Hannoa
Kiinteistöjen jätepisteitä
Esite suunnittelijoiden avuksi

Parannetaan pikkuisen maailmaa.

Toimiva jätepiste

Hannoa
Hei!
Meidän hannoalaisten mielestä taloyhtiön
jätepiste kertoo paljon käyttäjistä. Ja todentotta, onhan kierrätys ja ympäristöarvot
jokaiselle tärkeitä, ja mikäpä muukaan niitä
paremmin ilmentää kun taloyhtiön roskis.

Pihan vaikutus koko taloyhtiön arvoon on yli 10 %, ja
pihan tärkein piste on sisääntuloaula. Eli se paikka,
mistä usein löytyy jätepiste ja postilaatikko. Ei ole siis
taloyhtiön arvonkaan kannalta yhdentekevää,
millainen roskis porttia vartioi. Jätepisteen tarkoitus on
auttaa kierrättämisessä, mutta toimiva jätepiste
parantaa asumisen paloturvallisuuttakin.
Toivottavasti tästä oppaasta on hyötyä roskisten
suunnittelussa, sillä autamme mielellämme. Parhaiten
meidät tavoittaa roskikselta. Alueelliset yhteyshenkilöt,
puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet löydät tästäkin
oppaasta.
Paremman roskaväen puolesta,
Juha-Pekka Kotro

Parannetaan pikkuisen maailmaa.

Palvelut
Tarjoamme taloyhtiöille jätepisteet kokonaispalveluna suunnittelusta asennukseen ja
jatkuvaan huoltoon.

SUUNNITTELU

Uudistus havainnoituna
Kuvaamme ja mittaamme kohteen paikanpäällä.
Ratkaisun suunnitelussa hyödynnämme 3D-kuvia,
joissa teemme yhteistyötä maisemasuunnittelijoiden
ja teollisten muotoilijoiden kanssa.
Usein suunniteluvaiheessa myös lasketaan ja verrataan
eri ratkaisujen jätehuoltokustannukset.

VALMISTUS JA
ASENNUS

Asennukset toimintavalmiiksi asti
Toteutamme ratkaisut avaimet käteen -periaatteella.
Teetämme tuotteet kotimaisilla sopimusvalmistajilla,
valitsemme pihatyöntekijät ja valvomme laadun.
Asukkaille ilmoitamme uudistuksesta kotiin jaettavalla
tiedotteella.
Jätepisteen asennuksissa käytetään työhön koulutettuja
asentajia ja kuljetusyrittäjiä. Jätepiste luovutetaan käyttövalmiina ja asumista häiritään minimaalisen vähän.
Asukkaiden jätehuolto toimii keskeytyksettä läpi
uudistuksen.

HUOLTO

Palvelu ei lopu toimitukseen
Jätepisteitä pidetään myös kunnossa. Täysin
huoltovapaita roskiksia ei ole olemassa, jätteitähän
niissä käsitellään.
Jätepisteet kannattaisi pestä ja huoltaa kuukausittain.
Samalla valvotaan ja raportoidaan kierrätyksen
toimivuudesta ja yhdessä isännöitsijän kanssa puututaan
epäkohtiin. Näin jätepiste on aina tehtävässään valmis;
kierrätystä helpottamassa ja pihalle lisäarvoa
tuottamassa.

Paloturvallinen jäteastiasuoja

Lokerikko Solo RST
LOKERIKKO Solo RST on paloturvallinen
ja tehokas jäteastiasuoja. Siihen sopivat
markkinoilta yleisesti saatavissa olevat
jäteastiat. Muotoilu ja materiaalivalinnat
ovat erityisesti suunniteltu urbaaneihin
asumisympäristöihin.

