
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.

Jätehuoltoon konkreettisia muutoksia vasta vuonna 2023
Nurmijärvellä sekä bio- että sekajätteiden kiinteistökohtainen jätehuolto jatkuu ennallaan. Ainoa muutos 
on, että biojätteiden keräyksen valvonta siirtyy Numijärven kunnalta Kiertokapulalle. Asiakaspalvelun ja 
laskutuksen hoitaa edelleen Lassila&Tikanoja, puh. 010 636 5000. Jos tyhjennyksistä vastaavan urakoitsijan 
toiminnasta tulee kysyttävää, voit kääntyä Kiertokapulan puoleen, puh. 075 753 0000 (vaihde). Sekajätteen ja 
pakkausjätteiden osalta kiinteistön haltija hoitaa jatkossakin tyhjennyksien kilpailuttamisen. 

Kiertokapula avaa julkisen hankinnan Nurmijärven  seka- ja biojätteiden kuljetuksista vuoden 2022 alussa. 
Hankintapäätöksen mukaisesti valittu urakoitsija/urakoitsijat aloittavat kunnan alueella alkuvuonna 2023. 

Jätehuollon viranomaistehtävistä vastaa edelleen Jätelautakunta Kolmenkierto. Viranomainen vahvistaa 
taksan, laatii jätehuoltomääräykset ja voi päättää mahdollisista poikkeuksista jätehuoltomääräysten 
noudattamisessa. Kunnalliset jätehuoltomääräykset ja taksa löytyvät sivulta www. kolmenkierto.fi.

www.kiertokapula.fi

KATSAUS VUOTEEN 2022

Hyvä asiakkaamme,

Kiertokapula Oy:n asiakastiedote, Nurmijärvi

Pohdinnassa on vielä asiakasnumeron liittäminen kirjeeseen ja asiakasnetin yhteystieto-
jen antaminen. Asiakasnetin kautta tulevat yhteydenotot pitää ohjautua perusmaksuhen-
kilöille, ei missään tapauksessa asiakaspalveluun. Tällä hetkellä Krista ja Minna pohtivat 
asiakasnetin mahdollisia pieniä korjauksia tätä varten. Siihen ehkä tulee vielä tarkennuk-
sia. Alustavasti näitä asioita (alla) voi jo hahmotella tekstiä. Pohdimme myös tuota yh-
teystietoasiaa meille päin ja ehkä keskuksen numero olisi paras, koska Eija osaa kääntää 
tarpeettomat puhelut toisaalle ja tarpeelliset Tonille tai Dynavalle.
- Nurmijärvellä jätehuollon peruskäytännöt pysyvät samoina. Sekä biojätteiden että 
sekajätteiden kiinteistökohtainen jätehuolto jatkuu aivan ennallaan. Asiakkaiden kannalta 
ainoa muutos tapahtuu siinä, että biojäteurakan valvonta siirtyy kunnalta Kiertokapulalle. 
Asiakaspalvelu ja laskutus hoidetaan edelleen Lassila&Tikanojan toimesta saako L&Tn 
puhelinnumeron tähän? Kiertokapula vastaa ainoastaan Jos urakoitsijan toiminnan val-
vontaan liittyviä kysymyksiä herää, Kiertokapulan yhteystieto on (keskus).  
- Kiertokapula avaa julkisen hankinnan Nurmijärven bio- ja sekajätteiden kuljetuk-
sista alkuvuonna 2022 ja hankintapäätöksessä valittu urakoitsija tai urakoitsijat aloittavat 
työnsä alkuvuonna 2023. Tästä tiedotetaan asukkaita loppuvuonna 2022.
- Jätehuollon viranomaistehtävistä vastaa edelleen Jätelautakunta Kolmenkierto, joka 
toimii Hämeenlinnassa, kunnalliset jätehuoltomääräykset ja taksa löytyvät viranomaisen 
sivuilta, www.kolmenkierto.fi. Viranomainen vastaa luvasta poiketa jätehuoltomääräyk-
sistä, vahvistaa taksan ja laatii jätehuoltomääräykset.
- Perusmaksuun liittyvät yhteystietojen tai maksun määrään liittyvien asioiden 
korjaukset ja muutokset hoidetaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla XXXX, puhelimella 
XXXXX tai asiakasnetin kautta XXXXXXX



www.kiertokapula.fi

Muita jätehuollon ajankohtaisia uutisia löydät sosiaalisen median kanavistamme:

Perusmaksu käyttöön vuoden alussa
Kiertokapulan koko toimialueella, myös Nurmijärvellä, otetaan käyttöön jätehuollon perusmaksu 1.1.2022 
alkaen. Päätöksen perusmaksun käyttöönotosta teki jätelautakunta Kolmenkierto. Jätehuollon perusmaksu on 
asuntokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja ja 
jätehuollon viranomaistoimintaa. 

Jätehuollon perusmaksu kattaa jatkossa liki parinkymmenen jätejakeen käsittelykustannukset, joten nämä 
jätteet ovat jätteidenkäsittelyalueillemme tuotaessa kotitalouksille maksuttomia. Perusmaksusta voit lukea 
lisää oheisesta asiakastiedotteesta. Olemme jo aiemmin kertoneet maksun käyttöönotosta Tietokapula-
lehdessä, uutiskirjeissämme sekä verkkosivuillamme. Jos sinun on tarve muuttaa 
perusmaksuun liittyviä yhteystietojasi tai korjata maksun määrää, voit olla 
yhteydessä sähköpostitse perusmaksu@kiertokapula.fi, puhelimitse  
075 753 0008 tai asiakasnetin kautta osoitteessa  
https://asiakasnetti.kiertokapula.fi/.

Tilavuusperusteinen hinnoittelu astuu 
voimaan 2022
Kaikilla viidellä jätteidenkäsittelyalueellamme siirrytään 
painoperusteisesta hinnoittelusta ns. tilavuusperusteiseen 
hinnoitteluun. Jätteen vastaanottohinta määräytyy jätelajin 
perusteella tilavuuden mukaan. Joidenkin jätteiden osalta 
hinnoittelu säilyy painoperusteisena.

Joulukuusien keräys
Nurmijärvellä joulukuusia kerätään lavakeräyksenä 30.12.2021–
14.1.2022. Keräyspaikat ovat: 
- Rajamäki, Kiljavantie, urheilualueen pysäköintipaikka
- Kirkonkylä, Kauppanummentie 5-7, levähdyspaikka
- Klaukkala, Lepsämän tie 12, jäähallin parkkialue

Keräyksen yhteyshenkilö: Jan Malmberg, puh. 075 753 0086

Neuvonta 
Neuvontapalvelu opastaa lajittelussa ja antaa tietoa eri vastaanottopaikoista 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


