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1 Toiminta

HSY / Kai Widell

1.1 Yleistä Ruskeasannan Sortti-aseman
toiminnasta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 11.12.2020 myöntänyt ympäristöluvan nro 448/2020 (dnro ESAVI/10965/2019)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) Vantaan Ruskeasannassa sijaitsevalle Sortti-asemalle. Tämä
vuosiraportti perustuu edellä mainittuun ympäristölupapäätökseen.

Ruskeasannan Sortti-asema avattiin syyskuussa 2015. Sortti-aseman pinta-ala on 2,2 hehtaaria.

Ruskeasannan Sortti-asemalle tuodut jätteet voi maksaa asiakaspalvelupisteessä tai itsepalveluna. Uusittu
itsepalveluratkaisu otettiin täysmittaiseen käyttöön 1.4.2021, jonka myötä asiakkailla on mahdollisuus kirjata ja
tarvittaessa maksaa tuomansa jätteet joko asemalla itsepalvelulaitteita käyttäen tai ennakkoon eSortti.fi-palvelussa.

Ruskeasannan Sortti-asemalla vastaanotetaan jätettä maanantaista perjantaihin kello 7.00–21.00. Ympäristöluvan
mukaisesti asemalla olisi mahdollista ottaa jätettä vastaan myös lauantaisin ja sunnuntaisin kello 9.00-18.00, mutta tätä
mahdollisuutta ei ole vielä käytetty. Aiempina vuosina Sortti-asema on ollut avoinna myös kolmena kevätlauantaina,
mutta vuonna 2021 lauantaiaukiolosta luovuttiin tilapäisesti koronatilanteen vuoksi.



1.2 Kävijämäärät

Sortti-asemilla on käytössä laskutusjärjestelmä, johon kirjataan kävijätiedot. Kävijämäärät on esitetty kuvassa 1 sekä
liitteessä 4.

Kuva 1 Ruskeasannan Sortti-aseman asiakasmäärät vuosina 2015-2021

1.3 Vastaanotetut jätteet ja jätteiden varastointi

Vuosittain vastaanotettujen jätteiden määrät saadaan asemalta poiskuljetetuista jätemääristä. Vuonna 2021
vastaanotetut jätteet on esitetty liitteessä 1. Sekä vaarattomat (tavanomaiset) jätteet että vaaralliset jätteet ovat peräisin
pääkaupunkiseudulta.

Tiedot jätekuormista, joita ei voitu ottaa vuonna 2021 vastaan Ruskeasannan Sortti-asemalla, on esitetty liitteessä 3.

Raportointivuoden lopussa varastossa olevien tavanomaisten jätteiden ja vaarallisten jätteiden määrät sekä
jätenimikkeet ovat liitteessä 2.

Vuonna 2021 Ruskeasannan Sortti-asemalla kyllästetyn puujätteen vastaanottomäärä (608 t/a) ylitti 20 %:lla
ympäristöluvan mukaisen enimmäismäärän (500 t/a). Näkemyksemme mukaan ylitys johtui vuosien 2020-2021 aikana
(korona-aika) lisääntyneistä kotitalouksien (ulkotilojen) remontoinneista ja kyllästetyn puujätteen
vastaanottopaikkaverkoston pienemisestä, joiden yhteisvaikutuksesta vastaanottomäärät ovat kasvaneet Sortti-
asemalla. Vastaanotetun kyllästetyn puun määrä on kasvanut vuodesta 2018 vuoteen 2021 n. 58 %. Vuoden 2021
kertavarastomäärä ei kuitenkaan ole ylittynyt luvan sallimasta enimmäismäärästä.

Sekajäte toimitettiin energiahyötykäyttöön Vantaan Energian jätevoimalaan. Jätevoimalan käyttöseisokkien aikana
sekajäte toimitettiin välivarastoon HSY:n Ämmässuon ekokeskukseen ennen kuljettamista jätevoimalaan. Polttoon
kelpaamaton sekajäte käsiteltiin Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa murskaamalla ja seulomalla. Käsittelystä
syntyneet jakeet hyödynnettiin joko kaatopaikan rakenteissa materiaalina tai energiana jätevoimalassa.

