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Tilaisuuden tarkoitus

Esittelemme alustavan suunnitelman urakoiden ja kilpailutusten toteuttamisesta ja avaamme 
vuoropuhelun. Toivomme toimittajilta kysymyksiä, kommentteja, ratkaisuvaihtoehtoja ja tietoja
erilaisista ratkaisuista. Verkkosivuillemme avautuu aiheesta kysely tämän tilaisuuden jälkeen.

Tavoitteena on, että hankinnoista onnistutaan tekemään kaikkien osapuolten tarpeita 
mahdollisimman hyvin palvelevia ja samalla edistetään kestävien ja innovatiivisten ratkaisujen 
käyttöönottoa.

• Saavutamme tavoitteet ja vaatimukset siten, että ne toteutuvat kaikkien osapuolten 
kannalta sujuvasti. 

• Kaikille tarjoajille löytyy soveltuvia kohteita toimivilla ehdoilla
• Tarjouspyynnöstä tulee laadukas ja tarjouksia tulee useita



Jätelain keskeisimmät muutokset kunnan 
vastuulle kuuluvan jätehuollon osalta

1. Jätteiden erilliskeräysvelvoitteet kiristyvät
• Bio- ja pakkausjätteiden (muovi, kuidut, pienmetalli, lasi) keräys 5 huoneiston kiinteistöille taajamissa
• Biojätteen erilliskeräys kaikille vähintään 10 000 as taajamissa
• Muut kiinteistöt kilomäärien mukaan

2. Jätehuoltomääräyksillä voidaan määrätä tiukempia tai suppeampia erilliskeräysvelvoitteita
• Suppeampi erilliskeräysvelvoite voidaan määrätä määräajaksi enintään 5 vuodeksi kerrallaan 

edellytysten täyttyessä

3. Kaksoiskuljetusjärjestelmä poistuu osittain
• Bio- ja pakkausjätteet, pienmetalli sekä jätehuoltomääräyksillä muut erilliskeräysvelvoitteet kunnille
• Sekajäte sekä sako- ja umpisäiliölietteet; mahdollisuus kiinteistönhaltijan järjestämään kuljetukseen

4. Hankinnat  on ajoitettava ja jaettava siten, että kaiken kokoisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua 
tarjouskilpailuihin. 



Muun kuin asumisessa syntyvän jätteen 
erilliskeräysvelvoiterajat

Toiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen erilliskeräys on järjestettävä, jos kiinteistö sijaitsee 
taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella ja jos 
toiminnassa syntyy jätettä keskimäärin vähintään seuraavasti:

• muuta biojätettä kuin puutarha- tai puistojätettä 10 kg viikossa (nyt 20 kg);
• muovipakkausjätettä 5 kg viikossa;
• paperi- ja kartonkipakkausjätettä 5 kg viikossa;
• lasipakkausjätettä 2 kg viikossa (nyt 50 kg / kk);
• metallipakkausjätettä ja muuta pienikokoista metallijätettä yhteensä 2 kg viikossa 

(nyt 50 kg kg / kk);

Lisäksi on järjestettävä puutarha- ja puistojätteen, tekstiilijätteen ja suurikokoisten käytöstä 
poistettujen esineiden sekä muun kuin edellä tarkoitetun muovi-, paperi-, kartonki-, lasi- ja 
metallijätteen erilliskeräys mahdollisuuksien mukaan.



Muutokset Kiertokapulan toimialueella

1. Erilliskeräys asuinkiinteistöissä
• Pakkauslasin ja pienmetallin keräys 5 – 9 huoneiston kiinteistöissä
• Biojätteiden erilliskeräys pienkiinteistöissä vähintään 10 000 as taajamissa

2. Erilliskeräys muissa kuin asuinkiinteistöissä
• Kunnan omassa toiminnassa asetuksen antamien kilomäärien mukaan asetuksen 

ilmoittamalla alueella (taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai 
työpaikka-alueella)

3. Jätehuoltomääräykset 
• Jätelautakunta Kolmenkierto valmistelee määräykset, 
• Samalla vahvistetaan jätelain vaatimat aluerajaukset biojätteiden ja pakkausjätteiden 

pakolliseen ja vapaaehtoiseen keräykseen

4. Urakoiden jakaminen ja ajoitus muuttuu



Muutosaikataulu lain mukaan

1.7.2022 viimeistään 1.7.2023 19.7. 2024

Bio- ja pakkausjätteiden 
keräys kunnan hallinto-, 
palvelu- ja 
elinkeinotoiminnassa

Pakkausjätteet kunnan 
järjestämään kuljetukseen

Biojätteiden keräys kaikilta 
asuinkiinteistöiltä yli 10 000 
asukkaan taajamissa

Pakkausjätteiden keräys 
(lasi ja pienmetalli) 5 – 9 
huoneiston kiinteistöissä



Muutosajat ja keräysalueet tarkentuvat määräyksillä

Kunnan oman toiminnan 
pakkausjätteet 1.7.2022 –
ONKO MÄÄRÄYKSIÄ?

Asumisen pakkausjätteet
1.7.2023 – AIKATAULU?

Pienkiinteistöjen biojätekeräys 
isoissa? taajamissa 19.7. 2024 
- AIKATAULU?

Biojätteiden osalta kunta voi jo 
liittyä keräykseen

Muovipakkaukset kerätään jo, pl. 
Nurmijärvi ja Janakkala (alkaa 
1.3.2022)

Reitin varrella olevat voivat jo 
liittyä keräykseen

Pakkausjätteiden osalta keräys 
toimii enimmäkseen kiinteistön 
haltijan järjestämänä (pl. 
muovipakkaukset, Hyvinkää, 
Riihimäki, Valkeakoski ja 
Mäntsälässä lasi ja metalli), 
kunnes kokonaisuus 
kilpailutetaan ja uudet urakat 
alkavat 2023. 

Muiden pakkausjätteiden osalta 
keräys toimii pääosin kiinteistön 
haltijan järjestämänä (pl. 
Mäntsälässä lasi ja metalli, 
Valkeakoskella kaikki), kunnes 
urakat on kilpailutettu ja alkavat 
2023, myös Nurmijärven osalta.

Kompostoivien kiinteistöjen 
osuus vielä epäselvä!
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