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Saapuminen alueelle
Saapuessasi jätteidenkäsittelyalueelle aja aina 
vaakatoimiston kautta. Siirry vaa’alle punnitukseen 
liikennevalojen ohjauksen mukaisesti. 

Turvallisuusnäkökohtia
• Turvallisuussyistä kaikilla alueilla noudatetaan 

nopeusrajoitusta 20 km/h. 
• Kuorma on peitettävä tai sidottava 

asianmukaisesti kuljetuksen ajaksi. 
• Asiaton liikkuminen jätteidenkäsittelyalueillamme 

on kielletty. 
• Alueella asioitaessa tulee noudattaa erityistä 

varovaisuutta siellä liikkuvien ja työskentelevien 
ajoneuvojen vuoksi.

• Vanhemmat vastaavat lastensa turvallisuudesta 
asioinnin aikana.

• Lemmikit on pidettävä autossa.
• Alueella tupakointi on sallittu vain merkityillä 

paikoilla. 
• Emme luovuta tai myy vastaanottamiamme 

jätteitä muille kuin ammattimaisille 
sopimuskumppaneillemme.

Jätteiden lajittelu
Seuraa alueen opasteita ja vie jätteet niille osoite-
tuille paikoille. Eri jätejakeille on merkitty paikat kyl-
teillä. Asiakkaalla on lajitteluvelvoite jätteitä tuodes-
saan. Alueella työskentelevä valvojamme neuvoo 
ja auttaa tarvittaessa jätekuorman purkamisessa.
Kuorman purkamisen tulee tapahtua aukioloajan 
puitteissa. Ylimenevältä ajalta veloitetaan hinnas-
ton mukainen lisätyökustannus.

Pakkaavat jäteautot ja kuorma-autot vievät seka-
laisen jätteen lajittelu- ja siirtokuormausasemalle, 
jossa vastaanotetut jätekuormat tarkastetaan ja 
lajitellaan. Siirtoasiakirja vaaditaan rakentamisessa 
ja purkamisessa syntyneistä jätteistä. (kts. s. 16)

Jätekuorman hinnoittelu
Jätekuorman hinnoittelu perustuu jätelajiin ja pai-
noon. Hinnastossa on ilmoitettu maksullisille jätela-
jeille tonni-, kuorma- tai kappalehinta. Mahdollinen 
punnitusmaksu on mainittu hinnastossa ko. jätteen 
kohdalla. 

Lajittelematon jätekuorma hinnoitellaan siinä ole-
van kalleimpaan maksuluokkaan kuuluvan jätelajin 
perusteella. Lajittelulla ja välipunnituksilla voi siis 
säästää. 

Maksaminen ja poistuminen alueelta
Kun olet tyhjentänyt kuorman, aja takaisin ajo-
neuvovaa’alle punnitukseen. Ilmoita jätekuorman 
sisältö sekä paikkakunta, josta jätteet ovat peräi-
sin. Kirjaamme tiedot tilastoihimme viranomaisia 
varten. Alueelta poistutaan aina vaa’an kautta, 
vaikka kuormassa olisi vain maksuttomia jätteitä. 
Kuitattu siirtoasiakirja sitä vaativista kuormista jäte-
tään vaa’an henkilökunnalle. 

Maksuvälineinä jätteidenkäsittelyalueella käyvät 
yleisimmät luotto- tai pankkikortit sekä Visa Elect-
ron. Vain yritysasiakkaita voidaan laskuttaa.

Välipunnituksella voit säästää
Välipunnituksessa käynti on tarpeen silloin, kun 
kuorma sisältää sekä maksullisia että maksuttomia 
jätteitä tai merkittäviä määriä erihintaisia jätteitä. 
Välipunnituksella erotetaan eri maksuluokkaan 
kuuluvat jätteet toisistaan ja näin voit säästää lop-
pusummassa. Lisätietoja välipunnituksen tarpeelli-
suudesta saa alueen kenttähenkilökunnalta. 

Tervetuloa palveltavaksi
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Jätteiden lajitteluohjeet ja vastaanottoehdot

Vastaanottolavat ajoneuvorampeilla
Ajoneuvorampeilla lajitellaan henkilö- ja paketti-
autokuormat. Rampeilta löytyvät jatkokäsittelyyn 
menevän sekalaisen jätteen sekä metalli- ja puu-
jätteen lavat. 

Sekalainen jäte (jatkokäsittelyyn)
• asuntovaunut (lajitteluhalliin)
• hiekoitushiekka (pienet määrät)
• huonekalut, patjat
• ikkunat pokineen
• jauhemaiset laastit ja sementit, joiden 

pakkauksissa ei ole varoitusmerkkejä
• jätepitoinen maa- ja kiviaines (pienet määrät)
• korkkilattia, vinyylikorkki
• kovettuneet laastit ja sementit pakkauksissa
• laatat, keramiikka, saniteettiposliini, kaakelit
• lelut, urheiluvälineet
• likainen, materiaalikierrätykseen kelpaamaton 

pahvi ja paperi
• matot, tekstiilit, kankaat
• muovipakkauskierrätykseen kelpaamattomat 

muovit
• ovet, joissa on lasia tai eristettä
• pienet määrät kotitalouksien jäähdytettyä tuhkaa 

säkkiin pakattuna
• puu, jossa on kiinni esim. muovia tai kangasta
• puumuovikomposiitti
• siivousjäte (ei vaarallisia jätteitä)
• selluvilla, lasivilla, kivivilla
• styroksi, polyuretaanieristeet
• suljetut paistorasva-/ruokaöljyastiat (astian koko 

alle 50 litraa)
• tasolasi, ikkunalasi, autojen lasit
• tuulensuojalevyt
• vaatteet, kengät.

Metalli
Metalliromuun kuuluvat kaikki isot, suurimmaksi 
osaksi metallia sisältävät tavarat:
• avatut, tyhjät ja puhtaat tynnyrit
• katalysaattorit
• polkupyörät
• polttomoottorit ilman nesteitä
• puulämmitteiset kiukaat
• rakentamisen alumiinifolio

• sähköjohdot, jatkojohdot ja kaapelit
• tyhjät hiilidioksidipatruunat
• tyhjät kaasupullot (ilman venttiiliä)
• tyhjät maalipurkit (sivellinkuiva, kansi irrallaan) ja 

tyhjät aerosolitölkit
• tyhjät sammuttimet ja retkikeittimien patruunat 

(ilman venttiiliä).

