelma Adope Photoshop -ohjelmassa suori-
tetun vihreiden pikseleiden määrän mukaisesti laskien viherpeittävyydeltään parhaat kas-
vualustan seossuhteet ovat S7, S2, S3 ja S6.  
 
 

 
 

Kuva 34. Viherpeittävyyden tulos esitettynä kahdella eri tutkimusmenetelmällä (Jurmo 
2018)  
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Valokuvien vihreiden pikseleiden määrän mukaisesti lasketut sijaluvut antoivat erilaisen 
tuloksen verrattuna aistinvaraisesti suoritettuun kasvualustan viherpeittävyyden arvioin-
tiin. Havaittiin, että vihreiden pikseleiden määrään oli vaikuttanut nurmikasvustoalueen 
kuivuus, joka aiheutti nurmiheinälajien kuivumista. Kasvustossa havaittiin olevan har-
maita kuolleita kohtia. Tämä harmaa väri vaikutti vihreiden pikseleiden vähäisempään 
määrään määrätyillä kasvualustoilla, jotka kärsivät kuivuudesta. Aistinvaraisesti suoritet-
tuun nurmikasvillisuuden viherpeittävyyden arviointiin kuivuuden aiheuttama vaikutus 
oli vähäisempi (Kuva 34).         

13 LIIKETOIMINNAN PALVELUKONSEPTOINNIN AINEISTOT JA 
MENETELMÄT 

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueelle on tarkoitus kehittää lisää mahdollisuuksia 
harjoittaa erilaista jätteiden jalostustoimintaa ja lisätä materiaalien hyötykäyttöä. Työn 
tarkoituksena on selvittää minkälaista tietoa, analyysejä, prosesseja ja ideoita tarvitaan 
uuden liiketoiminta-alueen suunnittelua varten.  
 
Aineistona on kehitetty uusia prosessikaavioita HSY:n prosessinhallinnassa käytettävässä 
ohjelmassa. Palvelu- ja toimintaprosessien tiedot on esitetty kaavioissa.     
 
Uusi liiketoimintakonseptin toiminnassa otetaan tarkasti huomioon viranomaisten mää-
räykset ja tarkastukset. Jätteenkäsittelykeskuksen toimintoja valvotaan tarkasti ympäris-
töviranomaisten puolesta. Viranomaiset tarkastavat, että toiminnassa noudatetaan ym-
päristöluvassa annettuja toimintarajoja.   

13.1 Liiketoimintamallin luominen 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jätteenkäsittelykeskuksessa käsitel-
lään erilaisia jätemateriaaleja, joita voidaan toimintoja kehittämällä jatkojalostaa tuot-
teiksi. Kierrätysmateriaalien tuotteistamisella on tarkoitus palvella asiakkaita, joille on 
tärkeää saada käyttää rakentamisessa kierrätysmateriaaleja. Kierrätysmateriaalien arvo 
on tärkeää asiakkaille, jotka vaativat tuotteilta ympäristöystävällisyyttä ja kierrätettä-
vyyttä. Jätteenkäsittelykeskuksen alueen liiketoimintamahdollisuuksien selvittäminen 
käyttäen apuna palvelukonseptin ideointia saadaan selville tarvittavat resurssit, menetel-
mät, työkalut ja asiakasprosessit, toimintamalli sekä miksi uutta ideaa on lähdetty kehit-
tämään. 
 
Liiketoimintamallin/ alueen palvelukonseptia varten on ideoitu kierrätysmateriaalien 
myyntiä varten strategiaa, toimintamallia, resursseja ja miksi tätä on lähdetty ideoimaan. 
 
Käsittelypalvelut yksikön toimintoja kehitetään ja sitoudutaan panostamaan resursseja 
koetoimintaan sekä alueen infran kehittämiseen. Uuden liiketoimintamallin on tarkoitus 
motivoida kehittämään uusia toimintoja ja ideoimaan alueen jatkokehittämistä huomioi-
den asiakkaiden asiointi sekä palvelutarpeet. 

13.1.1 Liiketoiminnan tavoitteet 

 
Tavoitteena on tuoda esiin Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen liiketoiminnan kehittämi-
seen tarvittavia toimintoja palveluineen, tuotteineen ja mahdollisine tulevaisuuden pro-
sesseineen.  
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Alueelle on tarkoitus kehittää lisää mahdollisuuksia harjoittaa erilaista jätteiden jalostus-
toimintaa ja lisätä materiaalien hyötykäyttöä. Liiketoiminnan lisääminen alueella vaatii 
yhteistyön lisäämistä kaupunkien, oppilaitosten, alan yritysten ja tutkimustoiminnan 
avulla.     

13.1.2 Liiketoiminnan resurssit 

Mahdollisuutena kehittää yhteistyötä kaupallisten toimijoiden kanssa, panostaa kierrä-
tysmateriaalien tuotteistamiseen ja alueen hyvän sijainnin hyödyntämiseen. 
 
Käsittelypalvelut yksikön toimintoja kehitetään ja sitoudutaan panostamaan resursseja 
koetoimintaan sekä alueen infran kehittämiseen. Uuden liiketoimintamallin toteuttami-
nen vaatii huomioimaan tarpeen alueen jatkokehittämistä varten.  
 
