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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Helsinkiin on suunnitteilla 
HSY:n Sortti-pienasema, jonka yksi mahdollinen sijoituspaikka voisi ol-
la Kyläsaaressa, nykyisen kierrätyskeskuksen kupeessa. Sortti-
pienaseman väliaikainen sijoittaminen Kyläsaaren alueelle on lähtökoh-
taisesti kannatettava ratkaisu. Toiminta istuu luontevasti osaksi Kylä-
saaren kierrätyskeskuksen toimintaa. Sortti-pienaseman toteuttamises-
sa Kyläsaareen on huomioitava tässä lausunnossa mainittuja seikkoja.

Tässä yhteisvalmistelussa on selvitetty Sortti-pienaseman sijoittamista 
Kyläsaareen kierrätyskeskuksen toimipisteen lähelle. Lisäksi on esitetty 
vaihtoehtoinen sijoitusmahdollisuus Koskelan varikoille ja kuvailtu 
HSY:n tällä hetkellä tarjoamia jätehuollon palveluita.

Esitys on valmisteltu palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäris-
töpalveluiden ja rakennusvalvontapalveluiden sekä maankäyttö ja kau-
punkirakenne palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelun sekä 
maaomaisuus ja tontit -palvelun yhteistyönä.
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Sortti-pienaseman kuvaus

Mini-Sortin nykyinen termi on Sortti-pienasema. Termillä tarkoitetaan 
HSY:n Sortti-asemaa, joka on pinta-alaltaan ja vastaanottamiltaan jäte-
jakeilta pienempi kuin normaali Sortti-asema, Sortti-pienasemilla ei 
esimerkiksi vastaanoteta risuja ja kiviaineksia. HSY:n mukaan Sortti-
pienasemat tulee sijoittaa kierrätyskeskusten yhteyteen synergiaetujen 
toteuttamiseksi. HSY:n mukaan Sortti-pienasema tarvitsee noin 2000 
neliötä tilaa, sähköliittymän ja mahdollisesti tietoliikenneyhteyden, sekä 
joko viemäröinnin tai umpisäiliön ja hulevesijärjestelmän.

HSY:n suunnitelma on sijoittaa Sortti-pienasemia kierrätyskeskusten 
yhteyteen, ja siten luoda yhden luukun periaatteella toimivan palvelun 
kuluttajille. Toimintaperiaatteen mukaisesti asiakkaan ei tarvitse tietää, 
onko asiakkaalle tarpeeton huonekalu tai tavara uudelleen käyttöön 
kelpaava, jolloin tavara otetaan vastaan kierrätyskeskukseen, vai ei, 
jolloin tavara ohjataan Sortti-pienasemalle.

HSY:n mukaan Kyläsaaren mahdollinen Sortti-pienasema olisi saman-
tyylinen kuin Vantaan Koivukylään suunniteltu Sortti-pienasema. Koi-
vukylän Sortti-pienasemalla on ajoramppi, jonka kautta asiakkaat voivat 
ajaa jätelavojen luokse. Jätelavat ovat kannellisia. Seitsemän jätelavan 
lisäksi Koivukylän Sortti-pienasemalla on kaksi lukittavaa konttia sähkö- 
ja elektroniikkaromulle sekä vastaanottokoppi ja tilaa vaihtolavoille. 
Sortti-pienasema rakennetaan moduuleista, joten se on siirrettävissä.

Helsingin kantakaupungin tällä hetkellä ainoa kierrätyskeskus sijaitsee 
Kyläsaaressa Kyläsaarenkadun varrella. HSY:n mukaan Sortti-
pienasema kannattaa rakentaa vain, jos se voi toimia vähintään 5 vuot-
ta. Kierrätyskeskuksen tulee toimia paikalla samaan aikaan.

Sortti-pienasema Kyläsaaressa

Kyläsaaressa on todettu laajasti maaperän pilaantumista. Mikäli Sortti-
pienasema sijoittuisi alueelle, tulee maaperän kantavuus, pilaantumi-
nen ja puhdistustarve selvittää tarkemmin. Tarkastelussa on otettava 
huomioon myös Sortti-pienaseman edellyttämä kunnallistekniikka ja 
sen rakentamisesta mahdollisesti aiheutuva kaivu- ja kunnostustarve.

Kyläsaaren asemakaavoitus on käynnistymässä tulevien vuosien aika-
na, mutta rakentaminen alueella käynnistynee aikaisintaan 2020-luvun 
lopulla. Tällöin Sortti-pienasema voisi toimia alueella siihen asti, kun-
nes esirakentaminen alueella käynnistyy. Sortti-pienasema tulee suun-
nitella yhteistyössä Kalasataman aluerakentamisprojektin ja rakenta-
mislogistiikan kanssa. 
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Sortti-pienasemaa suunniteltaessa tulisi väliaikaisuus huomioida siten, 
että rakenteet olisivat pääosin siirrettävissä olevia, ja näin ollen hyö-
dynnettävissä myöhemmin uudessa sijainnissa.

Kalasatamasta-Pasilaan raitiotien rakentaminen Hermannin rantatien 
osuudella käynnistyy vuonna 2022, jolloin liikennettä tullaan ohjaamaan 
nykyisen Kyläsaarenkadun kautta. Työmaan aikaiset liikennejärjestelyt 
tulee huomioida ja yhteensovittaa mahdollisen Sortti-pienaseman toi-
minnan kanssa huolellisesti. Sortti-pienasema ei saa aiheuttaa turhaa 
haittaa Kalasatamasta-Pasilaan raitiotietyömaan työnaikaisille järjeste-
lyille. Sortti-pienasemaan liittyviin opasteisiin tulee myös kiinnittää eri-
tyistä huomiota.