Puujäte
Ajoneuvorampeilla puujätelavalle lajitellaan ns. 
purkupuu. Puujätelavalle voi laittaa pieniä määriä 
puhdasta puuta. Suuret määrät puhdasta puuta 
lajitellaan omaan varastokasaansa. 

Purkupuu saa sisältää nauloja, ruuveja ja saranoi-
ta sekä vähäisiä määriä muita mekaanisia epäpuh-
tauksia. 
• ikkunankehykset ja ovet (ei lasia tai eristeitä)
• keittiökalusteet ja pinnoitetut/laminoidut 

puupinnat
• käsitelty ulkokäyttöön tarkoitettu puutavara 
• laminaatit
• lämpökäsitelty puu
• maalattu puu
• palanut puu (tuonnista ilmoitettava vaa’alla)
• pinnoitetut lastulevyt, kovalevyt ja vanerit (esim. 

filmivaneri)
• puiset verhoilemattomat huonekalut.

Puhdas puu saa sisältää vähäisiä määriä nauloja, 
ruuveja ja saranoita.
• betonilaudat
• kaapelikelat (tuonnista ilmoitettava vaa’alla)
• kuormalavat
• käsittelemättömät ja sisäkäyttöön pintakäsitellyt 

laudat, lankut, hirret ja paneelit, lauteet
• MDF– ja HDF– levyt ja listat
• parketti
• pinnoittamattomat lastu- ja kovalevyt, vanerit
• sammalta tms. orgaanista eristettä sisältävä 

puujäte
• yli ranteen paksuiset risut.

Puupuru (ei imuautokuormat)
Puupuru otetaan vastaan puhtaana puujätteenä 
sellaisenaan (ei säkeissä) puukasaan.
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Muut lajiteltavat jätteet
Pientuojien kuormat (peräkärrykuormat) lajitellaan 
kaikilla alueilla omille lavoille tai varastokasoihin. 
Kuorma-autokuormia vastaanotetaan kaikilla jättei-
denkäsittelyalueilla.

Kyllästetty puu eli kestopuu
Kyllästetty puu on kyllästysaineilla käsiteltyä puuta. 
Se luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja asukkaalle 
vastaanotto on maksutonta. Puu saa sisältää vain 
vähäisiä määriä nauloja, ruuveja ja saranoita. Se ei 
saa sisältää isoja metalliosia kuten suuria pultteja 
tai vaijereita, maa-ainesta tai muuta jätettä. Kylläs-
tettyä puuta ovat esimerkiksi:
• aitatolpat
• laiturit
• pihakalusteet
• ratapölkyt
• sähköpylväät
• terassilaatat.

Asbesti
Kaikissa toimipisteissämme otetaan vastaan alle 
2 m3 kuormia, jotka tuoja itse purkaa lavalle. 
Suuria asbestikuormia (yli 2 m3) otetaan vastaan 
ainoastaan Karanojalla klo 7–19 ja Metsä-Tuome-
lassa klo 7–15. 

Pölyävä asbestijäte on aina pakattava tiiviisti. As-
bestijätettä sisältävät pakkaukset pitää aina merki-
tä selvästi erottuvalla tekstillä: ASBESTIJÄTETTÄ/ 
Pölyn hengittäminen vaarallista. 

Jäte, jonka epäillään sisältävän asbestia (esim. 
tietyt rakennuslevyt: mineriitti-, toja-, tojax- ja lu-
ja-levyt ja vartti-kate) luokitellaan turvallisuussyistä 
asbestiksi. Nämä jätteet otetaan vastaan raken-
nusjätteenä vain, jos niistä on analyysitodistus, 
josta käy ilmi, että ne eivät sisällä asbestia. Mm. 
Työterveyslaitos tekee asbestianalyysejä materiaa-
linäytteistä.

Haravointijäte
• maatuva haravointi- ja puutarhajäte
• poistettu nurmikko (ei kiviä)
• ruohonleikkuujäte
• omenat, tarkista vastaanottopaikka alueen 

henkilökunnalta.

Pakattu haravointijäte on purettava. Pakkaukset 
(mm. jätesäkit) laitetaan purkualueen roska-as-
tiaan.

Vieraskasvilajit, mm. jättiputki ja jättipalsami ovat 
sekajätettä. Isommat määrät vastaanotetaan 
Kiertokapulan Karanojan ja Puolmatkan jätteiden-
käsittelyalueilla sekalaisena jätteenä säkkeihin 
pakattuna.  Asioidessasi alueillamme ilmoitathan 
vieraslajien tuomisesta vaa’alle saapuessasi.
 
Risut
• alle ranteen vahvuiset risut ja oksat (paksummat 

lajitellaan puhtaan puun kasaan)
• joulukuuset.

Kannot ja juurakot
Kantoja ja juurakoita vastaanotetaan kaikilla Kier-
tokapulan jätteidenkäsittelyalueilla omaan kasaan-
sa.

Hevosen lanta (vain Kapula)
Lajitellaan omaan kasaansa. Lannan seassa saa 
olla biohajoavaa kuivikemateriaalia (puru, olki, 
turve).
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Pahvi / kartonki
• pahvi
• kartonkipakkaukset ja -tölkit.

Kattohuopa
• bitumikattohuopa
• saa sisältää vähäisiä määriä bitumissa kiinni 

olevia singelisora- ja eristemateriaaleja sekä 
nauloja.

Ei
• asbestipitoiset huovat
• lista- ja eristemateriaalit
• puu-, rima- ja vanerimateriaalit
• kartongit ja alumiinipaperit
• isot metallit ja pellit
• maa- ja kiviainekset 
• kumi- ja muovimateriaalit.

Kipsi
• kipsilevyt
• levyt saavat olla maalattuja.
Ei
• asbestia
• betonia tai sementtiä
• eristysmateriaaleja (kuten villa, EPS, 

polyuretaania)
• laattoja
• maa-aineksia
• muovia
• pahvia tai kartonkia (levyssä oleva kartonki 

sallittua)
• puuta
• ruuveja, nauloja tai muita metalliesineitä
• tapettia (paperitapetti sallittua)
• vaarallisia jätteitä.

Öljy- ja umpisäiliöt
Säiliöt otetaan vastaan vain, jos niistä on puh-
distustodistus. Metalliset säiliöt vastaanotetaan 
metalliromuna. Lasikuituiset säiliöt kuuluvat raken-
nusjätteeseen (luokka 3).

Pinnoitetut säiliöt otetaan vastaan tapauskohtai-
sesti. Varmista vastaanotto etukäteen: 
tyonjohto[at]kiertokapula.fi. 

Säiliöitä, joista ei ole puhdistustodistusta, ei oteta 
vastaan.

Tietoturvajäte
Tietoturvajätteeseen vastaanotetaan tietosuojama-
teriaalia sisältävät tallenteet tai paperit.
• CD:t, DVD:t
• DAT-nauhat
• kansiot
• kiintolevyt (kovalevyt)
• levykkeet
• maksukortit (esim. pankki- ja luottokortit)
• muistitikut
• paperi.
Ei
• tietokoneet

Tietoturvajätteen vastaanotto on tarkoitettu lähinnä 
pienille jäte-erille rajallisesta vastaanottokapasitee-
tista johtuen. Yli 200 litran tietoturvajäte-eristä tulee 
sopia etukäteen sähköpostitse: 
tyonjohto[at]kiertokapula.fi.
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Romuajoneuvot 
(ei vastaanottoa Metsä-Tuomelassa)

Romuajoneuvoja ovat:
• asuntoautot
• moottoripyörät
• mopot, skootterit
• peräkärryt
• trailerit.

Tarvitset mukaasi:
• virallisen henkilöllisyystodistuksen
• ajoneuvon omistajan allekirjoittaman valtakirjan, 

jos et itse ole auton omistaja.

Alueellamme varmistetaan ajoneuvon tiedot 
(tunnistus rekisterinumeron tai sarjanumeron 
perusteella verraten rekisteriotteen tietoihin) ja 
omistusoikeus (onko luovuttajalla oikeus tuoda ko. 
ajoneuvo romutukseen). 

Kiertokapula hoitaa ajoneuvon poistamisen rekis-
teristä ja tuoja saa mukaansa virallisen romutusto-
distuksen.

Ajoneuvon sisällä ei saa olla muita jätteitä kuin yksi 
rengassarja (4 kpl). Muista ylimääräisistä jätteistä 
laskutetaan hinnaston mukaan. Myös osittain pu-
retut tai rekisteristä jo poistetut ajoneuvot otetaan 
vastaan romuajoneuvoina. Ainoastaan ajoneuvojen 
osat (esim. auton ovi tai konepelti) vastaanotetaan 
metalliromuna.

Asuntovaunut otetaan vastaan sekalaisena jät-
teenä hinnaston mukaisesti. Rekisterissä olevista 
vaunuista saa tarvittaessa mukaansa virallisen 
romutustodistuksen.

Asuntoautoista ja vaunuista on poistettava kaasu-
pullot, jääkaappi ja käymäläjätteet.

Vanteellisille ja vanteettomille moottoriajoneuvon 
renkaille on omat vastaanottokasansa.



8

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
Kaikki verkkovirralla, paristoilla tai akuilla toimivat 
laitteet luokitellaan sähkö- ja elektroniikkalaitero-
muksi. Ne lajitellaan vastaanottokontteihin ja -häk-
keihin alueiden kylttien ohjeistuksen mukaisesti.

Maksutta voi tuoda kerralla enintään 3 kpl samaa 
laitetta. Suuremmista määristä on ilmoitettava 
etukäteen: tyonjohto[at]kiertokapula.fi. Puretut säh-
kölaitteet ovat sekalaista jätettä eli niistä peritään 
maksu.

Kylmälaitteet
• jääkaapit, pakastimet
• lämpöpumput
• yritysten isot kylmälaitteet, kuten kylmiöt 

ja kylmätiskit otetaan vastaan vain, jos 
vastaanottokontissa on tilaa.

Suuret kodinkoneet
• liedet, keittotasot, uunit
• pesukoneet, kuivurit, mankelit
• astianpesukoneet, pöytätiskarit
• mikroaaltouunit
• lämmittimet, sähkökiukaat
• peilikaappi, jossa on kiinteä valaisin
Tieto- ja teletekniset laitteet
• tietokoneet
• pelikonsolit
• tulostimet, sähkökirjoituskoneet
• kopiokoneet, telekopiolaitteet, teleksit
• videotykit
Pienet sähkölaitteet
• palovaroittimet
• tasku- ja pöytälaskimet
• valaisimet (lamput poistettava), jouluvalot
• pölynimurit, silitysraudat
• pienet keittiökoneet
• parranajokoneet, hiustenkuivaajat
• sähköhammasharjat
• akku- ja sähkökäyttöiset työkalut ja 

puutarhakoneet
• sähköperämoottorit
• tarkkailu- ja valvontalaitteet
• terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Vaaralliset jätteet
Vaaralliset jätteet ovat terveydelle ja ympäristölle 
vaarallisia aineita, joita ei saa sekoittaa keskenään 
eikä muihin jätteisiin. Kotitalouksien vaaralliset 
jätteet otetaan vastaan maksutta. Yritysten vaaral-
lisista jätteistä täytetään oma siirtoasiakirja ja niistä 
laskutetaan hinnaston mukaan. (kts. s. 16)

Kaikille maksullisia vaarallisia jätteitä ovat
• vaahto-, jauhe-, neste-, hiilidioksidi- ja 

halonisammuttimet sekä retkikeittimien 
kertakäyttöiset patruunat

• suljetut tai likaiset yli 100 litran tynnyrit ja astiat
• asbestijäte.

Vaaralliset jätteet jätetään vastaanottopisteen yh-
teydessä olevalle pöydälle tai laiturille. Vaaralliset 
jätteet tulee säilyttää ja kuljettaa ehjissä alkupe-
räispakkauksissaan tai kestävissä pakkauksissa, 
joiden sisältö on merkitty selkeästi.