Ominaisuudet
•
•
•
•
•
•
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yhdeltä puolelta käytettävä jäteasiasuoja
asuintalojen ja julkisten rakennusten
jätelajitteluun
kansien lukitusmahdollisuus
tiivis rakenne estää jyrsijöiden pääsyn
jäteastioihin
soveltuu 80 - 660 litran jäteastioille
pitkäikäinen, esteettinen ja ulkoasunsa
siistinä säilyttävä
LOKERIKKO Solo RST jäteastiasuojat on
yhdistettävissä toimivaksi jätepistekokonaisuudeksi

Materiaalit
Lokerikko SOLO RST on tehty ruostumattomaan
teräsrunkoon
Verhoilu kuumasinkitty ja pulverimaalattu
metallilevy, väri valittavissa RAL-värikartasta

Paloturvallisuus
LOKERIKKO Solo RST:n paloturvallisuusanalysointi on
tehty RakMK mukaisesti, ja tekijä on Suomen johtava
palo- ja turvallisuustekniikan erikoisosaaja
Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy.
LOKERIKKO Solo RST –jäteastiasuojan turvaetäisyys
herkästi syttyvistä materiaaleista on 4 m, jos tuotetta
ei varusteta lukolla. Lukolla varustettuna turvaetäisyys
on 1m.
Lukittavissa, lukon voi sarjoittaa taloyhtiön sarjaan,
toteutettu mm. Abloy, ASSA, ILOQ ja Kabajärjestelmiin.

Turvallinen ja tehokas
kiinteistöjen jäteastiasuoja

Monikko
MONIKKO on kahdelta sivulta käytettävä
jäteastiasuoja. Jätehuoltotuotteiden kysytty
klassikko. Siihen sopivat markkinoilta yleisesti
saatavissa olevat muoviset jäteastiat.

Ominaisuudet
•
•
•
•
•
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kansien lukitusmahdollisuus
tiivis rakenne estää jyrsijöiden pääsyn
jäteastioihin
soveltuu 80 – 660 litran jäteastioille
pitkäikäinen, esteettinen ja ulkoasunsa
siistinä säilyttävä
MONIKKO jäteastiasuojat on
yhdistettävissä toimivaksi jätepistekokonaisuudeksi

Materiaalit
Kuumasinkitty runkorakenne
Puu- tai metalliverhoilu, sävy Tikkurilan Vinha tai
RAL Classic värikartan mukaan
Kannet polyeteeniä

Lokerikko Salutor on julkisiin tiloihin
suunniteltu kierrätyspiste

Lokerikko Salutor
Lokerikko Salutor on julkisiin tiloihin
suunniteltu kierrätyspiste. Jätepisteeseen
voidaan toteuttaa pienet luukut, joita
kierrätyspisteen ohikulkijoiden ja
vierailijoiden on helppo käyttää. Suurempia
jätemääriä laitettaessa saa suuren
täyttöaukon auki.

Ominaisuudet
•
•
•
•
•
•
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yhdeltä puolelta käytettävä jäteasiasuoja
julkisten tilojen kierrätyspisteeksi
lukitusmahdollisuus
tiivis rakenne estää jyrsijöiden pääsyn
jäteastioihin
soveltuu 80 – 660 litran jäteastioille
pitkäikäinen, esteettinen ja ulkoasunsa
siistinä säilyttävä
kierrätysratkaisu, kun jätepisteeltä
vaaditaan erinomaista paloturvallisuutta

Materiaalit
Lokerikko Salutor on tehty ruostumattomaan
teräsrunkoon
Verhoilu kuumasinkitty ja pulverimaalattu
metallilevy, väri valittavissa RAL-värikartasta

Ympäristöystävällinen ja
tehokas jätesäiliö

Uppo
UPPO on suunniteltu runsaasti jätemateriaalia
tuottavien asuintalojen ja julkisten rakennusten käyttöön. Säiliöiden tyhjennys tapahtuu
nopeasti noin minuutissa, turvallisesti ja
kustannustehokkaasti etulastausautolla.
UPPO-säiliöt on muotoiltu kaupunkiympäristöön hyvin sopeutuviksi ympäristövarusteiksi.