Resursseina tarvitaan työntekijöitä, urakoitsijoita, materiaalien toimittajia, jätehuoltoasi-
antuntijoita, punnitusjärjestelmää ja taloushallintoa. Alueen infran toimintoja kehitetään 
ja niitä tarvitaan tulevaisuuden myyntialueiden toimintoja varten. Tilatarpeiden huomi-
ointiin, kehittämiseen ja suunnitteluun tarvitsee varata resursseja liiketoimintoihin liitty-
vien palveluiden lisäämiseksi.         

13.1.3 Toimintaan kohdistuvat odotukset 

Toimintovastaavien, jätteiden käsittelyssä ja jalostamisesta mukana toimivien henkilöi-
den toiveita on huomioitu kierrätystoiminnan tulevaisuuden prosessien kehittämisessä ja 
toimintojen kasvun lisäämisessä. Henkilöstön kuuleminen on tärkeää suunniteltaessa re-
sursseja uusien toimintojen kehittämisessä ja onko olemassa mahdollisia esteitä uuden 
liiketoiminnan aloittamiselle. 
 
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen yhteisö toimii ympäristö- ja jätehuoltoalan toimija-
na, jonka henkilöstö toimii alan toteuttajana ja kehittäjänä sekä vaatii yhteisöltä laajaa 
ympäristöosaamista, jonka osaamisesta HSY huolehtii. Henkilökunnan koulutuksen lisää-
miseen on tarvetta ja sitä myötä osaamisen kautta tapahtuvaan toimintojen kehittymi-
seen.  Toimintojen kehittämiseen kohdistuu suuria odotuksia myös henkilökunnan tule-
vaisuuden johdosta. 
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13.2 Liiketoiminnan sidosryhmät 

 
 

Kuva 35. Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen sidosryhmäanalyysi (Jurmo 2018). 

13.2.1 Asiakkaat 

Uuden liiketoimintamallin/ alueen asiakkaita ovat kuljetusliikkeet, yksityiset jätehuolto-
alan toimijat, pääkaupunkiseudun asukkaat, maanrakennusalan yritykset, rakennusliik-
keet ja jätteenkäsittelylaitokset. Sidosryhmäanalyysillä on selvitetty toiminnan sidosryh-
mät (Kuva 35). 

13.2.2 Palveluiden tarjonta 

Palveluiden parantamiseksi on tavoitteena perustaa uusi liiketoimintamalli/alue kierrä-
tystuotteiden esittelyä ja myyntiä varten. Toimintaa varten on kehitettävä uutta infraa, 
rakennettava rakennuksia, uusittava asiakkaiden tarvitsemia palveluita, laitteistoja ja jär-
jestelmiä.  
 
Uuden liiketoimintamallin palvelutarjonnan kehittämiseksi ja nykyisten alueella sijaitse-
vien punnituspalveluiden laitteisto- ja punnitusohjelmistojen uusinta tulevaisuuden muu-
toksia varten perusteltua. Punnitusjärjestelmien kehittämiseen panostaminen ja asiakas-
ystävällisten sähköisten asiointimahdollisuuksien käyttöönotto lisää palveluiden tarjon-
taa.    
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Kuva 36. Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen liiketoimintamallin palvelukonsepti 
(Jurmo 2018).  

 
Asiakas- ja punnitusjärjestelmien on oltava mahdollisimman asiakasystävällisiä ja helppo-
käyttöisiä. Digitalisaation aiheuttamat vaikutukset tulee huomioida suunniteltaessa uutta 
palvelukonseptia (Kuva 36).   

13.2.3 Tuotteiden käsittelijät ja toimittajat 

Liiketoimintamallin esityksen mukaisesti alueella toimii tulevaisuudessa tuotteita toimit-
tavia yrityksiä, lastauspalvelua suorittavia urakoitsijoita ja erilaisia tulevaisuuden toimi-
joita. Kierrätysmateriaalien kehittäjät ja jalostajat tekevät alueella yhteistyötä uusien 
tuotteiden kehittämistä varten. Yhteistyö alan eri toimijoiden kanssa kehittää yhteistyötä 
ja tuottaa tulevaisuudessa uusia innovaatioita. Tietoa jaetaan verkoston kautta toisille 
toimijoille ilman, että osaamiseen ja kokemukseen liittyvää tietoa pantataan.   

13.3 Liiketoiminnan arvontuotto 

Ekoteollisuuskeskuksen toiminnan laajentuessa ja yhteistyökumppaniverkoston kasva-
essa liiketoiminnan arvontuotto kasvaa. Erilaiset toiminnot tukevat ja kehittävät ympäril-
leen uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Jalostettujen tuotteiden kehittäminen yhteis-
työssä alan yritysten kanssa lisää liiketoiminnan arvontuoton kokemusta.         

13.3.1 Arvon tuottaminen 

Arvoa voidaan tuottaa asiakkaalle nykyisen liiketoiminnan ja tulevaisuuden mahdollisuuk-
sien kannalta tarkasteltuna. Huomioidaan asiakkaan tausta ja erityistarpeet. Asiakkaalla 
on tunne, että häntä kuunnellaan ja arvostetaan. Asiakkaan etua huomioidaan erityis- tai 
poikkeavien kuormien vastaanotossa. Asiakkaalle on tärkeä arvo, että kuormat menevät 
lajittelun jälkeen kierrätykseen. 
 
