
SORTERING I hemmet är utgångspunkten för fungerade återvinning. Därför ska du redan där soporna uppstår ta hänsyn till alla de olika 
avfallssorter som läggs i sopsugsystemet och planera hemmets sortering så att den fungerar för dig. Genom sopsugsystemet samlar vi 
in blandavfall, bioavfall, kartong, papper och plastförpackningar. Övriga avfallssorter samlas i sorteringsrummet.

Stort 
blandavfallGlas Metall Stor kartong

Glasflaskor och -burkar

INTE:
Porslin och keramik, fönster-, 
spegel- eller bilglas, härdat 
glas (ugnsformer, kaffepannor, 
dricksglas), opalglas (t.ex. i vissa 
kosmetikaförpackningar), kristall, 
glödlampor

Konserv- och dryckesburkar, 
aluminiumformer och -folier, 
metallock och -korkar, metall-
hållare för värmeljus, tomma och 
torra målarfärgsburkar, tomma 
aerosolburkar (som inte skvalpar 
eller pyser), och små metallfö-
remål (gångjärn, skruvar, bestick)

INTE:
Farligt avfall, såsom batterier eller 
burkar med målarfärg, el- och 
elektronikavfall, stora metall-
föremål (t.ex. cyklar, kastruller 
och stekpannor), glödlampor

Stora kartong- och pizzalådor

Obs. KOM IHÅG ATT PLATTA TILL 
KARTONGLÅDORNA, TACK!

INTE:
Liten kartong som hör till sop-
sugsystemet, såsom vätskeför-
packningar i kartong (mjölk- och 
saftburkar), kartongförpackningar 
(för flingor och kex), äggkartonger

Mattor, ishockeyklubbor, hjälmar, 
ämbar, mappar

INTE:
Farligt avfall, madrasser, möbler, 
hushållsmaskiner

Obs! INTE SMÅ PÅSAR BLAN-
DAVFALL SOM HÖR TILL SOP-
SUGSYSTEMET

Bruksinstruktion
för sorteringsrum



ANVÄNDBARA FÖREMÅL

Huvudstadsregionens Återanvändningscentral

HELSINGFORS Handelshusgatan 12, 00930 Helsingfors

HELSINGFORS Byholmsgatan 8, 00580 Helsingfors

HELSINGFORS Gungbrådsgränden 4, 00940 Helsingfors

ESBO  Vävarsvägen 3, 02630 Esbo

ESBO  Rusthollargatan 1, 02270 Esbo

VANDA  Släckruskvägen 2, 01360 Vanda 

Öppet mån–fre kl. 9:00-20:00, lör kl. 10:00-16:00
och sön kl. 12:00-16:00

Gratis avhämtning av föremål:
050 501 4858

Öppet mån–fre kl. 8:00–18:00
www.kierratyskeskus.fi/nouto

AVFALL

Sortti- stationerna (HRM)

HELSINGFORS Stensbölekanten 5, 00940 Helsingfors

HELSINGFORS Betongvägen 3, 00390 Helsingfors

ESBO  Käringmossvägen 8, 02820 Esbo

KYRKSLÄTT  Jorvaksentie 10, 02400 Kirkkonummi

VANDA  Klemmvägen 7, Vanda 

Sortti-avhämtning är en avgiftsbelagd tjänst för
hämtning av stora föremål från hushållen.

Kundtjänsten svarar på ytterligare frågor:
09 1561 2110 (Öppet mån–fre kl. 8:30–15:30

Mer information av återvinning

Lämpar sig icke för sopsugsystemet 
eller sorteringsrummen

ANVÄNDBARA 
FÖREMÅL

AVFALL

Stora användbara föremål 
Små användbara föremål
(böcker, kläder, kärl)

Farligt avfall

Batterier

Litet el- och elektronikskrot

Stort el- och elektronikskrot

Energisparlampor och - lysrör

Till återanvändningscentralen
Till återanvändningscentralen

Till insamlingsställen, sorteringsstationer 
för farligt avfall eller HRM:s insamlingsbi-
lar som cirkulerar under våren

Till affären

Affären eller återvinningscentralen

Till sorteringsstationer eller till affären i 
samband med inköp av ny apparat

Till sorteringsstationer för farligt avfall 
eller till affären

www.hsy.fi
www.kierratyskeskus.fi
www.kierratys.info

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy
www.kruunuvuorenrannanrode.fi


