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Jätelautakunta Kolmenkierto 

ESITYS JÄTETAKSASTA 1.1.2021 ALKAEN 

Jätetaksan tärkeimmät muutokset vuodelle 2021 

Jäteastioiden tyhjennysmaksut (§4) 

Tyhjennysmaksujen määräytymisen perusteisiin ei ole tullut muutoksia verrattuna vuoteen 
2020. 

Hinnoittelussa on otettu huomioon seuraavat muutokset: 

1. Yhdyskuntajätteen käsittelyhinta nousee 1,9 % 1.1.2021 alkaen (verottoman hinnan nousu).

2. Jätehuollon palvelutasosta on päätetty jätelautakunta Kolmenkierron kokouksessa 30.1.2020
§4. Palvelutason muutoksiin vastaamiseksi on tarpeen varautua investointeihin ja
kehittämiseen, jota varten kaikkiin seka/kuivajätteen ja biojätteen tyhjennyksiin esitetään 0,40 €
investointiosaa. Pienastioissa investointiosa sijoittuu jätteenkäsittelyn osuuteen tyhjennyksen
hinnassa. Nostoperusteisissa säiliöissä ja jätepuristimissa investointiosa sijoittuu kuljetuksen
osuuteen, koska jätteenkäsittelyn osuus hinnasta on painoperusteinen todellisen punnitun
painon mukaisesti.

3. Seka/kuivajäteastioiden tyhjennysten määrät ovat laskeneet johtuen kierrätyksen
lisääntymisestä jätelain ja jäteyhtiön tavoitteiden mukaisesti. Vähentyneeseen tyhjennysten
määrään on vaikuttanut myös jätehuoltomääräysten muutos 1.4.2020 alkaen, joka sallii
aikaisempaa pitemmät tyhjennysvälit. Seka/kuivajätteen kokonaiskertymä ei ole kuitenkaan
toistaiseksi laskenut samassa suhteessa kuin tyhjennysten määrät, mikä on johtanut siihen, että
jäteastiat tyhjennetään keskimäärin noin 1,6 % täydempänä kuin vuosi sitten. Muutoksen takia
jätteenkäsittelyn maksun laskennassa käytettävää jätemäärän arviota on päivitetty 63 kg/m3 ->
64 kg/m3 (muutoksen kustannusvaikutus astiatyhjennysten jätteenkäsittelyosaan 1,6 %).

4. Biojätteen käsittelykuluista 80 % subventoidaan seka/kuivajätteen tyhjennyksien hinnoissa.
Muutokset tyhjennysten määrissä ovat vaikuttaneet siihen, että biojätteen subventoinnin
laskelmaa on ollut tarpeen päivittää vastaamaan muutosta. Subventoinnin muutoksen vaikutus
astiatyhjennysten jätteenkäsittelyosaan on noin 0,3 %.

5. Hyvinkään kaupungin jätekuljetukset on kilpailutettu ja uusi urakka alkaa 1.5.2021. Muuttuvat
hinnat on huomioitu Hyvinkään tyhjennyshintojen kuljetusosassa. Muutoksena aikaisempaan
uudessa urakassa ajot suoritetaan uusiutuvilla polttoaineilla. Lisäksi aikaisemmin urakoitsijalle
maksettiin erikseen astiapesuista, mutta uudessa urakassa bioastioiden pesut kahdesti
vuodessa ja seka/kuivajäteastioiden pesut kerran vuodessa sisältyvät tyhjennyshintoihin.

6. Hämeenlinnan ja Hattulan alueen tyhjennysmäärät alueittain ovat tarkentuneet urakan
ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluessa ja koko Hämeenlinnan ja Hattulan alueen

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI
Saap./Läh. 28/10/2020
Dnro HML/4465/11.01.06.01.00/2020



  2 (4) 
 
 
  
 
 

 

yhteiset kuljetusmaksut on päivitetty vastaamaan tilannetta. Erityisesti Hämeenlinnan itäisen 
urakka-alueen ennakoitua suuremmat tyhjennysmäärät vaikuttavat kuljetusmaksuihin, koska 
itäisellä urakka-alueella tyhjennysten yksikköhinnat ovat kalliimmat kuin koko alueelle laskettu 
yhteinen keskimääräinen kuljetusmaksu. 
 

