
Monilokerokeräyksen tutkimushanke
Asukasinfo

Huhtikuu 2021



Tutkimuksen taustalla kansallinen tavoite saada enemmän 
jätemateriaaleja kiertoon

Yhdyskuntajäte

Loppusijoitus 
1 %

Materiaaliksi
43 % 

Energian 
tuotanto

56 %

Tavoite 
vuonna 2025

55 %

Yksi keino kierrätysasteen 
nostamiseksi: 

Biojätteen keräysvelvoite 
laajenemassa lähivuosina 

suurimmissa taajamissa kaikkiin 
kiinteistöihin, myös 

omakotitaloihin. 
(Parhaillaan eduskunnan 

käsittelyssä oleva uusi jätelaki)



Monilokerokokeilun alueeksi valikoitui Lohjan Asemanpelto

• Rosk’n Roll vastaa n. 230 000 kuntalaisen jätehuollosta 
Itä- ja Länsi-Uudellamaalla

• Yhtiön omistaa 12 kuntaa



Miksi monilokerokokeilu?

Uusi kokeilu

Optimoitu logistiikka ja uusi biojäteastia

Monilokerokeräys on ollut palveluna 
RR:llä jo vuodesta 2013

Asiakkaat tyytyväisiä ja hyötyjätesaannot 
korkeita

Kustannukset ja rikkonainen logistiikka



Optimoitu logistiikka

• Yhtenäinen alue

• Yhtenäiset tyhjennyspäivät

• Pidennetyt astioiden 
tyhjennysvälit

Mitä kokeilulla halutaan selvittää?

1. Kuinka paljon vähemmän kuljetuksia 
ja kustannuksia?

→ Kuinka kustannustehokkaaksi palvelu 
voitaisiin saada?

→Kuinka paljon vähemmän päästöjä?

2. Saadaanko jätemateriaaleja 
enemmän kierrätykseen?

3. Millainen asiakaskokemus ja palvelun 
soveltuvuus eri talouksissa?



• Mukaan pääsevät kaikki Lohjan 
Asemanpellon omakoti- tai paritalot

• Kotipihoille sekajäteastian lisäksi

• 4-lokeroastia

• biojäteastia

• Ei korotuksia asukkaan jätemaksuihin

• Kokeilun kesto 
kesäkuu 2021 - toukokuu 2022

Monilokerokokeilu pähkinänkuoressa

Hankkeen rahoittajina:



1. Kokeilkaa

2. Antakaa palautetta

3. Vastatkaa kyselyihin

Saatte kuuden 
jätemateriaalin 

keräyksen 
kotipihallenne
ilman nykyistä 

korkeampaa maksua

Mitä asukkailta odotetaan?



Astiakoot

1–2 henkilön talouksiin
- 360-litrainen nelilokeroastia (75 x 107 x 88 cm) 

- 140-litrainen biojäteastia (48 x 108 x 55 cm) 

Yhteensä 230 cm

240 l

660 l

140 l

3 tai useamman henkilön talouksiin
- 660-litrainen nelilokeroastia (123 x 121 x 82 cm) 

- 140-litrainen biojäteastia (48 x 108 x 55 cm) 

Suosittelemme 
seuraavia 
peruspaketteja:



4 lokeroa
• Metalli
• Muovi
• Kartonkipakkaukset
• Lasipakkaukset

Käyttö:

1. Huuhtele likaiset jätteet

2. Litistä litistyvät jätteet

Monilokeroastia



Monilokeroauto

Monilokeroauton kuormatila on jaettu neljään lokeroon kuten 
monilokeroastiakin. Kaikki astian lokerot tyhjennetään samalla kerralla.



Uusi ilmastoituva astiamalli
• Vähentää hajuja

→ Voidaan tyhjentää harvemmin

• Vähentää jäätymisongelmia

Käyttö:
1. Jätteet tulee pakata

paperipusseihin (jaamme ne 
ilmaiseksi)

2. Paperipussi asetetaan ensin hyllylle
kuivumaan

Biojäteastia

Vaihtoehtoisesti voitte käyttää omaa 
lämpöeristettyä kompostoria



Kokeilu poikkeaa hieman tavallisista palveluistamme ja 
lajitteluohjeista

Muovi
Kokeilussa kerätään yhdessä samaan lokeroon sekä 
muovipakkaukset että muovituotteet. Tavallisesti 
kiinteistöjen ja ekopisteiden muovinkeräykseen saa 
laittaa ainoastaan muovipakkaukset ja muovituotteita 
vastaanotetaan vain jäteasemilla. 

Biojäte
Kokeilussa käytetään ilmastoitua biojäteastiaa, joka 
mahdollistaa pidemmän tyhjennysvälin. Nykyisin 
käytössä olevilla biojäteastioilla on jätehuolto-
määräyksissä maks. 2 vko tyhjennysväli.



Kuinka lajitella jätteet?

Lähetämme lajitteluohjeet koteihin 
toukokuussa. 

Lajittelu kannattaa aloittaa niistä jätteistä, joita 
kodissa muodostuu eniten. Osittainenkin lajittelu on jo iso teko! 
Lajittelu tulee helpommaksi sitä mukaa kun sitä tekee.

Lisää ohjeita saatavilla asiakaspalvelustamme sekä 

• kotisivuiltamme Jätteet A-Ö -osiosta rosknroll.fi/jateneuvonta/jatteet-a-o/
• seinäkalenterimme mukana tulleesta lajitteluoppaasta 
Kun etsit ohjeita, muistathan, että kokeilun ohjeet poikkeavat joiltain osin tavallisista 
ohjeistamme.

https://rosknroll.fi/jateneuvonta/jatteet-a-o/


Pyrimme näihin:

Nelilokero 6–8 viikon välein

Biojäte 4 viikon välein

Sekajäte kesä-heinäkuussa 2-4 viikon välein. 
Tämän jälkeen 6–8 viikon välein

Meihin voi olla yhteydessä, jos astia täyttyy 
ennen suunniteltua tyhjennyspäivää.

Tyhjennysvälejä 
pidennetään, kun 
se on mahdollista.

Kuinka usein astiat tyhjennetään?



• Jos on tarvetta muuttaa tyhjennysrytmiä, 
esim.
• Jäteastia täyttyy ennen tyhjennyspäivää

• Tyhjennyksen voi jättää välistä (matkoilla)

• Jos muutatte (kiinteistön 
omistaja/vuokralainen vaihtuu) 
→ ilmoita asumistietojen muutokset

• Jos tulee kysymyksiä lajittelusta

tutkimus@rosknroll.fi

p. 020 637 7058 

Milloin olla Rosk’n Rolliin yhteydessä?



Maalis-huhtikuu 2021

• Kysely: astiakoot, lajittelutottumukset, 
palvelukokemukset

Toukokuu 2021

• Lisäinfoa astioiden käytöstä ja 
jätteiden lajittelusta

• Astiat tulevat pihoille

Kesäkuu 2021 – toukokuu 2022

• Kokeilu käynnissä

• Astioiden täyttymisen ja mahd. 
hajujen tarkkailua

• Infoa tyhjennyspäivistä tekstiviesteillä

• Kaksi kyselyä lajittelusta ja 
palvelukokemuksista

• Lopuksi valitsette millä palvelulla 
haluatte jatkaa

Kokeilussa tapahtuu