Ruskeasannan Sortti-asemalla asiakkaiden lajittelumahdollisuuksia on laajennettu palamattoman materiaalin
keräämisellä erillisille jätelavoille (rakennuskiviaines eli betoni sekä rakennus- ja purkujäte eli lasi, villa ja posliini).
Lisäksi Sortti-asemalla vastaanotetaan kodin käyttökelpoista pientavaraa yhteistyössä Pääkaupunkiseudun



Kierrätyskeskus Oy:n kanssa. Sortti-asemalla erilliskerätään myös puhdasta (maalaamatonta) puuta pinnoitetun puun
lisäksi.

Ruskeasannan Sortti-asemalla erilliskerätystä muovijätteestä osa toimitettiin koekäsittelyyn Remeo Oy:lle. Loput muovit
toimitettiin välivarastoitavaksi paalattuna Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen.

Eristevilla toimitetaan kierrätykseen Eko-Expert Oy:lle.

1.4 Alueen hoito

Sortti-aseman alueen siisteyttä hoidetaan urakoitsijan toimesta. Asemalla käy harjakone kesäaikaan viisi kertaa
viikossa, jolloin samalla kerätään myös ympäristön irtonaiset roskat. Urakoitsija huolehtii myös alueen tienvarsien
siivoamisesta.

Haittaeläimistä alueella esiintyy jyrsijöitä. Niitä torjutaan ulkopuolisen toimijan Anticimex Oy:n toimesta myrkyttömillä
sähköisillä Smartbox-ansoilla. Sortti-aseman hygieniaraportti on esitetty liitteessä 7.

HSY on panostanut Ruskeasannan Sortti-aseman rakentamisessa ympäristöystävällisyyteen. Rakentamisessa on
käytetty laadukkaita kierrätysmateriaaleja. Rakennuksissa on viherkatot ja sähköä tuotetaan aurinkoenergialla.

Aurinkovoimalan nimellisteho on 6,36 kWp ja tuotto vuonna 2021 oli 5,7MWh. Sortti-aseman kokonaissähkökulutus
vuonna 2021 oli 262 MWh.

Alueen sadevedet kerätään talteen ja niitä voidaan käyttää piha-alueen puhdistukseen.

1.5 Polttoaineen varastointi, työkoneiden tankkaus
ja huollot

Ruskeasannan Sortti-aseman työkoneissa on käytetty polttoaineena dieselöljyä, jota kului vuoden 2021 aikana noin 4
761 litraa.

Työkoneiden tankkaukset suoritetaan Sortti-aseman huoltohallin vieressä sijaitsevalla erillisellä tankkauspisteellä. Säiliö
on katettu ja se on teräsbetonoidun alustan päällä. Betonilaatan vieressä on 40 mm paksu tiivisasfaltti.

Polttoaine varastoidaan 100 % valuma-altaalla varustetussa, maanpäällisessä 1 450 litran säiliössä. Säiliö on
valmistettu määräysten ja standardien SFS 2733 mukaan. Tankkaus suoritetaan pistoolilla, jossa on ylitäytön ja
laponestin. Pumpussa on virtausmittari, jolla seurataan tankattua määrää sekä säiliössä jäljellä olevaa
polttoainemäärää.

Tankkauspisteen hulevedet johdetaan öljynerotuksen, suljettavan näytteenottokaivon ja hulevesialtaan kautta ojaan.

Alueella on saatavilla imeytysainetta mahdollisen vahingon sattuessa ja tankkausalueen vieressä on jauhesammutin.

Työkoneet ja vaihtolavat huolletaan ja korjataan Ruskeasannan Sortti-aseman huoltohallissa. Lattia on käsitelty BASF
Mastertop 310 pinnoitteella. Pinnoitteelle on ominaista alhainen öljyn, rasvan ja veden imukyky. Huoltohallin lattian
keskeltä hulevedet johdetaan hiekan- (HEK 40LK) ja öljynerottimen (Euro PEK) kautta jätevesiviemäriin.

Toiminnassa syntyneet vaaralliset jätteet eli laitteiden öljynvaihdoissa muodostuneet jäteöljyt, on toimitettu Kivikon
vaarallisten jätteiden asemalle välivarastoon, josta ne vietiin Lassila & Tikanoja Oyj:lle jatkokäsittelyyn.

HSY:n kilpailuttamien urakoitsijoiden tulee käyttää urakoiden hoitamisessa vähintään euro-5 normin vaatimusten
mukaisella moottorilla varustettuja autoja. Jätteiden siirtokuljetuksissa käytetään yrityksiä, joilla on Uudenmaan ELY-



keskuksen päätös jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä.

