Asukastilaisuus sekajätteen kuljetuksen järjestämisestä
19.10.2022 klo 17–18

Jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä, Lahden seudun jätehuoltoviranomainen
Toimitusjohtaja Johanna Rusanen, Salpakierto Oy

Sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmä
jätelautakuntaan päätettäväksi 2022

Kuljetusjärjestelmäpäätös koskee sekajätettä
ja energiajätettä.
Energiajätteen keräämisestä
on ehdotetttu luovuttavaksi
kuljetusjärjestelmäpäätöksest
ä riippumatta.

Päätöksenteko koskee
alueita, joissa on
käytössä kiinteistön
haltijan järjestämä
jätteenkuljetus:
Asikkala, Hollola, Lahti,
Myrskylä, Padasjoki ja Pukkila
Heinolan taajama-alue
Orimattila pois lukien
Orimattilan Artjärvi

Päätös ei koske bio- ja
pakkausjätteitä.
Päätös ei koske kunnan
järjestämän kuljetuksen
alueita eli Kärkölää,
Orimattilan Artjärveä ja
Heinolan hajaasutusaluetta.

perjantai 21. lokakuu 2022

Siirtymäaika kunnan
järjestämään
jätteenkuljetukseen 3
vuotta
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Mikä kuljetusjärjestelmäpäätös?

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Kiinteistön haltijan järjestämä
jätteenkuljetus

Jätelain ensisijainen vaihtoehto.

Sallittu vain, jos jätelain kaikki edellytykset
täyttyvät.

Salpakierto Oy kilpailuttaa jätteenkuljetuksen.
Kyseessä on kiinteistön haltijalle tarjottava
julkisoikeudellinen palvelu, josta perittävä maksu
määrätään jätetaksan mukaisesti.
Jätemaksut hyväksytään Lahden seudun
jätelautakunnan jätetaksassa.

Kiinteistön haltija sopii itse valitsemansa
kuljetusyrittäjän kanssa jätteen kuljetuksesta
järjestämästään keräyspaikasta kunnan
määräämään käsittelypaikkaan.
Kiinteistönhaltijan ja kuljetusyrittäjän välinen
yksityisoikeudellinen sopimus.
perjantai 21. lokakuu 2022
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Jätelain mukaiset ehdot nykyiselle kiinteistöhaltijan järjestämälle
kuljetukselle ei täyty.
Tulee siirtyä kunnan järjestämään kuljetukseen.

Alueella on tarjolla yksityisiä

Kiinteistön haltijan järjestämä

Kiinteistön haltijan järjestämän

jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja

jätteenkuljetus edistää jätehuollon

jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutukset

luotettavasti sekä kohtuullisin ja

yleistä toimivuutta kunnassa, tukee

arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi

syrjimättömin ehdoin, JA

jätehuollon alueellista kehittämistä eikä

ottaen erityisesti huomioon vaikutukset

aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai

kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja

ympäristölle, JA

viranomaisten toimintaan

perjantai 21. lokakuu 2022
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Kuljetusjärjestelmäpäätöksen aikataulu

Selvitys
lautakuntaan
22.9.2022
Selvityksen
valmistelu

•Lausunnot ja
kuuleminen

Lautakunta päättää
jätteenkuljetusjärjestelmästä
15.12.2022

Vapaamuotoiset kirjalliset mielipiteet
21.10.2022 mennessä
• Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101
LAHTI tai kirjaamo@lahti.fi.
• Mielipiteet tulee otsikoida "Mielipide
kuljetusjärjestelmästä”.

perjantai 21. lokakuu 2022
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Kysymyksiä kunnan järjestämästä jätteenkuljetuksesta

Loppuuko energiajätteen kerääminen?
 Energiajätteen keräämisen lopettamisesta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä.
Jätelautakunta esittää, että energiajätteen keräämisestä luovutaan vaiheittain:
• Kiinteistöillä, joilla alkaa muovipakkauksien erilliskeräys 1.8.2023 alkaen.
• Muilla kiinteistöillä 1.7.2024.
Lautakunta päättää asiasta 22.11. Energiajätteestä luopuminen ei ole sidoksissa
kuljetusjärjestelmäpäätökseen.
Miksi kunnan järjestämässä kuljetuksessa on parempi jätteenkuljetukseen liittymisaste?


Kiinteistöhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa asukas on yksin vastuussa
jätehuollosta. Kunnan järjestämässä kuljetuksessa kunta tarjoaa aktiivisesti palvelua
asukkaille ja Salpakierto kehottaa asukkaita liittymään jätteenkuljetukseen.
perjantai 21. lokakuu 2022
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Kysymyksiä kunnan järjestämästä jätteenkuljetuksesta

Saanko itse valita jäteastian tyhjennysvälin kunnan järjestämässä kuljetuksessa?
 Kyllä. Maksimityhjennysväleistä määrätään jätehuoltomääräyksissä kuten nytkin.
Saako jätteenkuljetuksen keskeyttää, jos en käytä asunto?
 Kyllä. Jätteenkuljetuksen saa keskeyttää, jos rakennusta ei käytetä asumiseen tai lomaasumiseen samoin ehdoin kuin nytkin.
Alle vuoden keskeyttämisestä ilmoitetaan Salpakierron asiakaspalveluun ja yli vuoden
keskeytystä haetaan jätehuoltoviranomaiselta.

perjantai 21. lokakuu 2022
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Kysymyksiä kunnan järjestämästä jätteenkuljetuksesta

Perustetaanko asukkaille aluekeräyspisteitä?
 Aluekeräyspisteitä perustetaan sellaisille kiinteistöille, jotka sijaitsevat saarissa tai joilla ei ole
kantavaa tieyhteyttä. Ensisijainen palvelumuoto on kuitenkin aina kotinoutoasiakkuus.
Saanko tehdä jätekimpan eli kerätä jätteitä yhteiseen astiaan naapurin kanssa?
 Kyllä. Jätekimpan voi perustaa samoin ehdoin kuin nytkin. Myös isot tiekuntien tai
venevalkamien yhteiset jäteastiat on sallittuja kuten nytkin.

perjantai 21. lokakuu 2022
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Lisätietoja
Lahden seudun jätehuoltoviranomainen:
https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto/kuljetusjarjestelmaselvitys/

SEKA- J A ENERGIAJ ÄTTEEN
KESKITETTY
KULJ ETUSJ ÄRJ ESTELMÄ
19.10.2022
Asukaswebinaari kuljetusjärjestelmästä

SISÄLTÖ
1. Mitä kunnan keskitetty kuljetusjärjestelmä tarkoittaa?
2. Mitä tarkoittaa asukkaan näkökulmasta?
3. Hintojen kehittyminen siirryttäessä kunnan keskitettyyn järjestelmään
4. Yritysten määrän kehittyminen keskitettyyn järjestelmään siirryttäessä
5. Lainsäädäntö siirtää kuljetuksia jo keskitettyyn järjestelmään

MITÄ TARKOITTAA KUNNAN
KESKITETTY KULJ ETUSJ ÄRJ ESTELMÄ?
1. Salpakierron tehtävät
•

Suunnittelee koko toimialueen urakka-alueet sekä tarjottavat palvelut ja niiden keräysvälineet

•

Kilpailuttaa jätteenkuljetukset koko toimialueellaan hankintalain mukaisesti säännöllisin väliajoin

•

Asiakasrekisterin ylläpito, asiakaspalvelu, asiakkaiden laskutus

•

Seuraa ja varmistaa kuljetuksen laadun

•

Viestintii yhtenäisesti koko aleen jätehuollosta

•

Huolehtii myös poikkeustilanteissa jätehuollon toimivuudesta

2. Yksityisen kuljetusyrityksen tehtävät
•

Tekevät konkreettisen keräystyön

•

Reitittävät voittamansa urakka-alueen

3. Lahden Seudun jätehuoltoviranomaisen tehtävät
•

Päättää kaikki jätehuollon jätemaksut
• Kohtuulliset maksut kaikille kuntalaisille asuinpaikasta riippumatta

