
Vaiheikkaasta 
vuodesta juhlavuoteen

Vuosi 2022 oli haastava koko yhteiskunnalle. Jätehuoltoon vaikuttivat koronapandemia, 
logistiikka-alan kuljettajapula sekä Ukrainan sota. Talvikelitkin olivat lumisimmat ja liukkaimmat 
muutamaan vuoteen. Näiden haasteiden parissa jatkamme työtä edelleen, mutta toivottavasti 
uusi vuosi tuo myös helpotusta.  

Kiertokapula suuntaa positiivisin mielin tulevaan, sillä käynnistymässä on 30. toimintavuotemme. 
Jäte on muuttunut yhä selvemmin hyödynnettäväksi raaka-aineeksi ja monet tahot haluavat 
tehdä yhdessä töitä puhtaamman ympäristön eteen. Olemassa olevia luonnonvaroja osataan 
arvostaa paremmin. Uusi jätelakikin ohjaa käyttäytymistämme siihen suuntaan, ja nämä 
lakimuutokset tulevat nyt näkyviin jätehuollossa.

Aluekeräyspisteiden käyttäminen
Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan aluekeräyspisteiden käyttö on mahdollista vain 
sellaisille kiinteistöille, joille kiinteistökohtainen jäteastia ei ole mahdollinen. Käyttäjien tarkastelua 
tehdään vuoden 2023 keväällä Valkeakosken aluekeräyspisteiden osalta. Jätehuoltoviranomainen 
määrittelee tarkastelun jälkeen alueet aluekeräykselle, jolloin kiinteistökohtainen astia ei ole enää 
vaihtoehto. Tiedotamme asiasta asiakkaita.

Jätemaksutaksa 2023
Jätelautakunta Kolmenkierron hyväksymässä jätetaksassa jäteastioiden tyhjennyshintoja on 
korotettu kuljetus- ja julkisten menojen indeksikorotusten myötä. Toimialueellamme on kaikilla 
aluekeräyspisteillä käytössä yhtenäinen hinnasto. Koko jätetaksa on nähtävillä Kolmenkierron 
sivuilla www.kolmenkierto.fi. Perusmaksuun ei tule muutoksia.

Maksut aluekeräyspisteen käytöstä

Asiakastiedote, joulukuu 2022

Palvelu (hintoihin sisältyy alv. 24%) Hinta €/kk Hinta €/
vuosi

Vakituinen asunto 16,58 198,96
Vakituinen asunto, jolla biojäte kompostoidaan 13,81 165,72

Vapaa-ajan asunto 8,29 99,48

Vapaa-ajan asunto, jolla biojäte kompostoidaan 6,91 82,92



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

Kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyshinnat
Oman jäteastian (240 litraa) tyhjennysmaksu on neljän viikon tyhjennysvälillä 90,87 €/vuosi ja 
kahden viikon tyhjennysvälillä 181,74 €/vuosi. Mikäli biojätteet kompostoidaan, tyhjennysväli 
voi olla jopa 8 viikkoa. Edullisin vaihtoehto jätehuollon järjestämiseksi on yhteisastia esim. 
naapuruston kanssa. Tällöin tyhjennyskustannus jaetaan sovitusti osakkaiden kesken.

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 
osoitteessa https://asiakasnetti.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.

Lisätietoja aiheista löydät osoitteesta www.kiertokapula.fi