Yrityksille on tärkeää, että toiminta on varmaa ja jatkuvaa. Sähköiset palvelut, lastaus ja 
myyntitoiminnot ovat toimintavarmoja. Materiaalien saatavuuden on oltava jatkuvaa. 
Myynnin ja toimituksen on tapahduttava sovittuna ajankohtana. Toiminta on luotettavaa, 
asiantuntevaa ja sillä on hyvä imago. Toimijaa arvostetaan ympäristöystävällisenä ja asia-
kasystävällisenä varmanatoimijana.   
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13.3.2 Kierrätysmateriaalien prosessit 

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden IMS-järjestelmään on tehty kierrätysmateriaalien 
myyntiprosessi- ja reklamointiprosessikaavio sekä perustiedot. Havainnollisten prosessi-
kaavioiden avulla ehdotettuun toimintaan on mahdollista tutustua.    
 
HSY:n prosessien kuvaamisessa käytetään ohjeena JUHTA –Julkisen hallinnon tietohallin-
non neuvottelukunnan laatimaa ohjetta JHS 152 Prosessien kuvaaminen. ”Prosessin ku-
vaukset koostuvat prosessin perustiedoista (perustiedot-lomake), sanallisesta kuvauk-
sesta (toiminnot-taulukko) ja kaavi-osta (graafinen kuvaus), jotka täydentävät toisiaan. 
Kuvauksissa tärkeintä on se, että niistä löytyvät tarpeelliset asiat selkeästi ja johdonmu-
kaisesti”  (JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 2002, 5.)  
 
Kierrätysmateriaalien myyntiprosessikaaviossa on kuvattu prosessi alusta loppuun HSY:n 
ohjeen mukaisesti (LIITE 4). Perustiedot on kuvattu myynti-prosessi-lomakkeella (LIITE 6). 
 
Kierrätysmateriaalien reklamointiprosessikaaviossa on kuvattu prosessi alusta loppuun 
HSY:n ohjeen mukaisesti (LIITE 5). Perustiedot on kuvattu reklamointiprosessi-lomak-
keella (LIITE 7). 
 
Palveluprosessin mallinnus esitetään SIPOC- kaaviossa. Kaaviossa on esitetty prosessin 
toiminta, tarvittava materiaali, toiminta, tuotettu tuote ja asiakas (Kuva 37).  
 

 

Kuva 37. Palveluprosessin Sipoc – mallinnus (Jurmo 2018).  

14 TULOSTEN ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tuloksena oli tarkoitus valita viherpeittävyydeltään paras kasvualustaseos ja suunnitella 
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueelle liiketoimintamalli, joka palvelee asiakkaita 
uudella kehitetyllä digitalisaation huomioonottavalla palvelukonseptilla esitellen alueella 
jätemateriaaleista jatkojalostettuja tuotteita. Kehitetyillä uusilla kasvualustatuotteilla li-
sätään hyötykäytettävien materiaalien kiertoa, korvataan neitseellisiä tuotteita seulo-
tuilla jätteeksi luokitelluilla materiaaleilla. Rakennetaan lisää infrastruktuuria alueelle yri-
tysten toimintaa varten ja lisätään liiketoimintaa sekä yritysten yhteistyötä. 
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Eloperäisten jätteiden kompostoidun kasvualustan hyötykäytön kehittämisellä ja uuden 
liiketoiminta-alueen/ mallin suunnittelulla saadaan alueelle lisää toimintoja, jotka kasvat-
tavat alalla toimivien yritysten taloudellista kannattavuutta. Tutkimukseen, rakentami-
seen ja kierrätykseen liittyvien työpaikkojen määrä kasvaa sekä alan opiskelijoiden pääsy 
ympäristöalan työharjoittelupaikkoihin lisääntyy.   
 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jätehuollosta vastaavalle toimialalle 
tuloksena arvioidaan saatavan uutta jätteenkäsittelyn, kehittämisen, tuotteistamisen ja 
osaamisen kasvua sekä tärkeää imagon ylläpitoa alan kehitykseen panostavana toimijana.   
 
Kasvualustakokeessa käytettiin kolmessa eri seoksessa yhtenä osana lietettä. Viherpeit-
tävyyskokeen tuloksessa yhdessä oli käytetty lietettä 60 prosenttia, joka osoittautui par-
haaksi määräksi. Kahdessa muussa seoksessa määrä oli 50 prosenttia (Kuva 38).   
 
 
 Seoksessa käytetyn lietteen määrät  
 

 
 

Kuva 38. Seoksessa käytetyn lietteen määrät kasvualustaseoksissa S5, MP ja S4 (Jurmo 
2018).  

14.1 Kasvualustan viherpeittävyyden tulokset 

Vanhan kaatopaikan eteläluiskassa tehdyn kokeellisen kasvualustatutkimuksessa tulok-
sissa vertailtiin kahdeksaa erilaista kasvualustaa ja valittiin tuloksien mukaisesti parhaat 
valmistusmateriaalit kasvualustatuotteiden valmistusta varten.  
 
Kenttäkokeet toteutettiin kaltevassa luiskassa, jossa seurattiin kasvien kasvua koeruu-
duissa ja kasvualustojen soveltuvuutta nurmikoiden kasvatukseen. Tilastollisten tuloksien 
ja silmämääräisesti tehtyjen havaintojen perusteella parhaiksi kasvualustojen seossuh-
teiksi ovat tuloksien mukaisesti RR33/ S5, RR30/ S2, RR29/ S1, RR34/ S6 (Kuva 39).     
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Kuva 39. Viherpeittävyys silmämääräisesti järjestyksen mukaan arvioituna (Jurmo 
2018).  

