
Kodin jätteiden lajittelu 2021



Kiertokapula

• 13 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö

• 5 jätteidenkäsittelyaluetta

• 1 loppusijoitusalue eli kaatopaikka
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Kiertokapulan palvelutehtävät

25.5.20214

• yhdyskunta- ja biojätteen keräys ja käsittely

• kierrätysyhteistyö tuottajayhteisöjen kanssa

• hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden 

keräys, kuljetus ja hyödyntäminen

• loppusijoitusalueista huolehtiminen

• neuvonta ja tiedottaminen



Toiminta jätteidenkäsittelyalueilla
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Jätteidenkäsittelyalueet

Alueella vastaanotetaan ilmaiseksi
• vanteettomat ajoneuvonrenkaat
• metalliromu
• sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
• vaaralliset jätteet

Maksua vastaan mm. 
• sekalainen jäte ja rakennusjäte
• puujäte
• risut ja haravointijätteet
• tiili- ja betonijätteet
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Kysymyksiä?
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• Jätteiden vastaanotto

• Jäteneuvonta

• Vaarallisten jätteiden 
keräystempaus tulevana 
syksynä

• Tietokapula-lehti

• Vuokralavapalvelu

• Noutopalvelu

Palvelut asukkaille
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• Jätelautakunta Kolmenkierto tehnyt päätöksen 
perusmaksun käyttöönotosta lokakuussa 2020

• Perusmaksun määrästä päätetään vuosittain 
hyväksyttävässä jätetaksassa

• Maksulla katetaan mm. jätelain mukainen 
jäteneuvonta, jätehuoltoviranomaisen 
toimintakulut sekä jätteen alueellisten 
vastaanottopaikkojen perustaminen ja ylläpito

• Pientaloille, vapaa-ajan asunnoille sekä kerros- ja 
rivitalohuoneistoille omat maksuluokkansa

• Perusmaksun myötä alueille vastaanotettavien 
ilmaisjakeiden määrä kasvaa

Perusmaksu käyttöön vuonna 2022

25.5.20219



Erikseen kerättävät jakeet kiinteistöllä

Jätejae Keräysvelvoite Järjestelmä

Seka- ja kuivajäte Kaikki kiinteistöt/kimppa-astia Kiinteistön haltijan järjestämä

Biojäte Vähintään 5 huoneistoa Kunnan kilpailuttama, L&T

Muovipakkaukset Vähintään 5 huoneistoa Kiinteistön haltijan järjestämä / 

Kunnan järjestämä, viim. 

31.5.2022

Kartonkipakkaukset Vähintään 5 huoneistoa

Kiinteistön haltijan järjestämä
Lasipakkaukset Vähintään 10 huoneistoa

Metalli Vähintään 10 huoneistoa

Paperi kuten jätelain 49 ja 50 10 tai § määräävät

Kiinteistön jätehuollon järjestäminen Nurmijärvellä 2021
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• Vaatimus sekajätteen keräykseen kaikilla 
kiinteistöillä

• Biojätteiden erilliskeräys tai kompostointi

• Yhteiset astia lähinaapurin kanssa eli 
kimppa-astiat

• Jätehuollon sopiminen ajalle, jolla 
kiinteistöllä oleskellaan (erityisesti vapaa-
ajan asunnot)

• Hyötyjätteiden lajittelu erilleen sekajätteestä

Kiinteistön jätehuolto 
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Omakotiasujille ja alle 5 huoneiston kiinteistöille

Nurmijärvi

• Mahlamäentie 1

• Kauppanummentie 2

Klaukkala

• Ojaniituntie 1 / Kirkkotie

• Isoseppälä 14

• Lahnuksentie 2

Rinki-ekopisteet – Suomen pakkauskierrätys Rinki

25.5.202112

Rajamäki

• Kiljavantie 5

Perttula

• Lopentie 20

Röykkä

• Ketunkopintie 2 / 
Lopentie

Herunen

• Herustentie 248 / 
Välitie

Paperinkeräysastioita löytyy 

useista paikoista!

Katso lähin pisteesi: 

https://www.kierratys.info/

Rinki: 

https://rinkiin.fi/

https://www.kierratys.info/
https://rinkiin.fi/


Kysymyksiä?
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Biojäte
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Keräykseen kelpaavat

• kasvisten ja hedelmien kuoret, 

kananmunankuoret

• pilaantuneet elintarvikkeet ja ruoantähteet

• kahvinporot suodatinpapereineen sekä 

teepussit

• yksittäiset talouspaperit, lautasliinat, 

nenäliinat

Muistathan, että

• biojäte pakataan paperipussiin tai 

biohajoavaan muovipussiin

Nurmijärven erilliskerätyt 

biojätteet kompostoidaan 

Nurmijärven Kekkilän

tunnelikompostointilaitoksessa. 

Kekkilän käsittelemät jätteet ja 
sivutuotevirrat jalostetaan 

pääosin tuore- ja 
maanparannuskomposteiksi.



Metalli
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Keräykseen kelpaavat

• säilykepurkit ja pantittomat juomatölkit

• alumiinivuoat ja -foliot, metallikannet ja -korkit

• kattilat, pannut, aterimet ja                               

pienet metallityökalut

• tyhjät maalipurkit

Muistathan, että

• metalliin voi lajitella jätteet, joiden                    

painosta yli puolet on metallia

• keräysastian aukkoa suuremmat metallit          

tulee viedä esim. jätteidenkäsittelyalueille

Keräys lajitellaan eri 

metallilaatujen mukaan ja 

jalostetaan metalliteollisuuden 

raaka-aineeksi, josta 

valmistetaan uusia 

metallituotteita.