1.6 Ympäristö-, laatu- sekä työterveys- ja
työturvallisuusjärjestelmät

HSY:n toimintajärjestelmä täyttää kansainväliset laatu-, ympäristö-, sekä työterveys- ja työturvallisuusstandardien
sertifiointivaatimukset. Käytettävät standardit ovat laadunhallinnan osalta ISO 9001, ympäristöasioiden osalta
ISO14001 ja työterveys- ja työturvallisuusasioiden osalta ISO 45001. Nämä kattavat myös Ruskeasannan Sortti-
aseman toiminnan. Ympäristöasioiden jatkuvaa parantamista seurataan sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla,
ympäristölupamääräysten säännöllisellä seurannalla ja raportoinnilla sekä tunnistamalla, arvottamalla ja tarkastamalla
ympäristönäkökohdat säännöllisesti.

1.7 Työsuojelu ja -turvallisuus

Ruskeasannan Sortti-asemalla järjestettiin vuonna 2021 kaksi turvallisuuskävelyä (10.5.2021 ja 6.10.2021). HSY:n
jätehuollon Aluepalvelut-yksikön työsuojelun koordinaatiokokous pidettiin 18.6.2021.

Vuonna 2021 järjestettiin koko Aluepalvelut-yksikön henkilöstölle suunnatut turvallisuuspäivät kahtena
samansisältöisenä tilaisuutena etäkoulutuksina (8.11.2021 ja 15.11.2021). Tilaisuuksissa käsiteltiin mm. HSY:n
ajankohtaisia työsuojeluasioita, työn egonomiaan ja työyhteisöön liittyviä asioita, poistumisturvallisuutta sekä
kemikaaliturvallisuutta.

1.8 Viranomaistarkastukset

Ruskeasannan Sortti-aseman ympäristöluvan valvontaan liittyvä laaja määräaikaistarkastus pidettiin viimeksi
20.3.2020. Tarkastuksessa ei havaittu puutteita ja poikkeamat ympäristölupamääräyksistä olivat vähäisiä
(puutarhajätteen, kyllästetyn puun ja vaarallisten jätteiden vastaanottomäärien ylitys lupamääräyksen mukaisista
enimmäismääristä).

Vuonna 2021 asemalla ei pidetty viranomaistarkastuksia

1.9 Tehdyt huolto- ja korjaustoimenpiteet sekä
investoinnit

Vuonna 2021 asemalla ei tehty korjausrakentamisen hankkeita.



2 Ympäristövaikutukset

2.1 Yleiskuvaus ympäristöstä

Sortti-asema sijaitsee Vantaan kaupungin Ruskeasannan kaupunginosassa osoitteessa Klemmintie 7. Toiminta sijoittuu
Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Tuusulanväylän väliin kiinteistöille 92-407-14-8 ja 92-423-4-44.

Sortti-aseman alue sijaitsee savipehmeiköllä ja alueella on aikaisemin ollut sekalaista toimintaa. Alueen eteläpuolella on
aiemmin ollut maanläjitysalue ja alueella on toiminut tynnyripesula.

Lähimmät asuinalueet sijaitsevat Sortti-asemasta itään, Tuusulanväylän toisella puolella (Harjusuo ja Ruskeasanta).
Lähin päiväkoti sijaitsee Ruskeasannassa, noin 700 metrin etäisyydellä kaakkoon. Noin 70 metriä länteen sijaitsee
kaksi omakotitalokiinteistöä.

2.2 Vesien hallinta

Toiminta-alue sijaitsee I luokan pohjavesialueella, mutta tehtyjen tutkimusten perusteella alueella ei muodostu
pohjavettä. Pohjavesi sijaitsee savikerroksen alapuolisissa maakerroksissa pohjaveden ollessa todennäköisesti
paineellista. Savikerroksen päällä voi esiintyä orsivettä. Pohjaveden suuntaus on kohti koillista.

Ruskeasannan Sortti-aseman alueen sadevedet johdetaan öljyn ja hiekanerotuskaivojen kautta viivytysalueelle, josta
ne laskevat lopulta Kylmäojaan. Sortti-aseman liikennöidyltä piha-alueelta kuivatusvedet johdetaan hulevesiputkia pitkin
erotinjärjestelmään, joka sisältää virtauksensäätökaivon, hiekan- ja lietteenerottimen, öljynerottimen sekä
näytteenotto-/sulkuventtiilikaivon. Erotinjärjestelmän kapasiteetin ylittyessä piha-alueen hulevedet ohjautuvat suoraan
kosteikkoalueelle, jossa kasvit sitovat haitta-aineita ja kiintoaines laskeutuu kosteikon pohjalle.