14.1.1 Tutkimusmenetelmän tulos U. Mannin. Whitneyn testillä   

Valokuvat oli kokeessa järjestetty viherpeittävyyden mukaan sijalukujärjestykseen. Kas-
vualustan tuotteistamiseen suositellaan tämän kokeen perusteella käytettäväksi seosma-
teriaaleja, jotka ovat tuotantonumeroltaan RR33/ S5, RR30/ S2, RR29/ S1 ja RR34/ S6.   
Tässä kokeessa on käytetty Mann-Whitneyn ei-parametristä testiä. Testi perustuu järjes-
tyslukujakaumien tarkasteluun eli havainnot on muutettu järjestysluvuiksi (Kuva 40, 41, 
42, 43 ja 44).   
 
 

Viherpeittävyys kasvualustavalinnoissa valintakoe

Maksujen seuranta

Järjestysluvun yhteissumma kahdeksalla eri materiaaliseoksella Laskentatietoihin      

Kasvualustat Sekoitetut materiaalit Numero Valintakoe Järjestys Yhteensä

RR33 S5 hiekka, lietekomposti, murske, turvehiekka 1 724

RR30 S2 hiekka, murske, viher- ja biokomposti 2 650

RR29 S1 hiekka, viher- ja biokomposti 3 631

RR34 S6 viher- ja biokomposti, hiekka 4 586

MP metsäpirtin multa 5 540

RR31 S3 murske, turvehiekka, viher- ja biokomposti 6 508

RR32 S4 hiekka, lietekomposti, turvehiekka 7 456

RR35 S7 turve, viher- ja biokomposti, hiekka 8 390
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Kuva 40. Tilastot laadittiin JMP -ohjelmalla kasvualustaseosten järjestyssijalukujen pe-
rusteella (Jurmo 2018).   

 

 
 

Kuva 41. Kasvualustaseoksittain järjestysluvun sijalukujen summat yhteenlaskettuna 
laadittu tilasto (Jurmo 2018). 
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Kuva 42. Kasvualustaseoksittain järjestysluvun mukaisesti laadittu jmp -tilasto (Jurmo 
2018).  

 

 

Kuva 43. Viherpeittävyys silmämääräisesti järjestyksen mukaan arvioituna (Jurmo 
2018). 
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Kuva 44. Kasvualustaseoksien järjestyslukutaulukosta muodostettiin kaksi eri ryhmää, 
joista ryhmässä 1 on tiheä viherpeittävyys ja ryhmässä 2 harvempi viherpeit-
tävyys (Jurmo 2018). 

14.1.2 Kasvualustan käyttösuositukset 

Käyttösuositus perustuu kasvualustakokeen tuloksiin, jonka mukaisesti kasvualustasuosi-
tus on laadittu koealueen viherpeittävyyden mukaisesti. Hyvä viherpeittävyys oli kasvu-
kauden aikana kasvualustoissa RR33/ S5, RR30/ S2, RR29/ S1 ja RR34/ S6 . Hyvä viherpeit-
tävyyden tulos itämis- ja taimettumisvaiheen alussa oli S1, S4, S5, S6, MP (Taulukko 10).  

Taulukko 10. Kasvualustojen viherpeittävyys ja soveltuvuus määriteltyihin 
kohteisiin (Jurmo 2018). 

 

VIHERPEITTÄVYYS 18.6.2018

Kasvualustasekoitusten soveltuvuus erilaisiin  viherrakennus- Hyvä viherpeittävyys Melko hyvä viherpeittävyys

kohteisiin viherpeittävyyden mukaisesti

Nurmikot, rajoitetut kasvualustat,

puut, pensaat ja perennat. S5, S2, S1 S6, MP, S3, S4, S7

Karut ja kuivat alueet

Nopean itävyyden vaativa alue S1, S4, S5, S6 , MP S2, S3, S7

Pilot 2015 S1 Pilot 2015 S2 Pilot 2015 S3 Pilot 2015 S4

Kauhat Raaka-aine Kauhat Raaka-aine Kauhat Raaka-aine Kauhat Raaka-aine

6 Kekkilä 3C hiekka 3 Kekkilä 3C hiekka 5 KaM 0-6 mm (0-8 mm) 2 Rudus hiekka

2 viherjätekomposti 3 KaM 0-6 mm (0-8 mm) 1 Turvehiekka 3 Lietekomposti

2 biojätekomposti 2 viherjätekomposti 2 viherjätekomposti 1 Turvehiekka

2 biojätekomposti 2 biojätekomposti

Pilot 2015 S5 Pilot 2015 S6 Pilot 2015 S7 MP Metsäpirtin

Raaka-aine Nurmikkomulta

Kauhat Raaka-aine Kauhat Raaka-aine Kauhat Raaka-aine Määrä Raaka-aine

2 Rudus hiekka 3 Viherjätekomposti 2 Turve 1m3 Lietettä

6 Lietekomposti (koesekoitus 2) 1 Biojätekomposti 1 Biojätekomposti 1m3 turvetta

1 KaM 0-6 mm (0-8 mm) 5 Kekkilä 3C hiekka 1 Viherjätekomposti 0,6 tonnia hiekkaa

1 turvehiekka 6 Kekkilä 3C hiekka 15 kg biotiittiä
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Käyttösuosituksien laadinta perustuu Viherympäristöliiton laatimien kasvualustasuositus-
ten ohjeen mukaan vertaamalla rakeisuuskäyrien ja ravinnepitoisuuksien tuloksia huomi-
oiden rakennuskohteen tarvitseman kasvillisuuden kasvuolosuhteet ja pyritty ennaltaeh-
käisemään haitallisia ympäristövaikutuksia. Käyttökohde esimerkiksi suljettavien kaato-
paikkojen ylimmässä pintarakenteessa (Taulukko 11).  
 

