Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Helsingforsregionens miljötjänster

TERVETULOA

Sortti-asemalle
Kiitos
kun

lajittelet!

Avoinna

ma – pe klo 7– 21!
• Viikonloppuisin, pyhäpäivinä
sekä joulu- ja juhannusaattoina
Sortti-asemat ovat suljettuina.
• Uudenvuoden ja vapun
arkiaattoina Sortti-asemat
palvelevat kello 7—17.
• Katso poikkeukselliset
aukioloajat nettisivuiltamme
hsy.fi/sorttiasemat

Pakkaa
kuorma
fiksusti
Lajittele jätteet jo ennen
Sortti-asemalle tuloasi,
kuormausvaiheessa. Näin
kuorma on helpompi purkaa
ja asiointisi meillä sujuu
nopeammin.
Muistathan, että Sorttiasemilla on itsepalvelu.
Pura jätteet ja nosta ne
oikeille keräyslavoille.

Jätelavat

Jät
ela
vat

Asemat
INFO

Infossa asioinnin jälkeen
kierrä asemalla vastapäivään. Tervetuloa!

Tervetuloa HSY:n
Sortti-asemalle
Kiitos, että tuot meille jätteitäsi ja huolehdit ympäristöstä!
Muistathan, että jätteet pitää lajitella Sortti-asemilla.
Se on kannattavaa paitsi ympäristölle myös kukkarollesi.
Monia jätteitä saa tuoda Sortti-asemalle ilmaiseksi.
Kun lajittelet jätteesi, me voimme toimittaa ne hyötykäyttöön
teollisuuden raaka-aineiksi tai energiaksi. Näin säästämme
arvokkaita luonnonvaroja ja vähennämme ympäristön
kuormitusta.
Lajittelupulmia?
Jäteopas auttaa
maali, huonekalu, vaatteet

Lajittelupulmissa
auttaa HSY:n Jäteopas,
hsy.fi/jateopas
www.

Hae roskan nimellä.

Metsäpirtin multaa Kivikon ja
Ämmässuon Sortti-asemilta
Katso hinnat ja myyntiaika: hsy.fi/noudamultaa

Vuokraa peräkärry Sortti-asemalta
Peräkärryn vuokra kolmelta tunnilta on 5 €, kun tuot sillä jätettä
Sortti-asemalle. Vuokrausta ei ole Munkinmäen Sortti-asemalla.
Lisätietoa ja varauskalenteri: hsy.fi/perakarry

Voit tuoda meille
Maksutta
kartonkia ja pahvia
lasipakkauksia eli lasipulloja ja -purkkeja
metallia: esim. pallogrillit, tynnyrit
painekyllästettyä puuta (enintään 1m3)
paperia
sähkölaitteita, kodinkoneita ja
kylmälaitteita (enintään kolme
samantyyppistä laitetta kerralla)
• kotien vaarallista jätettä:
esim. energiansäästölamput, maalit
•
•
•
•
•
•

Anna hyvän kiertää!
Kivikon, Konalan ja Ruskeasannan Sortti-asemilta löydät
vastaanottopisteet myös käyttökelpoiselle pientavaralle.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus toimittaa
pisteeseen jätetyt tavarat uudelleenkäyttöön.

Muistathan, että Sortti-asemalle tuodun
jätteen tai tavaran ottaminen on kielletty.

Maksua vastaan
• puuta: esim. laudat, lastulevyt, keittiön kaapit
• puutarhajätettä ja risuja
(lajiteltava toisistaan erilleen)
• isoa sekajätettä (yli 50 x 50 x 100 cm):
esim. sohvat, sängyt
• pientä sekajätettä (alle 50 x 50 x 100 cm):
esim. jätesäkilliset sekajätettä,
pienet esineet, köydet, letkut
• puhdasta kipsilevyjätettä
• kiviaineksia:
asfaltti, betoni, kivet, tiilet, kaakelit, multa
• palamatonta jätettä:
wc-istuimet, pesualtaat, posliiniammeet,
ikkunalasit, peilit, eristevillat

Sortti-asemalle ei voi tuoda
•
•
•
•
•
•
•

jätettä kuorma-autolla
lääkejätettä
neuloja
räjähteitä ja ammuksia
ilotulitteita ja hätäraketteja
autonrenkaita
keittiöbiojätettä.
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Hinnat
Voimassa 1.1.2017 -alkaen. Hinnat sisältävät 24 prosenttia arvonlisäveroa.

Laatikko

Jätesäkki

50 l

200 l

Puu
puhdas puu, lastulevy, ovet jne.

Sekajäte
Kipsilevyt
Betoni ja kiviaines
Palamaton jäte

1,80 €

9€

4€

20 €

10 €

50 €

Puutarhajäte, risut ja omenat: kuorma 5 €.
Voivat olla samassa kuormassa, mutta lajittele ne
erikseen. Vastaanotamme puutarhajätteen talvikuukausina sekajätelavalle ja sekajätteen hinnalla.
Omenoita vastaanotamme vain syksyllä.

