
Kodin
vaaralliset jätteet

Maksutta
keräykseen!
P.S. Ongelmajäte on nyt

vaarallinen jäte.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Helsingforsregionens miljötjänster



Vaarallista jätettä ovat muun muassa
• Ajoneuvojen akut, nesteet ja öljynsuodattimet

• Asbesti

• Energiansäästölamput ja loisteputket

• Kemikaalit 
desinfiointiaineet, hapot, maalit, liimat, lakat,  
kynsilakat, pesuaineet, puunsuoja- ja kylläs tys aineet,  
tinneri, asetoni ja torjunta-aineet 

• Lääkkeet, neulat, ruiskut  
ja elohopeakuumemittarit

• Painekyllästetty puu  
Sortti-asemille. Maksullinen vastaanotto. 

• Painepakkaukset 
aerosolipurkit (hölskyy tai pihisee),  
palosammuttimet ja kaasupullot

• Paristot, nappiparistot ja ladattavat akut  
navat teipattuina

• Uudenvuodentinat

Lisätietoa
•  www.hsy.fi/asiakaspalvelu
 p. 09 1561 2110

• www.hsy.fi/sorttiasemat 

• www.hsy.fi/keraysautot

•  Jätteiden vastaanottopaikkoja
• https://www.kierratys.info/

•  Jäteopas auttaa lajittelupulmissa!
• www.hsy.fi/jateopas

Tee näin 
1. Tuo vaaralliset jätteet  

alkuperäisessä pakkauksessa  
tai merkitse sisältö selkeästi.

2. Älä sekoita erilaisia  
vaarallisia jätteitä keskenään.

3. Huolehdi, että pakkaukset  
ovat tiiviitä ja ehjiä. 

Keräyskonttiin  
tai Sortti-asemalle
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Missä vaarallista jätettä kerätään?

Kauppaan

Apteekkiin

• Lääkkeet, ruiskut ja neulat  
(pulloon tai rasiaan pakattuina) sekä 
elohopeakuumemittarit apteekkiin.

• Painekyllästetty puu  
Maksutta Sortti-asemille. 
Enintään 1 m3. 

• Räjähteet, hätäraketit ja  
ilotulitteet niitä myyviin liikkeisiin tai  
poliisin osoittamaan paikkaan.

• Asbesti  
Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen. 
Maksullinen vastaanotto.

• Muut kodin vaaralliset jätteet  
HSY:n vaarallisten jätteiden 
keräyskontteihin, Sortti-asemille  
tai kiertäviin keräysautoihin.

• Energiansäästölamput  
myös lamppuja ja sähkölaitteita  
myyviin suuriin kauppoihin. 

• Yritysten vaaralliset jätteet  
HSY:n Kivikon vaarallisten jätteiden 
asemalle erillisen hinnaston mukaisesti.
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Varoitusmerkillä  
merkitty tuote on aina  
vaarallista jätettä.

Poistuvat
merkit

Uudet
merkit

Välittömästi
myrkyllinen

Vakava
terveysvaara

Haitallinen 
tai ärsyttävä

Syövyttävä Räjähtävä

Ympäristölle
vaarallinen

Syttyvä Hapettava Paineen-
alaiset kaasut

Kiitos 

kun lajittelet!

Myös vaarallisen 

jätteen!
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