Paperi
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Keräykseen kelpaavat

• sanomalehdet ja sarjakuvat

• mainokset ja kirjekuoret

• vihot ja kirjat

• monisteet ja piirustuspaperit

Muistathan, että

• lehtien niittejä tai kirjekuorien 

ikkunoita ei tarvitse poistaa

• kirjojen kovat ja muovitetut 

kannet ovat sekajätettä

Keräyspaperista voidaan 

valmistaa

Sanomalehtipaperia,

pehmopaperia esim. WC- ja 

talouspaperia tai

lämmöneristettä.



Kartonkipakkaukset
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Keräykseen kelpaavat

• kartonkipakkaukset esim. keksi- ja 

muropaketit ja kartonkikääreet

• kartonkitölkit, munakennot

• kartonkiset kertakäyttöastiat

• talous- ja wc-paperihylsyt

• paperikassit ja -pussit, pahvilaatikot

Muistathan, että

• kartonkipakkaukset tulee litistää ennen 

keräysastiaan laittamista

• muoviset korkit lajitellaan muovipakkauksiin

Kartonkipakkauskuidusta 

saadaan käsiteltyä

hylsykartonkia esim. WC- ja 

talouspaperirullien hylsyihin ja

uutta pakkauskartonkia.



Muovipakkaukset
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Keräykseen kelpaavat

• ruokien ja juomien muoviset pakkaukset, 

kuten voirasia, karkkipussi

• shampoo, -saippua ja pesuainepakkaukset

• pantittomat muovipullot ja -kanisterit

• pakkausten muoviset korkit ja kannet

Muistathan, että

• korkki ja muu osa pakkausta on laitettava 

keräykseen erillään

• erilaisia muovipakkauksia ei saa laittaa 

sisäkkäin

Muovipakkaukset lajitellaan eri 

muovilaatuihin ja niistä tehdään 

granulaattia. Tästä raaka-

aineesta voidaan valmistaa 

esim. tiskiharjoja, kukkaruukkuja 

tai muoviputkia.



Lasipakkaukset
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Keräykseen kelpaavat

• lasipullot, esim. pantiton mehupullo

• lasipurkit, esim. hillopurkki

Muistathan, että

• korkit ja kannet tulee poistaa

• kaulusrenkaita ja etikettejä ei tarvitse 

poistaa

• pantilliset lasipullot palautetaan kaupan 

palautusautomaattiin

Pakkauslasista kierrätetään 

uusia pulloja ja purkkeja 

elintarviketeollisuuden käyttöön. 

Suomessa lasipakkauksista 

voidaan tehdä vaahtolasia, joka 

on rakennusmateriaali.



Seka- ja kuivajäte
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Keräykseen kelpaavat

• siivousjätteet esim. pölynimurin pussit

• rikkinäiset muovilelut, rikkinäiset                               

ja likaiset tekstiilit ja kengät

• juomalasit, lasiesineet ja keramiikka,               

ikkuna- ja peililasi

• kertakäyttöiset kasvomaskit, vaipat

• pienet määrät multaa, puutarhajäteitä                     

tai maa-aineksia

Muistathan, että

• vaarallinen jäte tai SER eivät                                     

kuulu sekajätteeseen

Polttamalla jätevoimalassa seka-

ja kuivajätteestä saadaan sähköä 

ja lämpöä eli energiaa.



SER
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Keräykseen kelpaavat

• kylmälaitteet (pakastimet ja jääkaapit)

• televisiot ja näytöt, tietokoneet

• pienet sähkölaitteet (esim. 

sähköhammasharja)

• isot kodinkoneet (esim. pesukoneet ja uunit)

• valaisimet, loisteputket, 

energiansäästölamput ja led-lamput

Muistathan, että

• sähkölaitteisiin kuuluvat kaikki paristoilla, 

sähköjohdolla ja akulla toimivat laitteet

Erilaiset materiaalit 

voidaan kerätä talteen, ja 

niistä voidaan valmistaa 

uusia tuotteita.



Vaarallinen jäte
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Keräykseen kelpaavat

• paristot ja akut, maalit, liimat ja lakat

• deodorantit, hajuvedet ja lääkkeet

• hiuslakka, kynsilakka ja kynsilakan poistoaine

• puhdistusaineet, esim. wc:n pesuaineet ja 

konetiskiaineet

• auton moottoriöljyt, bensiini, lasinpesuneste

• rikkakasvien ja tuholaisten torjunta-aineet

Muistathan, että

• vaarallisia jätteitä tulee säilyttää ja käsitellä 

turvallisesti

• jätteet on hyvä viedä keräykseen vuosittain

Vaarallisia jätteitä voidaan 

hyödyntää sekä kierrättämällä 

ne uudeksi materiaaliksi että 

energiana. Osa vaarallisista 

jätteistä loppusijoitetaan 

asianmukaisesti, jolloin ne eivät 

pääse aiheuttamaan haittaa 

ympäristölle tai ihmiselle.



Kysymyksiä?
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• Nettisivut www.kiertokapula.fi

• Lajitteluhaku jätteille

• Neuvontachat

• Uutiskirjeet

• Tietokapula-lehti 

• Kiertokapulan neuvonta

• puh. 075 753 0011

• neuvonta@kiertokapula.fi

• seuraa meitä somessa


