
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.

Lähikeräys on hyvä vaihtoehto ympäristön kannalta
Lähikeräysalueeksi kaavoitetulla alueella jäteauton ajo vähenee ja lajittelumahdollisuudet 
paranevat. Kaikille pienkiinteistöille on tarjolla kuivajäteastian lisäksi kaikki pakkausjäteastiat 
kohtuullisen matkan päässä omalta ulko-ovelta. Omia jäteastioita ei alueella voi hankkia. 
Biojätteiden lajitteluvelvoite tulee koskemaan vuonna 2024 myös pienkiinteistöjä tietyillä alueilla. 
Lähikeräysalueilla tämä lajitteluvelvoite jo täyttyy. Vaikka lähikeräyspisteessä on biojätteelle 
oma astia, kiinteistöllä voi olla kompostori keittiöjätteelle. Kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus 
jätehuoltoviranomaiselle. Lue lisää aiheesta Kolmenkierron verkkosivuilta: 
www.kolmenkierto.fi/viranomaispalvelut/kompostointi-ilmoitus/ .

Maksut lähikeräyspisteen käytöstä
Jätetaksa on jätehuoltoviranomaisen hyväksymä. Koko taksa on nähtävillä viranomaisen sivuilla 
www.kolmenkierto.fi. Lähikeräyspisteen pakkausjätteiden astiatyhjennyksistä sekä keräyspisteen 
huoltokuluista maksetaan taksan mukaista vuosimaksua. Kuivajäteastioiden ja biojäteastioiden 
tyhjennyksistä sekä mahdollisista lisäjätteistä maksetaan jätetaksan mukaisia astiatyhjennysten 
ja lisäjätteen maksuja, jotka jaetaan maksettavaksi tasan kaikkien kyseistä lähikeräyspistettä 
käyttävien asuntojen kesken. Lähikeräyspisteen vuosimaksu (pakkausjätteiden astiatyhjennykset 
ja huollot) on 7,08 €/kk eli 84,96 €/vuosi. 

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

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/

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


