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Kierrättämisestä helppoa



LHJ:n palvelut ja niiden rahoitus

• Biojätekeräys ja muut erilliskeräyspalvelut

– Biojätemaksu tyhjennyskohtainen hinta

– Lasin, metallin ja energiajätteen osalta 
tyhjennysmaksu

• LHJ:n järjestämä jätehuolto (n. 30 % 
kiinteistöistä

– Aluekeräysmaksu

• Lakisääteiset palvelut (hyötyjätehuolto, 
vaarallisten jätteiden keräys sekä 
neuvonta ja tiedotus)

– Ekomaksu

• Jätekeskus ja asemat

– Jätteen käsittelymaksut (painoperusteisia ja 
tilavuuteen perustuvia)

• Noutopalvelu Pärinä

– Palvelu ja käsittelymaksu



Biojätteen keräys

• Kunnan järjestämä keräys 12/14 kuntaa (Sastamala ja Loimaa 
kiinteistön haltijan järjestämä)

• Keräysvelvoite jätehuoltomääräyksissä

– 20 kg viikossa tai 5 huoneistoa tai enemmän taloyhtiöissä

• Käsittelypaikka Envor Biotech Oy, Forssa - kilpailutetaan

• Kuljetukset LHJ:n järjestämässä kilpailuun vuonna 2014
– Viimeksi sopimus 4+1 vuotta

• Liittyneisyys keräykseen ~ 100% kunnan järjestämällä alueella
– Kompostoivia jonkin verran

• Yhdenmukainen hinnoittelu kaikille asiakkaille kunnan 
järjestämässä mallissa

• Loimaalla LHJ:n paikkaava keräys jatkuu 2014 elokuun loppuun

• Sastamalassa paikkaava keräys päättyi elokuun 2013 lopussa



Biojätteen keräys

• LHJ:n kokemuksia

– Haasteellisia kunnan järjestämässä (lisää 
kustannuksia) – miten hoituu kiinteistön 
haltijan järjestämässä?

• pienet kunnat, joissa vähän asiakkaita

• keskusta-alueen ulkopuolella olevat kiinteistöt

• Ympärivuoden viikon välein tyhjennys koko 
toimialueelle jätehuoltomääräysten mukaisesti

– Oripään ja Pöytyän Yläneen alue jää 
Loimaan ”taakse” syksystä 2014 

• hoitaminen jatkossa nostaa koko järjestelmän 
kustannuksia



• Kilpailutilanne kiinteistön haltijan 
järjestämässä jatkossa

– Löytyykö useampi tarjoaja

– Löytyykö palvelua kaikille asiakkaille

• Valvonta kiinteistön haltijan järjestämässä

– Jätelautakunnalla rekisterinpitovelvoite

– Jätehuollon valvontaviranomainen 
kehoittaa/määrää keräyksen ulkopuolella olevat 
järjestelmään

• Miten syrjässä olevat asiakkaat, jotka eivät saa tarjousta 

hoidetaan? Määrätään kompostoimaan?



LHJ:n paikkaava 
jätteen keräys
• ”Jokaisen asuin ja vapaa-ajan kiinteistön on liityttävä järjestettyyn 

jätteen kuljetukseen”

• LHJ:n toimialueella sekajätteen keräys tapahtuu kiinteistön haltijan 
järjestämänä jätteen kuljetuksena 

– ensisijainen järjestelmä, johon on ohjattu kiinteistöjä 90-luvulta lähtien

• LHJ:n paikaava keräys on kiinteistöille, jotka eivät ole tehneet 
jätteenkuljetussopimusta kuljetusyrityksen kanssa

– LHJ on kilpailuttanut kuljetukset määräajoin

• 70 % n. 28 000 kiinteistöä tehnyt sopimuksen suoraan 
jätteenkuljettajan kanssa

• 30 % n. 14 000 kiinteistöä on liitetty paikkaavaan keräykseen 
– Eivät ole syystä tai toisesta tehneet sopimusta

