
jätehuollossa puhaltavat muutosten tuulet, kun uusi jätelaki astui 
voimaan vuoden 2021 heinäkuussa. Lain tarkoituksena on edis- 
tää kiertotaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä, vähentää  
jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta  
aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa  
toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista.

Osa jätelaista tulee voimaan asteittain vuosina 2022–2024. Jätelain muu- 
tokset ovat suurimpia pakkausjätteen osalta. Pakkausjätettä ovat kartonki-,  
lasi-, metalli- ja muovipakkaukset. Kiertokapulan toimialueella tämä tarkoittaa sitä,  
että seuraava muutos on vuonna 2023, jolloin taajamien 5–9 -huoneiston kiinteistölle tulee uutena  
velvoitteena järjestää jäteastiat lasipakkauksille ja metallille.  Biojätteen keräys laajenee vuonna 2024. 
Jätehuoltomääräyksillä tullaan rajaamaan tarkemmin alueet, joissa erilliskeräys alkaa pakollisena. Tarkat aluera-
jaukset tehdään vuoden 2022 alussa. Kiinteistön jätehuoltoa suunnittelevien kannattaa valmistautua muutok-
seen tarkistamalla jätetilojen riittävyys tuleville uusille jätejakeille vuoden 2022 aikana.

Jätetaksaan useita muutoksia
Kiertokapulan toimialueen jokaisella kunnalla on ollut oma jätetaksansa. Tästä syystä kunnissa on ollut 
osin erilaisia käytäntöjä. Jätetaksoja on vuosi vuodelta yhtenäistetty mahdollisimman paljon tasapuolisen 
palvelun takaamiseksi koko toiminta-alueella. Vuoden 2022 alusta alkaen siirrytään yhtenäisiin palveluihin 
ja hinnoitteluun Kiertokapulan hallinnoimissa jätekuljetuksissa kaikkien jätejakeiden osalta. Määräykset ja 
taksatekstit ovat jo aiemmin olleet pääosin yhteneväiset. Jätetaksan löydät osoitteesta www.kolmenkierto.fi.

Jätehuollon perusmaksu kattaa jatkossa liki parinkymmenen jätejakeen käsittelykustannukset, joten nämä 
jätteet ovat jätteidenkäsittelyalueillemme tuotaessa kotitalouksille maksuttomia. Perusmaksusta on kerrottu 
tarkemmin koteihin lähetetyssä perusmaksutiedotteessa, Tietokapula-lehdessä sekä verkkosivuillamme. 

Kaikilla viidellä jätteidenkäsittelyalueella siirrytään painoperusteisesta hinnoittelusta ns. tilavuusperusteiseen 
hinnoitteluun. Jätteen vastaanottohinta määräytyy jätelajin perusteella tilavuuden mukaan. 

Vuoden 2022 alusta alkaen kaikki Kiertokapulan toimialueen asuinkiinteistöjen seka- ja kuivajäteastiat  
pestään ilman erillistä veloitusta. Pesut jakaantuvat keväälle ja syksylle. Pesut pyritään tekemään normaalisti 
ajoitetun jäteastian tyhjennyksen yhteydessä. Mikäli pesu tapahtuu poikkeavaan aikaan, on pesun yhteydessä 
tehty ylimääräinen jäteastian tyhjennys veloitukseton. Tiedotamme nettisivuillamme pesujen aikatauluista. 
Vapaa-ajan asuntojen jäteastiat pestään, mikäli näiden kiinteistöjen jätehuolto on järjestetty ajalle, jolloin 
jäteastioiden pesut alueella ovat käynnissä. Pidäthän astiasi tyhjennyspaikallaan, jotta pesu voidaan tehdä.

www.kiertokapula.fi

KATSAUS VUOTEEN 2022

Hyvä asiakkaamme,



Joulukuusien keräys

Joulukuuset kerätään 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.

Jäteastioiden tyhjennyshinnat vuoden 2022 alusta

SEKA-/KUIVAJÄTE, 
käsin siirrettävät 
pienastiat

Kuljetus €  
(alv. 24 %)

Käsittely €  
(alv. 24 %)

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv. 24 %)

Jäteastia enintään 
140 l

3,42 1,68 5,10

Jäteastia yli 140 l, 
enintään 240 l

3,42 2,87 6,29

Jäteastia yli 240 l, 
enintään 370 l

3,42 4,30 7,72

Jäteastia yli 370 l, 
enintään 660 l

3,42 7,89 11,31

Jäteastia yli 660 l, 
enintään 770 l

3,42 9,20 12,62

 

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Asiakaspalvelu palvelee jäteastioiden tyhjennykseen, jäteastioihin, 
vuokralavoihin ja noutopalveluun liittyvissä asioissa.

• puhelin 075 753 0010 (arkisin klo 8-18)

• sähköposti: asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

• sähköinen asiakaspalvelu Asiakasnetti verkkosivujemme etusivulla  

Neuvontapalvelu opastaa lajittelussa ja antaa tietoa eri vastaanottopaikois-
ta ja -hinnoista. Neuvonnasta voit tilata jäteastiatarroja, jätekatostauluja sekä 
muita materiaaleja.

• puhelin 075 753 0011 (arkisin klo 8-15)

• sähköposti: neuvonta@kiertokapula.fi

• chat-palvelu verkkosivuillamme www.kiertokapula.fi

www.kiertokapula.fi

Muita jätehuollon ajankohtaisia uutisia löydät sosiaalisen median kanavistamme:


