PUTKIKERÄYSJÄRJESTELMÄN
KÄYTTÖOHJE
Vantaan Kivistö - Automaattinen Jätteiden Putkikeräysjärjestelmä

SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE!
VARMISTA, että kaikki perheenjäsenet tai toimipaikan työntekijät ovat lukeneet nämä ohjeet. Käyttöohjeet ja opastusvideot löytyvät myös
osoitteesta: http://vantaankivisto.fi asuntomessujen jälkeen, kun järjestelmä on otettu käyttöön 12.8.2015 klo: 9:00.
KATSO kartasta käyttöönne tarkoitetut pienjätteiden keräyspaikat biojätteelle, sekajätteelle, paperille ja kartongille.
TARVITSET sähköisen avaimen, jolla jätelajien syöttöputket avautuvat. Avaimia on luovutettu 2 kpl huoneistoa kohden. Lisäavaimia tai
uudet kadonneiden tilalle voit tilata taloyhtiön isännöitsijältä. Ilmoitathan myös hukatun avaimen sarjanumeron.

MERKITSE tähän avaimiesi sarjanumerot:
_____________

_____________

_____________

_____________

TOIMI NÄIN:
Pakkaa sekajäte enintään 20 litran muovipussiin ja sulje se. Laita tarvittaessa pakattu biojäte, paperi tai kartonki
keräyspaikkaan kuljetusta varten esimerkiksi kaupan muovikassiin. Laita kassi tyhjennyksen jälkeen sekajätteen
syöttöputkeen.
1. Lajittele jätteet oheisten ohjeiden mukaisesti. Hyvin lajitellut jätteet on helppo kierrättää. Putkikeräysjärjestelmään ei voi laittaa mitä tahansa aineita tai esineitä. Väärä esine voi aiheuttaa toimintahäiriön ja
ylimääräisiä käyttökustannuksia.
2. Tarkasta luukun merkintöjen avulla jätteelle tarkoitettu luukku. Vie sähköinen avain syöttöluukun yläpuolella
olevan lukijan päälle, jolloin luukku aukeaa. Vihreä valo kertoo, että syöttöpiste on käytössä.
3. Laita jäte syöttölokeroon. Luukku sulkeutuu automaattisesti ja jätteet putoavat varastosäiliöön. Älä ahda
jätettä syöttölokeroon, jotta se tyhjenee luukun sulkeutuessa. Älä työnnä käsiä tai muita ruumiinosia
syöttöputken sisään. Jätteen voi tarvittaessa laittaa useamassa erässä lokeroon sulkemalla ja aukaisemalla
luukun sähköisellä avaimella.
4. Katso, että jätettä ei jää luukun ja syöttöaukon reunan väliin. Voit aina soittaa HelpDesk-palvelunumeroon,
jos olet epävarma miten toimia oikein.
5. Pidempiaikaisessa häiriötilanteessa voit laittaa biojätteen, paperin tai kartongin poikkeuksellisesti
sekajätteen syöttöputkeen tai viedä toiseen keräyspaikkaan, jos tällainen on nimetty käyttöönne.
6. Tarkasta, että maahan ei ole pudonnut roskia.

BIOJÄTE ÄLÄ TUKI PUTKEA – MITÄ KUIVEMPAA BIOJÄTE ON, SITÄ PAREMMIN JÄRJESTELMÄ TOIMII.
PAPERI ÄLÄ TUKI PUTKEA – PUDOTA YKSI NIPPU KERRALLAAN.
KARTONKI ÄLÄ TUKI PUTKEA – VIE KOOKAS KARTONKI KIERRÄTYSHUONEESEEN.
SEKAJÄTE ÄLÄ TUKI PUTKEA – PITKÄT ESINEET JUMITTAVAT JÄRJESTELMÄN HELPOSTI.

ÄLÄ TYÖNNÄ KÄSIÄ TAI MUITA RUUMIINOSIA SYÖTTÖPUTKEN SISÄÄN!
ILMOITA syöttöputken toimintahäiriöt,
ilkivalta, roskaantuminen, liika lumi:
24 h päivystys
puh. 020 711 8450

ASIAKASPALVELU
Neuvonta, palautteet ym.
arkisin klo: 8 - 18
puh. 020 711 8451

LISÄTIETOA jätteiden lajittelusta löytyy
Kivistön Putkikeräyksen nettisivuilta.
http://vantaankivisto.fi/asuminen

