
Uusi vuosi tuo 
muutoksia jätehuoltoon

Nurmijärven kunta on päättänyt siirtää kiinteistökohtaisen jätehuollon Kiertokapulan hoidettavaksi.  
Hoidamme asuinkiinteistösi seka-, kuiva- ja biojätteen sekä muovipakkausjätteen keräyksen 1.3.2023 
alkaen. Syyskuun alussa vastuullemme siirtyy myös kartonki- ja lasipakkausten sekä pienmetallin 
keräys. Vanhat tyhjennyssopimukset raukeavat, eikä niitä tarvitse erikseen irtisanoa. 

Jätehuoltomääräykset ohjaavat jätehuoltoa 
Jätelautakunta Kolmenkierto on Kiertokapulan 13 omistajakunnan yhteinen alueellinen 
jätehuoltoviranomainen, joka vastaa myös Nurmijärven alueen viranomaistehtävistä. Viranomaisen 
laatimat jätehuoltomääräykset ovat voimassa kaikissa Kiertokapun toimialueen kunnissa. Määräykset 
sisältävät ohjeet mm. jäteastioiden tyhjennysväleistä, jäteastioiden sijoittamisesta, jätehuollon 
vastuista ja keräysvelvoitteista. Määräyksien tiivistelmä löytyy osoitteesta kolmenkierto.fi.

Lajitteluvelvoitteet kiristyvät
Kaikilla kiinteistöillä on oltava vähintään sekajäteastia. Jätelain perusteella kaikki asuinkiinteistöjen 
kiinteistökohtainen pakkauskeräys siirtyy Kiertokapulan hoidettavaksi koko toimialueellamme 
portaittain vuoden 2023 loppuun mennessä. Muovi- ja kartonkipakkausten lisäksi pienmetallin ja 
pakkauslasin keräys tulee pakolliseksi nykyisen 10 asuinhuoneiston lisäksi 5–9 asuinhuoneistojen 
kiinteistöille kaikissa taajamissa reuna-alueineen. 

Astiatyhjennyshinnat 2023
Alla olevassa taulukossa olevat hinnat koskevat koko toimialueemme seka- ja kuivajäteastioiden 
tyhjentämistä. Seka-, kuiva- ja biojäteastioiden pesu sisältyy tyhjennyshintaan. Koko jätetaksa on 
nähtävillä Kolmenkierron sivuilla www.kolmenkierto.fi. Perusmaksuun ei tule muutoksia.

Kompostointi-ilmoitus
Kolmenkierron tulee pitää rekisteriä asuinkiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen kompostoinnista 
1.1.2023 lähtien. Asukkaiden on tehtävä keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista ilmoitus. 
Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista 
ei tehdä ilmoitusta. Ilmoituslomake löytyy Kiertokapulan Asiakasnetistä https://asiakasnetti.
kiertokapula.fi/

Astiakoko enintään 140 l 240 l 360 l 660 l 770 l lisäjäte 
200 l

Hinta / tyhjennys 5,74 € 6,99 € 8,50 € 12,28 € 13,65 € 7,13 €

Asiakastiedote, joulukuu 2022



Ota meihin yhteyttä:
Asiakaspalvelu palvelee jäteastioiden tyhjennykseen, jäteastioihin, 
vuokralavoihin ja noutopalveluun liittyvissä asioissa. 

• puhelin 075 753 0010 (arkisin kello 8-18) 
• sähköposti: asiakaspalvelu@kiertokapula.fi 
• sähköinen asiakaspalvelu Asiakasnetti asiakasnetti.kiertokapula.fi/

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

• puhelin 075 753 0011 (arkisin kello 8-15) 
• sähköposti: neuvonta@kiertokapula.fi 
• chat-palvelu verkkosivuillamme www.kiertokapula.fi 

Perusmaksuun liittyvät kysymykset:
• puhelin 075 753 0008 (arkisin kello 8-20)
• sähköposti: perusmaksu@kiertokapula.fi

Suositaan paperitonta viestintää ja e-laskuja
Siirrymme vuonna 2023 pääosin sähköiseen tiedottamiseen. Nyt onkin todella tärkeää päivittää omat 
tiedot asiakasrekisteriimme. Tiedot voi päivittää verkkosivuillamme osoitteessa 
asiakasnetti.kiertokapula.fi/ tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Paperilaskusta veloitetaan ensi vuonna kahden (2) euron laskutuslisä. Vuoden ensimmäinen lasku 
on kuitenkin veloitukseton, kuten myös uusien asiakkuuksien ensimmäinen lasku. Kannustamme siis 
siirtymään e-laskuun. Sen voit kätevästi tilata omasta verkkopankista.

Tarkistathan asiakastietosi jätehuollon toiminnan varmistamiseksi
Lähetimme kaikille Nurmijärven kiinteistöille syksyllä kirjeen, jossa pyysimme tarkistamaan 
asiakastiedot. Jos et ole saanut kirjettä, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Asukastilaisuuksia Nurmijärvellä tammi- ja helmikuussa
Olemme Nurmijärvellä tammi- ja helmikuussa kolme (3) kertaa paikan päällä vastaamassa 
asukkaiden kysymyksiin jätehuollosta. Lisäksi järjestämme yhden (1) Teams-neuvontatilaisuuden.  
Tilaisuudet järjestetään seuraavasti: 
• ti 31.1.2023 kello 14.00–19.00, Nurmijärven kirkonkylä, kirjasto 
• to 2.2.2023 kello 14.00–19.00, Nurmijärvi Klaukkala, kirjasto
• ti 7.2.2023 kello 14.00–19.00, Nurmijärvi Rajamäki, Uimahallin aula
• to 9.2.2023 kello 18.00 alkaen, Teams
Lisätietoja aiheista löydät osoitteesta www.kiertokapula.fi

Poistotekstiilin keräys laajenee
Leveteks ja Kiertokapula solmivat vuonna 2021 sopimuksen poistotekstiilin vastaanotosta ja 
lajittelusta Valkeakoskella. Vuoden 2023 alussa käynnistämme poistotekstiilin vastaanoton ja 
lajittelun Hämeenlinnassa yhteistyössä Luotsisäätiön kanssa. Valkeakosken ja Hämeenlinnan 
lisäksi poistotekstiilin keräysastioita sijoitetaan alussa Hyvinkäälle, Hausjärvelle, Järvenpäähän, 
Nurmijärvelle ja Tervakoskelle.