Taulukko 11. Kasvualustojen soveltuvuus viherrakennuskohteisiin (Jurmo 
2018). 

 

 
 

14.2 Bio- ja viherjätteiden soveltuvuus kasvualustan valmistukseen 

Biojätteeksi luokitellaan kotitalouksien elintarvikejätteet tai laitosten ruuantuotannossa 
muodostuvat eloperäiset jätteet. Laitoskäsittelyn ja jälkikompostoinnin jälkeen valmis 
komposti soveltuu kasvualustojen valmistukseen. Kompostointilaitoksessa käsitelty bio-
jäte sisältää paljon ravinteita ja pH on korkealla tasolla sekä materiaali on humuspitoista. 
Valmis komposti soveltuu kasvualustojen valmistuksen seosaineeksi, kun huomioidaan 
lopullisen jalostetun tuotteen ravinnemäärien täyttävän lainsäädännön asettamat laatu-
vaatimukset.          
 
 Viherjätteeksi luokitellaan puiden lehdet, puutarhakasvit ja haravointijäte. Viherjätteisiin 
sekoitetaan risuhaketta ja sekoitetusta materiaalista kasataan kompostiaumoja, joita 
kompostoidaan viherjätekentällä. Valmis viherjätekomposti soveltuu kasvualustojen 
seosaineeksi, kun tavoitteena on valmistaa vähäravinteista kasvualustaa. Valmis viherjä-
tekomposti seulotaan ja on tämän jälkeen valmista kasvualustatuotantoon.     

Kasvualustasekoitusten soveltuvuus erilaisiin  viherrakennus- Hyvä soveltuvuus Melko hyvä soveltuvuus Huono soveltuvuus

kohteisiin viherrakennusmaa-analyysin mukaisesti

Nurmikot AI-III kotipihat S1, S4, S5 S6, S7 S2, S3. MP

Vaateliaat puut, pensaat ja perennat sekä rajoitetut S1, S5, S6 S4, S7 S2,S3, MP

kasvualustat

Vaatimattomat puut, pensaat ja perennat, S1, S7, S6, S4, S5, MP S2, S3

havut ja varvut

Karut alueet ja kuivat niityt S1, S7, S6, S4, S5, MP

Pilot 2015 S1 Pilot 2015 S2 Pilot 2015 S3 Pilot 2015 S4

Kauhat Raaka-aine Kauhat Raaka-aine Kauhat Raaka-aine Kauhat Raaka-aine

6 Kekkilä 3C hiekka 3 Kekkilä 3C hiekka 5 KaM 0-6 mm (0-8 mm) 2 Rudus hiekka

2 viherjätekomposti 3 KaM 0-6 mm (0-8 mm) 1 Turvehiekka 3 Lietekomposti

2 biojätekomposti 2 viherjätekomposti 2 viherjätekomposti 1 Turvehiekka

2 biojätekomposti 2 biojätekomposti

MP

Pilot 2015 S5 Pilot 2015 S6 Pilot 2015 S7 Metsäpirtin Nurmikomulta

Kauhat Raaka-aine 3 Viherjätekomposti 2 Turve 1m3 Komposti

2 Rudus hiekka 1 Biojätekomposti 1 Biojätekomposti 60 litraa turvetta

6 Lietekomposti (koesekoitus 2) 5 Kekkilä 3C hiekka 1 Viherjätekomposti 0,6 tonnia savespitoista

1 KaM 0-6 mm (0-8 mm) 6 Kekkilä 3C hiekka hiekkaa

1 turvehiekka
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14.2.1 Kompostoitujen materiaalien seossuhteiden suositukset   

Erilaisten kasvualustojen kokeessa tuloksena on, että fyysisiltä ominaisuuksiltaan hiekka 
ja murske sekä humuspitoisin kasvualustamateriaali soveltuu viherrakentamiseen parhai-
ten. Kalliomurskeen käyttö ainoana kiviaineksen korvaavana seosaineena kasvualustan 
valmistuksessa aiheuttaa ajan kuluessa viheralueen tiivistymistä murskeen terävien rakei-
den kiilautuessa toisiaan vasten. Hiekan ja murskeen käytön yhdistäminen kasvualustan 
valmistuksessa kiviainespitoisena materiaalina on suositeltavaa tiivistymisen ehkäise-
miseksi (Kuva 45).  
 
  

 
 

Kuva 45. Kasvualustaseoksessa käytetyn murskeen määrä (Jurmo 2018).  

 
Viljavuustutkimuksessa ravinnearvoissa on korkeita pitoisuuksia. Johtoluku oli viidessä se-
koituksessa yli ohjearvojen ja kahdessa ohjearvojen mukainen. Johtokyky esittää ravinne-
suolojen määrää kasvualustassa.  Korkea johtokyky aiheuttaa kasvien vedenottoon ongel-
mia. Kasvualustan ravinnemääristä pH on liian korkealla tasolla kuudessa eri sekoituk-
sessa ja yhdessä melko hyvä.    
 