Ominaisuudet
•
•
•
•
•
•
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tilavuudet 2.8 m3 pintasäiliö sekä 4 m3 ja
5 m3 syväkeräyssäiliö
säiliö nestetiivis - ei valumia ympäristöön
iso kansi mahdollista varustaa automaattilukituksella
ei erillisiä irtosäkkejä
käyttö ensisijaisesti seka-, energia- ja paperijakeille
muotoiltu yhteensopivaksi erityisesti
MONIKKO- jäteastiasuojan kanssa

Materiaalit
Rungon teräsosat uretaanimaalatut
Puu- tai metalliverhoilu, sävy Tikkurilan Vinha
tai RAL Classic värikartan mukaan
Kannet, kartio ja maasäiliö polyeteeniä

Lokerikko
Solo PVR
LOKERIKKO Solo PVR on turvallinen ja tehokas jäteastiasuoja. Siihen sopivat markkinoilta
yleisesti saatavissa olevat muoviset jäteastiat.
Tuote on muotoiltu kaupunkiympäristöön hyvin
sopeutuvaksi ympäristövarusteeksi.
•

•
•
•
•
•

yhdeltä puolelta käytettävä puupaneloitu jäteastiasuoja asuintalojen ja julkisten rakennusten
jätelajitteluun
kansien lukitusmahdollisuus
tiivis rakenne estää jyrsijöiden pääsyn jäteastioihin
soveltuu 80 - 660 litran jäteastioille
pitkäikäinen, esteettinen ja ulkoasunsa siistinä
säilyttävä
LOKERIKKO SOLO PVR jäteastiasuojat on
yhdistettävissä toimivaksi jätepistekokonaisuudeksi

Materiaalit
Kuumasinkitty runkorakenne
Puuverhoilu, sävy Tikkurilan Vinha
värikartan mukaan
Kannet polyeteeniä

Lokerikko DUO
LOKERIKKO DUO on joustava ratkaisu.
Yksiosaisena se on oiva ratkaisu esimerkiksi
puistoihin. Osia lisäämällä saadaan ratkaisu
kohteisiin, joissa lajittelutarve ja -volyymi on
suuri.
•
•
•
•
•
•

matala täyttökorkeus, täyttö molemmilta sivuilta
120 - 660 litran jäteastioille soveltuva
tiivis rakenne estää jyrsijöiden pääsyn
jäteastioihin
asennus tasaiselle alustalle ilman lisärakennelmia
muunneltavissa ympäristön mukaan
pitkäikäinen ja ulkoasunsa siistinä säilyttävä
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Materiaalit
Kuumasinkitty runkorakenne
Puuverhoilu, sävy Tikkurilan Vinha
värikartan mukaan
Kannet polyeteeniä

Jemma
Materiaalit
Rst runkorakenne
Verhoilu polypropyleenipinnoitettu
KoskiFutura-vaneri

Omakotitalon piha vaikuttaa jopa yli 10%
asunnon arvoon. Tärkein piste pihalla on
portinpieli, se missä yleensä seisoo postilaatikko ja roskis. Jemma korvaa jäteaitaukset ja
katokset.
Kompaktin kokonsa takia se voidaan sijoittaa lähemmäksi rajaa, eikä se haittaa pihan näkyvyyttä. Lisäksi se
pitää linnut ja jyrsijät poissa jätteistä.

Kannet pulverimaalattu metalli

UH
Materiaalit
Rungon teräsosat uretaanimaalatut
Puuverhoilu, sävy Tikkurilan Vinha
värikartan mukaan tai RAL 7024
Kannet, kartio ja maasäiliö polyeteeniä