Vaarallisten jätteiden varaston sammutusvedet kerätään kahteen paikkaa, jotka ovat kiinteistön keskellä ja länsireunalla
sijaitsevat painanteet. Painanteiden pohjat on vuorattu vedenläpäisyn estävällä bentoniittimatolla ja ohutmuovilla.

Sisäpihan puoleinen painanne (pinta-ala n. 500 m²), joka on muotoiltu loivin vietoin (1/4). Siihen mahtuu
sammutusvesiä vähintään 200 m³, kun pinnankorkeus on maksimissaan 0,5 m. Toinen sammutusvesien
kerääntymiseen tarkoitettu paikka on rakennuksen länsipuolella oleva painanne (pinta-ala n. 500 m²), joka on muotoiltu
loivin vietoin (1/4). Siihen mahtuu sammutusvesiä vähintään 200 m³, kun pinnankorkeus on maksimissaan 0,5 m.

Yhteensä kiinteistöllä on mahdollisuus varastoida sammutusvesiä 400 m³.

Alueen öljynerotuskaivot on varustettu pinnanmittausjärjestelmällä ja ne tyhjennetään tarvittaessa. Huoltoyksikkö saa
tiedon kiinteistöautomaatiojärjestelmän kautta ennen kaivon täyttymistä. Ruskeasannan Sortti-aseman öljynerotin on
mallia EuroPEK NS 100, joka kuuluu luokkaan 1. Öljynerottimen maksimivirtaamat ovat sadevesille 100 l/s ja jätevesille
50 l/s.

Ruskeasannan Sortti-aseman öljynerotusjärjestelmät tyhjennettiin 15.7.2021

2.3 Päästötarkkailut



Ympäristölupapäätöksen määräyksen 20 mukainen, päivitetty tarkkailusuunnitelma toimitettiin tiedoksi Uudenmaan
ELY-keskukselle 2.12.2021.

2.3.1 Huleveden tarkkailu

Ruskeasannan Sortti-aseman alueelta kertyvien hulevesien laatua tarkkaillaan erotinjärjestelmän jälkeisestä vedestä
kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, otettavin vesinäyttein. Vuoden 2017 alusta alkaen hulevesinäytteenotto on
tilattu ulkopuoliselta toimijalta siten, että näytteenottajalla on tehtävän edellyttämä riittävä pätevyys. Valuma-alueet on
esitetty liitteessä 6.

Vuonna 2021 hulevesinäytteenoton ja laboratorioanalyysit teki MetropoliLab. Kevään näytteet otettiin 17. ja 23.6.2021.
Näytteenottokaivon vedessä havaittiin aiempaa pienempi öljyhiilivetypitoisuus (200 µg/l) verrattuna vuosien 2017-2020
keskiarvoon ~500 µg/l. Pitoisuus alitti Tukholman läänin huleveden 3VU raja-arvon 1000 µg/l). Myös veden
kiintoainepitoisuus (4 mg/l) oli aiempaa alhaisempi ja alitti Tukholman läänin huleveden 3VU raja-arvon (100 mg/l)
selkeästi. Kokonaistyppipitoisuus oli koholla luonnonvesien tasosta, mutta samaa tasoa vuosien 2017-2020 keskiarvon
kanssa. Ammoniumtyppeä oli vedessä hieman aiempaa enemmän. Sähkönjohtavuus vuosien 2017-2020 keskiarvon
tasolla, samoin orgaanisen aineen pitoisuus kemiallisen hapenkulutuksen perusteella.

Syksyn 2021 näytteenotto tehtiin 21.10.2021. Näytteenottokaivon vedessä havaittiin aiempaa suurempi
öljyhiilivetypitoisuus (1 700 µg/l) verrattuna vuosien 2017-2020 keskiarvoon ~500 µg/l. Suurin osa todetuista öljyistä oli
raskaita jakeita (C21-C40). Kokonaispitoisuus myös ylitti Tukholman läänin huleveden 3VU raja-arvon (1 000 µg/l).
Myös veden kiintoainepitoisuus (42 mg/l) oli aiempaa korkeampi, mutta alitti Tukholman läänin huleveden 3VU raja-
arvon (100 mg/l) kuitenkin selkeästi. Kiintoaineen vuoksi vesi oli sameaa. Kokonaistyppipitoisuus oli hieman koholla
luonnonvesien tasosta, mutta vuosien 2017-2020 keskiarvoa alhaisempi. Ammoniumtyppeä oli vedessä hyvin vähän.
Fosforia todettiin reilusti. Veden sähkönjohtavuus oli alhainen ja kuormittamattomien ojavesien tasoa. Orgaanista
ainetta oli aiempaa enemmän ja kemiallinen hapenkulutus oli noin 2,5-kertainen vuosien 2017-2020 keskiarvoon
nähden.

