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Taustaa

• Kaupunginvaltuusto päätti 2013, että Kruunuvuorenrannan uudelle 
asuinalueelle toteutetaan alueellinen jätteen putkikeräysjärjestelmä 

• Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti tonttien varausehtoihin ja  
luovutussopimuksiin on otettu liittymisvelvoitetta koskevat ehdot

• Putkikeräysjärjestelmän edut ja tavoitteet:
• Jäteautoliikenteen vähentäminen 80-90%

• Alueen turvallisuuden ja viihtyvyyden parantaminen (jäteastioiden ja 
hajuhaittojen vähentäminen)

• Kokonaisjätemäärien vähentämien 

• Syntypaikkalajittelun edistäminen

• Jätehuollon parantunut mahdollisuus reagoida jätteentuoton kausivaihteluihin



Kruunuvuorenrannan jätteen 
putkikeräys Oy
• Helsingin kaupunki on perustanut Kruunuvuorenrannan jätteen 

putkikeräys Oy – nimisen yhtiön, jonka tehtävänä on omistaa, 
toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Kruunuvuorenrannan alueella 
jätteen putkikeräysjärjestelmää

• Rinnakkaistoiminimi Kruunuvuorenrannan Rode

• Yhtiö on voittoa tavoittelematon 
• ts. mahdollinen tuotto käytetään yhtiön investointeihin tai maksujen 

alentamiseen



Jätteen putkikeräysjärjestelmä

• Hankinnan yhteisarvo on noin 28 miljoonaa euroa ja se rakennetaan vuosina 
2014–2028 

• Putkisto tulee kattamaan koko Kruunuvuorenrannan asuinalueen 
Hopealaaksosta Koirasaarille 

• Järjestelmätoimittaja Marimatic Oy vastaa automaattisen jätteiden 
putkikuljetusjärjestelmän suunnittelun ja rakentamisen lisäksi järjestelmän 
hoidosta ja ylläpidosta käyttöönoton jälkeen 

• Jäteputkiston pituus Kruunuvuorenrannan alueella tulee olemaan n. 10 km
• Järjestelmä on suunniteltu n. 13 000 asukkaan käyttöön
• Pilotit käynnistyvät 1.2.2017

Jätteen putkikeräys käynnistyy 6.3.2017



Järjestelmän toiminta

• Jätteet syötetään kiinteistöjen yhteydessä 
sijaitseviin syöttöpisteisiin

• Syöttöpisteeltä jäte kuljetetaan alipaineella 
maanalaista runkoputkea pitkin 
alueelliselle jäte- eli koonta-asemalle 

• Jätettä kerätään neljää eri jaetta:
• Biojäte
• Paperi
• Kartonki
• Sekajäte

• Jäteautot noutavat täydet jätekontit 
koonta-asemalta ja kuljettavat ne 
jatkokäsittelyyn tai kaatopaikalle 





Koonta-asema

• Os. Hopeakaivoksentie 45, 00590 Helsinki



Kerättävät jätelajikkeet



Kierrätyshuoneet - järjestelmään 
soveltumaton jäte
• Järjestelmään soveltumattoman 

jätteen keräys järjestetään 
pääsääntöisesti Kruunuparkkien 
yhteydessä olevissa kierrätyshuoneissa

• Kierrätyshuoneissa kerätään 
(astioihin):
• lasi

• metalli 

• suurikokoinen pahvi

• suurikokoinen sekajäte



Kierrätyshuoneiden 
sijainti kartalla
• Kierrätyshuoneet sijaitsevat

pysäköintihallien pohjakerroksessa

sisäänajon vieressä

• Kullakin asukkaalla on käyttöoikeus

oman alueensa kierrätyshuoneeseen

• Syöttöpisteiden avain toimii myös

kierrätyshuoneiden oven avaimena

• Kierrätyshuoneen ovi avautuu myös

pysäköintihallin avaimella



Järjestelmään ja kierrätyshuoneisiin 
soveltumaton jäte
• KÄYTTÖKELPOINEN TAVARA

• Isot käyttökelpoiset tavarat – Kierrätyskeskukseen
• Pienet käyttökelpoiset tavarat (kirjat, vaatteet, astiat) –