Orgaanisen aineksen määrät olivat aika alhaisia jääden ohjearvojen tavoitteesta. Valmis-
tettavan kasvualustan tavoitearvon rajat tulisi määrittää. Orgaaninen aines parantaa kas-
vualustan ravinteiden ja veden pidätyskykyä mutta voi lisätä tiivistymistä ja pinnan alen-
tumista.      
 
Tämän kokeen perusteella voidaan suositella kasvualustaksi humuspitoista kompostista 
valmistettua materiaalia, jossa kiviainespitoisena sekoitusmateriaalina käytetään hiekkaa 
ja mursketta. Hiekan ja murskeen käyttö mullan valmistuksessa on potentiaalisesti teho-
kas keino estää tiivistymistä.  
 
Viheraluerakentamisen tarpeisiin valmistettavien asiakkaille myytävien tuotteiden olisi 
toivottavaa säilyttää mahdollisimman pitkään kasvualustan hyvät ominaisuudet tuotteen 
valmistajan hyvän maineen kehittymiselle ja säilymiselle.       
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14.2.2 Materiaalien käyttö viherrakennuskohteissa  

Suunnittelu- tai rakennuskohteessa on tärkeää huomioida kohteen vaatimat olosuhteet, 
soveltuvuus istutettaville kasvilajeille, rakennettavan kasvualustan kerrospaksuus, tiivis-
tyminen, ravinteisuus, raekoko, vedenpidätyskyky, tilattavan tuotteen laatu/ tuotese-
loste.  Aluesuunnittelussa on suositeltavaa kartoittaa rakennuskohteen maalajit ja niiden 
ominaisuudet, jotta viherrakennusvaiheessa tilattavat kasvualustamateriaalit soveltuvat 
kohteeseen. Kierrätetyillä kompostipitoisilla kasvualustoilla tai kohteessa olevaan perus-
maahan kompostia sekoittamalla saadaan aikaan ravinteita sitova, vedenpidätyskykyinen 
ja eloperäinen istutusalue.        
 
Huomioiden ainoastaan ravinneanalyysit osoittautuivat kasvualustavaihtoehdot Pilot S5, 
S2, S1 ja S6. suositeltavimmiksi viherrakentamiseen. Alhaisimman pH johdosta S7 kasvu-
alustaa voidaan käyttää vähäravinteista kasvualustaa tarvittaviin viherrakennuskohtei-
siin.  
 
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen kaatopaikan pintarakennekerroksen materiaaliva-
linnassa on suositeltavaa huomioida viherrakennuskohteen erityislaatuisuus. Pintaraken-
nekerroksen ja kasvualustan materiaalien seossuhteiden valinnassa suositeltavien ravin-
teiden määrien, kohteen sijainnin, kaltevuuden ja materiaalien sijoittamisen suunnitte-
lulla saadaan valittua viherrakennuskohteeseen parhaiten soveltuva kasvualusta.             

14.2.3 Kompostin käyttömäärien kasvun edistäminen tulevaisuudessa 

Kasvualustojen valmistuksessa on erittäin tärkeää erilaisten kompostien käyttö yhtenä 
seossuhteen osana tarkoituksena korvata turpeen osuutta seosmateriaalina. Tulevaisuu-
dessa kierrätettyjen seosmateriaalien on tarkoitus korvata neitseellisten ja puhtaiden 
maa-ainesten käyttöä. Turpeen käyttöä voidaan suositella korvattavaksi kokonaan tai 
osittain valmiilla kompostimateriaalilla. Kasvualustaseoksien ravinteiden määriä voidaan 
korottaa lisäämällä ravinteikasta kompostia viherrakennuskohteisiin, joihin on suunni-
teltu ravinteita tarvitseva kasvillisuus. Vähäravinteista kasvualustaa tarvitseviin kohteisiin 
suositeltavaa on seoksissa lisätä kompostiin suurempia määriä alhaisen ravinnepitoisuu-
den omaavia materiaaleja. 
 
Kaatopaikkojen pintarakenteen kasvualustakerroksessa käytettävien jätteestä jalostettu-
jen materiaalien ravinnepitoisuuksien vaikutukset alueen muuhun toimintaan on suosi-
teltavaa huomioida rakentamisen suunnitteluvaiheessa. Kasvualustan ravinteiden pidät-
tävyys, kantavuus ja soveltuvuus rakennuskohteeseen vaatii tutkimista ja yhteistyötä ma-
teriaalien käsittelijöiden ja alueen toimijoiden kanssa. Kompostia voidaan käyttää kasvu-
alustan seosmateriaalina, kun huomioidaan ravinteiden pidätysominaisuudet ja osoite-
taan ettei riskinä ole hulevesien pitoisuuksien nousu. Kasvualustojen tutkimustuloksia 
hyödyntämällä kompostin käyttömääriä saadaan lisättyä yhtenä seosmateriaalina, kun 
pyritään lisäämään jalostettujen tuotteiden määriä.              
 
Ravinteiden huuhtoumista ja kasvualustan sisältämien muiden aineiden pitoisuuksia tulisi 
tutkia, jotta kasvualustatuotannon alalla ei jäädä arvailujen varaan siitä sisältääkö jalos-
tettu tuote epätoivottuja aineita. Ruokatuotannon tarvitsemat lannoitemäärät voidaan 
korvata kierrätetyillä jalostetuilla tuotteilla, jos panostetaan lannoite- ja kasvualustojen 
tutkimuksen kehittämiseen. Suositeltavaa on panostaa resursseja markkinoinnin kehittä-
miseen HSY:n omana toimintana tai ulkopuolisen yrityksen avulla.    

