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Risunkeräys (toukokuu)

Omakotiasujan jätehuoltopalvelut pääkaupunkiseudulla 

Käyttökelpoiset tavarat
– Kierrätyskeskukset

– Kirpputorit

– Internetin kauppapaikat

Sortti-asemat: 
– Kivikko 

– Konala  

– Ämmässuo

– Ruskeasanta 

– Jorvas

Remontti- ja puutarhajäte, 

huonekalut, sähkölaitteet, 

vaarallinen jäte jne.

Kiertävä keräysauto

- vaarallinen jäte

- metalliromu

- sähkölaitteet

Vaarallisten jätteiden 

keräyskontit

(n. 60 kpl)

– Lääkkeet apteekkiin

– Paristot kauppaan

Kierrätyspisteet 

(n. 130 kpl)

– Lasipakkaukset

– Paperi

– Kartonki

– Metalli

– Käyttökelpoiset 

tekstiilit

– Muovipakkaukset 

www.kierratys.info

Nouto-Sortti isoille esineille Sako- ja umpikaivolietteiden 

kuljetus



Jäteastian yhteiskäyttö

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat 

tehdä sopimuksen yhteisen jäteastian 

käytöstä

Sopimus koskee kaikkia kiinteistöltä 

kerättäviä jätelajeja 



Hyvä tietää kompostoinnista

• Keittiöbiojätteen 
kompostointiin tarvitset 
haittaeläimiltä suojatun 
kompostisäiliön. Jos 
kompostoit ympärivuotisesti, 
astian pitää olla 
lämpöeristetty.

• Puutarhajätettä voi 
kompostoida siistissä, 
hoidetussa avokompostissa, 
esimerkiksi kehikossa.

• Käymäläjätteen 
kompostointiin tarvitset 
tarkoitukseen suunnitellun 
kompostoivan käymälän.



Hyvä tietää kompostoinnista
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• Komposti on sijoitettava ja 

hoidettava niin, ettei siitä 

aiheudu haittaa terveydelle tai 

ympäristölle.

• Huomioi naapurit kompostorin 

paikkaa valitessasi. Pyri 

sijoittamaan komposti 

vähintään viiden metrin 

päähän naapuritontin rajasta.

• Jos kompostoit 

elintarvikejätettä ja 

käymäläjätettä, sinun on 

tehtävä kompostointi-ilmoitus.



Kompostiin voi laittaa kaikkea 

maatuvaa

• ruokajätteet, pehmopaperit

• teepussit, suodatinpussit

• kahvinporot

• munankuoret

• pienet luut

• kasvien osat 

• kukkamultaa

Kompostiin ei saa laittaa

• tuhkaa, kalkkia

• tupakantumppeja, 

pölynimuripusseja

• Muita kompostoitumattomia 

materiaaleja eikä vaarallisia 

jätteitä

Mitä voi kompostoida?
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Kompostin täyttö kerroksittain



Kompostin täyttö

3 + 1



Oksat ja risut
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• Kompostiin tai Sortti-asemalle

• Sortti-asemalla

• Otamme vastaan 

puutarhajätettä, risuja sekä 

pieniä eriä maa-aineksia

• Lajittele ne kaikki erilleen 

Sortti-asemalla 

• Lajittele mädäntyneet/ 

lahonneet risut ja 

oksat puutarhajätteeseen

• Puunrungot kelpaavat 

lahonneenakin risujätteeseen

• Kuntien ympäristönsuojelu-

määräykset kieltävät risujen ja 

lehtien polton pihalla taajama-

alueilla



Kokeilemme monilokeroista jäteastiaa rajatulla 

kokeilualueella – aloitus 2019
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Tietoa jäteasioista

Lajitteluohjeita: 
hsy.fi/jateopas
hsy.fi/jatehuolto
kiitoskunlajittelet.fi

Kierrätyspistehaku: 
kierrätys.info 

Viemärietiketti:
hsy.fi/siistiviemari

Esitetilaukset: 
hsy.fi/esitteet

Uutiskirjeiden tilaukset: 
hsy.fi/ajankohtaista

HSY Facebookissa
www.facebook.com/helsinginseudunymparistopalvelut 
www.facebook.com/fiksuvahentaajatetta 
HSY Twitterissä @hsy_fi



Kysymykset 1/2
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Voiko ylimääräisiä omenia laittaa puutarhajätekompostiin?

• Avoimeen puutarhajätekompostiin ei suositella laitettavaksi 

omenoita, sillä ne saattavat houkutella haittaeläimiä.

• Talousjätekompostoriin käyttökelvottomia omenoita voi laittaa. 

• Ylimääräiset omenat voi tuoda HSY:n Sortti-asemille muusta 

puutarhajätteestä erilleen lajiteltuna. 

• Bio- tai sekajäteastiaan omenoita kannattaa laittaa vähän kerrallaan, 

jottei astia tule liian painavaksi siirtää.

• Ylimääräiset syömäkelpoiset omenat kannattaa lahjoittaa pois. 

Voiko kalanperkuujätteitä laittaa keittiöbiojätteen kompostiin?

• Kyllä. Eläinperäinen jäte, erityisesti kalanperkuutähteet, on 

haudattava syvemmälle massan joukkoon ja peitettävä huolellisesti 

hajun ja kärpästen välttämiseksi. Jos kompostissa on mädäntyneen 

hajua, voi syynä olla huonosti peitetty liha- tai kalajäte.



Kysymykset: 2/2
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Mihin kierrätyspisteiden määrä perustuu ja voiko omalle alueelle 

ehdottaa uutta kierrätyspistettä?

• Pahoittelemme, mutta HSY:n alueelle ei tulla rakentamaan uusia 

kierrätyspisteitä. Poikkeuksena tästä ovat uudet isot 

pientaloasuinalueet sekä esimerkiksi maankäytön muutosten vuoksi 

poistuvia kierrätyspisteitä korvaavat pisteet. Uusia pisteitä ei 

rakenneta, sillä tuottajien vastuulle pakkausasetuksessa määritetty 

keräyspistemäärä on alueellamme täynnä. Tuottajat on velvoitettu 

järjestämään Suomeen 1850 lasi-, metalli- ja kartonkipakkausten 

keräyspistettä ja 500 muovipakkausten keräyspistettä.