• ~ 100% liittymisaste järjestettyyn jätehuoltoon varmistettu
– Joitain yksittäisiä on voinut jäädä ulkopuolelle + kuntien vapauttamat kiinteistöt



• Hoidetaan käytännössä

1. Kiinteistölle toimitettu jäteastia

2. Kiinteistö liittyy jäteaseman käyttäjäksi

• Laskutetaan vuosimaksuna, joka 
sisältää 

– Kuljetuksen ja käsittelyn

– Jäteastian

• Jätelautakunta päättänyt 
vuosimaksun jätetaksassa

LHJ:n paikkaava 
jätteen keräys



Kuljetusjärjestelmä-
päätöksen jälkeen
• Jätelautakunta päättänyt 

kuljetusjärjestelmästä 11.6. kokouksessaan

– Koko LHJ:n toimialueella kiinteistön haltijan 
järjestämä jätteen kuljetus

• Paikkaavan järjestelmän purkaminen

– Kiinteistön haltijan järjestämän kuljetuksen pitää 
toimia -> paikkaavaa keräystä ei tarvita

– Purkamisaikataulu ?
• Jätelautakunta -> siihen tahtiin kuin urakat loppuu

• LHJ:n hallituksen esitys, ettei pureta ennen kuin valitukset 
hallinto-oikeudessa on käsitelty



Paikkaavan keräyksen 
purun vaikutukset
• Asiakas

– Noin 14 000 kiinteistön osalta LHJ:n järjestämä keräys 
päättyy

– Pitää tehdä sopimus jätteen kuljettajan kanssa

– Tekeekö sopimusta / saako palvelua

• Tyypillinen tilanne: kiinteistö on haluton tekemään 
sopimusta ja on siksi liitetty pakolla järjestelmään

• Yrittäjä

– Sopimusten teko paikkaavan järjestelmän asiakkaiden 
kanssa

– Palvelun tarjoaminen kaikille

• Hankalat tieyhteydet

• Maksuvaikeuksissa olevat

• Järjestelmään liittymishaluttomat keräyksen piiriin



• LHJ

– Jäteastioiden kerääminen kiinteistöiltä

– Tiedottaminen ja asiakaspalvelu syö valtavasti 
resursseja

– Miten katetaan järjestelmän purusta aiheutuvat 
kustannukset?

• Kunta

– Valvontaan lisää työtä

• Jätelautakunta valvoo liittymistä

• Kunnan jätehuoltoviranomainen kehottaa/määrää 
kiinteistöjä liittymään keräykseen (arviolta 10 000 
kiinteistön viime kädessä uhkasakkomenettely)

Paikkaavan keräyksen 
purun vaikutukset



• Yleinen

– Liittyneisyys jätehuoltoon laskee

– Roskaantuminen lisääntyy sekä kierrätyspisteillä 
että maastossa

– Miten hoidetaan kiinteistöt, jotka eivät halua/saa 
palvelua? 

– Lainmukaisuuden täyttyminen?

• -> kuljetusjärjestelmän käsittely uudelleen?

– Paikkaavan järjestelmän rakentaminen uudelleen?

Paikkaavan keräyksen 
purun vaikutukset



Jätelaki 36 ja 37 §

• Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 36 §
– Kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus, jollei 

37 tai 41 §:stä muuta johdu (kunnan järjestämä 
jätteenkuljetus).



Jätelaki 36 ja 37 §

• Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus 37 §
– Kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään 

kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen 
kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus), jos:

– 1) näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää 35 §:n 2 momentissa säädetyt 

edellytykset;

– 2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, 
tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle;

– 3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi 
ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä 
yritysten ja viranomaisten toimintaan.

– Kunta voi päättää, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus 
koskee lajiltaan tai laadultaan tietyntyyppistä jätettä.

– Kunnan on seurattava ja valvottava 1 momentissa tarkoitetun 
päätöksen täytäntöönpanoa ja sen edellytysten täyttymistä sekä 
tarvittaessa käsiteltävä jätteenkuljetusta koskeva asia uudelleen.



Katso lisää: lhj.fi tai ota yhteyttä neuvonta@lhj.fi


