AVFALLSSTATIONERNA TILL DIN TJÄNST

Avfallsstationerna är bemannade. För sådant avfall som man inte kan eller inte
får lägga i sopkärlet (stora avfallsföremål, stora mängder eller specialavfall) till
avfallsstationen. Större mängder blandavfall än en personbils släpvagnslass ska
alltid föras till Munka avfallscentral i Lojo eller Domargårds avfallscentral i
Borgå.

GENOM ATT SORTERA SPARAR DU I AVFALLSAVGIFTERNA

Till avfallsstationen kan du under stationens
öppettider avgiftsfritt föra en mängd olika avfallssorter:
  papper
  krattavfall
  behandlat och obehandlat trä
  kartong
  impregnerat trä
  metall
  ris och kvistar
  glasförpackningar
  elapparater
  plastförpackningar
  farligt avfall
  textilier

VÄSTNYLAND

ÖSTNYLAND

EKENÄS AVFALLSSTATION
Mästarvägen 10

ASKOLA AVFALLSSTATION
Hiidenkirnujentie 162

HANGÖ AVFALLSSTATION
Stormossen, Suursuontie 30  

BORGNÄS AVFALLSSTATION
Läpimurrontie 4

HÖGFORS AVFALLSSTATION
Puhdistamontie  

BORGÅ AVFALLSCENTRAL, DOMARGÅRD
Ritabackavägen 20

INGÅ AVFALLSSTATION
Ingå Kustvägen 1393  

LOVISA AVFALLSSTATION
Entreprenörsvägen 4

KARIS AVFALLSSTATION
Furusvedsvägen  

SIBBO AVFALLSSTATION
Skjutbanevägen 3

KARISLOJO AVFALLSSTATION
Sammatintie 330

STRÖMFORS AVFALLSSTATION
Industrivägen 1  

I Väst- och Östnyland töms egnahemshusens och
fritidsbostädernas avfallskärl av Rosk’n Roll Oy Ab.
Avfallskärlen töms av transportföretag som valts genom
konkurrensutsättning. Rosk’n Roll sköter om kundtjänsten och
faktureringen samt erbjuder avfallsrådgivning och upprätthåller
avfallsstationer.

LOJO AVFALLSCENTRAL, MUNKA
Munkabacken 51
PUSULA AVFALLSSTATION
Pitkäsillantie 3

Välkommen som kund!

VICHTIS AVFALLSSTATION
Kumpunotkolantie
Kolla öppettider, förfaringssätt gällande mottagning och priser:
www.rosknroll.fi.

ROSK’N ROLLS KUNDTJÄNST

E-tjänsten 24 h/d på adressen www.rosknroll.fi
Telefontjänst vardagar kl. 8.30-15.30 tfn 020 637 7000
asiakaspalvelu@rosknroll.fi

www.rosknroll.fi
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Askola, Borgnäs, Borgå, Högfors, Hangö, Ingå, Lojo, Lovisa,
Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis

SÅ ANSLUTER DU DIG TILL
AVFALLSHANTERINGEN ELLER
GÖR ÄNDRINGAR
Ring Rosk’n Rolls kundtjänst,
tfn 020 637 7000
eller fyll i uppgifterna i E-tjänsten på adressen
www.rosknroll.fi.

