Muutoksia Valkeakosken jätehuoltoon 1.3. alkaen
Lassila&Tikanoja Oyj jatkaa tuttuun tapaan bio-, kuiva- ja sekajäteastioiden
tyhjentämistä. Ns. syväkeräysastioita ja puristimia tyhjentää Urbaser Oy.
Pakkausmuovin kiinteistökohtainen keräys alkaa 1.4.
Asiakaspalvelua hoitaa Kiertokapula.
Tyhjennyspäivät muuttuvat
Jäteastioiden tyhjennyspäivät muuttuvat, koska urakoitsija tekee reittimuutoksia.
Pienkiinteistöille lähetetään muutoksesta tiedote viikoilla 7 ja 8. Isännöitsijät ja
muutkin asiakkaamme voivat tarkistaa hoitamiensa kiinteistöjen tyhjennystiedot
asiakasnetistämme (https://asiakasnetti.kiertokapula.fi/) viikolta 9 alkaen.
Muovipakkausten keräys kannattaa – kysy lisää
Pakkausmuovin kiinteistökohtainen keräys on vielä vapaaehtoista. Keräys tapahtuu
aluksi vain taaja-asutusalueella. Kaikkien taloyhtiöiden toivotaan liittyvän keräykseen.
Keräykseen on mahdollista liittyä myös 1.4. jälkeen.
Samat keräysastiat sopivat pakkausmuoville kuin muillekin jätejakeille. Kiinteistöille ei
yleensä tarvita uusia astioita, koska seka- tai kuivajäteastioista yksi voidaan muuttaa
pakkausmuoville. Kiertokapulan vuokraamat ja myymät pyörälliset muovinkeräysastiat
ovat keltaisia.
Jos kiinteistöllä on vain yksi 600 litran sekajäteastia, sen tilalle voidaan vaihtaa
esimerkiksi 360 litran sekajäteastia ja 240 litran muovipakkausastia. Keskimäärin
kolmasosa kuiva- tai sekajätteen tilavuudesta on muovipakkauksia. Astiamäärän
suunnittelussa saa apua Kiertokapulan neuvonnasta. Kiertokapulan asiakaspalvelusta
voit ostaa tai vuokrata astioita ja saat myös tarkemmat hintatiedot astioista.
Muovipakkausten keräys kannattaa
Jätehuollon taksaan on määritelty pakkausmuoviastian tyhjennyshinnat. Hinta on
selvästi edullisempi kuin kuivajäteastian tyhjennyshinta. Tyhjennysväli voi olla
yhdestä viikosta esimerkiksi kahdeksaan viikkoon. Aluksi kannattaa sopia tiheämpi
tyhjennysväli ja lajitellun jätteen määrän mukaan tarvittaessa pidentää väliä.

Muoviastian tyhjennyshinta on sama kaikilla käsin siirrettävillä pienastioilla.
jäteastia ≤ 660 l

4,99 € (alv 0%)

6,19 € (sis. alv 24 %)

Astiatarrat ja lajitteluohjeet toimitetaan automaattisesti kaikille keräykseen liittyneille
veloituksetta. Muovipakkausten keräyksen aloittamisesta on hyvä laittaa tiedote
jätekatokseen tai taloyhtiön ilmoitustaululle. Tiedotteen saa tarvittaessa Kiertokapulan
asiakaspalvelusta.
Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä paras ratkaisu tarpeisiisi
Asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8-15
• puh. 075 753 0010
• sähköposti: asiakaspalvelu@kiertokapula.fi
• sähköinen asiakaspalvelu Asiakasnetti https://asiakasnetti.kiertokapula.fi/
Asiakaspalvelusta voi tilata jäteastioiden tyhjennykset, jäteastiat, jäteastiatarrat,
jätekatostaulut, vuokralavat ja noutopalvelun.
Neuvontapalvelu opastaa lajittelussa ja antaa tietoa eri vastaanottopaikoista
ja -hinnoista
• puh. 075 753 0011
• sähköposti: neuvonta@kiertokapula.fi
• chat-palvelu verkkosivuillamme
Kiertokapulan verkkosivuilta www.kiertokapula.fi löytyy lisäksi tietoa jätteiden
vastaanotosta, keräyskierroksista ja lajittelusta.

