JÄTEASEMAT PALVELUKSESSASI

Jäteasemalla on henkilökuntaa. Toimita jäteasemalle jätteet, joita ei voi tai ei
saa laittaa jäteastiaan (isokokoiset jätteet, suuret määrät tai erityisjäte-erät).
Henkilöauton peräkärrykuormaa suuremmat määrät sekajätettä
toimitetaan aina Lohjan Munkkaan tai Porvoon Domargårdin jätekeskukseen.

LAJITTELEMALLA SÄÄSTÄT JÄTEMAKSUISSA

Jäteasemalle voit tuoda useita jätteitä maksutta aseman aukioloaikoina:
haravointijäte
kartonki
metalli
lasipakkaukset
muovipakkaukset
tekstiilit

LÄNSI-UUSIMAA

paperi
käsitelty ja käsittelemätön puu
kyllästetty puu
risut ja oksat
sähkölaitteet
vaaralliset jätteet

Jätehuoltopalvelu

ITÄ-UUSIMAA

HANGON JÄTEASEMA
Suursuontie

ASKOLAN JÄTEASEMA
Hiidenkirnujentie 162, Vakkola

INKOON JÄTEASEMA
Inkoon Rannikkotie 1393

LOVIISAN JÄTEASEMA
Urakoitsijantie 4

KARJAAN JÄTEASEMA
Furusvedintie

PORNAISTEN JÄTEASEMA
Läpimurrontie 4

KARJALOHJAN JÄTEASEMA
Sammatintie 330

PORVOON JÄTEKESKUS, DOMARGÅRD
Ritamäentie 20

KARKKILAN JÄTEASEMA
Puhdistamontie

RUOTSINPYHTÄÄN JÄTEASEMA
Teollisuustie 1

LOHJAN JÄTEKESKUS, MUNKKAA
Munkkaanmäki 51

SIPOON JÄTEASEMA, MÖMOSSEN
Ampumaradantie 3, Sipoo

sinun tarpeisiisi
Itä- ja Länsi-Uudellamaalla omakotitalojen ja kesämökkien
sekajäteastiat tyhjennyttää Rosk’n Roll Oy Ab.
Jäteastioita tyhjentävät tarjouskilpailujen perusteella valitut
kuljetusyritykset. Rosk’n Roll hoitaa asiakaspalvelun ja
laskutuksen, antaa jäteneuvontaa sekä ylläpitää jäteasemia.

PUSULAN JÄTEASEMA
Pitkäsillantie 3
TAMMISAAREN JÄTEASEMA
Mestarintie 10
VIHDIN JÄTEASEMA
Kumpunotkolantie

Tervetuloa asiakkaaksi!

Katso jäteasemien aukioloajat, vastaanottokäytännöt ja hinnastot:
www.rosknroll.fi

ROSK’N ROLLIN ASIAKASPALVELU

Sähköinen asiointi 24 h/vrk osoitteessa www.rosknroll.fi
Puhelinpalvelu arkisin klo 8.30-15.30 puh. 020 637 7000
asiakaspalvelu@rosknroll.fi neuvonta@rosknroll.fi

www.rosknroll.fi
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Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen,
Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti

NÄIN LIITYT JÄTEHUOLTOON
JA TEET MUUTOKSIA
Soita Rosk’n Rollin asiakaspalveluun,
p. 020 637 7000
tai täytä tiedot sähköisessä asioinnissa
www.rosknroll.fi.

VALITSE TALOUDELLESI SOPIVIN RATKAISU
Teemme jätehuoltovelvoitteesi täyttämisestä sinulle helppoa.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
1. Oma tai vuokrattu kiinteistökohtainen sekajäteastia.
2. Monilokeropalvelu, johon kuuluu nelilokeroinen
hyötyjäteastia ja valinnan mukaan joko kaksilokeroinen bioja sekajäteastia tai pelkkä sekajäteastia.
3. Yhteinen sekajäteastia naapureiden kanssa.
Yhteisestä sekajäteastiasta tehdään aina ilmoitus
asiakaspalveluumme.
4. Sekajätepisteen käyttö.
Sekajätepistepalvelu on tarkoitettu haja-asutusalueille.

