Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä

Jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä

Sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmä
jätelautakuntaan päätettäväksi 2022

Kuljetusjärjestelmäpäätös koskee sekajätettä
ja energiajätettä.

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
Kunnan järjestämän
kuljetuksen alueita eli
Kärkölää, Orimattilan
Artjärveä ja Heinolan
haja-asutusaluetta.

Siirtymäaika kunnan
järjestämään
jätteeenkuljetukseen 3
vuotta

Biojätettä ja
pakkausjätteitä.
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Sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmä
jätelautakuntaan päätettäväksi 2022

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.
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Alueella ei ole lainvoimaista päätöstä, päätös olisi tullut
tehdä 1.5.2013 mennessä.

Päätös siirtyä kiinteistönhaltijan järjestämään
jätteenkuljetukseen 16.1.2014, 6.3.2014.

Päätös siirtyä kiinteistönhaltijan järjestämään
jätteenkuljetukseen 16.2.2017, 30.3.2017.

Hallinto-oikeus palautti uudestaan käsiteltäväksi 16.2.2016.

Hallinto-oikeus palautti uudelleen käsiteltäväksi 11.5.2018.

•Päätösesitys oli kunnan järjestämä jätteenkuljetus.

Korkein hallinto-oikeus palautti uudelleen käsiteltäväksi

•Lautakunta ei ollut perustellut miksi päätti valita

27.5.2019.

kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen.

•Päätösesitys oli kunnan järjestämä jätteenkuljetus.
•Lautakunta ei ollut arvioinut, miksi kuljetusyritysten
Rambollilta tilaama vastakkaiseen tulokseen tullut selvitys oli
oikea verrattuna virkatyönä tehtyyn selvitykseen. Jätelain 37 §
perusteet eivät täyty.
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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
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1. Alueella on tarjolla yksityisiä jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti
sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

Palvelujen saatavuus ja laatu

Hintojen kohtuullisuus

Pintakeräysastioiden kotinoutopalvelua on kaikille
saatavilla.

Alueella toimii 6 yritystä, joista käytännössä 3:lla on
valtaosa kuljetuksista.

Palvelu eivät ole kaikille sopiva: Kotinoutopalvelua ei voi
tilata saarikiinteistöille ja kantamattomien teiden varsilla
oleville asukkaille. Aluekeräyspisteet ovat mahdollisia vain
kunnan järjestämässä kuljetuksessa.

Kokonaishinta vaihtelee asukkailla kilpailutilanteen,
kiinteistön sijainnin ja kilpailutusvoiman mukaan.
Käsittelymaksuissa asiakaskohtaisia eroja, vaikka ne tulisi
perustua jätemäärään.

27. syyskuu 2022

7

2. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä
toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

•

Jätteenkuljetukseen liittymisaste on heikompi kuin kunnan järjestämässä
kuljetuksessa. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa koko alueella
vain 71 % kiinteistöistä on tilannut jätteenkuljetuksen.

•

Jätteenkuljetuksen järjestäminen haja-asutusalueilla ei kaikilla kiinteistöillä ole
mahdollista. Alueella tulee siirtyä kunnan järjestämään kuljetukseen, jotta voidaan

Jätehuollon
yleinen toimivuus

tarjota näille kiinteistöille aluekeräyspalvelua.
•

Nykyisessä järjestelmässä ei voida taata jätteenkuljetuksen toimivan
poikkeustilanteissa
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2. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä
toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
•

Biojätteen, muovi-, kartonki- ja lasipakkausjätteen ja metallin keräys siirtyy
Salpakierron kuljettamaksi porrastetusti 2023–2024. Kaksoiskuljetusjärjestelmä ei
edistä jätehuollon toimivuutta tai alueellista kehittämistä.

•

Jätehuollon
alueellinen
kehittäminen

Nykyisessä kuljetusjärjestelmässä kuljetusyritykset eivät ole kehittäneet
keräysjärjestelmiä.