Laboratorion analyysitodistukset löytyvät liitteistä 5 a ja 5 b.

2.3.2 Pohjaveden tarkkailu

Ruskeasannan pohjaveden laatua tarkkailtiin vuonna 2021 tontin koillisreunaan asennetusta pohjavesiputkesta kaksi
kertaa vuodessa otettavin näyttein.

Vuonna 2021 pohjavesinäytteenoton ja laboratorioanalyysit teki MetropoliLab. Kevään näytteet otettiin 17.6.2021.
Pohjavedessä havaittiin hyvin pieni määrä keskiraskaita hiilivetyjakeita, edellisen syksyn tavoin. Kokonaistyppipitoisuus
oli aikaisempaa korkeampi, noin 2,5-kertainen vuosien 2016-2020 keskiarvoon nähden. Myös ammoniumtyppipitoisuus
oli koholla aiempaan nähden, mutta alitti VNA 341/2009 ympäristölaatunormin. Veden sähkönjohtavuus (58 mS/m) oli
pohjavesille tavanomaiseen tasoon verrattuna hieman koholla. Vesi oli poikkeuksellisen sameaa. Pohjaveden
pinnankorkeus oli edellisen vuoden tasolla.

Syksyn näytteet otettiin 21.10.2021. Kokonaistyppipitoisuus oli hieman 2016-2020 keskiarvoa korkeampi, mutta kevään
näytteenottoa alhaisempi. Typestä suurin osa oli ammonium-muodossa ja pitoisuus oli tarkkailuhistorian korkein.
Pitoisuus ylitti VNA 341/2009 ympäristölaatunormin noin kaksinkertaisesti. Veden sähkönjohtavuus (60 mS/m) oli
pohjavesille tavanomaiseen tasoon verrattuna hieman koholla. Vesi oli erittäin sameaa ja kiintoainepitoisuus (56 mg/l)
koholla. Sameus oli noin 10-kertainen vuosien 2016-2020 keskiarvoon nähden. Öljyhiilivetyjä ei todettu. Pohjaveden
pinnankorkeus oli edellisen vuoden tasolla.

Laboratorion analyysitodistukset on esitetty liitteissä 5 b ja 5 c.

Ruskeasannan Sortti-aseman tarkkailusuunnitelma päivitettiin joulukuussa 2021 vastaamaan nykyistä ympäristölupaa.
Suunnitelmassa esitettiin mm. pohjavesipisteen vaihto toiseen, nykyisen putken läheisyydessä sijaitsevaan putkeen



GA6. ELY:n ylitarkastaja Toni Hekkala on hyväksynyt näytteenottopisteen vaihdon sähköpostilla 14.12.2021. Asiasta ei
ole tehty erillistä päätöstä.

2.3.3 Päästöt ilmaan

Sortti-aseman alueen siisteyttä hoidetaan urakoitsijan toimesta. Asemalla käy harjakone kesäaikaan viisi kertaa
viikossa, jolloin samalla kerätään myös ympäristön irtonaiset roskat. Urakoitsija huolehtii myös alueen tienvarsien
siivoamisesta.

2.3.4 Melu

Jäteaseman toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa melulle altistuvien asuinkiinteistöjen piha-alueilla ylittää melun A-
painotettua ekvivalenttimelutasoa 55 dB päivällä (kello 7-22) eikä ekvivalenttimelutasoa 50 dB yöllä (kello 22-23 ja 4-7).

Ruskeasannan Sortti-asemalla ei tehty risujen haketusta vuonna 2021, vaan risut toimitettiin hakettamattomina
Ämmässuon Ekoteollisuuskeskuksen kompostikentälle.

Melusta tai sen aiheuttamasta häiriöstä ei vuonna 2021 tullut ilmoituksia tai palautteita Sortti-aseman lähialueelta.