7. Kiinteistökohtainen muovinkeräys on kilpailutettu Kiertokapulan alueella (pois lukien Janakkala 
ja Nurmijärvi). Jätehuoltomääräysten mukainen muovinkeräys alkaa vuoden 2021 aikana 
kahdessa osassa seuraavasti: 1.3.2021 alkaen Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, 
Mäntsälässä ja Tuusulassa ja 1.5.2021 alkaen Hattulassa, Hausjärvellä, Hämeenlinnassa, 
Lopella ja Riihimäellä. Valkeakoskella jo käynnissä olevan muovinkeräyksen urakan 
asiakkuudet siirtyvät osaksi 1.5.2021 alkavaa keräystä. 
 

8. Etukuormaussäiliöiden tyhjennykset Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Riihimäellä ja 
Tuusulassa on kilpailutettu ja uusi urakka alkaa 1.5.2021. Etukuormaussäiliöiden tyhjennykset 
tulevat uutena Keravan, Riihimäen ja Tuusulan taksaan. 
 

9. Jätepuristimien tyhjennykset Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Lopella, 
Mäntsälässä, Riihimäellä ja Tuusulassa on kilpailutettu ja uusi urakka alkaa 1.5.2021.  
Jätepuristimien tyhjennykset tulevat uutena Hausjärven ja Tuusulan taksaan. 
 

10. Muiden jo aikaisemmin alkaneiden kuljetusurakoiden hinnat eivät muutu vuodelle 2021, koska 
kuljetusten hintoihin vaikuttava pakkaavien jäteautojen kustannusindeksi ei ole noussut. 
 

11. Kiertokapulan hallinnointikulu urakoissa ei muutu, koska hallinnointiin vaikuttava julkisten 
menojen indeksi ei ole noussut. 

 
 
Maksut astiatyhjennysten lisäpalveluista (5§) 
 

Uutena maksuluokkana on jäteastioiden hävitysmaksu. Maksua käytetään, jos asiakkaalta 
kuljetetaan vanha käytetty jäteastia hävitettäväksi uuden astian toimittamisen yhteydessä. 

 
 
Lähikeräyspistemaksut (§9) 
 

Uutena maksuluokkana taksaan tulee lähikeräyspistemaksu (jätehuoltomääräysten 9§ 
mukainen korttelikohtainen syväkeräysjärjestelmä). Lähikeräyksen ideana on toimia yhteisenä 
jätteiden keräyspaikkana kokonaiselle rajatulle asuinalueelle, jonka kaikki huoneistot sitoutuvat 
käyttämään kyseistä pistettä, eikä kiinteistölle ole mahdollista ottaa omaa jäteastiaa. 
Lähikeräyspisteellä on omat astiat seka/kuivajätteelle, biojätteelle, lasille, metallille, muoville, 
kartongille ja paperille. Jäteyhtiö vastaa lähikeräyspisteen hallinnoimisesta ja mm. astioiden 
huoltokuluista. Asiakkaiden hinnoittelu perustuu kiinteään kuukausittaiseen maksuun, jolla 
katetaan lasin, metallin, muovin, kartongin ja paperin keräyskulut sekä pisteen huoltoon, 
ylläpitoon ja hallinnointiin liittyvät kulut. Lisäksi asiakkaat maksavat yhteisesti seka/kuivajätteen 
ja biojätteen tyhjennyksistä todellisten punnittujen jätemäärien mukaiset käsittelymaksut ja 
kuljetuskulut, jotka jaetaan tasan kaikkien lähikeräyspisteen osakkaiden kesken. Näin 
asukkailla on omalla toiminnallaan mahdollisuus vaikuttaa jätehuollon kuluihin, kun kaikki 
lajiteltu jäte alentaa seka/kuivajäteastian tyhjennyksistä muodostuvaa maksua. 
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Jätteenkäsittelyalueiden maksut (§10) 
 

