Hyvää alkanutta
vuotta 2019
KIERTOKAPULAN TOIMIALUE LAAJENI
Nurmijärven kunta liittyi Kiertokapulan 13 osakkaaksi vuonna 2018 ja sen myötä Nurmijärvellä sijaitseva Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalue ja sen henkilökunta siirtyvät Kiertokapulan
vastuulle. Näin myös Metsä-Tuomelan palvelut ovat asiakkaittemme käytettävissä.

LAJITTELUA SUOMESSA ON EDISTETTÄVÄ
Suomi on saanut Euroopan Unionilta kehotuksen tehostaa kierrätystä, mm. muovipakkausten, muovin,
poistotekstiilin ja erityisesti biojätteiden keräystä. Kiertokapulan toimialueella kunnalliset jätehuoltomääräykset eivät vielä velvoita keräämään muovipakkauksia, mutta kiinteistökohtainen keräys innostaa asukkaita koko ajan enemmän.
Biojätteiden osalta keräysverkosto on jo hyvä taloyhtiöissä, asukkailta toivotaan lähinnä parempaa lajitteluaktiivisuutta, ja omakotiasukkailta omatoimista kompostointia. Etusijajärjestyksen mukaan ruokahävikkiä
pitää vähentää, mutta mikäli sitä syntyy, se pitää toimittaa oikeaan keräykseen muiden ruoanvalmistustähteiden kanssa. Sekajätteeseen laitettua biojätettä ei saada laitosmaisesti kunnolla eroteltua muusta jätteestä
hyötykäyttöä varten, erilliskerättynä se sen sijaan voidaan hyödyntää tehokkaasti.

TALVI AIHEUTTAA HAASTEITA JÄTEHUOLLOLLE
Kun kiinteistöllä huolehditaan väylien ja jätepisteiden kunnosta ja ylläpidosta, jätehuoltokin toimii hyvin.
Liukkauden esto ja astioiden puhdistaminen lumesta ja jäästä on sekä jäteastian käyttäjän että astian tyhjentäjän etu.

JÄTEASTIOIDEN PUHTAANAPITO
Jätteet on hyvä pakata niin, että itse astia pysyisi mahdollisimman puhtaana, eivätkä irtoroskat pääsisi leviämään ympäristöön tyhjennyksen yhteydessä. Jäteastia kannattaa pestä säännöllisesti, jolloin säästyy ikäviltä
hajuhaitoilta tai lämpimillä keleillä kärpäsiltä ja niiden toukilta.
Biojäteastioiden pesu sisältyy astian tyhjennyshintoihin ja ne pestäänkin automaattisesti kahdesti vuodessa.
Kuiva- ja sekajäteastioiden pesusta tulee huolehtia itse. Pesun voi myös tilata meiltä liittymällä pesurinkiin.
Hyvinkäällä pesurinkiin liittyneiden kuiva- ja sekajäteastiat pestään 2 kertaa vuodessa.
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JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSHINTOIHIN KOROTUKSIA
Kiertokapulan ostamat palvelut on sidottu sopimuskohtaisiin indekseihin, joihin tulee korotus vuonna 2019.
Korotus koskee Fortumin jätteidenkäsittelymaksuja, St1:n biojätteen käsittelymaksuja sekä jätekuljetustaksoja. Lisäksi palkkakustannukset nousevat sopimusten mukaisesti n. 2,2 %. Inflaation vaikutus muihin
kustannuksiin on noin 1,5 %. Edellä mainituista syistä johtuen 1.1.2019 alkaen yhdyskuntajätteen vastaanottohinta on 185,75 euroa/tonni (sis. alv 24 %). Biojätteen vastaanottohinta tulee olemaan 143,72 euroa/tonni
(sis. alv 24 %). Punnitusmaksu säilyy entisellään ollen 16,12 euroa. Nämä korotukset vaikuttavat astioiden
tyhjennyshintoihin.
Hyvinkään jätehuoltotaksa on kokonaisuudessaan luettavissa jätehuoltoviranomaisen sivuilla:
www.kolmenkierto.fi.
Astiatyyppi

Tyhjennys € (alv 0%)

seka- / kuivajäteastia enintään 140 l
seka- / kuivajäteastia > 140 - 240 l
seka- / kuivajäteastia > 240 - 360 l
seka- / kuivajäteastia > 360 - 660 l

3,61
4,48
5,57
7,82

Tyhjennys € (sis. alv 24%)
4,48
5,56
6,91
9,70

VUOKRA- JA NOUTOPALVELUT APUNASI
Tarjoamme vuokralavoja täyspalvelupaketteina sisältäen lavakuljetukset, 3 vrk:n lavavuokran sekä jätteiden
käsittelyn. Vuokralavan voi tilata esimerkiksi talkoo-, remontti- tai haravointijätteille.
Tarjoamme myös noutopalvelun kodin suurille ja tarpeettomille tavaroille sekä valmiiksi pakatuille pienemmille jätteille. Kuljetamme jätteesi pakettiautolla jätteidenkäsittelyalueillemme. Katso palvelujen tarkemmat
tiedot ja hinnat verkkopalvelustamme tai kysy lisää asiakaspalvelustamme.

AUTAMME JÄTEHUOLTOON LIITTYVISSÄ ASIOISSA
Asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8-15
• puh. 075 753 0010
• sähköposti: asiakaspalvelu@kiertokapula.fi
• sähköinen asiakaspalvelu Asiakasnetti verkkosivujemme etusivulla
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.
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