Julkinen tiedote kaikkiin kotitalouksiin
elokuu 2017

Asukkaiden jätehuolto muuttuu Lopella 1.10.2017 alkaen
Hyvä vastaanottaja
Tämä on julkinen tiedote kaikille Lopen kunnan asuin- ja vapaa-ajankiinteistöille jätehuollon muutoksista 1.10.2017
alkaen.
Lopen kunta siirtyy keskitetysti kilpailutettuun jätteenkuljetukseen ja kunta on siirtänyt jätehuollon kilpailutuksen,
asiakaspalvelun ja laskutuksen Kiertokapula Oy:n tehtäviksi. Kaikkien Lopen alueella sijaitsevien asuin- ja vapaaajankiinteistöjen seka-, kuiva- ja biojäteastioiden tyhjennykset siirtyvät Kiertokapulan vastuulle 1.10.2017 alkaen.
Näiden kiinteistöjen nyt voimassa olevat, kuljetusliikkeen kanssa tehdyt sopimukset em. jäteastioiden tyhjennyksistä
päättyvät automaattisesti 30.9.2017.
Jätehuoltoon liittyminen, muutokset palveluissa, asiakaspalvelu ja laskutus tapahtuvat jatkossa Kiertokapulan kautta.
Jäteastioiden tyhjennyspäivät saattavat muuttua. Kiinteistöille lähetetään syyskuun puolivälissä tiedote, jossa
kerromme kiinteistön jäteastian ensimmäisen tyhjennyksen ajankohdan, astioiden tyhjennysvälin, sekä ohjeet
muutosten tekemiseen. Jos ette saa tuota kirjettä 18.9. mennessä, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme (yhteystiedot
alapuolella). On mahdollista, että kaikki jäteastioiden tyhjennystiedot eivät ole siirtyneet rekisteriimme oikealla tavalla
tai tiedot ovat vanhentuneita.

Jätehuoltomääräykset
Kunnassa noudatetaan edelleen samoja Jätelautakunta Kolmenkierron jätehuoltomääräyksiä.
Jäteastioiden pisimmät tyhjennysvälit ovat määräysten mukaan seuraavat:
Jätelaji
Sekajäte
Kuivajäte (kiinteistöllä on biojätteen
erilliskeräys tai kompostointi)
Sekajätteen syväkeräys
Biojäte

Pisin tyhjennysväli viikot 18-40
2 viikkoa
8 viikkoa

Pisin tyhjennysväli viikot 41-17
4 viikkoa
8 viikkoa

8 viikkoa
1 viikko

8 viikkoa
2 viikkoa

Kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii Jätelautakunta Kolmenkierto (www.kolmenkierto.fi), joka hyväksyy taksan ja
määrää astiakohtaiset jätemaksut. Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt, tiekunnat ja erilaiset yhteisöt voivat sopia yhteisen
jäteastian eli yhteisastian (kimppa) käytöstä. Yhteisastian perustamisesta ja sen käytöstä luopumisesta on ilmoitettava
etukäteen Kiertokapulalle.

Avoin tiedotustilaisuus asukkaille
Jätehuollon muutoksia koskien järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus Lopen kunnantalolla torstaina 28.09.2017 klo
18.00 alkaen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Lisätietoja saa Kiertokapulan asiakaspalvelusta arkisin klo 8-15, puh. 075 753 0010 tai sähköpostilla
asiakaspalvelu@kiertokapula.ﬁ.
Jätehuoltoterveisin
Liisa Sivusaari
palvelupäällikkö, Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0040
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Kiertokapula pähkinänkuoressa
Kiertokapula on vuonna 1993 perustettu 12 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Tuotamme kuntalaisten
jätehuoltopalvelut tehokkaasti ja vastuullisesti sekä edistämme kiertotaloutta vastuullisilla ympäristöteoilla yhdessä
kumppaniemme kanssa. Suomalaisen Työn Liitto myönsi Kiertokapulalle Yhteiskunnallinen yritys -merkin
käyttöoikeuden. Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista
yhteiskunnallisia tai ekologisia haasteita ja ne käyttävät myös vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös
toiminnan avoimuus.
Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 20,1 M€ ja henkilöstön määrä 60. Toimialueellamme asuu noin 320 000 asukasta.
Kiertokapulalla on valmiudet vastaanottaa lähes kaikkia yksityisiltä kuntalaisilta syntyviä jätejakeita.
Jätteidenkäsittelyalueemme sijaitsevat Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Valkeakoskella. Sinua lähimmän
jätteidenkäsittelyalueen löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.kiertokapula.fi > Palvelut > Jätteiden vastaanotto
Suurin osa keräämästämme jätteestä
hyödynnetään materiaalina ja energiana
Fortumin jätevoimalassa ja uudessa
Ekojalostamossa, jossa jätteestä erotellaan
biojätteet, muovi ja metalli hyödynnettäviksi
materiaalina. Kaikki erilliskerätty biojäte
käsitellään St1 Biofuels Oy:n
bioetanolilaitoksella Hämeenlinnan Karanojalla
etanoliksi, lämmöksi, sähköksi ja lannoitteeksi.
Kiertokapulan vastaanottamien jätteiden
hyötykäyttöaste vuonna 2016 oli 98 %:ia.
Järjestämme vaarallisten jätteiden ja metallien
keräyskierroksia kaksi kertaa vuodessa,
vaarallisten jätteiden viikkokeräyksiä,
tarjoamme lava- ja noutopalvelua,
ylläpidämme Lopen, Hausjärven, Riihimäen ja
Mäntsälän kuntien varikoilla vaarallisten
jätteiden ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
vastaanottoa sekä neuvomme ja opastamme
jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Lisää
tietoa tarjoamistamme palveluista löydät
osoitteesta www.kiertokapula.fi > Palvelut
Kiertokapula noudattaa kaikessa
toiminnassaan sertifioitua ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmää, joka on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli.
Yhtenäinen järjestelmämalli auttaa organisaatioita sekä parantamaan ympäristönsuojelun tasoaan että osoittamaan
ympäristöasioidensa hyvää hoitoa.
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