•

Kunnan järjestämässä kuljetuksessa voidaan tarjota seka- ja biojätteen
monilokeropalvelua pientaloille ja laajempaa syväkeräyspalvelua taloyhtiöille.

•

Kunnan järjestämässä kuljetuksessa tyhjennysväliä voidaan optimoida asiakkaan
tarpeiden mukaan.

•

Kunnan järjestämässä kuljetuksessa hintaohjauksella voidaan ohjata asukkaita
lajittelemaan.

•

Kierrätettävien materiaalien tehokas laitosmaisen lajittelun kehittäminen edellyttää
kunnan järjestämää kuljetusta.
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2. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä
toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

•

Nykyisessä järjestelmässä jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen suuri
osuus aiheuttaa roskaantumista ja lisää jätteiden polttoa.

•

Kunnan järjestämän kuljetuksen keskitetty kilpailutus ja optimoitu reititys alentaa
CO2 päästöjä.

Ympäristövaikutukset

Kiinteistönhaltijan
järjestämä jätteenkuljetus

Kunnan järjestämä
jätteenkuljetus
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3. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutukset arvioidaan
kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien
asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.
Eri kunnissa sijaitsevien omakotitalojen keskimääräiset
jätteenkuljetuskustannukset vuonna 2021, €/v
500

Vaikutukset
kotitalouksiin
Kunnan järjestämässä
kuljetuksessa hinnat ovat
edullisemmat.
Kunnan järjestämässä
kuljetuksessa asiointi on
helpompaa ja neuvonta
tehostuu.

438

450
400

345

354

350

250

223

230

128

132

100
50

377

384

211

217

218

226

229

231

166

200
150

376

Kiinteistönhaltijan järjestämä
jätteenkuljetus

283

300

357

406

Salpakierron
kilpailuttama

0
Omakotitalo, kompostoi €/v

Kunta

Omakotitalo, ei kompostoi €/v
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248

269

3. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutukset arvioidaan
kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien
asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.
Eri kunnissa sijaitsevien kerrostalojen keskimääräiset
jätteenkuljetuskustannukset vuonna 2021, €/v
1550

Vaikutukset
kotitalouksiin

1485

1450

1373
1307

1350

Kunnan järjestämässä
kuljetuksessa hinnat ovat
edullisemmat.

1250

Kunnan järjestämässä
kuljetuksessa asiointi on
helpompaa ja neuvonta
tehostuu.

1050

1197

1150

950
850
750

917

Salpakierron
kilpailuttama

963

Kiinteistönhaltijan järjestämä
jätteenkuljetus
937

Kunta
Kerrostalo tai rivitalo, 20 huoneistoa €/v
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3. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutukset arvioidaan
kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien
asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

•

Nykyinen jätteenkuljetusjärjestelmä ei luo tarpeeksi vakaata ympäristöä
kuljetusyritysten investoinneille ja kehittämiselle. Uusien yritysten markkinoille
muutoin kuin yritysostojen kautta on vaikeaa.

•

Kunnan järjestämän kuljetuksen kilpailutuksissa huomioidaan eri kokoisten
yritysten mahdollisuudet toimia markkinoilla.

Vaikutukset yrityksiin

•

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus lisää kilpailua ja edistää markkinoiden
toimivuutta.
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3. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutukset arvioidaan
kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien
asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

•

Nykyisessä jätteenkuljetusjärjestelmässä jätehuoltoon liittymistä ei ole pystytty
edistämään alueella.

•

Nykyisessä jätteenkuljetusjärjestelmässä ympäristönsuojeluviranomaisten resurssit
riittävät valvomaan vain yksittäisiä tapauksia.

Vaikutukset
viranomaisiin

27. syyskuu 2022

14

Kuljetusjärjestelmäpäätöksen aikataulu

Selvitys
lautakuntaan
29.9.2022
Selvityksen
valmistelu

Lautakunta päättää
jätteenkuljetusjärjestelmästä
15.12.2022

•Lausunnot ja
kuuleminen
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Kiitos.