SEKAJÄTEASTIAAN
VAIN SIIHEN KUULUVAA JÄTETTÄ
Sekajäte on jätettä, jota ei voi kierrättää tai hyödyntää materiaalina.
Kotitalouksien sekajäte viedään jätevoimalaan, jossa se poltetaan ja
hyödynnetään energiana.
IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN TURVALLISUUDEN VUOKSI
SEKAJÄTEASTIAAN EI SAA LAITTAA:
palo- ja räjähdysvaarallisia jätteitä, esim. kaasupulloja
tai käyttämättömiä ilotulitteita
vaarallisia jätteitä, esim. kemikaaleja, maaleja, ohenteita
tai paristoja
suurikokoisia jätteitä, esim. huonekaluja, ikkunalasia
painavia jätteitä, esim. rakennus- ja purkujätteitä, hiekoitushiekkaa
erityisjätteitä, esim. asbestia
käymäläjätteitä
sähkölaitteita.

Vähemmän
jätettä =
pienemmät
tyhjennyskustannukset

Lisätietoja vaihtoehdoista: ks. erilliset välilehdet.
Jos talous ei ole hankkinut omaa tai yhteistä sekajäteastiaa, katsotaan
sen toimittavan jätteet alueelliseen sekajätepisteeseen, jonka käytöstä
veloitetaan kuukausimaksu.

PERUSMAKSULLA MONIPUOLISTA PALVELUA
Jätehuollon perusmaksu perustuu jätehuoltoviranomaisen
määrittelemään taksaan ja määräytyy asunnon kuukauden alussa
omistaneelle tai sitä käyttäneelle henkilölle.
Perusmaksulla rahoitetaan kotitalouksille tarkoitettuja palveluja:
ekopisteiden ylläpito
vaarallisen jätteen vastaanottopaikat
jäteasemapalvelut
jätehuollon neuvonta
metallin ja vaarallisen jätteen kiertävät keräykset.
Perusmaksu ei anna oikeutta käyttää sekajätepisteitä. Sekajätepisteet
on tarkoitettu niille, jotka maksavat palvelusta. Pisteiden luvattomasta
käytöstä tai roskaamisesta peritään maksu.

JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN
Uudenmaan jätelautakunta huolehtii jätehuollon viranomaistehtävistä.
Jätehuoltomääräykset ja viranomaiselle osoitettavat lomakkeet löydät
osoitteesta www.ujlk.fi.

BIOJÄTE POIS SEKAJÄTTEEN JOUKOSTA
Vähintään viiden huoneiston kerros- ja rivitaloissa on oltava erillinen
biojätteen keräysastia. Biojätteen keräyksestä sovitaan Rosk’n Rollin
kanssa.
Myös omakotiasuja voi tilata biojätteen erilliskeräyspalvelun tai liittyä
monilokeropalveluun, jossa biojätettä on mahdollista kerätä erikseen.
Omakotiasujille ja kesämökkeilijöille suosittelemme biojätteen
kompostointia.

EKOPISTEET LAJITELLUILLE HYÖTYJÄTTEILLE
Kotitaloudet voivat viedä lajiteltuja hyötyjätteitä ekopisteelle ja
jäteasemalle maksutta. Kaikilla Rosk’n Roll -pisteillä vastaanotetaan
lasia, metallia ja paperia, joillain lisäksi kartonkia ja käyttökelpoisia
vaatteita (järjestön vaatekeräys). Osassa Rinki-ekopisteitä
vastaanotetaan muovipakkauksia.
Ekopisteet on mitoitettu ja tarkoitettu kotitalouksien pienille
hyötyjätemäärille. Suuret määrät hyötyjätettä sekä esim. isokokoiset
metalliromut voi viedä maksutta miehitetylle jäteasemalle. Pakkausten
kierrätyksestä Suomessa vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy,
joka edustaa pakkauksia tuottavia yrityksiä.