Kierrätyskeskukseen

• JÄTE
• Rikkinäiset huonekalut - Sortti- asemille
• Vaarallinen jäte - Vaarallisten jätteiden kontteihin, Sortti-

asemille tai HSY:n keväisin kiertäviin keräysautoihin
• Paristot - Kauppaan
• Pieni sähkölaiteromu - Kauppaan tai kierrätyskeskukseen.
• Iso sähkölaiteromu - Sortti-asemille tai uuden laitteen oston 

yhteydessä kauppaan
• Energiansäästölamput ja loisteputket - Sortti-asemille tai 

kauppaan



• Vaarallinen jäte
• Lähin: Herttoniemi Shell

• Aukioloaika: Huoltamon aukioloaikoina 
• Os. Laivalahdenkatu 1 A, 00810 Helsinki

• Sortti-asemat (HSY)
• Lähin: Kivikon Sortti-asema

• Aukioloaika: ark. klo 7–21.
• Os. Kivikonlaita 5, 00940 Helsinki

• Nouto-Sortti
• puh. 09 1561 2110 (ark. klo 8 – 15:30)

• Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus
• Lähin: Kyläsaaren kauppa

• Aukioloaika: ark. 9–20, la 10–18, su 12–17
• Os. Kyläsaarenkatu 8, 00580 Helsinki

• Lähin: Itäkeskuksen kauppa
• Os. Kauppakartanonkatu 12, 00930, Helsinki

• Maksuton noutopalvelu 
• puh. 050 501 4858 (ark. klo 8 – 18)

https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/sorttiasemat/Sivut/default.aspx
http://www.kierratyskeskus.fi/
http://www.vaarallinenjate.fi/


Asukastiedottaminen

• Asukasillat
• Jaettava materiaali:

• Asukkaille
• Kierrätysopas (1 kpl/huoneisto)
• Pikaopas (1 kpl/huoneisto)

• Ilmoitustaululle
• Muuttojuliste (ennen käyttöönottoa)
• Nyt saa luukuttaa – infojuliste (käyttöönoton jälkeen)

• Help Desk: 020 711 8455
• Nettisivut: www.rode.fi

• Nettisivuilla palautelomake
• Palautteen anto tai häiriötilanne, joka ei ole niin akuutti että 

vaatisi välitöntä toimintaa: http://rode.fi/yhteystiedot/

Muuttojuliste

Infojuliste

http://www.rode.fi/
http://rode.fi/yhteystiedot/


Kierrätysopas

Pikaopas



Yhteystiedot

• Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy

Pasilanraitio 9B, 00240 Helsinki

www.rode.fi

www.kruunuvuorenrannanrode.fi

http://www.rode.fi/
http://www.kruunuvuorenrannanrode.fi/


KRUUNUVUORENRANNAN 

ASUKASTILAISUUS STANSVIKIN

RAVINTOLASSA 1.3.2017 KLO 16:30 - 19:30
KLO 16:30 OVET AUKEVAT, KAHVI- JA PULLATARJOILU

KLO 17:00 TILAISUUDEN AVAUS JA PUHEENVUOROT

KLO 17:45 ESITTELYPISTEISIIN TUTUSTUMINEN, ASIANTUNTIJAT VASTAAVAT KYSYMYKSIIN

ESITTELYPISTEET:

1. KAUPUNGINKANSLIA , KIINTEISTÖVIRASTO, PALVELUYHTIÖT

2. KSV (ASEMAKAAVOITUS, LIIKENNESUUNNITTELU) 

3. HKR (KADUT, PUISTOT, TYÖMAALOGISTIIKKA)

4. KRUUNUSILLAT 

5. OPETUSVIRASTO JA VARHAISKASVATUS

6. HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO JA

LAAJASALON UUSI KAUPPAKESKUS (NCC)



Kiitos!
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