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SITA Finland on yksi Suomen suurimmista jätehuoltoyrityksistä. Sen palveluksessa on noin 
500 ammattilaista ja sillä on 270 erikoisajoneuvoa. Euroopan suurin ympäristönhuoltoalan yritys 

SITA on osa kansainvälistä SUEZ ENVIRONNEMENT-konsernia, jonka erikoisosaamisaluetta ovat vesi- 
ja jätehuoltopalvelut. SITA Finlandilla on toimipisteitä Vantaalla, Riihimäellä, Tampereella, Heinolassa, 

Lahdessa, Porvoossa, Kotkassa, Turussa, Vaasassa, Uudessakaupungissa, Lappeenrannassa, 
Seinäjoella, Vihannissa, Oulussa ja Ylivieskassa. 

QUATTROSELECT 660 LITRAA:

KÄTEVÄ RATKAISU TALOYHTIÖILLE 
HYÖTYJÄTTEIDEN LAJITTELUUN
SITA FINLANDIN QUATTROSELECT 660 -MONILOKERIKKOJÄRJESTELMÄ ON HELPPO 
RATKAISU HYÖTYJÄTTEIDEN KIERRÄTYKSEEN. HUOLELLISELLA LAJITTELULLA VOIDAAN 
TALOYHTIÖN SEKAJÄTTEEN MÄÄRÄ JOPA PUOLITTAA. 

QuattroSelect-palvelun uusi kokoluokka, 660 litraa, on suunnattu rivi- ja paritaloyhtiöille. Samassa keräilyastiassa on omat 
lokerikkonsa keräyskartongille, -paperille, pienmetallille ja sekaväriselle lasille. Lokerikot on mitoitettu syntyvän jätemäärän 
mukaan. 660-litrainen astia kehitettiin SITA Finlandissa asiakkaiden toivomuksesta.

Helsinkiläisessä Päiväkoti Ankkalammessa – Daghemmet Ankdammenissa on astiaa kokeiltu viime talvesta lähtien, ja hyvien 
kokemusten perusteella he siirtyivät QuattroSelectin vakituisiksi käyttäjiksi. Omakotitaloille tarkoitettu 370 litran QuattroSelect 
oli päiväkodin käyttöön liian pieni, mutta uusi 660-litrainen astia riittää hyvin.

– Meillä syntyy paljon maito- ja mehutölkkijätettä, joten on hyvä, että suurin lokero on varattu kartongeille. Lasia ja metallia 
meillä tulee huomattavasti vähemmän, kertoo päiväkodin yhteiskuntasuhteista vastaava HEIDI RUHALA.

QuattroSelectin kaikki neljä lokerikkoa ovat samassa astiassa ja ne on merkitty selkeästi. Taloyhtiön jätepisteessä QuattroSelect 
vie tilaa vain normaalin sekajäteastian verran, joten tehokas lajittelu onnistuu kätevästi pienimmissäkin jätepisteissä. 

– QuattroSelect-astian avulla voidaan tehostaa jätteiden lajittelua, jolloin sekajätteen määrä vähenee huomattavasti. 
Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan se voi jopa puolittua, jolloin myös kustannukset pienenevät, kertoo SITA Finland Oy:n 
toimitusjohtaja JORMA KANGAS.

QuattroSelect voidaan tyhjentää kerran kuussa tai kahden viikon välein. SITA Finland tarjoaa kolmen kuukauden maksuttoman 
aloitusjakson palvelun kokeiluun. Palvelu on tällä hetkellä saatavilla Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueilla ja laajenee 
kunnittain.

OuattroSelect-keräilyastiassa on omat lokerikkonsa yleisimmille hyötyjätteille. Keräyskartonkia astiaan mahtuu 340 litraa, 
keräyspaperia 230 litraa, pienmetallia 45 litraa ja sekaväristä lasia 45 litraa. 

– Hyötyjätteet kerätään kiinteistöltä erikoisvalmisteisella monikammioautolla, jossa jakeet pysyvät erillään myös kuljetuksen 
ajan. QuattroSelectiin kerätyt hyötyjätteet menevät materiaali- ja energiahyötykäyttöön, kertoo Jorma Kangas.
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