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Päivittäisjätteiden kuljetusjärjestelmä kunnassa
Aluekeräyspisteiden lukumäärä kunnassa
Kunnan alueelle on järjestetty aluekeräyspisteitä, jotka on tarkoitettu niiden kiinteistöjen jätehuollon
järjestämiseen, joille jäteautoilla ei pääse.

Rinki pisteiden lukumäärä kunnassa
Rinki-ekopisteissä otetaan vastaan tuottajavastuun alaisia kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkauksia.

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä kunnassa
Seka-, energia-, ja biojätekertymien prosentuaaliset osuudet kunnassa
Kunnan jätekertymästä (seka+energia+bio) lasketut sekajäte / energiajäte / biojäte %-osuudet

Roinaralli-keräyskierrospäivien lukumäärä kunnassa
Roinaralli kiertää kesäisin jokaisessa kunnassa erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Kierroksella
vastaanottaen kotitalouksien vaarallisia jätteitä, metalliromua ja sähkölaitteita.

Isojen jäte-erien noutopalveluiden saatavuus kunnassa
Lava- ja säkkipalvelut rahoitetaan jäte- ja kuljetusmaksuilla. Lava- ja suursäkkipalvelujen hinnat perustuvat PäijätHämeen jätelautakunnan hyväksymään taksaan.

Suursäkkipalvelun saatavuus kunnassa
Lava- ja säkkipalvelut rahoitetaan jäte- ja kuljetusmaksuilla. Lava- ja suursäkkipalvelujen hinnat perustuvat PäijätHämeen jätelautakunnan hyväksymään taksaan.

Jäteasemien lukumäärä kunnassa
Jäteasemilla otetaan vastaan remonttijätteet, muuttojätteet, huonekalut, vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja
puutarhajätteet. Lisäksi otetaan vastaan kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia sekä paperia ja tekstiilejä.

Lääkejätteiden vastaanottopisteiden lukumäärä kunnassa
Lääkejätteitä vastaanotetaan kunnan apteekeissa apteekkien aukioaikojen mukaisesti.

Erillisten metalliromukeräyslavojen lukumäärä kunnassa
Kunnan alueella kerätään metalliromua (myös suurikokoiset kappaleet) erillisellä keräyspisteellä.

Vaarallisten jätteiden keräyskonttien lukumäärä kunnassa
Kunnan alueella vastaanotetaan akut, paristot, loisteputket, kiinteät öljyiset jätteet, käytetyt voiteluöljyt, maalit,
liimat, lakat, aerosolit, jäähdytin-, kytkin- ja jarrunesteet) vaarallisten jätteiden keräyskonttiin.

Serristoppien lukumäärä kunnassa
SERRISTOPPI on jätteiden vastaanottopiste Lahden kauppatorilla, jossa kotitalouksilta vastaanotetaan
kuukausimarkkinoiden yhteydessä maksutta loisteputket, energiansäästölamput, pienet sähkölaitteet, paristot ja
vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat kosmetiikkatuotteet.

Lakisääteisten neuvontapalveluiden saatavuus kunnassa
Jäteneuvonta (palvelu- ja lajitteluneuvonta) on omistajakuntien Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle osoittama
lakisääteinen palvelutehtävä, joka kustannetaan ekomaksukertymästä.

Jätehuoltoviranomaispalvelujen saatavuus kunnassa
Päijät-Hämeen jätelautakunta on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen. Jätelautakunta seuraa jätehuollon
tilaa ja jätelainsäädännön toteutumista toimialueellaan.
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1.

Palvelut asukkaille – yhteenveto
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2.
Kiristyvät jätteen kierrätysvaatimukset ja miten niihin
vastataan
2.1 Lainsäädäntömuutokset
EU:ssa on kesällä 2018 hyväksytty jätedirektiivin muutokset, jotka pitää panna täytäntöön jäsenvaltioissa
kesään 2020 mennessä. Suomessa on käynnistetty jätelain uudistaminen direktiivin pohjalta. Hallituksen
esitys jätelain muutoksesta tulee lausunnoille syystalvella 2019 ja sen arvioidaan tulevan voimaan
heinäkuussa 2020.
Uudistetun jätedirektiivin mukaan yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää
-

50 prosenttia vuonna 2020
55 prosenttia vuonna 2025
60 prosenttia vuonna 2030
65 prosenttia vuonna 2035.