VÄLJ DEN BÄSTA LÖSNINGEN FÖR DITT HUSHÅLL
Vi gör det lätt för dig att uppfylla dina förpliktelser gällande
avfallshanteringen.
Du kan välja mellan följande alternativ:
1. Eget eller hyrt blandavfallskärl för fastigheten.
2. Flerfackstjänsten, med ett nyttoavfallskärl indelat i fyra fack och
antingen ett kärl med två fack för sortering av bio- och blandavfall
eller ett kärl för bara blandavfall.
3. Gemensamt avfallskärl med grannarna.
En anmälan till vår kundtjänst ska alltid göras gällande gemensamt
avfallskärl.
4. Användning av en blandavfallspunkt.
Blandavfallspunktsservicen är menad för bostäder på glesbygden.
Tilläggsinformation om alternativen: se de separata mellanbladen.
Om man inte har valt tjänst och anslutit fastigheten till den
kommunala avfallstransporten, levererar Rosk’n Roll ett hyreskärl
för blandavfall till fastigheten och debiterar hyra för kärlet samt en
tömningsavgift av fastighetsinnehavaren.  Ifall fastighetsvis transport
inte är möjlig, ansluts fastigheten till blandavfallspunktsservicen, för
vilken en månadsavgift uppbärs.

ENDAST BLANDAVFALL HÖR I
BLANDAVFALLSKÄRLET

EKOPUNKTER FÖR SORTERAT
ÅTERVINNBART AVFALL

Blandavfall är sådant avfall som man inte kan återvinna eller
utnyttja som material. Hushållens blandavfall förs till ett
avfallskraftverk där det bränns och utnyttjas som energi.

Hushållen kan föra sorterat återvinnbart avfall till en ekopunkt och
en avfallsstation utan avgift. Vid alla Rosk´n Roll -ekopunkter samlas
glasförpackningar, metall och papper, samt vid vissa även kartong och
användbara textilier (organisationernas klädinsamlingar). Vid en del av
Rinki-ekopunkterna samlas plastförpackningar.

MED TANKE PÅ MÄNNISKANS OCH MILJÖNS
SÄKERHET ÄR DET INTE TILLÅTET ATT LÄGGA
FÖLJANDE AVFALL I AVFALLSKÄRLET:
  brandfarligt eller explosivt material, såsom gasflaskor
och oanvända fyrverkeripjäser
  farligt avfall, t.ex. kemikalier, målfärg, lösningsmedel
samt batterier
  stora avfallsföremål t.ex. möbler, fönsterglas
  avfall som väger mycket, t.ex. bygg- och rivningsavfall
och sandningssand
  specialavfall såsom asbest
  avfall från torrdass
  elapparater

Mindre avfall =
lägre tömningskostnader

BIOAVFALLET BORT FRÅN BLANDAVFALLET
För egnahemshus och sommarstugor rekommenderar vi
kompostering av bioavfallet i en värmeisolerad kompostor.
Personer som bor i egnahemshus kan också beställa den separata
insamlingstjänsten för bioavfall eller ansluta sig till flerfackstjänsten,
i vilken även bioavfall kan samlas skilt.
Om du är intresserad av ett gemensamt bioavfallskärl med grannen,
fråga mera om möjligheten av vår kundtjänst.

MÅNGSIDIG SERVICE MED GRUNDAVGIFTEN
Grundavgift för avfallshanteringen grundar sig på taxan fastställd av
avfallshanteringsmyndigheten och faktureras av den person som ägt
eller använt bostaden i början av månaden.
Med grundavgiften finansieras följande tjänster för hushållen:
  ekopunkternas underhåll
  mottagningsplatser för farligt avfall
  avfallsstationstjänster
rådgivning för avfallshanteringen
  ambulerande insamlingar av metall och farligt avfall.
Grundavgiften berättigar inte till användning av blandavfallspunkter.
Blandavfallspunkterna är avsedda för dem som betalar för tjänsten.
För olovlig användning av blandavfallspunkterna eller nedskräpning
debiteras en avgift.

AVFALLSHANTERINGSMYNDIGHETEN
Nylands avfallsnämnd ansvarar för avfallshanteringens
myndighetsuppgifter. Avfallshanteringsföreskrifterna och blanketter
som riktas till myndigheten finns på adressen www.ujlk.fi.