Loisteputkia, energiansäästö- ja ledlamppuja vas-
taanotetaan maksutta vaarallisen jätteen vastaan-
ottopisteissä kerralla enintään 300 kpl. Suurem-
mista määristä on ilmoitettava työnjohdolle viikkoa 
etukäteen sähköpostitse: 
tyonjohto[at]kiertokapula.fi.
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Ilman ennakkoilmoitusta kiinteisiin pisteisiin vas-
taanotettavat erät:
• voiteluöljyä (eli jäteöljyä) 100 l
• maalia, lakkaa, liimaa, kovetetta (astioiden 

yhteistilavuus) 100 l
• liuottimia, ohennetta 50 l
• vahvoja pesu- ja puhdistusaineita 50 l
• jäähdytin- ja jarrunesteitä 100 l
• lyijyakkuja 5 kpl (ei metallikuorisia)
• öljynsuodattimia 5 kpl
• muuta kiinteää öljyistä jätettä 50 kg
• torjunta- ja kasvinsuojeluaineita 20 kg
• jauhemaiset laastit 100 kg.

Yllä mainitut rajat ylittävästä erästä on ilmoitettava 
työnjohdolle viikko etukäteen sähköpostitse: tyon-
johto[at]kiertokapula.fi. Ilman ennakkoilmoitusta 
tuotavat ylisuuret erät voidaan käännyttää alueelta.

Paristoja otetaan vastaan niitä myyvissä liikkeissä. 
Lääkkeitä otetaan vastaan useimmissa apteekeis-
sa. Molempia vastaanotetaan tarvittaessa myös 
jätteidenkäsittelyalueillamme.

Energiajäte
Energiajäte hyödynnetään polttamalla.
• puu, joka ei ole vaarallista jätettä (ei sisällä 

kyllästysaineita, esim. CCA:ta tai kreosoottia)
• lastu- ja kovalevyt, vanerit
• liimalevyt, pinnoitetut levyt 
• muovit (pois lukien PVC) 
• puumuovikomposiitti
• materiaalikierrätykseen sopimaton pakkausjäte 

(esim. styrox, Finnfoam)
• materiaalihyötykäyttöön kelpaamaton pahvi, 

kartonki ja paperi
• tekstiilit
• puukuitulevyt (tuulensuojalevyt, esim. haltex)

Ei energiajätteeseen
• PVC-muovi: mm. kovapinnoitetut puulevyt, 

keittiön tasot, rakennusteollisuuden muovit, 
putket, kourut, kynnyslistat, tapetit, lattiamatot, 
eristeet ja päällysteet, pressut ja letkut

• kipsi- ja kuitusementtilevyt (Gyproc-, Luja- ja  
Minerit-levyt)

• kyllästetty puu
• lasi- ja mineraalivillat
• metallit
• kivi- ja mineraalijätteet
• biojäte
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Rakennusjäte
Rakennusjäte on rakentamisessa tai rakennusten 
purkamisessa syntyvää jätettä. Se lajitellaan jättei-
denkäsittelyalueella koneellisesti suoraan hyö-
dynnettäviin tai jatkokäsittelyä vaativiin jätteisiin. 
Suoraan hyödynnettävä jäte toimitetaan materiaa-
li- tai energiahyötykäyttöön, jatkokäsittelyä vaativa 
jäte toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaiseen 
laitokseen.

Sekalaiset rakennusjätekuormat, jotka sisältävät 
rakennusvillaa, vastaanotetaan rakennusjätteenä, 
(luokka 3). Jos kuorma on pääosin rakennusvillaa, 
otetaan se vastaan villajätteen hinnalla. Suurista 
määristä ja säännöllisesti tuotavista villakuomista 
on sovittava etukäteen sähköpostitse:  
tyonjohto[at]kiertokapula.fi. (Kts. kohta loppusijoi-
tettava jäte s. 11)

Suoraan hyödynnettäviä jätteitä ovat mm.
• energiajäte (s. 9)
• puujäte (s. 4)
• metalli (s. 4).

Jatkokäsittelyn vaativia jätteitä ovat mm.
• keramiikka ja posliini (kylpyhuoneen kalusteet ja 

kaakelit)
• muovi-, korkki-, linoleum- ja kokolattiamatot
• peilit
• ikkunat pokineen
• sekalainen betoni-, tiili- ja laattajäte
• paroc-levyt
• lasi- ja mineraalivillat
• PVC-muovi
• kovettuneet laastit.

Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla rakennus-
jäte luokitellaan kolmeen luokkaan sen mukaan, 
kuinka paljon kuormassa on suoraan hyödyn-
nettäviä jätteitä (esim. puujäte) tai jatkokäsittelyä 
vaativia jätteitä (esim. lasi- ja mineraalivillat).

Rakennusjäte, luokka 1
Kuorma on pääosin (vähintään 90 % tilavuudes-
ta) suoraan materiaalina tai energiana hyödyn-
nettävää jätettä.

Rakennusjäte, luokka 2
Kuormassa on selkeästi sekä suoraan materiaa-
lina tai energiana hyödynnettävää että jatkokä-
sittelyä vaativaa jätettä.

Rakennusjäte, luokka 3
Kuorma on pääosin (vähintään 90 % tilavuudes-
ta) jatkokäsittelyä vaativaa jätettä. 
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Eläinjäte (vain Karanoja)
Eläinjätettä otetaan vastaan ainoastaan Karanojan 
jätteidenkäsittelyalueella Hämeenlinnassa. Eläinjä-
tettä tuotaessa ilmoitetaan kuorman sisällöstä aina 
vaakatoimistolle saavuttaessa, jolloin asiakkaan 
kanssa sovitaan kuorman purkaminen tapauskoh-
taisesti. Kuormia otetaan vastaan ma-pe klo 7–16.
 
Vastaanotetaan mm.
• lemmikkieläimet, hevoset
• luonnonvarainen ja tarhattu riista (ei villisiat, 

biisonit)
• porot, alpakat, laamat
• vesieläimet.
Ei vastaanoteta mm.
• naudat, siat, siipikarja, lampaat, vuohet
• eläimet, joissa tautiriski (esim. TSE-taudit, suu- 

ja sorkkatauti)
• karjanlanta.