14.3 Liiketoimintamallin palveluiden kehittäminen 

Liiketoiminta-mallin suunnittelussa on suositeltavaa valita alue, jossa toiminta tapahtuu 
mahdollisimman lähellä saapuvia asiakkaita. Asiakkaille tulee järjestää jätteiden tuonnin 
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lisäksi mahdollisuus tutustua alueiden palveluihin, kaupallisiin jalostettuihin tuotteisiin ja 
niiden myyntiin sekä hyvään palveluun asioidessaan alueen toimipisteissä. Tulevaisuu-
dessa tavoitteena on, että Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella toimii uusi, mai-
neikas, toimiva, asiakasystävällinen liiketoiminta-alue, joka tarjoaa kiertotalouden uusia 
palveluita tuotteineen. Palveluihin ja tuotteistamiseen panostamalla liiketoimintaa kehi-
tetään ja uusien toimintojen sekä yritysten on mahdollista kasvaa liiketaloudellisesti ai-
kaisempaa suuremmaksi.  
 
Alueen ympäristöön on tulossa myöhemmin asunto- ja työpaikkarakentamista, josta seu-
raa tarve löytää lähialueelta toimitiloja ja kenttäalueita yritystoimintaa varten. Valmis 
Infra toiminta-alueineen luo yrityksille hyvät toimintaedellytykset ja tarkoitus on saada 
alueelle alan yrityksiä harjoittamaan yritystoimintaa Ämmässuon ekoteollisuuskeskuk-
sessa.     
 
Jalostettujen materiaalien käsittelyhinta saattaa nousta liian korkeaksi verrattuna neit-
seellisiin materiaaleihin mutta kehittämällä uutta käsittelytekniikkaa on mahdollista 
saada valmistuskustannukset laskemaan. Koneteknologian kehityksen lisäämiseksi kan-
nattavaa olisi panostaa koetoimintoihin aikaisempaa enemmän resursseja tarkoituksena 
saada käyttöön uusimpia ja kehittyneempiä koneita sekä laitteita.    
 
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen liiketoiminnan vahvuuksina on alueen hyvä infra, yh-
teisön kokemus materiaalien jalostamisesta ja kehittämisestä. Tärkeä arvo on alueen ym-
päristölupa, joka mahdollistaa jätteiden käsittelyn, jatkojalostamisen ja ulkopuolisten yri-
tysten toiminnan alueella  
 
Uuden liiketoiminta-alueen mahdollisuutena nähdään, että tulevaisuudessa saadaan ke-
hitettyä yhteistyötä kaupallisten toimijoiden kanssa, panostettua kierrätysmateriaalien 
tuotteistamiseen, alueen liiketoiminnan kasvuun ja asiakkaiden entistä laajempialaiseen 
asiantuntevaan palveluun. Toimivan palvelualueen sijainti lähellä pääväyliä on yrityksille 
tulevaisuudessa varmasti tärkeä arvo, jota arvostetaan.  

14.3.1 Asiakkaan tarpeet huomioiva liiketoimintatapa 

Alueen toimintojen kehittämiseksi tulevaisuutta varten on suositeltavaa laatia liiketoi-
mintasuunnitelma, jossa laajasti esitetään alueen mahdolliset tulevaisuuden toiminnot ja 
kehitystyön tarve kiertotalouden uusimmat tavoitteet huomioiden ja ideoiden ennakko-
luulottomasti tulevaisuuden jalostettuja tuotteita. Liiketoimintasuunnitelman tulee huo-
mioida asiakkaiden nykyiset ja tulevat tarpeet. Alaa koskeva lainmuutos tulee vaikutta-
maan yksikön toimintoihin, josta seuraa kehitys- ja muutostarpeita. Tulevaisuuden ja 
mahdollisten liiketoimintatapojen selvittämistä tarvitaan valmistautuessa tuleviin muu-
toksiin.     
 
Markkinointisuunnitelman avulla on mahdollista selvittää asiakasryhmät, joille markki-
nointi on kannattavaa kohdistaa, palveluiden tarpeet, asiakasmäärät, kilpailutilanne, or-
ganisaatiot, budjetit, myynnin ja asiakaspalvelun tarve. Myynti -ja reklamointiprosessi-
kaavioiden avulla on esitetty kierrätysmateriaalien myyntiin liittyvät prosessit Kuva 46, 
47,48 ja 49).     
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Kuva 46. Kierrätysmateriaalien myyntiprosessikaavio (Jurmo 2017). 

 

 
 

Kuva 47. Kierrätysmateriaalien myyntiprosessi (Jurmo 2017). 
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Kuva 48. Kierrätysmateriaalien reklamointiprosessi kaavio (Jurmo 2017). 

 

 

Kuva 49. Kierrätysmateriaalien reklamointiprosessi (Jurmo 2017). 

14.3.2 Digitalisaation muutosvaikutukset toimintoihin 

Uusien asiakas- ja palvelujärjestelmien käyttöönottamisella saadaan tehostettua asiakas-
palvelua ja kuormien punnituspalveluita. Sähköisten uusien järjestelmien myötä palvelut 
nopeutuvat ja asiointi erilaisten toimintojen kanssa helpottuu. Uudet järjestelmät aiheut-
tavat asiakkaille ja henkilökunnalle tarpeen opetella sähköisten järjestelmien käyttöönot-
toa. Muutosvastarintaa tapahtuu uusien järjestelmien käyttöönotossa mutta tottumisvai-
heen jälkeen palvelut sujuvat aikaisempaa paremmin.     
 