UH- syvä ja pintasäiliöt soveltuvat asuin-,
teollisuus- ja liikerakennusten jätteiden ja
kierrätettävien materiaalien keräykseen.
Säiliöt tyhjennetään nopeasti etulastausautolla.
UH-syväsäiliöiden tilavuus on 5 m3 - 8 m3 ja pintasäiliöt
ovat 3 m3 - 6 m3. UH-säiliöt sopivat käytettäväksi
yhdessä LOKERIKKO-jäteastisuojien kanssa.
•
•
•
•
•
•
•

matala täyttökorkeus
säiliö nestetiivis - ei valumia ympäristöön
iso kansi varustettu automaattilukituksella
ei erillisiä irtosäkkejä
perussäiliön asennus tasaiselle alustalle
käyttö ensisijaisesti seka-, energia- ja paperijakeille
muotoiltu yhteensopivaksi erityisesti LOKERIKKO
jäteastiasuojan kanssa

Jätekatos
Katoksia meillä on monenlaisia, ja aina niitä ei
käytetä vain jätesuojana. Etenkin pyöräkatokset
ovat yleistyneet.
•
•
•
•

Joko pinta- tai uppoasennusmalli
(pystyputket eri mittaiset)
Ovi liukuovi tai karmillinen saranoitu
käyntiovi, käyntioven paikka voi olla
päässä tai sivuilla
Voidaan varustaa lukituksella ja
sarjoittaa esim. taloyhtiön sarjaan
Hannoalla mahdollisuus toteuttaa erilaisia
katoksia
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Materiaalit
Teräs- ja alumiiniosat maalattuna
haluttuun RAL CLASSIC värikartan
mukaiseen sävyyn.
Kattomateriaali kirkas polykarbonaatti
tai katoksen sävyyn maalattu sileä
alumiinilevy.
Verhoiluna esim. puinen vinorima.

Toteutuksia
ENNEN

JÄLKEEN

Tekniset tiedot
Lokerikko Solo RST
L

Jäteastiat

M

660 l
360 l + 240 l
240 l + 240 l
1470 mm
980 mm
1570 mm
1210 mm

Leveys
Syvyys
Korkeus
Täyttökorkeus

Monikko

S

XS

360 l
240 l

240 l

ei astiaa, jätesäkki

790 mm
980 mm
1570 mm
1210 mm

760 mm
850 mm
1520 mm
1160 mm

760 mm
550 mm
1230 mm
870 mm

Salutor
L

L

Jäteastiat

80 - 660 l

Leveys

1040 mm
1500 mm
1320 mm

Syvyys
Korkeus

S

660 l
360 l + 240 l
240 l + 240 l
1436 mm
973 mm
1570 mm

XS

240 l
760 mm
850 mm
1520 mm

Täyttökorkeus

Uppo
XL

Halkaisija
Korkeus
Säiliön syvyys
Täyttökorkeus
Tilavuus

L

1940 mm
1300 mm
1580 mm
1120 mm
5m3
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M

1940 mm
1300 mm
1030 mm
1120 mm
4m3

1940 mm
1300 mm
1120 mm
2,8m3

ei astiaa, jätesäkki
760 mm
550 mm
1230 mm

Lokerikko Solo PVR

Lokerikko Duo

660 l
360 l + 240 l
240 l + 240 l
1650 mm
1000 mm
1550 mm

Leveys
Syvyys
Korkeus

S

L

L

Jäteastiat

Jemma

660 l
360 l + 240 l
240 l + 240 l
1030 mm
1570 mm
1470 mm

240 l
700 mm
980 mm
1450 mm

Täyttökorkeus

UH

Leveys
Syvyys
Korkeus
Säiliön syvyys
Täyttökorkeus
Tilavuus

1940 mm
2570 mm
1600 mm
1580 mm

1940 mm
1970 mm
1600 mm
1030 mm

1940 mm
2570 mm
1600 mm

1940 mm
1970 mm
1600 mm

1220 mm
8 m3 syväkeräys

1220 mm
5 m3 syväkeräys

1220 mm
6 m3 pintakeräys

1220 mm
4 m3 pintakeräys

JÄTEKATOS
XL

Leveys
Syvyys
Korkeus

L

8400 mm
3000 mm
2700 mm

M

6300 mm
3000 mm
2700 mm

4200 mm
3000 mm
2700 mm

Esimerkkejä jätepisteistä
*Jätelajikkeiden nimikkeet vaihtelevat paikkakunnittain.
**Jäteastiasuojat vaativat noin n. 1,5-2 m vapaata tilaa jäteastiasuojan eteen tyhjennystä varten, mallista riippuen.