Poikkeustapauksessa aluehallintovirasto voi 
myöntää luvan poiketa sivutuoteasetuksen tietyistä 
vaatimuksista. Lisätietoja www.evira.fi.

Entiset eläinperäiset elintarvikkeet
Sivutuoteasetus (EY n:o 1069/2009) koskee muita 
kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläimistä saatavia 
sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita.   

Sivutuotteet luokitellaan kolmeen ryhmään terveys-
riskin perusteella. Luokan 3 sivutuotteita otetaan 
vastaan Hämeenlinnaan Karanojan jätteidenkä-
sittelyalueella sijaitsevalle St1 Renewable Energy 
Oy:n Bionolix-laitokselle, joka on käsittelyyn hy-
väksytty laitos. Kaikista 1 000 kg ylittävien lihan 
ja kalan hävikkierien vastaanotosta on sovittava 
etukäteen, puh. 075 753 0000 (vaihde).

Erityiskäsiteltävä jäte
Erityiskäsiteltävää jätettä vastaanotetaan vain 
Karanojalla 7–16 ja Metsä-Tuomelassa klo 7–15. 
Erityiskäsiteltävää jätettä ovat esim. loppusijoi-
tettavat, runsaasti pölyävät kuormat. Erityiskäsi-
teltävästä jätteestä tulee toimittaa kaatopaikka-
kelpoisuuslausunto ennen vastaanottoa. 
(kts. s. 18)

Loppusijoitettava jäte (vain Karanoja)
Loppusijoitettava jäte on muusta kuin rakenta-
mis- tai purkamistoiminnasta syntynyttä hyödyn-
tämiskelvotonta jätettä.

Osa jätteistä täytyy koostumuksensa ja omi-
naisuuksiensa takia loppusijoittaa Karanojan 
jätetäyttöalueelle. Tällaisia jätteitä ovat mm. 
polttolaitosten tuhkat, lasivillan tuotantohylky 
sekä teollisuuden valuhiekat ja rejektit. Kaikesta 
jätetäyttöön loppusijoitettavasta jätteestä on aina 
oltava selvitys jätteen kaatopaikkakelpoisuudes-
ta. (kts. s. 18)

Imuautokuormat 
(ei vastaanottoa Metsä-Tuomelassa)
Imuautokuormien toimittamisesta alueelle tulee 
sopia etukäteen. Vastaanottopäätös tehdään 
kuorman sisällön ja ominaisuuksien perusteella. 
Kuormat, joista ei ole sovittu etukäteen saate-
taan käännyttää alueelta. Kuormista on ilmoitet-
tava sähköpostitse: tyonjohto[at]kiertokapula.fi
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Betoni ja tiili
Karanoja ja Kapula
Betoni- ja tiilijätettä otetaan vastaan pientuojil-
ta (peräkärrykuormat) sekä lavakuormina omiin 
varastokasoihinsa. Kuorma-autokuormien mukana 
on toimitettava siirtoasiakirja. Betonia sisältävien 
erikoiskuormien, juoksevan betonin sekä suurien 
määrien toimittamisesta on sovittava etukäteen 
sähköpostitse: tyonjohto[at]kiertokapula.fi.

• Betonikappaleet saavat sisältää raudoitukset.
• Betonikuorman painosta saa olla tiiltä maks.10 

%. Jos tiiltä on enemmän, luokitellaan betoniksi, 
joka sisältää tiiltä.

• Betonikuorman painosta saa olla karkearakeisia 
maalajeja, esim. hiekkaa, soraa ja mursketta (ei 
hienojakeista maata) maks. 20 %.

• Betonijäte ei saa sisältää louhetta tai suuria 
kivilohkareita.

• Betoni ei saa sisältää haitallisia aineita.
• Keraamisia laattoja tai kaakeleita ei saa olla 

irrallisina, yksittäisiä saa olla kiinni betonissa.

Betoni, sivumitta alle 1 metri
Tähän luokkaan kuuluvat myös betoniautojen 
palautuskuormat, pumppuautojen ylijäämäbetonit 
sekä kovettuneet laastit ilman pakkauksia.

Betoni, sivumitta 1-5 metriä
• Ontelolaatat, pilarit, palkit.

Betoni, erikoiskappaleet
• Betonielementit tai -kappaleet, jotka ovat erittäin 

suuria, vaikeasti rikottavia tai varastoitavia.

Betoni, sisältää tiiltä
• Betonin ja tiilen sekakuormat.

Kevytbetoni
• Kevytbetonituotteet, kuten Siporex- tai Leca- 

harkot.

Tiili
• Poltetut tiilet ja kalkkihiekkatiilet
• Tulitiilet, kattotiileteraamiset kiuaskivet
• Tiili saa sisältää muurauslaastin.

Lumikorpi
Betoni- ja tiilijätettä otetaan vastaan Valkeakosken 
kaupungin maapankkiin ainoastaan pientuojilta 
(peräkärrykuormat) sekä Valkeakosken kaupun-
gilta. Hinnoittelu tapahtuu maapankin hinnaston 
mukaan.

Metsä-Tuomela
Betoni- ja tiilijätettä otetaan vastaan pientuojilta 
(peräkärrykuormat) sekä lava-kuormina. Suurien 
määrien toimittamisesta on sovittava etukäteen 
sähköpostitse: tyonjohto@kiertokapula.fi. Märkää 
betonia, eli betoniautojen ylijäämäkuormia ei oteta 
vastaan. Betoni ja tiili sijoitetaan samaan varasto-
kasaan palakoon mukaan eriteltynä.
Betoni ja tiili, palakoko alle 15 cm
• Vain puhdas betoni- ja tiilimurske.
• Ei saa sisältää raudoituksia eikä muuta jätettä
Betoni ja tiili, palakoko yli 15 cm
• Saa sisältää raudoitukset.
• Jätettä ja maa-ainesta saa olla 10 % kuromasta.
• Kevytbetonituotteet, kuten Siporex- tai 

Lecaharkot.

Puolmatka
Ei vastaanottoa.
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Asfaltti
Karanoja ja Kapula
Asfalttijätettä otetaan vastaan pientuojilta (peräkär-
rykuormat) sekä lavakuormina. 
• Vain puhdasta asfalttia kappaleina. 
• Isoja kiviä tms. kappaleita ei saa olla mukana. 

