


eSortti ja itsepalvelu sujuvoittavat 
Sorteissa asiointia



Helsingin seutu

Pääkaupunkiseutu

Helsinki
Helsingfors

Vantaa
VandaEspoo

Esbo

Kauniainen
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Jäsenkuntamme: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Toiminta-ajatuksemme on mahdollistaa puhdas ja 

kestävä kaupunkielämä

Toimintatuotot 369 MEUR

800 1,1Työntekijää

Asukasta (milj.)

Olemme 
energiaomavaraisia

99%

erilaista aineistoa 
avoimen datan sivuilla

n. 70

Laskemme seudun CO2-päästöt.
Edistämme ilmastotyötä ja 
kiertotaloutta.

8400 km vesihuoltoverkostoa 
12 vesitornia
2 vedenpuhdistuslaitosta
1 pohjavesilaitos
2 jätevedenpuhdistamoa

ulkoisista sidosryhmistämme pitää HSY:tä
ympäristövastuullisena toimijana.

Puhdistamme vuodessa 
127 milj. m3 jätevettä

95 milj. m3 vettä 

HSY:n investoinnit vuosina 2019–2028 1,4 MRD€

CO2 päästömme olivat 138 000 tCO2-ekv. 
Vuodesta 2009 päästöt ovat vähentyneet 43 %. 

Tavoitteena on olla hiilineutraali v. 2030.

ilmanlaadun 
mittausasemaa. 
Lisäksi pienempiä 
sensoreita ja keräimiä.

11

1,1 milj. asukkaan jätteet
5 Sortti-asemaa, joilla 0,5 milj. käyntiä
9 milj. jäteastian tyhjennystä2018

yhdyskuntajätteistä 
kierrätetään vuoteen 
2025 mennessä

60% Yhdessä 
teemme maailman 
kestävimmän 
kaupunkiseudun



Sortti-asemat kiertotalouden tukikohtina

Vuodessa 
yli 500 000 asiakasta –
asukkaita ja yrityksiä

• etsimme uusia 
mahdollisuuksia kierrättää 
jätteistä raaka-aineita

–uudet jätelajit: 
poistotekstiili ja muovi

–eristevillat kokeiluun 2020

Palvelut uudistuvat – tulossa:
• palvelua tulevaisuudessa 

myös viikonloppuisin: 
olemme hakeneet 
Konalan Sortti-asemalle 
ympäristölupaa 
viikonloppuaukioloa varten

• itsepalvelujärjestelmä
nopeuttaa asiointia ja 
vapauttaa henkilökuntaa 
asiakaspalveluun ulkona

• Verkkoasiointi mahdollistaa 
maksamisen etukäteen.

Jätteiden lajittelu asemilla
noin 20 jätelajiin, 

joista monet maksuttomia

Lähes kaikki vastaanotettu jäte
hyödynnetään

materiaalina tai energiana



VISIO 2025

Yhdessä teemme
maailman
kestävimmän
kaupunkiseudun

TOIMINTA-AJATUS

PUHTAAN JA KESTÄVÄN
KAUPUNKIELÄMÄN MAHDOLLISTAJA

Hyvän työelämän 
kehittäjä

Aktiivinen uuden
teknologian hyödyntäjä

Tiedolla
vaikuttaja

Yhteistyön
rakentaja

Strategia 2025

Ympäristövastuun ja
resurssitehokkuuden edelläkävijä

Korkea
toimintavarmuus

Sujuvat
palvelut

Vakaa
talous

vastuullisesti avoimesti palveluhenkisesti uudistuen



Mitä haluttiin
• Parantaa asiakaskokemusta
• Sujuvoittaa palvelua
• Laajentaa palvelua

Mitä edellytti
• Palvelumuotoilu
• Uusi-järjestelmä
• Rakenteellisia muutoksia asemille

Mitä vielä
• Asiakkaiden informointia
• Henkilökunnan koulutus
• Jatkuva parantaminen

Sortti









eSortti verkkomaksaminen henkilöasiakkaille ja 1.1.2021 myös yritysasiakkaille
•Voit jatkossa maksaa asemalla itsepalveluautomaatilla tai jo etukäteen
verkossa:

•eSortti.hsy.fi.

https://esortti.hsy.fi/eSortti/


Itsepalvelu
Tunnistaudut sisään ajaessa
• Asiakaskortti

Arvioit itse
• Kuormasi sisältö
• Kuormasi koko

Maksa ja lajittele



Havainnekuva miltä Sortti-pienasema voisi näyttää Kierrätyskeskusten 
yhteydessä



Taustaprojekti: Itsepalvelu- ja maksujärjestelmäratkaisun hankintaan 
valmistautuminen

• Ensimmäisen sukupolven itsepalvelulaitteet  Sortti-asemalle 2015
• Alhainen käyttöaste
• Teknisiä ongelmia
• Vanhentunut rauta

• Vanha Sortti-järjestelmä vanha + tarpeet mm. uusiin rajapintoihin:
• Synerall/Laskutusjärjestelmä
• Materiaalitori

• Tarve paremmalle raportoinnille

Palvelumuotoiluselvityksen perusteella:
• asemanhoitajien tehtävänkuvan muutos jätteiden kirjaamis-

ja rahastamistehtävistä - asiakkaiden neuvontatehtäviin
Uusia asiointitapoja erilaisille asiakasryhmille 
• Eläkeläiset, ammattirakentajat ja omaa kotiaan remontoivat 

työssäkäyvät

Hankintaprosessi:
• Valmistautuminen aloitettiin keväällä 2018
• Markkinakartoitus syksyllä 2018
• Neuvottelumenettely käynnistettiin 2019 alussa
• Kesäkuussa 2019 hallitus päätti tilata hankinnan M-

Technology Oy:ltä
• Sopimukset allekirjoitettiin heinäkuussa 2019
• Käyttöönotto 1.1.2021



Sortti-asemien uudet asiointitavat

• eSortti
– Verkkokauppatyyppinen jätteiden ennakkokirjauspalvelu

• Itsepalvelulaitteet 2.0
– Tunnistautumispääte
– asiointipääte

• Uusi Sortti-järjestelmä
– Korvaa nykyisin käytössä olevan maksujärjestelmän
– Kattavammat raportointitoiminnallisuudet
– Rekisteröityneillä käyttäjillä mahdollisuus hallita omia 

tietojaan ja pääsy kuitti-arkistoon
• Suomi.fi-tunnistautuminen

• Mobiilikassat

• Itsepalvelu- ja maksujärjestelmäratkaisun toimittaa 
M-Technology Oy

Kuva: kuvankaappaus eSortin demosta



Käyttöönoton vaiheistus ja aikataulut

• Pilot-projekti rajatuilla toiminnallisuuksilla
– Tammikuussa 2020 asiakkaiden käytössä
– Kivikon Sortti-asemalla
– Rajattu vain kuluttaja-asiakkaille

• eSortti
• Itsepalveluasiointi
• Kerättiin kokemuksia toimittajasta ja järjestelmästä

• Varsinainen toteutusprojekti
– Kaikkien toiminnallisuuksien käyttöönotto
– Käyttöönotto kaikille asemille 1.1.2021

Kuva: pilotissa testattavia itsepalvelulaitteita



Tekoäly
• Kuvataan kuormat
• Auttaa hinnoittelemaan kuormat
• Ohjaa lajitelussa

Puheen tunnistus
• Opastaa lajittelussa
• Voi kysyä neuvoja
• Miehittämättömät asemat

Mitä tulevaisuudessa



Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority 

Kiitos!


