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Kiertokapulan järjestämä muovipakkausten keräys alkaa 
Janakkalassa 1.3.2022 
 
 

Jätehuoltomääräysten mukainen muovipakkausjätteen erilliskeräys alkaa Janakkalassa vähintään 

viiden asuinhuoneiston kiinteistöissä kunnan järjestämänä 1.3.2022 alkaen.  

 

Kiertokapula Oy on kilpailuttanut muovipakkausten keräyksen niissä kunnissa, joissa se hoitaa 

sekajätteen keräyksen. Janakkala siirtyy osaksi tätä samaa keräysurakkaa. Mikäli kiinteistöllä on jo 

muovipakkausjätteen keräys käynnissä kiinteistön haltijan järjestämänä, se päättyy ilman erillistä 

irtisanomista, kun uusi keräys alkaa.  

 

 

Muovinkeräyksen palveluehdotuksen tarkastus 28.1.2022 mennessä 

 

Tämän tiedotteen liitteenä on listaus isännöimistänne kohteista, joiden osalta palveluehdotuksemme 

muovipakkausten keräyksestä tulee tarkastaa. Mikäli kiinteistöllä on jo aiemmin järjestetty 

muovipakkaustenkeräystä, palveluehdotuksemme pohjautuu jätehuoltoviranomaiselta saamiimme 

tietoihin. Pyydämme teitä tarkastamaan liitteenä olevat tiedot ja tekemään aineistoon tarvittavat 

korjaukset. Lisäksi aineistoon tulee merkitä, mikäli kiinteistöllä on jo oma jäteastia muovinkeräykselle, 

eikä Kiertokapulan tarvitse toimittaa jäteastiaa muovinkeräystä varten. Jäteastian kulut sisältyvät 

keräyksen hintaan, vaikka käytössä on kiinteistön oma jäteastia, joten oman astian käyttö ei alenna 

muovinkeräysastian tyhjennyshintaa. 

 

Tähän kyselyyn tulee vastata 28.1.2022 mennessä, jotta voimme huomioida kiinteistön tarpeet 

hyvissä ajoin ennen Kiertokapulan aloittaman muovinkeräyksen alkua. Kyselyn vastaukset tulee 

toimittaa osoitteeseen toni.pursiainen@kiertokapula.fi. Kiinteistöille tarvittavat jäteastiat toimitetaan 

helmikuun aikana ja ne on varustettu asianmukaisilla lajittelutarroilla. Kyselyyn vastaamatta 

jättäminen ei poista velvollisuutta liittyä jätehuoltomääräysten mukaiseen muovipakkausten 

keräykseen. Mikäli kyselyyn ei vastata määräaikaan mennessä, kiinteistölle toimitetaan 

oletuksena 660 L:n jäteastia. Mahdollisesta astiakoon muutoksesta tai astian poisviennistä 

toimituksen jälkeen veloitetaan jätetaksan mukainen kuljetusmaksu. 

 

 

Keräyksen aloittaminen 

 

Isännöimienne kiinteistöjen palveluehdotukseen pääsette tutustumaan helmikuun alusta alkaen 

Asiakasnetissämme osoitteessa www.asiakasnetti.kiertokapula.fi. Keräyksen ensimmäinen 

tyhjennyspäivä on katsottavissa asiakasnetistä maaliskuun alusta alkaen. Kiertokapulan järjestämän 

palvelun hintaan sisältyy käsin siirrettävä jäteastia ja sen tyhjennys sovitun aikataulun mukaisesti. 
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Mikäli kiinteistöllä on oma astia tähän tarkoitukseen, sitä saa käyttää. Mahdollisten muiden yhtiöiden 

vuokra-astioiden poishaut tulee teidän sopia itse. Syväkeräyksestä huolehtiminen kuuluu kiinteistön 

vastuulle ja muovipakkausten syväkeräyksestä on ilmoitettava Kiertokapulan asiakaspalveluun 

tyhjennysten järjestämiseksi. 

 

Kiinteistön haltijan velvollisuudet 

 

• Kiinteistön haltija vastaa siitä, että keräys mahdollistuu ja astialle on määräysten mukainen 

paikka. Jos kyse on syväkeräyksestä, kiinteistö vastaa mahdollisen uuden syväkeräysastian 

hankkimisesta / asentamisesta tai entisen astian jakamisesta ja ilmoittaa siitä Kiertokapulalle.  

• Kiinteistön haltija vastaa myös siitä, että kaikki kiinteistön asukkaat ovat tietoisia keräyksen 

alkamisesta ja lajitteluohjeista.  

 

Kun jätetilojen riittävyyttä selvitetään, kannattaa muistaa, että jätteiden määrä ei nykyisestä lisäänny. 

Mikäli jätetilassa ei ole tarpeeksi tilaa lisäastioille, voidaan esimerkiksi yksi kuivajäteastia muuttaa 

muovinkeräysastiaksi tai vaihtaa 660 L astia kahdeksi 360 L astiaksi. Metalli- ja lasiastiat voidaan 

ilman palovaaraa sijoittaa myös jätetilan ulkopuolelle. 

 

Eri jätejakeille voi tilata jäteastiatarroja tai jätekatostauluja Asiakasnetistä tai neuvonnastamme 

neuvonta@kiertokapula.fi. 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyöterveisin 
 

Asiakaspalvelu 
Kiertokapula Oy 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Jätehuoltoon liittyminen ja astiatilaukset 
Kiertokapula Oy / Jätehuollon asiakaspalvelu  
Puhelin:   075 753 0010 (arkisin klo 8 – 18) 
Sähköinen asiointi: asiakasnetti.kiertokapula.fi  
Sähköposti:   asiakaspalvelu@kiertokapula.fi  
  
Jätehuollon määräyksiin poikkeamat 
Jätelautakunta Kolmenkierto  
Puhelin:  03 621 4197 
Sähköposti:  jatelautakunta@hameenlinna.fi  
Internet:  www.kolmenkierto.fi 
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