Mukana saa olla yksittäisiä kiviä, joiden 
halkaisija on maksimissaan 20 cm.

• Asfalttikuorman painosta saa olla karkearakeisia 
maalajeja, esim. hiekkaa, soraa ja mursketta (ei 
hienojakeista maata) maks. 20 %. 

Lumikorpi
Kiertokapula ei vastaanota asfalttia Lumikorves-
sa. Asfalttijätettä otetaan vastaan Valkeakosken 
kaupungin maapankkiin ainoastaan pientuojilta 
(peräkärrykuormat) sekä Valkeakosken kaupun-
gilta. Hinnoittelu tapahtuu maapankin hinnaston 
mukaan.

Metsä-Tuomela ja Puolmatka
Ei vastaanottoa

Betoni, tiili ja asfaltti, joka sisältää epä-
puhtauksia tai haitta-aineita 
(vain Karanoja)

Epäpuhtauksia, kuten eristeitä sisältävät tuotteet 
ovat loppusijoitettavaa jätettä. Jos on epäilys, 
että jätteet sisältävät haitta-aineita (esim. öljy tai 
PAH-yhdisteet) tuotteet tulee testata. Vastaanotos-
ta päätetään tulosten perusteella. Toimittamisesta 
on sovittava etukäteen sähköpostitse: kaatopaikka-
kelpoisuus[at]kiertokapula.fi.
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Maa-ainekset
Karanoja
Alueella vastaanotetaan:
• pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia 

pientuojilta (peräkärrykuormat)
• pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia lava-

kuormina
• lievästi pilaantuneita maa-aineksia
• hiekoitushiekkoja.

Pilaantumattomien maiden yksittäisistä lavakuor-
mista ei tarvitse ilmoittaa etukäteen. Suuremmista 
määristä on sovittava etukäteen. 

Pilaantuneiden maiden toimittamisesta on aina 
sovittava etukäteen. Tarjoukset, sopimukset ja 
tietoa vastaanottokäytännöistä: puh. 075 753 0000 
(vaihde).

Karanojalla voidaan ottaa vastaan hiekoitushiek-
kaa myös kuorma-autokuormina. Tällöin kaatopaik-
kakelpoisuus tulee olla selvitetty etukäteen. 
(kts. s. 18)

Kapula
Alueella vastaanotetaan:
• pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia 

pientuojilta (peräkärrykuormat)
• pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia lava-

kuormina
• voimakkaasti öljyhiilivedyillä pilaantuneita maa-

aineksia (ei muita haitta-ainepitoisuuksia)
• hiekoitushiekkoja.

Pilaantumattomien maiden yksittäisistä lavakuor-
mista ei tarvitse ilmoittaa etukäteen. Suuremmista 
määristä on sovittava etukäteen. Öljymaiden toimit-
tamisesta on aina sovittava etukäteen. Tarjoukset, 
sopimukset ja tietoa vastaanottokäytännöistä: puh. 
075 753 0000 (vaihde).

Lumikorpi
Kiertokapula ei vastaanota maa-aineksia Lumi-
korvessa. Maa-ainekset vastaanotetaan Valkea-
kosken kaupungin maapankkiin. Maa-ainekset 
hinnoitellaan Valkeakosken kaupungin maapan-
kin hinnaston mukaan. Pilaantumattomia maa-ai-
neksia vastaanotetaan ilman aluerajoituksia. 
Lumikorvessa ei vastaanottoa hiekoitushiekalle.

Metsä-Tuomela
Alueella vastaanotetaan 
• pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia 

pientuojilta (peräkärrykuormat).
• hiekoitushiekkaa.

Puolmatka
Kiertokapula ei vastaanota maa-aineksia Puol-
matkassa. Maa-ainekset vastaanotetaan Järven-
pään kaupungin maankaatopaikalle.

Alueella vastaanotetaan:
• pilaantumattomia maa-aineksia pientuojilta 

(peräkärrykuormat) ilman aluerajoituksia
• pilaantumattomia maa-aineksia lavakuormina 

ainoastaan Järvenpään kaupungin alueelta
• hiekoitushiekkoja.

Yritykset voivat hakea Järvenpään kaupungin tili-
asiakkaaksi puh. (09) 2719 2880. Tilin avaaminen 
kestää n. 1–3 päivää. Maa-ainekset hinnoitellaan 
Järvenpään kaupungin maankaatopaikan hinnas-
ton mukaan.
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Ei vastaanottoa
Kiertokapula ei ota toimipisteisiinsä vastaan mm.
• räjähdysaineita, aseita, ammuksia, 

ampumatarvikkeita tai tyhjiä hylsyjä (toimita 
poliisille)

• ilotulitteita (toimita myyjälle tai kastele 
vaarattomiksi liottamalla niitä 1 vrk:n ajan, jonka 
jälkeen ne ovat sekajätettä)

• hätäraketteja (toimita myyjälle tai poliisille)
• nestekaasupulloja (Woikoski, Aga, Neste, 

Fortum, varmista vastaanottoehdot)
• puhdistamattomat öljy- ja umpisäiliöt 

(romuliikkeet, varmista vastaanotto)
• sako- ja umpikaivolietteitä (kunnalliset 

jätevesipuhdistamot, varmista vastaanotto)
• kuivakäymälöiden käymäläjäte (kompostointi 

omalla tontilla)
• hiekanerotuskaivojen lietettä (Fortum, Loimi-

Hämeen Jätehuolto, varmista vastaanotto)
• rasvanerotuskaivojen lietettä (Fortum, Envor, 

varmista vastaanotto)
• irrallisia laukeamattomia autojen airbageja 

(tiedustele hävittämisestä autoliikkeistä/-
korjaamoista)

• radioaktiivisia aineita (lisätietoja 
Säteilyturvakeskuksesta).

Muut palvelut jätteidenkäsittelyalueella

Ajoneuvon punnituspalvelu
Ajoneuvon tai kuorman voi käydä punnitsemassa 
jätteidenkäsittelyalueen vaa’alla. Punnitustosittees-
ta peritään hinnaston mukainen maksu.