Käytössä olevien ohjelmien uusiminen on ajankohtaista digitalisaation muutosten joh-
dosta. Sähköisesti täytettävät lomakkeet, asiakkaiden asiointia helpottavat tunnistuslait-
teet, tapahtuma ja asiakastietojen sähköinen raportointi ja muut asiakkaiden  
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tarpeet täyttäviä järjestelmiä tarvitaan eri toimintojen käyttöön.       

14.3.3 Punnitus- ja asiakasjärjestelmien jatkokehittäminen 

Punnitus- ja vaakajärjestelmän ohjelmistoon kohdistuu kehittämistarpeita. Järjestelmän 
uusintaa suunniteltaessa ohjelman toimintaan ja yhteensopivuuteen muiden järjestel-
mien kanssa on suositeltavaa panostaa kehitystyöhön, jotta kokonaispalvelu on asiakas-
ystävällistä ja laadukasta. Punnitus -ja vaakajärjestelmällä hoidetaan Ämmässuon ekote-
ollisuuskeskukseen saapuvia jätekuormia ja alueelta ulos myytäviä kasvualusta-, kom-
posti-, hake- ja jalostettuja materiaaleja. Vaakajärjestelmän kehittämistyössä suositelta-
vaa on huomioida saapuvien ja lähtevien kuormien käsittelyn samanarvoisuuteen.             
 
Järjestelmän kehitysvaiheessa olisi mahdollista harkita siirrettävää punnituslaitteistoa, 
jota pystyy siirtämään alueella tarpeen mukaan. Punnitustiedot siirtyvät vaakaohjelmaan 
ja toimintaa pystytään seuraamaan valvontakameroilla. Alueeseen kohdistuvien jatku-
vien muutosten perusteella järjestelmien jatkokehittämisen vuoksi muutosten ennakointi 
on tärkeää huomioida.  
 
Käytössä olevien punnitus- ja raportointiohjelmistojen käyttöön kohdistuu muutospai-
neita, kun uusia toimintatapoja otetaan käyttöön. Vanhoihin järjestelmiin on vaikea liittää 
lisälaitteita ja muita toimintoja. Materiaalivirtojen punnitsemisen, laskuttamisen ja mak-
samisen on toimittava luotettavasti ja oltava toiminnoiltaan asiakasystävällinen. Langat-
tomien laitteiden ja vakiokuljettajien itsenäisesti suorittamien punnitusten on oltava toi-
minnoiltaan varmoja ja luotettavia pitkälle tulevaisuuteen.  
 
Punnitus- ja vaakajärjestelmiä kehitettäessä on tärkeää huomioida toiminnon henkilö-
kunnan toiveet ja muutostarpeet. Henkilökunnan edustajien osallistuminen järjestelmien 
hankintaan suunnittelu-, hankinta- ja toteutusvaiheessa vähentää käyttöönottovaiheen 
ongelmia. Muutosvastarintaa voidaan vähentää, kun henkilökunta on saanut olla mukana 
kehitys -ja valintatyössä uusien järjestelmien hankinnassa.        
 
Asiakasjärjestelmien kehittyminen nykyisin suuntaan, jossa asiakas voi kirjautua sisään 
järjestelmiin ja hakea omia tietojaan on tulevaisuudessa oltava mahdollista. Asiakasjär-
jestelmien muuttaminen ja kehittäminen siirtymällä käyttämään uudempia joustavampia 
järjestelmiä parantaa asiakaspalvelun laatua.  
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KASVUALUSTOJEN SEOSSUHTEET

Kasvualustojen sekoitussuhteet tehtiin mullanvalmistusohjeen mukaisesti.

Koe-erät Pilot S1 – S7. %

Pilot 2015 S1 15 sekoituserää, seulonta 100 m3/h

Kauhat Raaka-aine

6 Kekkilä 3C hiekka 60

2 viherjätekomposti 20

2 biojätekomposti 20

Pilot 2015 S2 10 sekoituserää, seulonta 150 m3/h

Kauhat Raaka-aine

3 Kekkilä 3C hiekka 30

3 KaM 0-6 mm (0-8 mm) 30

2 viherjätekomposti 20

2 biojätekomposti 20

Pilot 2015 S3 10 sekoituserää, seulonta 200 m3/h

Kauhat Raaka-aine

5 KaM 0-6 mm (0-8 mm) 50

1 Turvehiekka 10

2 viherjätekomposti 20

2 biojätekomposti 20

Pilot 2015 S4 17 sekoituserää, seulonta 100 m3/h

Kauhat Raaka-aine

2 Rudus hiekka 33

3 Lietekomposti (koesekoitus 1) 50

1 Turvehiekka 17

Pilot 2015 S5 11,5 sekoituserää, josta vain osa

seulottiin märkyyden takia.

Kauhat Raaka-aine seulonta 20 m3/h

2 Rudus hiekka 20

6 Lietekomposti (koesekoitus 2) 60

1 KaM 0-6 mm (0-8 mm) 10

1 turvehiekka 10

Pilot 2015 S6 1 sekoituserä

3 Viherjätekomposti 33

1 Biojätekomposti 11

5 Kekkilä 3C hiekka 56

Pilot 2015 S7 1 sekoituserä

2 Turve 20

1 Biojätekomposti 10

1 Viherjätekomposti 10

6 Kekkilä 3C hiekka 60
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