3 Häiriöt ja poikkeustilanteet

Vuonna 2021 Ruskeasannan Sortti-asemalla kyllästetyn puujätteen vastaanottomäärä (608 t/a) ylitti 20 %:lla
ympäristöluvan enimmäismäärän (500 t/a). Näkemyksemme mukaan ylitys johtui vuosien 2020-2021 aikana (korona-
aika) lisääntyneistä kotitalouksien (ulkotilojen) remontoinneista ja kyllästetyn puujätteen vastaanottopaikkaverkoston
pienemisestä, joiden yhteisvaikutuksesta vastaanottomäärät ovat kasvaneet Sortti-asemalla. Vastaanotetun kyllästetyn
puun määrä on kasvanut vuodesta 2018 vuoteen 2021 n. 58 %. Vuoden 2021 kyllästetyn puun kertavarastointimäärä ei
kuitenkaan ylittynyt luvan sallimasta enimmäismäärästä.

5.5.2021 kuljetusurakoitsijan autosta valui maahan vähäinen määrä hydrauliöljyä, joka imeytettiin välittömästi
imeytysmateriaalilla.

20.7.2021 ajettavassa jyrässä oli hydrauliöljyvuoto, jonka seurauksena Sortti-aseman alapihalle valui maahan vähän
hydrauliöljyä. Vahingontorjunta suoritettiin imeytysmateriaalin avulla.

Vuoden 2021 aikana Sortti-asemalla ei ollut ympäristösuojelun kannalta muita merkittäviä häiriötilanteita,
poikkeuksellisia tilanteita tai muita poikkeamia ympäristöluvan määräyksistä.

Toimintavuoden 2021 aikana HSY:lle ei tullut Sortti-aseman toimintaan liittyviä palautteita tai valituksia.



4 Vastaava hoitaja ja toimintovastaavat

Ruskeasannan Sortti-aseman vastaavana hoitajana toimii käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen.

Yhteystiedot: Postiosoite: PL 100, 00066 HSY

Puh. 0400 609 493

Ruskeasannan Sortti-aseman toimintovastaavana toimii Eetu Keinänen, vaarallisten jätteiden toimintovastaavana toimii
Nina Hurme ja Maarit Kiviranta sekä kiinteistö- ja kunnossapitopalveluiden toimintovastaavana toimii Jyri Haikonen.

Jätehuollon ympäristöpäällikkönä toimii Minna Ruokolainen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä

jätehuollon toimiala

Marjut Mäntynen, käyttöpäällikkö

Minna Ruokolainen, ympäristöpäällikkö
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Liite 1 Ruskeasannan Sortti-asemalla vastaanotetut jätemäärät vuonna 2021

jätelaji tunnusnumero
(EWC)

vastaanotettu
määrä (tn)

lupamääräyksen
mukainen

enimmäismäärä (tn)
toimituspaikka

sekajäte, alueellinen keräyspiste 20 03 01 2 100 Vantaan Energia jätevoima

sekajäte 20 03 01
20 03 07 4 165 10 000 Vantaan Energia

jätevoimala, HSY 3

biojäte, ylijäämähedelmät 20 02 01 39 150 HSY 2

puu 20 01 38
17 02 01 5 240 6 000 HSY 2, HSY 4, HSY 5

muovi
20 01 39
17 02 03
15 01 02

143 1 000 Remeo Oy, HSY 4

metalli 20 01 40
15 01 04 1 159 2 000 Stena Recycling Oy

maa ja kiviaines, betoni, tiili,
laatat ja keramiikka,
eristysaineet

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 05 04
17 06 04

4 189 6 000 HSY 4, Eko-Expert Oy
Seutula

kipsipohjaiset rakennusaineet 17 08 02 424 1 000 Saint Gobain
Rakennustuotteet Oy

kylmälaitteet 20 01 23 168 500 Revac Sverige

pahvi ja kartonki 20 01 01
15 01 01 188 300 Encore Ympäristöpalvelut

Oy

paperi 20 01 01
15 01 01 24 100 Encore Ympäristöpalvelut

Oy

risut 20 02 01 1 468 2 500 HSY 4



puutarhajäte 20 02 01 1 584 3 000 HSY 2

tekstiilijäte
20 01 10
20 01 11
15 01 09

22 200
Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus Oy, E6-
Palvelut Oy

sähkö- ja elektroniikkaromu
(tavanomainen jäte) 20 01 36 694 2 000 Stena Recycling Oy,

Tramel Oy

kyllästetty puu 20 01 37 608 500 Demolite Oy

sähkö- ja elektroniikkaromu
(vaarallinen jäte) 20 01 35 73 500 Tramel Oy

vaaralliset jätteet, kuten

13 01 05
13 02 05
15 01 10
16 01 07
16 01 14
16 06 01
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 27
20 01 29
20 01 33

194 250 HSY 1, Lassila & Tikanoja
Oyj

yhteensä 20 384 tn 36 100 undefined

Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.