Kuorman purkaminen
Alueella avustetaan tarvittaessa lavakuormien 
purkamisessa kaivinkoneella tai pyöräkuormaa-
jalla. Avustamisesta peritään hinnaston mukainen 
maksu (tapauskohtaisesti joko lavan raapiminen tai 
lisätyökustannus). Lavakuormien purun avustami-
nen tai jäätyneiden lavojen raavinta on mahdollista 
Karanojalla klo 7–16 ja Metsä-Tuomelassa 
klo 7–15.
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Erityistä yrityksille

Kiertokapula vastaanottaa mm. rakennusteollisuu-
den, kaupan, elintarviketeollisuuden sekä maahan-
tuonti- ja tukkukauppojen eri jätejakeita. Jätteet 
ohjataan lajittelun tai käsittelyn jälkeen edelleen 
asianmukaisiin hyödyntämiskohteisiin.

Kiertokapulan tytäryhtiö Tehokierto Oy vastaan-
ottaa kaikilla jätteenkäsittelyalueillamme yritysten 
rakennus-, purku- ja teollisuusjätteitä. Tehokierto 
hoitaa em. jätteiden käsittelyn Karanojalla käsitte-
lyhallissaan. Tehokierron palveluista saat lisätietoa 
yrityksen kotisivulta www.tehokierto.fi.

Uudistunut jätelaki tuo tullessaan uusia käytäntöjä 
yrityksille. Uudistuksen myötä jätteen haltijan on 
etsittävä Materiaalitori.fi-tietoalustan avulla jät-
teelleen markkinaehtoista jätehuoltopalvelua, jos 
sitä ei ole löytynyt palvelun ulkopuolelta. Mikäli 
palvelua ei ole saatavilla, voi kunnan jätelaitoksel-
ta pyytää kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua 
Materiaalitorin kautta. Jätteen haltija voi pyytää 
toissijaista jätehuoltopalvelua suoraan kunnan jäte-
laitokselta, jos palvelua tarvitaan alle 2 000 euron 
arvosta vuodessa.

Siirtoasiakirja
Yritysten on toimitettava asianmukaisesti täytetty 
siirtoasiakirja kaikista kuormista, jotka sisältävät
• vaarallista jätettä
• rakennus- ja purkujätettä
• pilaantunutta maa-ainesta. 
Puhtaista maa-aineksista riittää työmaakohtainen 
siirtoasiakirja, joka toimitetaan työmaan alkaessa 
ensimmäisen kuorman yhteydessä.

Siirtoasiakirjassa pitää olla jätteen tuottajan allekir-
joitus. Poikkeuksena ovat yksityisten henkilöiden 
tuottamat, yrityksen kuljettamat jätekuormat, joiden 
osalta siirtoasiakirjan täytöstä ja allekirjoituksesta 
vastaa kuljettaja. 

Siirtoasiakirja näytetään jätteidenkäsittelyalueel-
le tultaessa vaa’alla. Kuorman purkamisen ja 
tarkastuksen jälkeen koneenkuljettaja kuittaa 
sen lajittelu- ja siirtokuormausasemalla. Siirto-
asiakirja jätetään vaa’alle poistuttaessa jättei-
denkäsittelyalueelta. Tuottajan allekirjoituksen 
tai siirtoasiakirjan puuttuessa (kuormasta, josta 
siirtoasiakirja vaaditaan) jätekuormaa ei voida 
vastaanottaa. 

Löydät siirtoasiakirjapohjan Kiertokapulan koti-
sivuilta.

Kuormantarkastus
Mikäli jätekuorman sisältö ei vastaa ilmoitettua, 
voidaan kuorma käännyttää pois.

Kuormasta veloitetaan jätekuorman normaalin 
vastaanottomaksun lisäksi tarkastusmaksu, jos 
se sisältää jotakin sinne kuulumatonta jätettä. 
Tyypillisimpiä kuormantarkastusmaksun vaativia 
jätejakeita ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromut, 
ajoneuvojen renkaat sekä vaaralliset jätteet. 
Maksua ei peritä, jos asiakas vie itse virheelliset 
jätejakeet oikeille paikoilleen jätteidenkäsittely-
alueella.

16
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Tiliasiakkuus
Tiliasiakkuus on edellytys jätteiden tuomiselle 
laskuun. Hakemus tulee toimittaa ajoissa ennen 
jätteiden tuomista joko postitse tai sähköpostitse. 
Hakemuksen käsittelyaika on 1–2 työpäivää. Tili-
asiakkuusasioissa ota yhteyttä: 
laskutus[at]kiertokapula.fi, puh. 075 753 0009. 
Tiliasiakashakemuksen löydät Kiertokapulan koti-
sivuilta.

Hinnoittelu
Yritysten laskutus perustuu toimitettuihin jätemää-
riin. Alennukset määräytyvät jätemäärien mukaan 
seuraavista jätejakeista:
• puujäte
• risut
• rakennusjätteet 
• energiajäte
• betoni
• tiili
• betonin ja tiilen sekakuormat
• asfaltti
• kaatopaikkakelpoinen loppusijoitettava jäte
• metalli
• asbesti
• erityiskäsiteltävä jäte.

Tonnirajat ja alennusprosentti:
Toimitettu jätemäärä,
tonnia / 3 kk

Alennus (%)

<200 t ei alennusta
200 - 300 t 5 %
300 - 400 t 7,5 %
400 - 500 t 10 %
500 - 600 t 12,5 %
> 600 t 15 %

Kuormat vastaanotetaan Kiertokapulan hinnas-
ton mukaisilla hinnoilla. Toimitettujen ja yhteen-
laskettujen jätejakeiden määriä tarkastellaan 
kolmen kuukauden välein. Alennuksesta toimi-
tamme asiakkaille hyvityslaskun.

