Kiinteistökohtainen
sekajäteastia
Jätteenkuljetukset Itä- ja Länsi-Uudellamaalla on
kilpailutettu keskitetysti. Sekajätteen kuljetus kotoa
käsittelyyn on kunnallista palvelua.
Kuntayhtiö vastaa tyhjennysten kilpailuttamisesta,
jäteautojen reiteistä, laskutuksesta ja neuvonnasta.
Rosk’n Rollilla ei ole omia jäteautoja, vaan jäteastioita
tyhjentävät tarjouskilpailujen perusteella valitut
kuljetusyritykset.

MILLAINEN JÄTEASTIA?
Jotta jäteastian tyhjennys onnistuu, jäteastiassa tulee olla pyörät ja
kansi, sekä sen tulee soveltua koneelliseen kuormaukseen. Jäteastian
voi ostaa itse tai vuokrata meiltä.
Valitse jäteastiakoko taloutesi tarpeiden mukaisesti:
240-litrainen, yleisin omakotiasujien käyttämä
140-litrainen, pienelle perheelle tai hyvin vähän jätettä tuottavalle
360-litrainen, suuren perheen tarpeisiin sopiva
660-litrainen, esim. useamman talouden yhteinen jäteastia
Jäteastiassa tulee olla jätelajitarra. Lisäksi astiassa on hyvä olla talon
numero, etenkin jos se ei sijaitse asunnon välittömässä läheisyydessä.
Tarroja voi tilata maksutta Rosk’n Rollilta.
Vuokrajäteastian voi vaihtaa, jos se rikkoutuu tai tarpeesi muuttuu.

JÄTEASTIAN TYHJENNYSVÄLI
Jäteastian tyhjennysväliin vaikuttavat jätteen määrä ja jätehuoltomääräykset. Sekajäteastia on tyhjennettävä vähintään kahden viikon välein, jos joukossa on biojätettä. Astia
voidaan tyhjentää neljän, kuuden tai kahdeksan viikon välein,
jos biojäte kompostoidaan lämpöeristetyssä ja haittaeläimiltä
suojatussa kompostorissa tai on biojätteen erilliskeräys sekä
hyöty- ja vaaralliset jätteet lajitellaan.
Tyhjennysvälin pidennystä haetaan kirjallisesti:
Sähköinen lomake osoitteessa www.rosknroll.fi
Pyydä lomake asiakaspalvelustamme, p. 020 637 7000.
Mikäli jätettä muodostuu vähän, kannattaa lähinaapurin
kanssa sopia yhteisen jäteastian käytöstä.

Vuokraa jäteastia
Rosk’n Rollilta
Tutustu palveluun:
www.rosknroll.fi

VAPAA-AJAN ASUNNOT
Vapaa-ajan asunnon jäteastia on tyhjennettävä niinä kuukausina, joina
vapaa-ajanasunto on käytössä. Vapaa-ajan asunnon on kuuluttava
jätehuoltoon vähintään neljä kuukautta 1.4. ja 31.10. välisenä aikana.

HYVÄ PAIKKA JÄTEASTIALLE

YLIMÄÄRÄISET TYHJENNYKSET JA
KESKEYTYKSET
Ole yhteydessä Rosk’n Rollin asiakaspalveluun, jos haluat tilata
ylimääräisen tyhjennyksen tai haluat keskeyttää tyhjennykset esim.
loman ajaksi (väh. 2 viikkoa etukäteen).

JÄTEASTIAN PESU

Tasainen alusta maanpinnan tasalla.
Helposti löydettävissä (ei puun tai talon takana).
Jäteauto pääsee alle 10 metrin päähän eikä joudu peruuttamaan yli
40 metriä
Jäteauton kestävä tie perille (kantavuus yli 20 t).
Pidä väylä auki jäteautolle ja kuljettajan työlle:
karsi oksat, tee lumityöt, hiekoita.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastioiden kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Rosk’n Rollilla jätteen tyhjennysmaksuun
kuuluu sekajäteastian huuhtelu kerran vuodessa. Mikäli huuhtelu
ja tyhjennys eivät osu normaalille tyhjennysviikolle, tehdään ylimääräinen tyhjennys maksutta.

Jos jäteastia ei ole omalla maallasi, tarvitset
maanomistajan luvan jäteastian sijoittamiselle.

JÄTEASTIAN TYHJENNYSMAKSU
Tyhjennysmaksu kattaa:
jäteastian tyhjennyksen
jätteen kuljetuksen
jätteen käsittelyn
jäteastian huuhtelun kerran vuodessa.
Tyhjennysmaksu peritään, vaikka jäteastia olisi tyhjä. Huom. muista
keskeyttää jäteastian tyhjennyksen esimerkiksi loman ajaksi.

Tutustu
Rosk’n Rollin
lisäpalveluihin
www.rosknroll.fi

Hinnat: www.rosknroll.fi/hinnat

LISÄMAKSUT
Jäteastioiden tyhjennykset ohjataan mahdollisimman turvallisiksi,
tehokkaiksi ja sujuviksi mm. maksuilla:
Siirtomaksu peritään, jos jäteastia on yli 10 metrin päässä
jäteauton pysähdyspaikasta.
Peruutusmaksu voidaan veloittaa, mikäli jäteastia on paikassa,
jonne jäteauton on peruutettava yli 40 metriä.
Tyhjennyksestä veloitetaan maksu myös silloin kun tyhjennys ei
onnistu esteen vuoksi tms.
Astian viereen voi tarpeen mukaan jättää ylimääräisiä
sekajätesäkkejä (maks. 6 kpl), joista veloitetaan erikseen.

www.rosknroll.fi
Asiakaspalvelu, puh 020 637 7000
asiakaspalvelu@rosknroll.fi			
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