6,7 m

Esimerkki 5-10 asunnon jätepisteen mitoituksesta

5,2 m

3,0 m
1,5 m

MONIKKO 5 -osastoinen

*

1
2
3
4
5

1

2

4

5

Bio 240 l + paperi 240 l
Sekajäte 660 l
Muovi 660 l
Kartonki 660 l
Lasi 240 l + metalli 240 l

Esimerkki 11-20 asunnon jätepisteen mitoituksesta

7,8 m

MONIKKO 6 -osastoinen

3,0 m

1,5 m

6,3 m

*

1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

5

6

Bio 2 x 240 l
Sekajäte 660 l
Muovi 660 l
Kartonki 660 l
Paperi 660 l
Lasi 240 l + Metalli 240 l

8,8 m

Esimerkki 21-40 asunnon jätepisteen mitoituksesta

7,3 m

3,0 m

1,5 m

MONIKKO 7 -osastoinen

*
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3

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

Bio 2 x 240 l
Sekajäte 660 l
Sekajäte 660 l
Muovi 660 l
Kartonki 660 l
Paperi 660 l
Lasi 240 l + Metalli 240 l

7

Esimerkki 41–60 asunnon jätepisteen mitoituksesta

6,3 m

MONIKKO 8-osastoinen (4+4)

1
2
3
4

4,2 m

5,7 m

*

5

2

6

3

7

4

8

5
6
7
8

Lasi 240 l + metalli 240 l
Muovi 660 l
Muovi 660 l
Kartonki 660 l

1
2
3
4
5

5,2 m

6,9 m

1,5 m 1,8 m

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Lasi 240 l + metalli 240 l
Muovi 660 l
Muovi 660 l
Kartonki 660 l
Kartonki 660 l

6 Paperi 660 l
7 Sekajäte 660 l
8 Sekajäte 660 l
9 Sekajäte 660 l
10 Bio 2 x 240 l

6,3 m

MONIKKO 10-osastoinen (5+5)

8,7 m

4,2 m

1,5 m 1,8 m

Lasi 240 l + Metalli 240 l
Muovi 660 l
Muovi 660 l
Bio 2 x 240 l

9 Sekajäte 5 m3

2,0 m 0,8 m

*

5
6
7
8

1,5 m

1

Esimerkki 61–80 asunnon jätepisteen mitoituksesta

Kartonki 660 l
Kartonki 660 l
Paperi 660 l
Paperi 660 l

Paperi 660 l
Sekajäte 660 l
Sekajäte 660 l
Bio 2 x 240 l

6,3 m

MONIKKO 10-osastoinen (5+5)

*

1,5 m

1

Esimerkki 61–80 asunnon jätepisteen mitoituksesta

1
2
3
4

1,8 m

1,5 m

1,5 m

1

5

2

6

3

7

4

8

9

Hannoa Oy
Toimipisteet ja myynti:
ESPOO

HOLLOLA

Länsimetsä 12 A
02300 Espoo

Keskuskatu 11

Juha-Pekka Kotro
045 7734 8018

Matti Ukkola
045 7734 5338

Mika Miettinen
050 564 7436

Jari Ulmala
0504156033

Ilkka Aarto
046 920 9168

VAASA

sähköpostit:
etunimi.sukunimi@hannoa.fi
020 764 1450 (vaihde)
info@hannoa.fi
www.hannoa.fi

Hietasaarenkatu 20
65100 VAASA
Jonas Pitkäkangas
050 350 3566

TAMPERE
Kari Peltonen
0400 634 198
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Tommi Tuominen
050 472 6623

15870 Hollola