Ekopunkterna är avsedda för hushållens små avfallsmängder. Stora
mängder återvinnbart avfall samt t.ex. stora metallskrot kan föras
avgiftsfritt till en bemannad avfallsstation. I Finland är det Finlands
Förpackningsåtervinning RINKI Ab som ansvarar för återvinningen
av förpackningar. RINKI Ab representerar företag som producerar
förpackningar.

Det är endast tillåtet att bränna ris och kvistar ute på gården på
glesbygden samt använda små mängder
papper och papp som
tände i eldstaden.
Övrig förbränning av
Det är
avfall är förbjuden för
förbjudet att
hushåll.

göra sig av med
avfall genom att
gräva ner det eller
bränna upp det.

DETTA KAN DU GÖRA SJÄLV
1. Minska mängden avfall
Välj produkter och arbetsmetoder som är skonsamma för miljön.
Köp bara det som du behöver.
Köp produkter som håller länge.
Välj produkter som det uppstår lite avfall av och som kan användas
till många olika saker.
Låna eller hyr saker.

FARLIGT AVFALL TILL SÄKER BEHANDLING

2. Återanvänd
Använd produkten eller en del av den på nytt.
Reparera produkten eller lämna in den på reparation.
Hitta en ny användare eller ett nytt användningsändamål för
produkten.

Farligt avfall är redan i små mängder farligt för hälsan eller miljön.
Farligt avfall känner man igen på varningsmärket. De får inte blandas
med varandra eller med annat avfall. Farligt avfall får inte brännas eller
hällas ut i avloppet.

3. Återvinning
Sortera avfall enligt dess material
För återvinnbart avfall till en ekopunkt eller en avfallsstation

Förbränning
av avfall i
avfallskraftverk
minskar inte
behovet av
sortering!

Din
närmaste
insamlingsplats:
www.kierratys.
info

DETTA SKÖTER VI
4. Vi levererar sorterat material till industrin för att använda det på
nytt som råvara.
5. Energiutvinning ur avfall
I Väst- och Östnyland utnyttjas det sorterade blandavfallet från
hushållen som energi i produktionen av el och fjärrvärme.
Kvarblivande material från energiutvinningen kan man använda t.ex.
i vägbyggen.
6. Slutbehandling
Avfall som inte brinner och som inte kan återvinnas deponeras.
Farligt avfall förvaras separat och transporteras för att förstöras på
ett sakenligt sätt.

HITTAR DU INTE DEN SERVICE DU VILL HA?
Den avfallshanteringsservice som kommunerna ansvarar för
kompletteras av de privata transportbolagen. Av transportbolagen kan
man beställa t.ex. slambrunnstömning.

VILKET AVFALL KAN JAG BEHANDLA
SJÄLV HEMMA, OCH HUR?
Invånare i egnahemshus eller sommarstuga kan kompostera det
egna matavfallet i värmeisolerad kompostor (rekommenderas) samt
krattavfall i en öppen kompost.

ANSVARSFULL AVFALLSHANTERING
ÄR ETT SAMARBETE

MOTTAGNINGSPLATSER FÖR FARLIGT AVFALL
  Bemannade avfallsstationer
  Insamlingsbilen Otto som samlar upp farligt avfall åker på våren

runt tillsammans med metallinsamlingsbilen Romulus och även
på sommaren i Västnyland. Otto-insamlingsbåten ambulerar i den
östnyländska skärgården på sommaren.
Insamlingsbilarnas tidtabeller finns på adressen www.rosknroll.fi
samt i Rosk’n Rolls väggkalender.
  Av Rosk’n Rolls mottagningsskåp och -containrar för farligt
avfall fungerar en del med en nyckel som fås från invidliggande
station eller affär. En del är självbetjäningscontainrar, vars lås
är automatiserade. Besök till dessa ska anmälas på förhand i
nättjänsten. Tilläggsinformation: rosknroll.fi/självbetjäning

Är du intresserad av
att sortera på
din egen gård?
Med flerfacksinsamlingen
lyckas det. Läs mer:
www.rosknroll.fi

