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Lausunto valtuustoaloitteesta metalli- ja elektroniikkaromun kierrätyskonttien saamiseksi
keskusta-alueelle
Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän lausuntoa valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteesta ydinkeskustaan
kierrätyskontteja metalli- ja elektroniikkaromun kierrätykseen. Lausuntoa on pyydetty
5.11.2021 mennessä.
Arja Karhuvaaran ja 14 muun Kokoomuksen kaupunginvaltuutetun allekirjoittamassa
aloitteessa on ehdotettu ydinkeskustan alueelle julkisen liikenteen solmukohtiin
järjestettäväksi elektroniikka- ja metalliromun kierrätyskontteja, jotta kierrätys olisi
sujuvaa myös autottomissa talouksissa. Aloitteessa on myös todettu, että keväisin
toteutettava kiertävä keräys tulisi järjestää nykyistä useammin.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY) vastaa asumisessa
syntyvän jätteen keräyksen järjestämisestä toimialueellaan. Suuren metalliromun
sekä sähkö- ja elektroniikkaromun keräysverkostona toimivat Sortti-asemat, joita on
alueella viisi. Helsingin Sortti-asemat ovat Kivikossa ja Konalassa. Lisäksi metalli- ja
SER-romua kerätään keväisin HSY:n järjestämällä keräysautokierroksella, joka
pysähtyy lähes 300 paikassa. Helsingissä pysähdyspaikkoja on ollut 116 kappaletta.
Vastuu sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) jätehuollosta kuuluu jätelain perusteella
SER:n tuottajille eli sähkölaitteiden myyjille ja maahantuojille. SER-tuottajilla on
velvollisuus järjestää kotitalouksien käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden vastaanotto ja jätehuolto. Tuotteen jakelijan tulisi järjestää
myyntipisteessä vastaanotto kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteille, joiden
ulkomitoista mikään ei ylitä 25 senttimetriä, ilman vaatimusta uuden laitteen ostosta,
sekä muille laitteille, joiden tilalle ostetaan uusi vastaava laite. Kantakaupungin
alueella sähkölaitteille löytyy vastaanotto ainakin suuremmissa kaupoissa.
Tuottajavastuuta koskevien säännösten perusteella tuottajien velvollisuutena on
järjestää kodinkoneliikkeiden yhteyteen vastaanotto myös käytöstä poistetuille sähköja elektroniikkalaitteille, jolloin yhtenä selvitettävänä vaihtoehtona voisi olla
vastaanoton järjestäminen esimerkiksi maanalaisten pysäköintitilojen yhteyteen. HSY
on tehnyt sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanottamisesta sopimuksen SERtuottajien kanssa, jonka perusteella Sortti-asemat ja kiertävä keräys toimivat
vastaanottopisteinä tuottajien järjestämälle SER-keräykselle.
Autottomia asukkaita varten HSY on toteuttanut Nouto-Sortti -palvelun. Maksullisella
Nouto-Sortti-palvelulla asukkaan kotoa noudetaan esimerkiksi isommat kodinkoneet
tai huonekalut. Pienmetallikeräys, jonne mahtuvat kattilat ja sitä pienempi
metalliromu, on järjestetty kaikissa yli viiden asunnon kiinteistöissä eli
kantakaupungin alueella lähes kaikki asuinkiinteistöt ovat keräyksen piirissä. Lisäksi
pienmetallia voi toimittaa Rinki-Ekopisteverkoston pisteisiin.
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HSY katsoo, että kantakaupungin alueelle ei ole tarpeen lisätä erillisiä HSY:n
ylläpitämiä metalliromun tai SER:n keräyspisteitä. SER-tuottajien vastuulla on
järjestää vastaanottopaikat siten, että ne ovat vaivattomasti saavutettavissa jätteen
haltijoille. Keräyspisteiden perustamisen hankaluuteen vaikuttavat myös erityisesti
kantakaupungin alueella tilanahtaus sekä kaupunkikuvalliset vaatimukset. Keräys
pitäisi myös järjestää valvottuna, sillä sekä sähkölaitteiden että arvometallien osalta
valvomattomissa pisteissä on merkittävä riski, että ne päätyvät ulkopuolisille.
HSY on nostanut jätehuollon palvelutasoa ja saavutettavuutta alueen asukkaille ja
yrityksille merkittävästi 2000-luvulla rakentamalla kolme uutta Sortti-asemaa
Helsingin Konalaan, Vantaan Ruskeasantaan ja Kirkkonummen Jorvakseen.
Marraskuussa 2021 otetaan käyttöön uusi Sortti-pienasema Vantaan Koivukylässä
sijaitsevan Kierrätyskeskuksen yhteydessä. Suunnitteilla on laajentaa Sorttiasemaverkostoa edelleen tulevina vuosina. Konalan Sortti-asemalla on parhaillaan
käynnissä viikonloppuaukiolokokeilu, jonka tulosten perusteella tullaan arvioimaan
muidenkin Sortti-asemien aukioloaikojen laajentamista viikonlopun päiviin.
HSY järjestää kiertävän keräyksen metalli-, SER- ja kodin vaaralliselle jätteelle
keväisin. Koronatilanteesta johtuen kierros järjestettiin kevään kierroksen sijaan
syksyllä 2020. Syksyisin järjestettyjen kiertävien keräyksien asiakas- ja jätemäärät
ovat olleet merkittävästi pienempiä kevääseen verrattuna. Laajentuneen Sorttiasemaverkoston ja syksyn selvästi pienempien asiakasmäärien vuoksi HSY on
toistaiseksi päättänyt järjestää kiertävän keräyksen vain keväisin. Keväisin myös
Sortti-asemien asiakasmäärät ovat suuria, joka kertoon lisäpalveluntarpeesta
erityisesti keväällä, jolloin asukkailla on intoa ja tarvetta siivota varastojaan ja
pihojaan.
HSY seuraa palvelutarvetta jatkuvasti ja kehittää palveluitaan tarvetta vastaavasti.
HSY selvittää parhaillaan muun muassa vaarallisen jätteen kiertävän keräyksen
toteuttamista palvelemaan erityisesti niitä alueita, joille on ollut vaikea löytää
vaarallisen jätteen konttien sijoituspaikkoja, kuten kantakaupungin alue.
Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa toimintovastaava Maarit Kiviranta,
puh. 040 8333 254.
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