•

Tekee poikkeamispäätökset jne. kuten nykyisinkin

KERÄYS TEHOSTUU J A PÄÄSTÖT
VÄHENEVÄT
• Samalla alueella yhtä jätejaetta ajaa enää vain yksi kuljetusyritys
•

Ajetut kilometrit yhden jätejakeen osalta vähenevät

•

Kuljetusten päästöt vähenevät

•

Asuinalueiden turvallisuus paranee

• Uusia keräysvälineratkaisuja mahdollista ottaa käyttöön
•

Monilokero

•

Syväkeräys / isot pinta-astiat, jotka tyhjennetään nosturilla

Kunnan keskitetty järjestelmä, reitit

Kiinteistönhaltijan järjestelmä, reitit

Esimerkki biojätteen urakka-alueista

MITEN SIIRTYMINEN TAPAHTUU?
• Siirtymäaika päätöksestä on lainsäädännön mukainen 3 vuotta
• Kaikki tyhjennyssopimukset päättyvät automaattisesti, kun siirrytään keskitettyyn järjestelmään
•

Asukkaan ei tarvitse irtisanoa sopimuksiaan

• Kilpailutuskokonaisuudet ja niiden sisällä olevat urakka-alueet suunnitellaan tarkemmin, kun päätös on tehty
• Urakka-alueilla kaikki kiinteistön koosto riippumatta siirtyvät samaan aikaan keskitettyyn järjestelmään
• Kaikki keräysvälineet tarroitetaan uudelleen, jotta astin tarroitus vastaa kerättävää jätejaetta
•

Esimerkiksi kaatopaikkajätettä ei ole kerätty enää vuosiin

KILPAILUTUSALUE

URAKKA-AIKA KK

URAKAN ALOITUSAJANKOHTA

Pukkila, Myrskylä, Orimattila

48 kk

1.4.2026

Kärkölä, Hollola

58 kk

1.6.2026

Asikkala, Padasjoki

48 kk

1.9.2026

Lahti

58 kk

1.11.2026

Heinola

61 kk

1.3.2027

MITÄ TARKOITTAA ASUKKAAN
NÄKÖKULMASTA?
• Asukkaat tilaavat kaikki jätehuoltopalvelut yhdestä paikasta
•

Yksi asiakaspalvelu

•

Yksi lasku jätehuollosta

•

Jätehuoltomääräysten mukaiset ilmoitukset vain yhteen paikkaan

• Tyhjennyshinnat saman kokoisille astioille samat kaikille koko kunnan alueella
• Asukkaat päättävät edelleen itse jätehuoltomääräysten mukaisesti mm.
•

Tyhjennysväleistään

•

Millaisiin keräysvälineisiin jätteensä keräävät

•

Voivat käyttää kimppa-astiaa esim. naapureiden kanssa

•

Keskeyttää tyhjennykset tarvittaessa määräajaksi

•

Asukkaat voivat edelleen käyttää olemassa olevia astioitaan keräyksessä
• Salpakierto vuokraa tarvittaessa sekajäteastian asiakkaalle

HINTOJ EN KEHITTYMINEN SIIRRYTTÄESSÄ
KUNNAN KESKITETTYYN J ÄRJ ESTELMÄÄN
•

Omakotiliiton Kunnalliset maksut omakotitaloissa 2020 -selvitys
• Asiakashinnat ovat riippuen kunnan koosta pääasiallisesti - 50 % halvemmat kunnan keskitetyssä järjestelmässä kuin
kiinteistönhaltijan järjestelmässä
• Kustannusero suhteessa ryhmän keskiarvoon: Lahti + 34 %, Hollola + 25 %, Orimattila +30 %
Hinnat alenivat
keskitettyyn
kuljetusjärjestelmään
siirryttäessä
Kärkölä

