
HSY järjestää asuinkiinteistöjen jätepalvelut pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. 
Kaikilla 1–4 asunnon kiinteistöillä vapaa-ajanasuntoja lukuun ottamatta tulee lajitella erik-
seen sekajätteen lisäksi biojäte seuraavasti:

• Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi 1.7.2023 alkaen 

• Vantaa 1.1.2024 alkaen 

• Helsinki 1.7.2024 alkaen. 

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  

Jäteastioiden tai kompostorin yhteiskäyttö läheisten naapureiden kanssa on myös mah-
dollista.  Tyhjennettävät jäteastiat tulee sijoittaa kiinteistöllä sisäänajoväylän varteen tai 
tien viereen. Siirtomatka jäteautolle ei saa olla yli 10 metriä.

Käännä »

Biojäte 1–4 asunnon kiinteistöllä

Kiitos kun 
lajittelet,

kierrätetään 
yhdessä! 



Vaihtoehdot biojätteen lajitteluun  

Kiinteistölle toimitettava HSY:n jäteastia ja tyhjennysväli riippuvat tilauksessa ilmoitetus-
ta asukasmäärästä. 1–8 asukkaan kiinteistölle toimitamme tuulettuvan biojäteastian, joka 
tyhjennetään joka neljäs viikko. Yli kahdeksan asukkaan käyttöön toimitamme tavallisen 
biojäteastian, joka tyhjennetään käyttäjämäärästä riippuen kerran viikossa tai joka toinen 
viikko. Voit tilata jäteastian myös yhteiskäyttöön lähinaapureiden kanssa.  

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. Myös kompostori voi olla yhteiskäytössä.

Tuulettuva biojäteastia 

Ilmastoitu muovinen keräysastia, joka säilyttää biojätteen  
kuivempana ja mahdollistaa harvemmat tyhjennykset.  

Tyhjennysväli:  1–8 asukasta = neljä viikkoa.
Tilavuus: 140 l
Koko: Korkeus noin 110 cm, leveys noin 50 cm, syvyys 55 cm.  
Hinta vuonna 2023: 6,87 € / tyhjennys, sisältää alv 24 % 
(sisältää vuokra-astian hinnan)

Tavallinen biojäteastia 

Umpinainen muovinen keräysastia, jonka  
tyhjennysväli on yksi tai enintään kaksi viikkoa.  

Tyhjennysväli:  9–16 asukasta = joka toinen viikko  
 yli 16 asukasta = kerran viikossa.  
Tilavuus: 140 l 
Koko: Korkeus noin 110 cm, leveys noin 50 cm, syvyys 55 cm.  
Hinta vuonna 2023: 6,87 € / tyhjennys, sisältää alv 24 % 
(sisältää vuokra-astian hinnan)

Omatoiminen kompostointi 

Tyhjennettävän biojäteastian käytön sijaan voit 
kompostoida tuottamasi biojätteen ja hyödyntää 
kompostin ravinteet kiinteistölläsi. HSY:llä ei tois-
taiseksi ole tarjota kompostoria, joten se  
pitää hankkia itse. 



Muista tehdä kompostointi-ilmoitus 

Jos kompostoit elintarvikejätettä, siitä pitää tehdä ilmoitus HSY:lle.  
Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa.

Löydät kompostointi-ilmoitusta varten sähköisen lomakkeen verkkosivultamme  
hsy.fi/biojatekerays. Ilmoitus on voimassa viisi vuotta.

Otathan kompostoinnissa huomioon seuraavat seikat:

• Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa  
ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.

• Kompostoida voi myös sisätiloissa (esim. bokashin multatehdas).

• Komposti on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle 
tai ympäristölle. Huomioithan naapurit kompostorin paikkaa valitessasi.

• Kompostin jäätyminen ei estä sen käyttöä talvisin.

• Kompostia tulee tyhjentää säännöllisesti, jotta biojätteet mahtuvat  
kompostoriin (erityisen tärkeää ennen talvea).  
Tutustu kompostointiohjeisiin sivulla hsy.fi/kompostointi.

