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Caverion

Järjestelmän toimintaperiaate
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Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä tai ulkona 

Tyhjennykset tapahtuvat automaattisesti jätetason mukaan

Jäte kulkee ilmavirran mukana maanalaista putkistoa pitkin koonta-asemalle

Puhaltimet ja muu laitteisto sijaitsevat koonta-asemalla 

Jäte puristetaan kontteihin 

Kontit haetaan kuorma-autoilla jatkokäsittelyyn 
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Caverion

Avainten Hallinta

° Järjestelmän käyttö varten tarvitaan 
sähköinen avain, jolla keräyspisteen 
syöttöluukut avautuvat.

° Avaimia jaetaan 3 kpl asunto.

° Kadonneen avaimen tilalle voi tilata uuden 
avaimen Helpdeskin numerosta.

° Uusi avain toimitetaan isännöitsijälle tai 
muulle ennalta sovitulle avainhallintaa 
hoitavalle taholle ja sieltä edelleen 
käyttäjälle.
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Caverion

Toimi näin!

° KOTONA
° Lajittele jätteet huolellisesti ohjeiden mukaan.

° LUUKULLA
° Vie sähköinen avain syöttöluukun vieressä 

olevan valkoisen lukijan päälle

° Merkkivalo muuttuu vihreäksi ja syöttöluukun 
lukitus avautuu.

° Avaa luukku ja pudota jäte syöttöaukosta. 
Tarkista, ettei maahan ole pudonnut roskia ja 
sulje luukku huolellisesti.

° Jos luukku jää auki, ilmoittaa järjestelmä siitä 
merkkiäänellä. 
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 Kalasatamassa on korttelikohtaiset 
kierrätyshuoneet







 Lasi

 Metalli

 Suurikokoinen pahvi, joka ei mahdu jäteputkeen

 Suurikokoinen sekajäte, joka ei mahdu 
jäteputkeen

 Yhteistyö Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksen kanssa
◦ Pienet käyttökelpoiset tavarat (kirjat, vaatteet, astiat) 

◦ Pieni sähkölaiteromu ja -laitteet



Esim.

 paristot

 romuakut, jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut 
öljyiset jätteet 

 liuottimet esim. tärpätti, tinneri, asetoni

 kovettumattomat maalit

 aerosolipurkit (hölskyy tai pihisee, kyljessä 
kemikaalien vaarallisuusmerkintä)  







UUDELLEENKÄYTTÖKELPOINEN TAVARA

 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIERRÄTYSKESKUS
◦ Maksuton noutopalvelu 
◦ puh. 050 501 4858 
◦ arkisin klo 8:00 – 18:00

JÄTE

 HSY
◦ Nouto-Sortti
◦ puh. 09 1561 2110 
◦ arkisin klo 8:30 – 15:30



 Yhteistyö Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksen kanssa

 esitys
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Hyvä kiertää!



Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Yleishyödyllinen, voittoa 

tavoittelematon, sosiaalinen yritys

Työtä yhteiseksi hyväksi: 

vähennämme jätettä                               

tavaroiden uudelleenkäytöllä

lisäämme ympäristötietoutta

Työllistämme vaikeassa 

työmarkkinatilanteessa olevia



Kaikki tavarat tulevat jostain...



...ja menevät jonnekin…





�Rajallinen pallo



Tarvitaan poliittisia päätöksiä ja radikaalejakin 

muutoksia 

…mutta myös jokainen meistä voi vaikuttaa



Tavaroilla on tarinansa

Yli 90 % luonnonvaroista kuluu
tässä vaiheessa



Tavaroilla on tarinansa

RATKAISU: Tavarat kiertoon!



Lahjoitus

Raaka-
lajittelu

Kunnostus

Kauppaan

Uusi 
onnellinen 
omistaja!



Ympäristötyö
Vuosittain lähes 2 000 

neuvontatuntia

2,3 miljoonaa tavaraa löytää 

vuodessa uuden kodin

Sosiaalinen vastuu
Työllistämme vuosittain noin 

800 henkilöä eri pituisiin 

työsuhteisiin



Ehjät kodin käyttötavarat 

kuten astiat, levyt ja lelut

Pienikokoiset ja 

kaikenkuntoiset sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet

Ehjät ja puhtaat vaatteet, 

asusteet ja kengät

Ehjät ja puhtaat tekstiilit

Kirjat



Muistathan pakata 

lahjoitettavat tavarat 

muovipusseihin tai 

pahvilaatikoihin, jotta 

ne säilyvät myös 

kuljetuksessa ehjinä 

ja puhtaina! 



Jos voisit antaa tavaran ystävällesi, 

se kelpaa varmasti myös muille

Kierrätyskeskus joutuu maksamaan 

jätteistä jätemaksun. Nämä 

kustannukset ovat pois resursseista, 

joilla ympäristötyötä ja työllistämistä 

tehdään



Jos rullakko on vahingoittunut tai 

täynnä, ota yhteyttä: 

050 501 4858 tai

noutopyynto@kierratyskeskus.fi

Tilaa isoille käyttökelpoisille 

tavaroille maksuton nouto 

erikseen 

050 501 4858 tai

noutopyynto@kierratyskeskus.fi

www.kierratyskeskus.fi/noutopalvelu

http://www.kierratyskeskus.fi/noutopalvelu


 Jaettava materiaali
◦ Kierrätysopas (1 per huoneisto)

 Nettisivut: www.kalasatamanimu.fi

 HelpDesk 020 570 0350
◦ ark 08-20, la 09-18

 Nettisivuilla palautelomake
◦ Palautteen anto tai häiriötilanne, joka ei ole niin 

akuutti että vaatisi välitöntä toimintaa:

http://kalasatamanimu.fi/yhteystiedot/

http://www.kalasatamanimu.fi/
http://kalasatamanimu.fi/yhteystiedot/


 Tehtiin syyskuussa 2014
◦ Sekajätteen koostumus

◦ keräysvko 36



Sekajäte (12,61 kg)
43,1 %

Kartonki ja pahvi (2,76 kg)
9,4 %

Paperi (2,32 kg)
7,9 %

Biojäte (4,17 kg)
14,3 %

Hienoaines, biohajoava (6,4 kg)
21,9 %

Metalli (0,8 kg)
2,7 %

Lasi (0,1 kg)
0,3 % Vaarallinen jäte (0,08 kg)

0,3 %

Sekajätenäytteen koostumus, p-% (Kalasatama, syksy 2014)
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Biojäte ; 34%
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Sekajätteen koostumus, p-% 
(HSY: Pääkaupunkiseutu, syksy 2012)
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KIITOS!


