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Hyötyjätteet eli kierrätyskelpoiset jätteet ja sekajätteet lajitellaan ja kerätään erikseen. 
Jätehuollon ylikuormituksen välttämiseksi suositellaan omien jätteiden poisvientiä 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
Ykkösponttoonin vieressä saaren koillisnurkassa on pieni aitaus, jossa on SPS:n logoilla varustetut 
jätesäiliöt. 

• yksi muovijäteastia 
• yksi monilokeroastia lasille, metallille, muoville ja kartongille  
• kaksi sekajäteastiaa, joita täytetään yksi säiliö kerrallaan.  
• Yksi kannellinen laatikko kierrätettäville akuille 
• Akkulaatikon sisällä pienempi astia pattereille 

Aitauksessa on myös Ravintola Saaren omat jäteastioita. 
 
Mitä minnekin? 
 
MUOVIJÄTE 

• Elintarvikkeiden tyhjät muoviset pakkaukset ja kääreet 
• Tyhjät muoviset pesuaine-, shampoo- ja saippuapullot 
• Muovikassit, -pussit ja -kääreet 
• Tyhjät muovipullot, -kanisterit, -purkit, -korkit ja -kannet  
Huuhtaise tai pyyhkäise tyhjät pakkaukset tarvittaessa välttyäksemme home- ja hajuhaitoista. 
Irroita korkit ja kannet, se helpottaa jatkojalostamista. 
 

- EI moottoriöljykanistereita 
- EI PVC-pakkauksia, joissa 03- tai 3-merkintä 
- EI leluja, keittiötarvikkeita, hammasharjoja jne., jotka eivät ole pakkauksia 

 
LASI 

• Värittömät ja värilliset lasipullot ja lasipurkit 
Huuhtaise jos hajuhaittoja. Poista korkit ja kannet. 
 

- EI juomalaseja 
- EI kuumuutta kestävää lasia (uunivuoat, kahvipannut) 
- EI kristallia 
- EI posliinia ja keramiikkaa 
- EI ikkunalasia 
- EI peililasia 
- EI lamppuja 

 
PIENMETALLI 

• Säilyke- ja juomatölkit 
• Alumiinivuoat ja -foliot 
• Metallikannet ja -korkit 
• Tuikkukynttilöiden metallikuoret 
• Tyhjät ja kuivuneet maalipurkit 



• Tyhjät aerosolipurkit (jotka eivät hölsky tai pihise) 
• Pienet metalliesineet, jotka mahtuvat keräysastiaan 

 
AKUT ja PARISTOT 
Kierrätykseen menevät akut isoon kannelliseen akkulaatikkoon. Käytetyt paristot pienempään 
astiaan. Tarkista, että akkulaatikon kansi on tukevasti kiinni. 
 
MUU VAARALLINEN JÄTE 
Saaressa ei ole muun vaarallisen jätteen keräystä kuten jäteöljyt, glykolit, pilssivedet, maalit, lakat, 
liuottimet, hartsit ja puunsuoja-aineet ja niiden tuonti jäteaitaukseen tai kierrätyskaappiin on 
ehdottomasti kielletty.  
 
Ne tulee toimittaa suoraan asianmukaisiin vastaanottopisteisiin esim. vaarallisten jätteiden 
keräyskontteihin ja niin, että astioiden kyljessä lukee selkeästi sisältö. 
Sirpalesaarta lähin vaarallisen jätteen keräyskontti sijaitsee Punavuoressa, Pursimiehen katu 6. 
Myös Jätkäsaaressa, Ruoholahdessa ja Sörnäisten rantatien Nesteellä on keräyskontit.  
Konteissa on oma astia myös öljyisille kiinteille jätteille (rätit ja öljyiset kanisterit) sekä 
sähkölaitteille. 
 
Täysin tyhjät maali-, ym. kemikaalipurkit ja pensselit voi laittaa kuivana sekajätteeseen tai 
metallinkeräykseen. 
 
SEKAJÄTE 
Täytetään aina yksi sekajäteastia kerrallaan, jotta emme maksa puolityhjistä jäteastioista. 
Mahdollisuuksien mukaan voi roskapussin viedä myös mantereelle Carusellin vieressä olevaan 
isoon Molokkiin. 
Täysin tyhjät maali-, ym. kemikaalipurkit voi laittaa kuivana sekajätteeseen tai 
metallinkeräykseen. 
 
JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYS 
Jäteastioiden tyhjennyksen Sirpalesaaressa hoitaa Staran HAAVI-alukset ja tyhjennyspäivät ovat 
yleensä maanantai ja perjantai.  
 
METALLIROMU 
Metalliputket, isot metalliosat ja muu romu viedään itse mantereelle asiaankuuluviin 
vastaanottopaikkoihin.  
Talkoiden yhteydessä romua kerätään telakkavajan vieressä olevaan aitaukseen tai muuhun sille 
osoitettuun paikkaan jos saaressa ei ole jätelavaa. 
 
POISTOTEKSTIILIT 
HSY on laajentanut poistotekstiilien keräystä Sorttiasemien lisäksi 10 eri pisteeseen 
pääkaupunkiseudulla, Sirpalesaarta lähin piste on Stockmannilla. 
Poistotekstiilit käsitellään ja jatkojalostetaan Suomessa uusien tekstiilien raaka-aineiksi. 
 
Sirpalesaarta lähin SEPTITANKIN IMUTYHJENNYSLAITE sijaitsee Liuskaluodolla. 
Katso HSY:n lajitteluvinkit, lajitteluohjeet ja pääkaupunkiseudun keräys- ja kierrätyspisteet tästä 
linkistä 
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/sorttiasemat/Sivut/default.aspx 
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