Vuosi, jolloin
siirrytty kunnan
keskitettyyn
järjestelmään

Suomen Kiinteistöliiton Indeksitalovertailun
jätehuoltomaksut vertailukaupungeissa 2021
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LISÄÄ J ÄTEHUOLTOYRITYKSIÄ
ALUEELLE
• Pirkanmaan Jätehuolto Oy (keskitetty ratkaisu 1994)
• Urakoitsijoiden määrä 24 kpl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahlfors Oy
Eerola-yhtiöt Oy
Hämeen Kuljetus Oy: Kuljetusliike Törmä Oy, Autoilija Timo Ylä-Viteli
Juha Soikka Tmi
Kipox Oy
KMV Ympäristöhuolto Oy
Kuljetus K&Y-H Oy
Kuljetusliike Finska Oy
Lassila & Tikanoja Oyj
Moukulainen Oy
Mycop Oy
Pirkan Kuljetus Oy
PSV Kuljetus Oy
PTS Kuljetus
Remeo Oy
Tampereen Autokuljetus Oy: Tmi Jarno Jokinen, Kuljetus Särkinen Ky,
Teiskon Kone & Kuljetus Oy, SPM Kuljetus Ky, Rannikko & Laakso Oy
Urakointi Ollila K
Urbaser Oy
Pirkanmaan Uusiometalli Oy

• Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
•

Alussa 3 urakoitsijaa: kaksi valtakunnallista ja yksi paikallinen yhdessä
kunnassa

•

Nykyisin 5 eri urakoitsijaa

• Salpakierto Oy
•

Urakoitsijoiden määrä 4 kpl, alueella tullut 2 uutta urakoitsijaa

•

Nykyisin kiinteistönhaltijan alueella 5 kpl yrityksiä

LAINSÄÄDÄNTÖ SIIRTÄÄ KULJ ETUKSIA
J O KESKITETTYYN J ÄRJ ESTELMÄÄN
Biojätteen, lasi-, muovi-, kartonki- ja metallipakkausten kuljetukset siirtyvät
vuodesta 2023 alkaen koko alueella keskitettyyn kuljetusjärjestelmään Salpakierto
Oy:n hoidettavaksi
•

Kuljetusten kilpailutusten tuloksia 2022
• 5 urakka-aluetta kilpailutettu -> valittu 4 eri urakoitsijaa
• Alueelle tulossa yksi täysin uusi urakoitsija

Jos kuljetusjärjestelmäpäätöstä ei tehdä:
• sekajätteen kuljetuksen järjestää jokainen kiinteistö itse
• muut jätejakeet eli bio- ja pakkausjätteet hoitaa Salpakierto

BIO- J A PAKKAUSJ ÄTTEIDEN SIIRTYMINEN
SALPAKIERRON J ÄTEKULJ ETUKSIIN
8/2023 kuljetusten
aloitus
muovipakkaukset +
energiajätekeräyksen
päättyminen 5 tai yli
huoneistoa

10/2023
kuljetusten aloitus
kartonkipakkaukset

2023

1/2024
kuljetusten
aloitus
lasipakkaukset
ja metalli

3/2024
kuljetusten
aloitus
biojäte 5 tai yli
huoneistoa

7/2024
kuljetusten
aloitus
30.6.2024
energiajätekeräy biojäte 1-4
huoneistoa
ksen
päättyminen 1- 4
huoneistoa

2024

6-7/2023
astiajakelu
muovi

8-9/2023
astiajakelu
kartonki

11-12/2023
astiajakelu
lasi ja metalli

1-2/2024
astiajakelu
biojäte 5 tai yli
huoneistoa

5-6/2024
astiajakelu
biojäte 1-4
huoneistoa

Salpakierto lähestyy 1-4 huoneiston kiinteistöjä syksyllä 2022 kompostointiin ja biojätteen erilliskeräykseen liittyen

Kompostointi
edelleen
vaihtoehtona ja
suositeltavaa

KIITOS!
Johanna Rusanen
toimitusjohtaja
johanna.rusanen@salpakierto.fi
0400 877 254

