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Tervetuloa
monilokerokokeiluun!

Seuraa meitä
– saat lajitteluvinkkejä ja
infoa palveluistamme!

facebook.com/rrjatehuolto
instagram.com/rosknroll

Olemme koonneet tähän oppaaseen ohjeita ja vinkkejä monilokeroastian ja
biojäteastian käyttöön Lohjan Asemanpellon jätteenkeräyskokeilussa 2021–2022.
Kerro lajitteluohjeista ja jäteastioiden käytöstä kaikille perheenjäsenille. Jotta jätteistä
kerättävä materiaali saadaan kiertoon ja astian tyhjennys sujuu vaivatta, tulisi kaikkien
asukkaiden osata käyttää jätteenkeräysastioita oikein.
Jos kokeilun aikana ilmenee tarvetta tehdä muutoksia palveluun, esimerkiksi
astiakokoihin tai tyhjennysrytmiin, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
sähköposti: tutkimus@rosknroll.fi
puhelin: 020 637 7058
www.rosknroll.fi/monilokerokokeilu

Laita
jätteet
oikeisiin
lokeroihin

Monilokeroastia

Monilokeroastian periaate on, että jätteet lajitellaan kukin omaan lokeroonsa. Jäteauton
kuljettaja tyhjentää ne vastaaviin kammioihin monilokeroautoon. Näin materiaalit pysyvät
erillään toisistaan ja ne voidaan kierrättää. Nelilokeroastiaan kerätään pienmetallia, lasi- ja
kartonkipakkauksia sekä muovipakkauksia ja muovituotteita.

Muovi

Kartonkipakkaukset
maito- ja mehutölkit
munakennot
● pahvilaatikot
● pehmopaperin hylsyt
●

Metalli

metallipurkit ja -korkit
alumiinifoliot ja -vuoat
● paistinpannut, kattilat
●
●

● pesuainepullot
muoviset elintarvikepakkaukset
● muovipussit
rikkinäiset muovitavarat, -lelut ja -astiat
●

●

●

Lasipakkaukset
● lasipullot

ja -purkit

Huom! Ei lasiastioita (esim. juomalasit,
uunivuoat) eikä keramiikkaa

Käytännön ohjeita 4-lokeroastian käyttöön
Miten lajitellaan pakkaukset, joissa on monia
materiaaleja?
Pakkaukset lajitellaan sen perusteella, mitä
materiaalia pakkauksessa on (painon mukaan)
eniten. Esimerkiksi kartonkitölkki, jossa
on vain vähän muovia mukana, lajitellaan
kartonkiin.
Miten kokeilun ohjeet poikkeavat tavallisista
lajitteluohjeista?

Eikö astian tila riitä?
Jos tarvitset lisää tilaa muoville ja kartongille:
•

Painele ja litistä. Jätteiden litistäminen tuo
lisää tilaa, etenkin kartongille.

•

Täytä myös pikkulokerikon alla oleva tila,
joka helposti jää tyhjäksi.

•

Nosta irtolokerikko pois.

Tässä tutkimushankkeessa
Jos lasia ja metallia kertyy vain vähän,
Kokeilussa
muovin lajitteluohje
voit nostaa niille varatun lokerikon
kerätään myös väliaikaisesti pois astiasta. Tällöin
poikkeaa tavallisesti
käytössä olevasta
muovituotteita kartongille ja muoville jää enemmän
lajitteluohjeesta.
tilaa. Kun haluat, että lokerikko
Kokeilun piirissä
tyhjennetään, nosta se takaisin
muovinkeräykseen
jäteastian sisälle.
saa poikkeuksellisesti
laittaa muovipakkausten
Huom! Lokerikko pitää asettaa oikealle
lisäksi myös muoviesineitä ja -tuotteita.
paikalleen väliseinän molemmille puolille
Kokeilun ulkopuolella muovinkeräykseen,
siten, että jäteastian kansi menee kiinni.
esim. ekopisteille, saa laittaa vain
muovipakkauksia.
Metalli sekä lasi- ja kartonkipakkaukset
lajitellaan kuten tavallisesti.
Mitä tulisi huomioida muovin lajittelussa?
Pienet muoviroskat voi laittaa lokeroon
esim. muovipussissa, jolloin ne on helpompi
viedä eivätkä ne leviä tyhjennettäessä tuulen
mukana.
Keräykseen saa laittaa kaikki muut muovit
paitsi pvc-muovin (merkintä 3 tai 03).
Eri muovilaatuja ei saa laittaa sisäkkäin. Sen
sijaan samasta muovista tehdyt pakkaukset,
esimerkiksi jogurttipurkit, voi laittaa sisäkkäin.
Kaikki muovi toimitetaan muovinkäsittelylaitokselle.
Mihin laitan isokokoiset jätteet?
Isokokoiset jätteet tai isommat erät tulee aina
viedä jäteasemalle. Pakkausjätteet otetaan
jäteasemalla vastaan maksutta, muovituotteet
ovat jäteasemalla maksullista jätettä.