• Puutarhajätettä voit kompostoida siistissä, hoidetussa avokompostissa, 
esimerkiksi kehikossa. Puutarhajätteen kompostiin ei saa laittaa hedelmiä eikä 
muuta, mikä houkuttelee haittaeläimiä. Jos syömäkelvottomia kausihedelmiä 
on paljon, suosittelemme viemään ne Sortti-asemalle, josta ne päätyvät HSY:n 
biojätteen käsittelylaitokselle. 

Kiinnostaako jätekimppa? 

Voit sopia lähellä asuvien naapureidesi kanssa yhteisen jäteastian tai kompostorin käytös-
tä. Yhteiskäyttö voi koskea mitä tahansa jätelajia, samalla jätehuollon kustannukset piene-
nevät. Jos jäteastia pitää sijoittaa kiinteistön rajan ulkopuolelle, paikasta pitää sopia maan-
omistajan kanssa. Tarvittaessa saat maanomistajan selville Maanmittauslaitokselta.



Yhteiskäyttösopimuksessa tulee olla pääsopija. Pääsopija voi vastaanottaa koko laskun 
tai lasku voidaan lähettää jokaiselle osapuolelle sovitun prosenttiosuuden mukaisesti. 
Pääsopija toimii HSY:n suuntaan yhteyshenkilönä astiatyhjennyksiin liittyen ja huolehtii 
jäteastian käyttäjien eli sopimuksen osakkaiden yhteystietojen ylläpidosta. Yhteiskäyt-
tösopimuksen tekeminen edellyttää jokaiselta osakkaalta tunnistautumista Suomi.fi- 
palvelussa. Siksi yhteiskäyttösopimuksen voi tehdä ainoastaan verkossa, ei puhelimitse.

Näin säästät jätehuoltokustannuksissa

Lajittele biojätteen lisäksi myös pakkausjätteet ja toimita ne keräykseen.  
Kun sekajätteen määrä vähenee, voit harventaa sekajäteastian tyhjennyskertoja.  
Vähemmän tyhjennyksiä – vähemmän laskua.

Sovi kimppakeräyksestä lähinaapureiden kanssa.  
Useampi maksaja – pienempi lasku per osallistuja.

Valitse kotitalouteesi sopiva jäteastian koko ja tyhjennysrytmi. Jos perheessä on vaippa-
ikäisiä, yleensä tarvitaan isompi sekajäteastia tai tiheämmin tehtävät tyhjennykset. Jos 
kaikki jätteesi eivät mahdu astiaan, jätekuskin poisvietäväksi jätetystä ylimääräisestä jät-
teestä laskutetaan erillinen maksu. Kaikki jätteet sisällä astiassa – ei ylimääräistä laskua. 

Kompostoi biojäte omatoimisesti kiinteistölläsi. Kompostoi ympäri vuoden – HSY:ltä ei 
tule lainkaan laskua biojätteen keräyksestä.  

HSY:n asiakaspalvelu 

Palveluaikamme ovat ma, ke ja pe klo 8.30–15.30, ti klo 8.30–11.00 sekä  
to klo 13.00–15.30. Saat meihin yhteyden soittamalla puh. (09) 1561 2110 tai  
voit asioida myös verkossa hsy.fi/otayhteytta.  

Osoitteesta hsy.fi/biojatekerays löydät lomakkeen, jolla voit tilata biojätepalvelun,  
tehdä yhteiskäyttösopimuksen sekä ilmoittaa kompostoinnista. Yhteiskäyttösopimusta ei 
voi tehdä puhelimitse, koska se vaatii tunnistautumisen Suomi.fi-palvelussa. 

Mitä jätteitä asuinkiinteistöllä tulee lajitella ja miten: hsy.fi/jatehuoltomaaraykse 
Jätehuollon hinnasto: hsy.fi/hinnastot  
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Vinkki: Lähimmän kierrätyspisteen löydät sivulta kierratys.info.

Asiaa Sortti-asemalle? Tiesitkö, että eSortti.fi-palvelussa voit  
tehdä arvion jätteidesi hinnasta ja myös maksaa ne ennakkoon?