HSY 1 = Kivikon jätepalvelukeskus, vaarallisten jätteiden varasto (välivarastointi)

HSY 2 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, biojätteen käsittelylaitos

HSY 3 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, paalikenttä

HSY 4 = Ämmässuon ekoteollisuuskeskus, vastaanottokenttä

HSY 5 = Seutulan puujätteen käsittelykenttä

Liite 2 Ruskeasannan Sortti-asemalla varastossa olevat jätemäärät 31.12.2021

jätelaji tunnusnumero
(EWC)

varastoitu
määrä (tn)

lupamääräyksen mukainen
kertavarastointimäärä (tn)

sekajäte, alueellinen keräyspiste 20 03 01 0 8

sekajäte 20 03 01
20 03 07 30 62

biojäte, ylijäämähedelmät 20 02 01 0 20

puu 20 01 38
17 02 01 40 100

muovi
20 01 39
17 02 03
15 01 02

0,7 50

metalli 20 01 40
15 01 04 1,2 50



15 01 04 ,

maa- ja kiviaines, betoni, tiili, laatat ja
keramiikka, eristysaineet

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 05 04
17 06 04

1,5 100

kipsipohjaiset rakennusaineet 17 08 02 3 20

kylmälaitteet 20 01 23 1 50

pahvi ja kartonki 20 01 01
15 01 01 0,2 10

paperi 20 01 01
15 01 01 0 10

risut 20 02 01 2 100

puutarhajäte 20 02 01 1 100

tekstiilijäte
20 01 10
20 01 11
15 01 09

0,2 50

sähkö- ja elektroniikkaromu (tavanomainen
jäte) 20 01 36 1,8 70

kyllästetty puu 20 01 37 4 20

sähkö- ja elektroniikkaromu (vaarallinen
jäte) 20 01 35 0,2 20

vaaralliset jätteet, kuten

13 01 05
13 02 05
15 01 10
16 01 07
16 01 14
16 06 01
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 27
20 01 29
20 01 33

0,5 5

yhteensä 87,3 845

Lisäksi pieniä määriä pakkauslasia (20 01 02) ja uudelleen käytettäviä tavaroita.



Liite 3 Ruskeasannan Sortti-asemalta vuonna 2021 käännytetyt kuormat

käännytyksen syy (esim. jätelaatu, liian iso kuorma jne.) käännytettyjen kuormien lukumäärä

auton renkaat 50

yritysten vaaralliset jätteet 100

biojäte 10

asbesti 10

lääkejätteet 20

räjähteet 10

kuorma-autokuormat 20

ns. ludekuormat 1

yhteensä 221

Liite 4 Ruskeasannan Sortti-aseman asiakasmäärät vuonna 2021

Asiakasmäärät

maksavat asiakkaat 97 635

ilmaisasiakkaat 20 052

yhteensä 117 687

Liite 5 a Ruskeasannan Sortti-aseman huleveden testausseloste, kesäkuu 2021











Liite 5 b Ruskeasannan Sortti-aseman huleveden ja pohjaveden testausseloste, lokakuu 2021









Liite 5 c Ruskeasannan Sortti-aseman pohjaveden testausseloste, kesäkuu 2021





Liite 6 Ruskeasannan Sortti-aseman valuma-alueet
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6 Jakelu

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi)

Vantaan kaupungin ympäristökeskus (kirjaamo@vantaa.fi)

Enqvist, Haikonen, Hurme, Juntunen, Keinänen, Kiviranta, Kouvo, Kuisma-Granvik, Lumikumpu, Methuen, Miettinen,
Mäntynen, Partti, Pesonen, Uuksulainen

HSY:n kirjaamo, neuvonta, verkkoviestintä

HSY:n verkkosivut www.hsy.fi (ilman liitteitä)

HSY:n toimintajärjestelmä IMS



Ruskeasannan Sortti-aseman ympäristöluvan mukainen vuosiraportti.
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