•

Näin arvioit
kuutiometrin
(m3)

Yksittäisistä esineistä, kuten
nojatuolista, runkopatjasta tai sohvasta,
veloitamme tilavuuden mukaan.

•

m

Asbestia otamme vastaan ainoastaan
Ämmässuon Sortti-asemalla,
hinta alkavalta 100 litralta 10 €.

1m

•

2,50 €

1000 l
3

1m

1m

Esimerkkejä hinnoittelusta

8€

12 €

16 €

Kuvan hinnat
ovat esimerkkejä.
Hinta määräytyy
esineen todellisen
koon mukaan.

Lajitteluohjeita
•

Eristevilla: lajittele palamaton jäte -lavalle.
Huom! Sekajätteen hinta.

•

Sekajätteeseen vain palava ja kierrätykseen
kelpaamaton jäte. Lajittele suuri ja pieni sekajäte omille
lavoilleen. Viemme sekajätteen jätevoimalaan, jossa
siitä tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä.

•

Palamaton jäte -lavalle sellainen sekalainen jäte,
joka ei pala ja jota ei voi kierrättää materiaalina: esimerkiksi posliiniset kylpyhuonekalusteet, ikkuna- ja peililasi,
eristevilla ja kipsinkeräykseen kelpaamaton kipsilevyjäte.

Näin asioit Sortti-asemalla
1.

Ilmoittaudu infopisteessä.
Kerro henkilökunnalle, mitä jätteitä
tuot ja kuinka paljon.

2. Kerro, jos tuot vaarallista jätettä.
Henkilökunta auttaa sen lajittelussa.

3. Maksa pankki-, luotto- tai maksukortilla.
Käteinen sekä luottokorteista Diners Club
ja American Express eivät valitettavasti
käy maksuvälineinä.

4. Jos haluat maksaa laskulla,
näytä Sortti-korttiasi tai täytä ja
tulosta etukäteen asiakastietolomake.
Saat lomakkeen nettisivuiltamme tai
Sortti-aseman infopisteestä. Tarkistamme
laskun saajan henkilöllisyyden, joten
otathan henkilöllisyystodistuksesi mukaan.

5. Pura jätteet ajoneuvosta jätelavoille
lajitteluohjeitamme noudattaen.
Kysy tarvittaessa neuvoja
henkilökunnaltamme.
Lajitteluohjeiden noudattamatta jättämisestä
voimme periä ylimääräisen lajittelumaksun.

Ota käyttöön Sortti-kortti!
Maksuton Sortti-kortti nopeuttaa
ja helpottaa asiointiasi, jos maksat
laskulla. Voimme tallentaa asiakaskorttiisi muun muassa työmaan
numeron, jolloin sinun on helpompi laskuttaa asiakastasi.

Täytä ja tulosta asiakastietolomake verkkosivuillamme
ja tuo se Sortti-aseman infopis
teeseen, niin saat Sortti-kortin
heti mukaasi. Lomakkeen saat
myös Sortti-aseman infopisteestä.

Kokeile itsepalvelua
Ruskeasannassa
Ruskeasannan Sortti-asemalla pääset erilliseltä ajokaistalta
sisään Sortti-korttia näyttämällä ja voit maksaa jätteesi itse
palvelumaksulaitteella. Itsepalvelu nopeuttaa käyntiäsi, kun
Sortti-aseman infopisteellä ei tarvitse asioida.
Itsepalvelumaksulaitteet löydät jätelavojen läheltä. Henkilö
kuntamme auttaa mielellään maksulaitteiden käytössä.

Ämmässuo, Espoo
Ämmässuontie 8, ajo Nupurintieltä

Kivikko, Helsinki
Kivikonlaita 5, ajo Kehä I:n kautta

Kartat ©: Liikennevirasto, Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit sekä Kirkkonummen kunta 2016

Konala, Helsinki
Betonitie 3, ajo Vihdintieltä, Paperitien kautta

Munkinmäki , Kirkkonummi
Munkinmäentie 3

Jorvas, Kirkkonummi
Jorvaksen Sortti-asema korvaa Munkinmäen Sortti-aseman vuonna 2018.
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Ruskeasanta, Vantaa
Klemmintie 7, Koivukylän liittymästä (sillan alta etelästä saavuttaessa)

KOIVUKYLÄ
BJÖRKBY
ILOLA
GLADAS

TIKKURILA
DICKURSBY
RUSKEASANTA
RÖDSAND

hsy.fi/sorttiasemat
Apua lajitteluun: hsy.fi/jateopas
Vuokraa peräkärry: hsy.fi/perakarry
www.

www.

www.

HSY:n asiakaspalvelu, puh. 09 1561 2110
Ma—pe klo 8.30—15.30
asiakaspalvelu@hsy.fi