Toimitettaessa loppusijoitettavaa jätettä tai huo-
mattavan suuria jäte-eriä, tulee etukäteen ottaa 
yhteyttä: yritysasiakkaat[at]kiertokapula.fi.
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Kaatopaikkakelpoisuus
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (VNa 
331/2013) edellyttää, että jätteen tuottaja tai haltija 
esittää kaatopaikan pitäjälle tiedot jätteestä ja sen 
soveltuvuudesta kaatopaikalle eli kaatopaikkakel-
poisuudesta. Kaatopaikkakelpoisuuden todentami-
sella pyritään varmistamaan, ettei jätteistä aiheudu 
haittaa terveydelle tai ympäristölle pitkänkään ajan 
kuluessa. Kaatopaikkakelpoisuusmenettely koskee 
kaikkia kaatopaikalle loppusijoitettavia jätteitä.
 
Kiertokapulalla on käytössä kaksi jätteiden loppu-
sijoitusaluetta, toinen Karanojan jätteidenkäsitte-
lyalueella Hämeenlinnassa ja toinen Metsä-Tuo-
melan jätteidenkäsittelyalueella Nurmijärvellä. Ne 
ovat ns. tavanomaisen jätteen kaatopaikkoja, joihin 
sovelletaan sekä tavanomaisen jätteen kaato-
paikkoja koskevia että ympäristöluvissa annettuja 
raja-arvoja.

Kaatopaikalle sijoitettavaksi ei lain mukaan voida 
hyväksyä:
• biohajoavaa ja muuta orgaanista ainesta 

sisältävää jätettä
• nestemäistä jätettä
• räjähtävää, syövyttävää, hapettavaa, syttyvää tai 

helposti syttyvää jätettä
• sairaalassa tai eläinlääkäriasemalla syntynyttä 

tartuntavaarallista jätettä
• tutkimus-, kehitys-, tai opetustoiminnassa 

syntyneitä tunnistamattomia kemiallisia aineita
• ajoneuvojen renkaita tai niiden silppua tai
• jätettä, joka ei täytä 

kaatopaikkakelpoisuusvaatimuksia.

Kaatopaikkakelpoisuuden todentamisen vaiheita 
ovat perusmäärittely, vastaavuustestaus ja tarkas-
tus kaatopaikalla. 

Perusmäärittely
Perusmäärittelyssä jätteestä tulee olla selvillä 
muun muassa jätteen tuottajan nimi, jätteen synty-
paikka, kuvaus prosessista, jossa jäte on syntynyt 
sekä jätteen koostumus ja sen liukoisuusominai-
suudet. Liukoisuusominaisuuksien selvittämiseksi 
jätteestä tulee teettää kaatopaikkakelpoisuuslau-
sunto, joka sisältää laboratoriotutkimukset jätteen 
ominaisuuksista. Tutkimukset tulee suorittaa 

valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaisin 
menetelmin.

Tulosten perusteella Kiertokapula joko hyväk-
syy tai hylkää jätteen vastaanoton kaatopaikalle. 
Viimekädessä Kiertokapulan toimintaa valvova 
lupaviranomainen päättää jätteen vastaanotosta.

Jos kyseessä on säännöllisesti samasta proses-
sista syntyvästä jätteestä, tulee perusmäärittelyn 
yhteydessä määritellä avainmuuttujat vastaavuus-
testausta varten. 

Jätteen tuottaja tai haltija vastaa sekä jätteen 
testauttamisesta hyväksytyssä laboratoriossa että 
testaus- ja asiantuntijalausunnon hankintakustan-
nuksista. Kaatopaikkakelpoisuusselvityksiä tekevät 
useat konsulttiyritykset, mm.

• Eurofins Scientific Finland Oy,                    
www.eurofins.fi/ymparisto

• Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 
ry, www.kvvy.fi

• SYNLAB Analytics & Services Finland Oy, 
www.synlab.fi.

Vastaavuustestaus
Kaatopaikkakelpoisuus selvitetään jokaisesta 
jäte-erästä erikseen. Mikäli kyse on säännöllisesti 
samassa prosessissa syntyvästä jätteestä, sen 
laatu varmistetaan vähintään vuosittain vastaa-
vuustestauksella. Vastaavuustestauksella varmis-
tetaan, että jäte vastaa perusmäärittelyn tuloksia 
ja täyttää edelleen kaatopaikkakelpoisuusvaati-
mukset. Vastaavuustestaus voi olla suppeampi 
kuin jätteen alkuperäinen perusmäärittely, koska 
vastaavuustestaus voidaan kohdistaa perusmäärit-
telyn laboratoriotulosten perusteella jätteen kaato-
paikkasijoituksen kannalta merkittävimpiin jätteen 
sisältämiin haitta-aineisiin.

Tarkastus kaatopaikalla
Jätekuorma tarkastetaan vastaanoton yhteydes-
sä. Tarkastuksella varmistetaan, että jäte vastaa 
lausunnossa annettuja tietoja. Mikäli jäte ei vas-
taa sille asetettuja vaatimuksia, kuormaa ei oteta 
vastaan.
Lisätietoja kaatopaikkakelpoisuuteen liittyvistä 
asioissa: kaatopaikkakelpoisuus[at]kiertokapula.fi.
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Tervetuloa jätteidenkäsittelyalueillemme

Kiertokapula Oy
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna
www.kiertokapula.fi

Neuvonta
puh. 075 753 0011
(pvm/mpm)
avoinna ma-pe 8–15
neuvonta[at]kiertokapula.fi

Asiakaspalvelu
puh. 075 753 0010
(pvm/mpm)
avoinna ma-pe 8–15
asiakaspalvelu[at]kiertokapula.fi

Vaihde
puh. 075 753 000
(pvm/mpm)

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue
Meijerikuja

37600 Valkeakoski
avoinna ma-to klo10–18

pe klo 9–15

Karanojan jätteidenkäsittelyalue
Karanojantie 145

 13430 Hämeenlinna
avoinna ma-pe klo 7–19

Kapulan jätteidenkäsittelyalue
Kapulasillantie 2
05880 Hyvinkää

avoinna ma-pe 7–19

Metsä-Tuomelan 
jätteidenkäsittelyalue

Iivarin metsätie 224
 01900 Nurmijärvi

avoinna ma-pe 7–19

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue
Hyötykuja 3

04400 Järvenpää
avoinna ma-pe 7–19

Löydät meidät 
Facebookista
@kiertokapula

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Touko- ja lokakuussa olemme avoinna lauantaisin klo 9–14.
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