JÄTTEIDEN PUTKIJÄRJESTELMÄN
KÄYTTÖOHJE
SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE!

VARMISTA, että kaikki perheenjäsenet tai toimipaikan työntekijät ovat lukeneet nämä

ohjeet. Käyttöohjeet ja opastusvideot löytyvät myös osoitteesta:
www.pjhoy.fi/putkikerays.

TARVITSET sähköisen avaimen, jolla jätelajien syöttöputket avautuvat. Avaimia on

luovutettu 2 kpl huoneistoa kohden. Lisäavaimia tai uudet kadonneiden tilalle voit
tilata HH-kiinteistöpalveluilta, puh. 010 395 0377. Ilmoitathan myös hukatun avaimen
sarjanumeron. Hinta on 30 euroa (sis. alv) kappaleelta (2018).

MERKITSE tähän avaimiesi sarjanumerot:

LAJITTELE jätteet ohjeiden mukaisesti. Putkijärjestelmään ei voi laittaa mitä

tahansa aineita tai esineitä. Väärä esine voi aiheuttaa toimintahäiriön ja ylimääräisiä
käyttökustannuksia.

HUOMIOI keräyspaikan videoseuranta. Sen avulla seurataan keräyspaikan siisteyttä ja
talvikunnossapidon tarvetta sekä ehkäistään ilkivaltaa.

ILMOITA syöttöputken toimintahäiriöt:
HH-kiinteistöpalvelut Oy
24 h päivystys
puh. 010 395 0395

LISÄTIETOA jätteiden lajittelusta
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
ma–pe 8.30–15.45
asiakaspalvelu puh. (03) 240 5110
www.pjhoy.fi

1/2018

Toimi näin:
Pakkaa sekajäte enintään 20 litran muovipussiin ja sulje se. Laita tarvittaessa pakattu biojäte, paperi
tai kartonkipakkaukset keräyspaikkaan kuljetusta varten esimerkiksi kaupan muovikassiin. Kassin voit
tyhjennyksen jälkeen laittaa sekajätteen syöttöputkeen.
Jos lähimmässä keräyspaikassasi ei ole paperille ja kartonkipakkauksille syöttöputkea, vie ne
yhteiskeräyspaikkaan.
Vuoreksen alueelta löytyy kolmenlaisia syöttöputkia. Tutustu käyttöohjeisiin:

A

C

B*

* Mallia B koskevat kohdat 3, 5 ja 6. Luukku sulkeutuu automaattisesti.
1. Katso keräyspaikassa syöttöputken merkkivalot:
Vihreä = valmis ottamaan jätettä vastaan
Punainen = odota hetki, tyhjennys käynnissä tai
toimintahäiriö
2. Vie sähköinen avain vasemmassa reunassa
olevan lukijan päälle, jolloin syöttölokeron luukku
aukeaa.
3. Laita jäte syöttölokeroon. Jätteen voi tarvittaessa
laittaa useamassa erässä lokeroon sulkemalla
ja aukaisemalla luukun. Älä ahda jätettä
syöttölokeroon, jotta se tyhjenee luukun
sulkeutuessa. Katso, että jätettä ei jää luukun ja
syöttöaukon reunan väliin.
4. Vihreästä napista painamalla luukku sulkeutuu
ja jätteet putoavat varastosäiliöön. Luukku
sulkeutuu myös automaattisesti.
5. Pidempiaikaisessa häiriötilanteessa voit
laittaa biojätteen, paperin tai kartongin
poikkeuksellisesti sekajätteen syöttöputkeen tai
viedä toiseen keräyspaikkaan, jos tällainen on
nimetty käyttöönne.

1. Katso keräyspaikassa syöttöputken merkkivalot:
Vihreä = valmis ottamaan jätettä vastaan
Keltainen = tyhjennys käynnissä
Punainen = järjestelmässä toimintahäiriö
2. Vie sähköinen avain syöttöputken avainkuvan
päälle, jolloin syöttölokeron luukku aukeaa.
3. Laita jäte syöttölokeroon. Jätteen voi tarvittaessa
laittaa useamassa erässä lokeroon sulkemalla
ja aukaisemalla luukun. Älä ahda jätettä
syöttölokeroon, jotta se tyhjenee luukun
sulkeutuessa. Katso, että jätettä ei jää luukun ja
syöttöaukon reunan väliin.
4. Sulje luukku koskettamalla avainkuvaa. Luukku
sulkeutuu myös automaattisesti.
5. Pidempiaikaisessa häiriötilanteessa voit
laittaa biojätteen, paperin tai kartongin
poikkeuksellisesti sekajätteen syöttöputkeen tai
viedä toiseen keräyspaikkaan, jos tällainen on
nimetty käyttöönne.
6. Tarkista, että maahan ei ole pudonnut roskia.
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