
Näin käytät
monilokeroastiaa

LAJITTELUSSA ON JÄRKEÄ! 
Lajittelemalla ja kierrättämällä 
jätteesi säästät luonnonvaroja, 

ympäristöä ja kukkaroasi. Jätteiden 
huolellinen syntypaikkalajittelu 
on edellytys niiden tehokkaalle 

hyödyntämiselle.



Kartonkipakkauksiin lajitellaan pahvilaatikot, aaltopahvipakkaukset, kartonkitölkit, esim. maito- ja
mehutölkit (myös folioidut), kartonkipakkaukset, esim. kuiva-ainepakkaukset, paperipussit ja -kassit, 
pizzalaatikot, munakennot, kartonkiset kertakäyttöastiat, wc- ja talouspaperirullien
hylsyt, käärepaperit, esim. kopiopaperin kääreet.

KARTONKIPAKKAUKSET

Metalliin lajitellaan säilykepurkit, pantittomat juomatölkit, metallikannet, -korkit ja -sulkimet, 
alumiinivuoat, -foliot ja -kannet, tyhjät maali- ja aerosolipurkit, kattilat, pannut ja teflonastiat, aterimet, 
pienet metallityökalut, pienet metalliesineet, esim. naulat, tuikkukynttilöiden alumiinikuoret.

METALLI

Lasipakkauksiin lajitellaan lasipurkit ja lasipullot.

LASIPAKKAUKSET

MATERIAALIT KIERRÄTYKSEEN
Astiaan laitettavat jätteet tulee lajitella omiin 
lokeroihinsa, jolloin jäteautonkuljettaja pystyy 
tyhjentämään ne vastaaviin lokeroihin jäteautossa. 
Monilokeroauton kyydissä erilaiset jätteet kulkevat 
kierrätettäviksi omina materiaaleinaan. 

Muovipakkauksista tehdään granulaattia, josta 
voidaan valmistaa erilaisia kierrätysmuovituotteita, 
kuten tiskiharjoja, kukkaruukkuja sekä muoviputkia. 
Kartonkipakkauksista voidaan kierrättää hylsykartonkia 
WC- ja talouspaperirullien hylsyihin sekä uutta 
pakkauskartonkia. 

Lasipakkaukset ja metalli kiertävät yhä uudelleen ja 
uudelleen uusiksi pakkauksiksi. Metallista voidaan 
valmistaa myös muita metallituotteita. Lisäksi 
lasipakkauksista voidaan valmistaa vaahtolasia. 

TYHJENNYSHINNAT
Monilokeroastian tyhjennyshinnat sisältävät jätteiden 
kuljetuksesta ja käsittelystä syntyvät kustannukset sekä 
monilokeroastian vuokran. Tyhjennyshinnat ovat:

370 l astia 13,49 € / tyhjennys (sis. alv)

660 l astia 17,99 € / tyhjennys (sis. alv)

NELJÄ JÄTEJAETTA – NELJÄ LOKEROA!
Monilokeroastiasta löydät neljä eri lokeroa. Astian takaosassa on tila muovi- ja kartonkipakkauksille. Etuosasta löydät pienemmät lokerot lasipakkauksille ja metallille.

Muovipakkauksiin lajitellaan elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, esim. leikkele- ja 
valmisruokapakkaukset, pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset, muovipullot, -kanisterit ja -purkit, 
pakkausten muoviset korkit ja kannet, muovikassit, -pussit ja -kääreet, solumuovipakkaukset (styrox).

MUOVIPAKKAUKSET

TERVETULOA 
MONILOKEROASTIAN KÄYTTÄJÄKSI
Tästä oppaasta saat tietoa Valkeakosken monilokerokokeilusta, monilokeroastian käytöstä 
sekä jätteiden lajittelusta. Tässä kokeilussa on mukana on rajattu määrä kiinteistöjä, jotka 
sijaitsevat Valkeakoskella keräysreitin varrella. Kokeiluun liittymistä voi tiedustella Kiertokapulan 
asiakaspalvelusta. Kokeilu kestää vuoden 2022 loppuun asti. 



KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ
Monilokeroastioita on kahta eri kokoa. 370 litran astia 
soveltuu käyttöön pientaloille ja 660 litran astia alle 5 
asunnon taloyhtiöille, isoille perheille ja naapureiden 
yhteiseksi kimppa-astiaksi. Monilokeroastiaan lajitellaan 
pakkausjätteitä ja metallia. Astiaan laitettavia jätteitä ei saa 
pakata, paitsi muovipakkaukset voi laittaa muovipussiin. 
Jätteet on laitettava astiaan tyhjinä ja kuivina. Pakkaukset 
voi tarvittaessa huuhtaista kylmällä vedellä, jotta esimerkiksi 
ruokajäämät irtoavat.  

