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Hyötyjätteet eli kierrätyskelpoiset jätteet ja sekajätteet lajitellaan ja kerätään erikseen. 
Jätehuollon ylikuormituksen välttämiseksi suositellaan omien jätteiden poisvientiä 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
Ykköslaiturin (laituri 1P) vieressä saaren koillisnurkassa on aitaus, jossa on osin SPS:n logoilla 
varustetut jäteastiat (HSY saattaa vaihtaa astioita, jolloin logoja ei välttämättä ole). 

• Yhdet astiat muovi-, lasi-, metalli- ja kartonkijätteelle 
• kaksi sekajäteastiaa, joita täytetään yksi säiliö kerrallaan.  
• Yksi kannellinen laatikko kierrätettäville akuille 
• Akkulaatikon sisällä pienempi astia pattereille 

HSY:n tyhjennyspäivinä aitauksen läheisyydessä on myös Ravintola Saaren jäteastioita.  
 
JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYS 
Jäteastioiden tyhjennyksen Sirpalesaaressa hoitaa Staran HAAVI-alukset (HSY) ja tyhjennyspäivät 
ovat yleensä maanantai ja perjantai.  
 
Mitä minnekin? 
 
SEKAJÄTE 
Täytetään aina yksi sekajäteastia kerrallaan, jotta emme maksa puolityhjistä jäteastioista. 
Mahdollisuuksien mukaan voi roskapussin viedä myös mantereelle Ravintola Carusellin vieressä 
olevaan isoon Molokkiin. 
 
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, posliinia tai 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 akkulaatikon sisällä. Tarkista, että akkulaatikon kansi on tukevasti kiinni. 
 
MUU VAARALLINEN JÄTE 
Saaressa ei ole muun vaarallisen jätteen keräystä kuten energiansäästölamput, 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 lähimmät vaarallisen jätteen keräyskontit sijaitsevat  

- Jätkäsaaressa, Tyynenmerenkatu 11, Verkkokauppa.com (24h) 
- Ruoholahdessa, Porkkalankatu 22, avain K-Citymarketin infosta  
- Sörnäisten rantatie 21, Nesteen huoltamo 

Avaimet kontteihin ovat saatavissa em. liikkeiden aukioloaikoina. 
Konteissa on oma astia myös öljyisille kiinteille jätteille (rätit ja öljyiset kanisterit) sekä 
sähkölaitteille. 
 
Lisäksi Kivikon Sortti-pienasema 

- Kivikonlaita 5. Avoinna ma-pe klo 7-21. 09-15612110 
 
Täysin tyhjät maali-, ym. kemikaalipurkit ja pensselit voi laittaa kuivana saaren sekajätteeseen tai 
metallinkeräykseen. 
 
HÄTÄRAKETIT JA -SOIHDUT 
Poliisin osoittamaan paikkaan. Otathan yhteyttä paikalliseen poliisiin etukäteen. Yleensä raketteja 
myyvät liikkeet ottavat myös raketteja pientä korvausta vastaan. 
 
METALLIROMU 
Metalliputket, isot metalliosat ja muu romu viedään itse mantereelle asiaankuuluviin 
vastaanottopaikkoihin.  
 
BIOJÄTE 
Biojätteen voi viedä Ravintola Saaren jäteaitauksessa olevaan Biojäteastiaan. Astioita täytetään 
yksi kerrallaan, tarkista käytössä oleva bioastia. 
 



KIERRÄTETTÄVÄT PULLOT JA TÖLKIT 
Ravintolan jäteaitaukseen voi viedä tyhjiä kierrätettäviä lasipulloja ja tölkkejä siististi VAIN niille 
varattuihin koreihin tai astioihin, muovipusseissa tai muuten asiattomasti jättäminen aitaukseen 
tai muualle saareen on EHDOTTOMASTI KIELLETTY. 
 
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 