VAARALLISET JÄTTEET
TURVALLISEEN KÄSITTELYYN
Vaarallista jätettä ovat aineet, jotka ovat vaarallisia terveydelle tai
ympäristölle jo pieninä määrinä. Niitä ei saa sekoittaa keskenään tai
muihin jätteisiin eikä polttaa tai kaataa viemäriin. Vaarallisen jätteen
tunnistaa varoitusmerkistä.

Jätteen poltto
jätevoimalassa
ei vähennä lajittelun tarvetta!
Lähin
keräyspiste:
www.kierratys.
info

VASTUULLINEN JÄTEHUOLTO ON YHTEISTYÖTÄ
NÄIHIN VOIT VAIKUTTAA
1. Jätteen vähentäminen
Suosi ympäristölle vaarattomia tuotteita ja työmenetelmiä.
Hanki vain tarpeeseen.
Hanki pitkäikäisiä tuotteita.
Valitse vähäjätteisiä ja monikäyttöisiä tuotteita.
Lainaa tai vuokraa tavaroita.
2. Uudelleen käyttö
Käytä tuote tai sen osa uudelleen.
Korjaa tai korjauta tuote.
Etsi tuotteelle uusi käyttäjä tai käyttötarkoitus.
3. Kierrätys
Lajittele jäte sen materiaalin mukaan.
Vie hyötyjätteet ekopisteelle tai jäteasemalle.
NÄISTÄ ME HUOLEHDIMME
4. Toimitamme lajitellut materiaalit raaka-aineeksi teollisuuden
uudelleen käytettäväksi
5. Jätteen hyödyntäminen energiana
Itä- ja Länsi-Uudellamaalla kotona lajiteltu sekajäte hyödynnetään
energiana sähkön ja kaukolämmön tuotannossa.
Jätteenpolton jäännösmateriaali hyödynnetään mm. teiden
rakentamisessa.
6. Loppukäsittely
Palamaton ja hyödyntämiskelvoton jäte sijoitetaan kaatopaikalle.
Vaarallinen jäte säilytetään erikseen ja toimitetaan hävitettäväksi
asianmukaisesti.

EIKÖ HALUAMAASI PALVELUA LÖYDY?
Yksityiset kuljetusyritykset täydentävät kuntien jätehuoltoyhtiön
jätehuoltopalveluja. Kuljetusyrittäjiltä voi tilata mm. lokakaivojen
tyhjennykset.

Jos olet kiinnostunut yhteisestä biojäteastiasta naapurisi kanssa, kysy
mahdollisuudesta lisää asiakaspalvelustamme.

MITÄ JÄTETTÄ VOI ITSE KÄSITELLÄ KOTONA
– JA MITEN?
Omakotitalojen ja kesämökkien asukkaat voivat kompostoida
ruokajätettä kompostorissa (suositeltavaa) sekä haravointijätettä
pihakompostissa. Polttamalla on sallittua
hävittää ainoastaan risut ja oksat
haja-asutusalueiden pihoilla
sekä pieniä määriä paperia
ja pahvia sytykkeenä
tulipesässä. Muu jätteiden
poltto on kotitalouksilta
kielletty.

Jätteiden
hävittäminen
hautaamalla tai
polttamalla on
kielletty.

VAARALLISEN JÄTTEEN VASTAANOTTOPAIKAT:
Miehitetyt jäteasemat.
Vaarallisen jätteen keräysauto Otto kiertää metallikeräysauto
Romuluksen kanssa keväisin ja Länsi-Uudellamaalla myös kesäisin.
Itä-Uudellamaalla kiertää kesäisin Otto-keräyslautta saaristossa.
Aikataulut löytyvä osoitteesta www.rosknroll.fi sekä Rosk’n Rollin
seinäkalenterista.
Vaarallisen jätteen kaapit ja kontit: Tiettyjen kauppojen ja
huoltamoiden yhteydessä olevat Rosk’n Rollin vaarallisen
jätteen vastaanottokaapit ovat lukollisia. Avaimen saat liikkeen
henkilökunnalta.

Oletko kiinnostunut
lajittelusta
kotipihallasi?
Monilokerokeräyksessä
se onnistuu. Lue lisää:
www.rosknroll.fi