Erityisesti muovi- ja kartonkipakkaukset vievät astiasta 
vähemmän tilaa, kun ne litistää ennen astiaan laittamista. 
Kartonkipakkauksia kannattaa pakata myös sisäkkäin.
Muovipakkausten korkit ja kannet on laitettava keräykseen 
erillään muusta pakkauksesta ja vain samanlaisia 
muovipakkauksia voi pakata sisäkkäin. 

Mikäli lasipakkauksia ja metallia kertyy kiinteistöllä 
vähemmän, voi näiden jätteiden keräykseen tarkoitetut 
lokerikot nostaa pois astian sisältä. Kun myös nämä lokerikot 
halutaan tyhjennettävän, tulee ne asettaa paikalleen astian 
sisälle. Lokerikoiden tulee olla kunnolla paikoillaan siten, että 
astian kansi menee kiinni. 

Monilokeroastian puhtaudesta vastaavat sen käyttäjät. 
Suosittelemme astian pesua, mikäli sille on tarvetta.

TYHJENNYSVÄLI
Monilokeroastian tyhjennysväliksi voi valita 2, 4, 6 
tai 8 viikkoa. Muutoksia tyhjennysväliin voit tehdä 
Asiakasnetissämme osoitteessa asiakasnetti.kiertokapula.fi 
tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. 

Mikäli astia täyttyy liian nopeasti, kannattaa tyhjennysrytmiä 
mahdollisuuksien mukaisesti tihentää. Kaikkien jätteiden 
tulee mahtua monilokeroastiaan. Ylimääräiset tyhjennykset 
tai lisäjätteen jättäminen monilokeroastian viereen ei ole 
mahdollista. 

Monilokeroastian tyhjennykset voi keskeyttää määräajaksi 
esimerkiksi pidemmän lomamatkan vuoksi Kiertokapulan 
asiakaspalvelun kautta. Keskeytyksen pituus voi olla 
enintään kuusi kuukautta. Jäteastia on tyhjennettävä 
ennen jätteenkuljettamisen keskeyttämistä, mikäli 

sitä ei ole tyhjennetty lähiaikoina. Keräyksen voi myös 
lopettaa kokeilun aikana. Mikäli monilokeroastia halutaan 
poistettavan kiinteistöltä ennen kokeilun loppumista, 
veloitetaan astian poishausta jätetaksan mukainen 
kuljetusmaksu.

MONILOKEROASTIAN PAIKKA
Monilokeroastia on sijoitettava keräyspaikkaan, jossa ei 
ole kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Se on sijoitettava 
vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon 
sopivalle alustalle. Keräyspaikka on mitoitettava siten, 
että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäviksi 
siirtämättä muita astioita. Monilokeroastia on sijoitettava 
mahdollisimman lähelle katu- tai tiealuetta siten, että 
jäteauto pääsee turvallisesti vähintään kymmenen (10) 
metrin etäisyydelle. Yli kymmenen (10) metrin siirrosta 
peritään siirtomaksu. 

MUUT JÄTEASTIAT KIINTEISTÖLLÄ
Monilokeroastian lisäksi kiinteistöltä tulee löytyä seka- tai 
kuivajäteastia. Biojätteen voi kompostoida tai kerätä erilleen, 
jolloin kuivajäteastian tyhjennysväliä voi harventaa. Myös 
bio-, seka- ja kuivajätettä voi kerätä lähikiinteistöjen kanssa 
samaan astiaan. Kimppa-astioiden käytöstä voi sopia 
asiakaspalvelussamme.

Yhteystiedot

Kiertokapula Oy
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna
www.kiertokapula.fi

Neuvonta
Puh. 075 753 0011 (pvm/mpm)
avoinna ma-pe klo 8-15
neuvonta@kiertokapula.fi

Vaihde
Puh. 075 753 0000 (pvm/mpm)
avoinna ma-pe klo 8-15

Asiakaspalvelu
Puh. 075 753 0010 (pvm/mpm)
avoinna ma-pe klo 8-15
asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Sähköinen asiointi
ja lomakkeet
https://asiakasnetti.
kiertokapula.fi/

TEE MUUTOKSIA ASIAKASNETISSÄ! 
Kirjaudu Asiakasnettiin 

asiakasnumerollasi osoitteessa 
asiakasnetti.kiertokapula.fi. 

Asiakasnumeron löydät esim. 
jätelaskustasi. Salasanana 

ensimmäisellä kirjautumiskerralla 
on laskutusosoitteesi isoilla 

kirjaimilla kirjoitettuna esim. 
MALLIKATU 1 C.

VINKKEJÄ monilokeroastian käyttäjälle