Kiertokapulan jätteenkäsittelyalueilla tapahtuvia hinnanmuutoksia ovat: 
 

1. Yhdyskuntajätteen/sekajätteen hinnankorotus 156,80 €/tonni -> 159,80 €/tonni (alv. 
0%). Yhdyskuntajätteen hinnanmuutoksen taustalla on vastaanottohintojen korotus 
1.1.2021 (1,9 %). 

 
2. Punnitusmaksun korotus 15,00 € -> 17,00 € (alv. 0%) korotuksen taustalla on 

vaakapalveluihin kohdistuvien resurssien kattaminen ja vaakapalveluiden kehittämisen 
mahdollistaminen. 

 
3. Esitys kyllästetyn puun maksullisuuden muuttuminen koskemaan myös kotitalouksia 

perustuu siihen, että lainsäädäntö ei edellytä kunnallisia jätehuoltoyhtiöitä olemaan 
velvollisia vastaanottamaan kyllästettyä puuta maksutta. Kiertokapula esittää, että 
myös se siirtyy monen muun kunnallisen jätehuoltoyhtiön tapaan ottamaan kyllästetystä 
puusta maksua myös kotitalouksilla, millä katetaan kyllästetyn puun vastaanotosta ja 
käsittelystä aiheutuvat kulut. 

 
4. Sammuttimien ja retkikeittimien hinnoittelumallin muuttamisessa niin, että maksu 

menee jatkossa niiden koon mukaan, taustalla on se, että muutoksen myötä hinnoittelu 
on oikeudenmukaisempi. Kotitaloudet, joista yleensä toimitetaan pienempiä 
sammuttimia maksavat niistä vähemmän, ja yritykset, jotka toimittavat isoja, teollisia 
sammuttimia, maksavat niistä enemmän. Tällä hinnoittelumallilla katetaan 
sammuttimien ja retkikeittimien käsittelykustannukset. 

 
Muita jätteiden vastaanottoon liittyviä seikkoja 
 

1. Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueillaan järjestämän pahvin ja kartongin 
erillisvastaanoton maksullisuuden perusteena on alueinfra, keräysvälinevuokrat ja 
tyhjennyskustannukset. 
 

2. Energiajätteen vastaanotto koskee yrityksiä, joilta toimitetaan puhtaita 
energiajätekuormia. 

 
3. Kiertokapulan vastaanottamat rakennusjätteet luokitellaan ja hinnoitellaan niiden 

laadun mukaan. 

• Rakennusjäte, luokka 1: kuorma sisältää pääosin (>90 % tilavuudesta) suoraan 
materiaalina tai energiana hyödynnettävää materiaalia 

• Rakennusjäte, luokka 2: kuorma on selkeästi sekä materiaalina tai energiana 
hyödynnettävää että jatkokäsittelyä vaativaa jätettä 

• Rakennusjäte, luokka 3: kuorma on pääosin (>90 % tilavuudesta) jatkokäsittelyä 
vaativaa jätettä 

4. Vaarallisen jätteen vastaanottoon ja hinnoitteluun ei ole muutostarpeita. Vaarallisen 
jätteen hinnasto on liitteenä no. 3. 
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Kunnan toissijainen vastuu jätehuollon järjestämisessä (§11, §12, §13) 

Uutena maksuluokkana ovat astioiden pesut sekä hyötyjakeiden tyhjennyshinnat sekä 
jäteastioiden hävitysmaksu. 

Hämeenlinnassa 23.10.2020 

Kiertokapula Oy 

Mikko Koivulehto 
toimitusjohtaja 