Lisäksi nykyisen kierrätyskeskuksen kohdalla kulkee kunnallisteknisiä 
putkia, joiden kunnostustarpeet on Sortti-pienasemaa sijoitettaessa 
otettava huomioon. On todennäköistä, että putkiin liittyviä kunnostustöi-
tä on tarpeen suorittaa raitiotietyömaan yhteydessä jo ennen Kyläsaa-
ren alueen varsinaista rakentamista. Putkien kunnostustarpeet saatta-
vat vaikuttaa sekä kierrätyskeskuksen että mahdollisen Sortti-
pienaseman toimintaan. Putkien kunnostustarpeet ja vaikutukset alu-
eella on siis selvitettävä ennen Sortti-pienaseman sijoittamista Kyläsaa-
reen.

Sortti-pienaseman sijoittuminen Kyläsaareen nykyisen kierrätyskeskuk-
sen läheisyyteen on mahdollista maanvuokraajan puolesta. Alueella on 
useita lyhyellä irtisanomisajalla olevaa vuokrausta sekä rakentamaton-
ta aluetta. On huomioitava, että irtisanomisajan päättymisen jälkeen 
vuokralaisella on 3 kuukautta aikaa viedä omaisuutensa pois sekä sii-
vottava alue ja vastattava mahdollisesti pilaantuneen maaperän puh-
distamisesta. Hankkeen aikataulun, vuokraajan ja laajuuden tarkennet-
tua, vuokraus voidaan tehdä voimassa olevan johtosäännön mukaises-
ti. 

Kyläsaaren mahdollisen Sortti-pienaseman rakennuslupa-asiat

Sortti-pienasema tarvitsee rakennusluvan. Rakennuslupa voidaan 
myöntää tilapäisenä enintään 5 vuodeksi, koska toiminta ei ehdotetus-
sa sijainnissa ole asemakaavan mukaista.  Alue on nykyisessä asema-
kaavassa virkistysaluetta (VU). Kaavoittajan poikkeamispäätöstä ei kui-
tenkaan tarvittaisi. Rakennuslupavaiheessa pyydetään lausunto kaa-
voittajalta ja tarvittaessa ympäristöpalveluilta. Jos rakennusluvalle hae-
taan jatkoaikaa 5 vuoden jälkeen, silloin poikkeamispäätös tulisi saada. 

Sortti-pienaseman ympäristölupa-asiat

Helsingin Sortti-asemilla Kivikossa ja Konalassa on aluehallintoviraston 
myöntämät ympäristöluvat. Sortti-pienasema tarvitsee joko ympäristö-
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luvan, tai jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen jätteen keräystoimin-
nasta. Ympäristöluvallisuus riippuu toiminnan laajuudesta, varastointi-
kapasiteetista ja siitä, sisältyykö toimintaan keräyksen ohella jätteen 
pitkäaikaista varastointia tai alustavaa lajittelua laajamittaisempaa val-
mistelua hyödyntämistä tai loppukäsittelyä varten.

Mikäli toiminta tarvitsee ympäristöluvan, sen myöntää joko valtion vi-
ranomainen tai Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, 
riippuen Sortti-pienaseman toiminnan laajuudesta, varastointikapasi-
teetista, ja siitä, tuleeko toiminnasta päästöjä vesistöön. Mahdollisen jä-
telain mukaisen rekisteröinnin ympäristönsuojelujärjestelmään merkit-
see Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Kyläsaari ei 
sijaitse pohjavesialueella.

Koskelan varikko Sortti-pienaseman vaihtoehtoisena sijoituspaikkana

Koskelan varikon kortteliin suunnitellaan uutta suurempaa raitiovaunu-
varikkoa. Katolle on mahdollista sijoittaa muita toimintoja ja parhaillaan 
selvitetään, voisivatko Staran varikot Arabianrannasta ja / tai Kyläsaa-
resta siirtyä sinne. Korttelissa on säilytettävä kaarihallirakennus, enti-
nen bussivarikko. Siihen tutkitaan yhtenä vaihtoehtona kiertotalouskort-
telia, jossa voisi olla kierrätyskeskus ja sitä tukevia muita toimintoja. 
Sortti-pienasema voisi sijaita kaarihallin vieressä raitiovaunuvarikon ka-
tolla ulkotilassa. HKL on arvioinut alustavasti, että raitiovaunuvarikon 
rakentaminen voisi alkaa vuosikymmenen puolivälissä. 

HSY:n järjestämä jätehuolto kantakaupungissa

Kantakaupunkilaiset kerrostalokiinteistöt ovat suurelta osin HSY:n jär-
jestämän asuinkiinteistöjen jätehuollon piirissä. Asuinkiinteistöillä syn-
tyy myös sellaista yhdyskuntajätettä, joka ei suuren kokonsa, poik-
keuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljetettavaksi kiin-
teistön jätteenkuljetuksessa. HSY:n jätehuollon piirissä oleville asuin-
kiinteistöille toimittamat jäteastiat eivät tyypillisesti ole tarpeeksi suuria 
suurikokoisille tavaroille kuten huonekaluille. Jätteen haltijan on toimi-
tettava tällaiset jätteet ensisijaisesti HSY:n Sortti-asemille. Käyttökel-
poiset tavarat on toimitettava ensisijaisesti uudelleenkäyttöön.

HSY:llä on lisäksi maksullinen Nouto-Sortti –palvelu yksityishenkilöiden 
ja asunto-osakeyhtiöiden isoille esineille. Nouto-Sortin esineet kuljete-
taan joko kierrätettäväksi tai uusioraaka-aineeksi tai energiahyödyn-
nykseen. HSY:ltä voi myös vuokrata peräkärryn suurikokoisten tavaroi-
den kuljettamiseksi Sortti-asemalle. 

08.12.2020 Pöydälle

Esittelijä
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