Katso
kokeilun
lajitteluohjeet
erillisestä
oppaasta

Biojäteastia
Lohjan Asemanpellolla 2021–2022 toteutettavassa
monilokeropalvelun tutkimushankkeessa käytetään
biojätteen keräykseen ilmastoitua jäteastiaa, joka on
suunniteltu edistämään jätteen kuivumista. Kosteuden
minimointi ehkäisee hajuhaittoja sekä jäätymistä. Hyvän
ilmastoinnin ansiosta ruokajäte on myös kevyempää ja
jäteastian käyttö hygieenisempää.
Jäteastian ilmastoidut sivut ja välipohja tehostavat
tuuletusta. Lisäksi siinä on hylly, jolle biojätepussi
asetetaan kuivumaan ennen kuin se pudotetaan pohjalle.
Jäteauton tyhjentäessä astiaa välipohja ja biohylly
kääntyvät automaattisesti, eivätkä siten vaikeuta
tyhjentämistä.

Käytännön ohjeita biojäteastian käyttöön
Biojäteastiaan lajitellaan keittiössä syntyvä
biojäte: ruoantähteet, hedelmien ja
vihannesten kuoret, kahviporot, teepussit,
talouspaperi jne.
Monilokerokokeilussa biojäte pakataan
paperipussiin
Pakkaamisella ehkäistään ötököiden
kertymistä, jäteastian likaantumista sekä
biojätteen jäätymistä kiinni astiaan talvisin.
Pakkaamiseen ei tule käyttää muita
materiaaleja (esim. biomuovipusseja,
maitotölkkejä, sanomalehteä ym.),
joita tavallisesti voi käyttää biojätteen
pakkaamiseen. Kokeilussa käytettävän
ilmastoidun biojäteastian toiminta edellyttää
paperipussien käyttöä.
Toimitamme kokeiluun kuuluville
asiakkaillemme biojätteen pakkaamiseen
tarkoitettuja pusseja jäteastian tyhjennysten
yhteydessä maksutta. Myös muita tarpeeksi
vahvoja paperipusseja, esim. käytettyjä
jauhopusseja, voi käyttää.

www.rosknroll.fi

Minimoi kosteus ja vie biojätteet ulos
keräysastiaan riittävän usein
Näin estät hajuhaittoja sekä jäätymistä ja
jätepussi säilyy paremmin ehjänä.
Valuta nesteet biojätteestä ennen
pakkaamista. Voit tarvittaessa laittaa pussin
pohjalle munakennon tai sanomalehteä
imemään kosteutta. Vie biojätteet ulos 2–3
päivän välein tai tarpeen mukaan.
Talvella biojäte saattaa kaikesta huolimatta
jäätyä astiaan kiinni, jos lämpötilojen
vaihtelu on suurta. Voit tarvittaessa ehkäistä
jäätymistä pakkaamalla kosteat biojätteet
tavallista paremmin.

1. Pakkaa biojätteet paperipussiin.
Valuta nesteet ulos jätteestä ennen
pakkaamista.
2. Jätä noin ¼ pussista tyhjäksi. Rullaa
pussi kiinni.
3. Vie biopussi jäteastian hyllylle
kuivumaan.
4. Pudota edellinen pussi säiliöön, kun
tuot uuden biojätepussin hyllylle.

