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Hyvä asiakkaamme,

olet tehnyt meille kompostointi-ilmoituksen. Jos edelleen  
kompostoit kiinteistölläsi elintarvikejätettä, ole hyvä ja päivitä  
kompostointi-ilmoituksesi. 

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

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  

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 jatkat elintarvikejätteen kompostointia kiinteistölläsi: 

• Päivitä ilmoituksesi HSY:lle. Katso ohje kirjeen lopusta.   

Lomakkeella kysytyn jätepalvelutunnuksesi löydät tämän kirjeen yläosasta.  
Ilmoitus on voimassa viisi vuotta. Pelkän puutarhajätteen kompostointia  
ei tarvitse ilmoittaa.   Käännä »
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Jos haluat tilata kiinteistöllesi HSY:n biojäteastian: 

• Tutustu kirjeen liitteessä oleviin vaihtoehtoihin. 

• Tilaa palvelu verkkolomakkeella. Katso ohje kirjeen lopusta.  
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. 

Kiinnostaako kimppakeräys? 

Lähekkäin sijaitsevat naapurit voivat jakaa jätehuollon kustannuksia ja tehdä  
sopimuksen yhteisen jäteastian käytöstä. Lue lisää kirjeen liitteenä olevasta esitteestä. 
Myös kompostori voi olla yhteinen.

Osoitteesta hsy.fi/biojatekerays löydät lomakkeen, jolla voit  
tilata biojäte palvelun, tehdä yhteiskäyttösopimuksen sekä ilmoittaa  
kompostoinnista. 

Yhteiskäyttösopimusta ei voi tehdä puhelimitse, koska se vaatii  
tunnistautumisen Suomi.fi-palvelussa. 

Asiakaspalvelumme palvelee puh. (09) 1561 2110.  
Palveluaikamme ovat ma, ke ja pe klo 8.30–15.30,  
ti klo 8.30–11.00 sekä to klo 13.00–15.30.   

Kierrätysterveisin, 

Juho Nuutinen 
Käyttöpäällikkö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY 
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