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Hyvä asiakkaamme,

biojäte on tärkeä mullan- ja energiantuotannon raaka-aine ja sen  
lajittelua koskeviin säännöksiin on tullut muutoksia. Espoossa,  
Kauniaisissa ja Kirkkonummella biojäte tulee lajitella erikseen  
sekajätteestä 1.7.2023 alkaen kaikilla asuinkiinteistöillä,  
vapaa-ajankiinteistöjä lukuun ottamatta.  

Vaihtoehdot biojätteen lajitteluun ja käsittelyyn kiinteistöllä ovat seuraavat: 

1. HSY:n biojäteastia, tyhjennys yhden, kahden tai neljän viikon välein 
2. Oma kompostori, omatoiminen kompostointi kiinteistöllä  

Jos kompostoit elintarvikejätteet ympäri vuoden kiinteistöllä, et tarvitse HSY:n  
biojäte-astiaa. Jos kuitenkin kompostoit vain osan vuodesta, toimitamme kiinteistölle 
biojäteastian. Biojäteastia tarvitaan lisäksi, jos kiinteistöllä on useampi asunto, ja kaikki 
eivät osallistu kompostointiin. 

Kirjeen liitteenä olevasta esitteestä voit tutustua tarkemmin eri vaihtoehtoihin biojätteen 
lajittelun ja keräyksen järjestämiseksi kiinteistölläsi. Löydät samat asiat myös verkkosi-
vuiltamme osoitteesta hsy.fi/biojatekerays.

Valitse kiinteistöllesi sopiva vaihtoehto ja  
ilmoita se viimeistään 15.1.2023 

Jos haluat tilata kiinteistöllesi HSY:n biojäteastian: 

• Tutustu kirjeen liitteessä oleviin vaihtoehtoihin. 

• Tilaa palvelu verkkolomakkeella osoitteesta hsy.fi/biojatekerays.  
Lomakkeella kysytään jätepalvelutunnusta, jonka löydät kirjeen yläosasta. 

• Toimitamme astian kiinteistöllesi touko–kesäkuussa 2023.  

• Voit halutessasi ottaa jäteastian käyttöön heti sen saavuttua kiinteistölle,  
jolloin myös laskutus tyhjennyksistä alkaa ennen heinäkuuta. Käännä »
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Jos aloitat elintarvikejätteen kompostoinnin kiinteistölläsi tai kompostoit jo: 

• Ilmoita valintasi 15.1. mennessä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta  
hsy.fi/biojatekerays. Tarvitsemme tiedon, jotta emme tilaa kiinteistölle 
biojäteastiaa. Lomakkeella kysytyn jätepalvelutunnuksesi löydät  
tämän kirjeen yläosasta.  

• Hanki tarvittaessa kyseiseen tarpeeseen soveltuva kompostori  
ja ota se käyttöön 1.7.2023 mennessä. 

• Tee kompostointi-ilmoitus HSY:lle kahden kuukauden kuluessa  
kompostoinnin aloittamisesta. Verkkosivultamme hsy.fi/kompostointi  
löydät kompostointioppaan sekä linkin verkkolomakkeelle, jolla  
kompostointi-ilmoituksen tekeminen käy kätevästi. Lomakkeella  
kysytyn jätepalvelutunnuksesi löydät tämän kirjeen yläosasta.  

Huomaathan, että jos et tee ilmoitusta määräpäivään mennessä, toimitamme sinulle 
automaattisesti kahden viikon välein tyhjennettävän biojäteastian. Määräpäivän  
jälkeen emme ota muutoksia vastaan. Mikäli haluat astiatoimituksen jälkeen tehdä  
palvelulle muutoksen, joka vaatii uuden astiakuljetuksen, veloitamme siitä maksun. 

Tervetuloa infotilaisuuteen keskiviikkona 7.12.2022 klo 17–18  

Järjestämme biojätteen erilliskeräyksestä 1–4 asunnon kiinteistöillä infotilaisuuden, jossa 
kerromme biojätteen lajittelua uudistavista säännöksistä, kiinteistön vaihtoehdoista laji-
tella ja käsitellä biojätettä sekä miten kiinteistön haltija voi itse vaikuttaa jätekustannuk-
siin. Järjestämme tilaisuuden verkossa ja siitä tehdään tallenne.  

• Tilaisuuden verkko-osoite sekä myöhemmin tallenne  
löytyvät sivulta hsy.fi/biojatekerays.

Parhaiten osallistuminen onnistuu tietokoneella. Jos haluat osallistua puhelimella, lataa 
siihen ensin Teams-sovellus.  

Voit esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä etukäteen vastaamalla kyselyyn, jonka löydät 
samalta verkkosivulta. Tarkistathan ennen kysymyksen esittämistä, että tieto ei löydy 
verkkosivulle tekemästämme kysymys-vastaus-listasta. Otamme 28.11. mennessä tulleet 
kysymykset huomioon illan esityksessä tai vastaamme niihin joko tilaisuudessa tai  
verkkosivuillamme. 

Kierrätysterveisin, 

Juho Nuutinen 
Käyttöpäällikkö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY 
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