
Suomen hallitus on käsitellyt uutta jätelakia syksyn 2020 
mittaan. Tavoitteena on saada hallituksen esitys eduskun-
nalle vuoden 2021 alkupuolella. Laki tähtää lajittelun ja  
erilliskeräyksen tehostamiseen ja tätä kautta  
hyötykäyttöasteen nostamiseen. Kaikki kiinteistökohtainen 
pakkausjätteiden keräys siirtynee parin vuoden siirtymäajan jälkeen kunnille tai kunnan niin   
halutessa jätehuoltoyhtiölle. Rinki-ekopisteiden määrää tullaan parin vuoden kuluessa vähentämään ja 
biojätteiden keräys tulee pakolliseksi isoissa taajamissa. Kompostointi ja biojätekimppa ovat  
edelleen hyviä vaihtoehtoja kaikille pienkiinteistöille.

KIINTEISTÖKOHTAINEN MUOVIJÄTEPAKKAUSTEN KERÄYS STARTTAA
Muovipakkausten keräys on kilpailutettu Kiertokapulan alueella (pois lukien Janakkala ja Nurmijärvi). 
Jätehuoltomääräysten mukainen muovipakkausten keräys alkaa vuoden 2021 aikana kahdessa osassa. 
1.3.2021 keräys aloitetaan Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä ja Tuusulassa ja 3.5.2021 
Hattulassa, Hausjärvellä, Hämeenlinnassa, Lopella ja Riihimäellä. Valkeakoskella jo käynnissä olevan 
muovipakkausten keräyksen urakan asiakkuudet siirtyvät osaksi 3.5.2021 alkavaa keräystä. Keräys 
koskee vähintään viiden huoneiston kiinteistöjä taajamissa, mutta keräyksen jo alettua muitakin reitillä 
olevia kiinteistöjä voidaan ottaa mukaan. 

JOULUKUUSET KERÄTÄÄN TAAS
Joulukuuset kerätään jälleen veloituksetta jäteastian tai jätekatoksen vierestä. Kuusia kerätään tammi- 
ja helmikuun ajan. Pidäthän huolta, että kuusi on näkyvissä, jos lunta tulee runsaammin. Tammikuussa 
joulukuusia voi tuoda veloituksetta myös kaikille Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueille.

JÄTETAKSAAN MUUTOKSIA
Kaikkiin seka-, kuiva- ja biojätteen tyhjennyshintoihin on lisätty 0,40 euron investointiosa, jotta jäte-
huollon palvelutason nostamiseen liittyvät investoinnit voidaan käynnistää. Jätelautakunta Kolmen-
kierto päätti palvelutasonnostosta tammikuussa 2020. Investointiosuus poistuu tyhjennyshinnasta ensi 
vuonna, kun jätehuollon perusmaksu otetaan käyttöön.  
Kustannustasoon vaikuttaa myös se, että seka- ja kuivajäteastioiden tyhjennysten määrät ovat laske-
neet kierrätyksen lisäännyttyä, mutta jätteiden kokonaiskertymä ei ole laskenut samassa suhteessa tyh-
jennysten kanssa. Jäteastiat tyhjennetään keskimääräisesti täydempinä kuin ennen. Muutoksen vuoksi 
jätteenkäsittelyn maksun laskennassa käytettävää jätemäärän arviota on päivitetty.

TAKSASSA UUSI MAKSULUOKKA
Taksaan on lisätty jäteastioiden hävitysmaksu. Jäteastioiden hävitysmaksu veloitetaan, kun asiakkaan 
omistama vanha jäteastia kuljetetaan hävitettäväksi uuden astian toimittamisen yhteydessä. 

TYHJENNYSVIIKOT MUUTTUVAT
Jäteastiatyhjennykset ovat siirtyneet parillisilta viikoilta parittomille tai päinvastoin. Muutos tapahtuu 
5–6 vuoden välein eli aina niiden vuosien jälkeen, jolloin vuodessa on ollut 53 viikkoa.

www.kiertokapula.fi
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TYHJENNYSHINNAT HYVINKÄÄLLÄ VUODEN 2021 ALUSTA:

SEKA-/KUIVAJÄTE, 
käsin siirrettävät 
pienastiat

Kuljetus € Käsittely € Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0 %)

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24 %)

Jäteastia enintään 
140 l

2,12 1,96 4,08 5,06

Jäteastia yli 140 l, 
enintään 240 l

2,12 3,08 5,20 6,45

Jäteastia yli 240 l, 
enintään 360 l

2,12 4,41 6,53 8,10

Jäteastia yli 360 l, 
enintään 660 l

2,12 7,76 9,88 12,25

Jäteastia yli 660 l, 
enintään 770 l

2,12 8,98 11,10 13,76

Lisäpalvelu Hinta € (alv 0 %) Hinta € (alv 24 %)
Lisäjäte 7,50 9,30 €/0,2 m3

Jäteastian siirtomaksu 1,10 1,36 €/alkavat 10 m
Jäteauton 
peruutusmaksu

5,00 6,20 €/alkavat 40 m

AUTAMME JÄTEHUOLTOON LIITTYVISSÄ ASIOISSA
Asiakaspalvelu palvelee jäteastioiden tyhjennykseen, jäteastioihin, vuokrala-
voihin ja noutopalveluun liittyvissä asioissa arkisin klo 8-15.

• puhelin 075 753 0010 
• sähköposti: asiakaspalvelu@kiertokapula.fi
• sähköinen asiakaspalvelu Asiakasnetti verkkosivujemme 

      etusivulla 
Neuvontapalvelu opastaa lajittelussa ja antaa tietoa eri  
vastaanottopaikoista ja -hinnoista. Neuvonnasta voit tilata
jäteastiatarroja, jätekatostauluja sekä muita materiaaleja arkisin klo 8-15.

• puhelin 075 753 0011
• sähköposti: neuvonta@kiertokapula.fi
• chat-palvelu verkkosivuillamme www.kiertokapula.fi

HYVINKÄÄLLÄ MUUTOKSIA JÄTEASTIATYHJENNYKSISSÄ 
Hyvinkään kaupungin jätekuljetukset on kilpailutettu. Kilpailutuksen mukaiset jäteastioiden 
tyhjennykset alkavat 1.5.2021. Muuttuvat hinnat on huomioitu Hyvinkään jäteastioiden 
tyhjennyshintojen kuljetusosassa. Muutoksena aikaisempaan ajot suoritetaan uusiutuvi-
lla polttoaineilla. Tyhjennyshintoihin sisältyy biojäteastioiden pesu kahdesti vuodessa 
sekä seka- ja kuivajäteastioiden pesu kerran vuodessa. Uudet ajoreitit otetaan käyt-
töön poikkeuksellisesti jo helmikuun alusta. Muutoksia tapahtuu paitsi päivä- niin 
myös viikkotasolla. Jos astiasi tyhjennetään normaalisti kahden viikon välein, voi 
tyhjennysväli olla muutosvaiheessa kertaluontoisesti 1–3 viikkoa. Tyhjennysväli 
normalisoituu heti muutosvaiheen jälkeen. Uudet tyhjennyspäivät näkyvät Asia-
kasnetissämme 28.1. alkaen.


