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Monilokeropalvelu –
kierrätystä kotipihallasi
Vaivaton monilokeropalvelu tekee lajittelusta helppoa:
jätteet eivät vie enää tilaa kotona ja käynnit
ekopisteellä jäävät pois.
Lohjan Asemanpellolla 2021-2022 toteutettava monilokerokokeilu
on ympäristöministeriön tukema tutkimushanke.
Tämän esitteen tiedot koskevat ainoastaan tätä kokeilua, joka
tietyiltä osin poikkeaa normaalista monilokeropalvelustamme.
Monilokerokokeiluun kuuluu kolme astiaa:
1. nelilokeroinen hyötyjäteastia, johon lajitellaan metalli,
kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset sekä kokeilussa myös pienet
muovituotteet
2. biojäteastia tai asiakkaan oma lämpöeristetty kompostori
3. sekajäteastia
Palveluun sisältyy jäteastiat, jäteastioiden tyhjennys, jätteen kuljetus
ja käsittely sekä bioastian pesu kerran kokeilun aikana.
Monilokeroauto tyhjentää hyötyjäteastian lokerot kunkin omaan
kammioonsa. Metalli, kartonki- ja lasipakkaukset sekä muovi
päätyvät teollisuudelle raaka-aineeksi. Sekajätteestä tuotetaan
energiaa ja biojätteestä valmistetaan biokaasua ja peltoravinnetta.

JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSVÄLIT
Kokeilussa seuraamme jäteastioiden täyttymistä ja noudatamme
seuraavia tyhjennysvälejä:
Hyötyjäteastia tyhjennetään 4 tai 8 viikon välein.
Biojäteastia tyhjennetään 4 viikon välein.
Sekajäteastia tyhjennetään kokeilun aluksi 4 viikon välein, mutta
pyrimme siirtymään kokeilun edetessä ja lajittelukokemuksen
kertyessä 8 viikon tyhjennysväliin.

TILAPÄISET MUUTOKSET PALVELUUN
Jäteastian tyhjennykset voi keskeyttää esimerkiksi lomamatkan
ajaksi. Asiasta tulee olla yhteydessä Rosk’n Rollin asiakaspalveluun
vähintään 2 viikkoa ennen keskeytystä.
Myös ylimääräisiä tyhjennyksiä voi tiedustella asiakaspalvelusta.

YHTEYSTIETOMME
Yhteystiedot asiakaspalveluumme monilokerokokeiluun liittyvissä
asioissa:
sähköposti tutkimus@rosknroll.fi
p. 020 637 7058
rosknroll.fi/monilokerokokeilu

Vaivaton
monilokeropalvelu
kotiisi
vuodeksi.

Seuraa meitä
– saat lajitteluvinkkejä ja
infoa palveluistamme!

facebook.com/rrjatehuolto
instagram.com/rosknroll
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ASTIA 1:
nelilokeroinen hyötyjäteastia
(660 l)

ASTIA 2:
biojäteastia
(140 l)

ASTIA 3:
sekajäteastia
(240 l)

Peruspaketin astiat rinnakkain, tilan tarve noin: leveys 233 cm ja syvyys 91 cm

ASTIAVAIHTOEHDOT

Astia 1: nelilokeroinen hyötyjäteastia

Monilokeropalvelussa on valittavissa eri astiakokoja ja yhdistelmiä.
Kaikki jäteastiat kuuluvat kokeilussa palvelun kokonaishintaan.

Vaihtoehdot:
•
660-litrainen, jota suosittelemme 3 henkilön ja sitä
suuremmille talouksille. (123 x 121 x 82 cm)
•
360-litrainen, jota suosittelemme 1-2 henkilön talouksille.
(75 x 107 x 88 cm)

Peruspaketiksi suosittelemme:
1. 660-litrainen hyötyjäteastia
2. 140-litrainen biojäteastia
3. nykyinen oma sekajäteastia tai esim.
240-litrainen sekajäteastia Rosk’n Rollilta

Astia 2: biojäteastia
•
•

140-litrainen ilmastoitu biojäteastia (48 x 108 x 55 cm)
biojäteastian sijaan voi käyttää omaa lämpökompostoria

Astia 3: sekajäteastia
Voit pitää oman sekajäteastian tai ottaa kokeilun ajaksi käyttöön
Rosk’n Rollin astian. Vaihtoehdot:
•
660-litrainen sekajäteastia (125 x 118 x 77 cm)
•
360-litrainen sekajäteastia (61 x 107 x 87 cm)
•
240-litrainen sekajäteastia (58 x 106,5 x 75 cm)

HYVÄ PAIKKA JÄTEASTIOILLE

www.rosknroll.fi

Jotta tyhjennykset sujuvat turvallisesti ja tehokkaasti
•
jäteastioiden tulisi sijaita näkyvillä ja helposti löydettävissä
•
jäteauton tulee päästä alle 10 metrin päähän astiasta
•
puiden oksia ei pitäisi olla korkeallakaan jäteauton tiellä
•
lumityöt ja hiekoitus on hoidettu talvella.