Myös pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat: kaikesta pakkausjätteestä tulee kierrättää 65 prosenttia
vuoteen 2025 ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi eri pakkausjätteille on asetettu
materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet. Haastavimpia Suomelle ovat muovi- ja puupakkausjätteen
kierrätykselle asetetut tavoitteet.
Direktiivi sisältää myös erilliskeräysvelvoitteet. Jäsenvaltioiden on perustettava erilliskeräys biojätteelle
(2024) kotitalouksien vaaralliselle jätteelle (2025) ja tekstiilijätteelle (2025). Suomessa vaarallisen jätteen
erilliskeräys on jo järjestetty. Erilliskeräys voidaan toteuttaa jätteen keräyksenä suoraan kotitalouksista,
jätteen tuonti- ja vastaanottojärjestelminä tai muina keräysjärjestelyinä esim. aluekeräys. Biojätteen osalta
myös kotikompostointi on mahdollista. Erilliskeräystä koskeva velvoite edellyttää, että erityyppinen ja
ominaisuuksiltaan erilainen jäte pidetään erillään, mutta tietyt jätelajit voidaan kerätä yhdessä, edellyttäen,
että tämä ei estä laadukasta kierrätystä tai jätteen muuta hyödyntämistä jätehierarkian mukaisesti.
Kiristyvien kierrätystavoitteiden saavuttaminen on erittäin haastavaa ja vaatii monenlaisia toimia.
Ympäristöministeriö on selvittänyt JÄTEKIVA-hankkeessa yhdyskuntajätteen kierrätyksen lisäämisen
mahdollisia toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia. Selvityksessä esille tulleet keskeiset toimenpiteet:
-

Yhdyskuntajätehuollon vastuiden tiivistämien ja yhteistyö
• tuottajavastuun kehittäminen
• kiinteistönhaltijan järjestämä jätekuljetus pois kohtuullisen siirtymäajan jälkeen

-

Erilliskeräyksen lisääminen
• korkeaan kierrätysasteeseen (65 %) päästään vain keräämällä hyötyjakeita kaikilta kiinteistöiltä
ja samanaikaisesti lajittelutehokkuuden on kasvettava merkittävästi.
• tarvitaan monipuolisia keräysjärjestelyitä kuten monilokeroita, kimppakeräyksiä, aluekeräyksiä,
jäteasemien keräyksiä jne.

-

hallinto-, palvelu- ja elinkeinoelämän hyötyjätteille tarvitaan velvoiterajat ja lajittelutehokkuuden
nostoa
• keräys taajamista ja erilliskeräyksen rajana syntyvä jätemäärä kg/vko jätejakeittain

-

Lajittelutehokkuuden nosto jäteneuvonnan resurssointia lisäämällä
• neuvontavastuut määritettävä
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-

Jätepunnitukset ja kannustava jätetaksa
• kunta ei voi määrätä jätepunnituksista kiinteistönhaltijan järjestämässä kuljetuksessa eikä ottaa
käyttöön ohjaavaa jätetaksaa (esim. sekajätehinnalle katetaan osa hyötyjätteiden
keräyskustannuksista)
• painoperusteinen PAYT-järjestelmä on tehokas, mutta kallis ja vaatii jatkuvaa panostusta
neuvontaan

2.2 Jätteenkeräyksen ja -käsittelyn tulevaisuuden suunnitelmat toimialueella
PHJ:n alueella yhdyskuntajätteestä kierrätettiin v. 2018 arvioilta n. 43 % (kotikompostointi mukana
arviossa). Kierrätysprosentti on vain suuntaa antava, sillä jätemäärätiedoissa on paljon epävarmuuksia.
Nykytilassa noin puolet toimialueen asukkaista on mukana biojätteen keräyksessä. Kotikompostointia
selvitettiin PHJ:n toimesta 2018. Selvityksen mukaan n. 60 % asukkaista ilmoitti laittavansa biojätteet
kompostiin. Uusilla omakotialueilla kompostointi oli vähäisempää, n. 49 % ilmoitti laittavansa biojätteet
sekajäteastiaan. 92 % vastaajista piti biojätteen lajittelua ja erilliskeräystä tai kompostointia tärkeänä.
Laajentamalla biojätteen erilliskeräystä taajama-alueiden pienkiinteistöille, biojätettä on mahdollista saada
n. 1000 - 2000 tonnia lisää. PHJ on käynnistämässä v. 2019 aikana keräyskokeilun, jossa etsitään
kustannustehokasta keräysmallia pienkiinteistöjen biojätekeräykseen. Biojätekeräyksen laajentamista
vapaaehtoisesti kunnan järjestämällä kuljetusalueella mm. Orimattilan, Heinolan ja Kärkölän taajamissa
myös selvitetään.
PHJ on investoinut LATE-lajittelulaitokseen, jossa voidaan mekaanisesti erotella jätevirrasta
materiaalikäyttöön soveltuvia jätelajeja, kuten metallia, muovia ja kartonkia. Erityisesti energiajätteestä
saadaan hyviä kierrätykseen kelpaavia raaka-aineita. PHJ on sopinut muovipakkausten tuottajayhteisön
Suomen Uusiomuovi Oy:n kanssa yhteistyöstä, jossa PHJ:n alueella pakkausmuovia voidaan kerätä osana
energiajätettä ja lajitella laitoksessa. Lajiteltu muovi toimitetaan kierrätykseen. Kierrätykseen toimitettavan
määrän on arvioitu olevan n. 1800 tonnia vuosi, kun RINKI-ekopisteiltä kerättiin v. 2018 n. 280 tonnia
muovia. Energiajätteestä voidaan erotella mekaanisesti myös kartonkia. Toimintamalli on jo käytössä ja sitä
kehitetään.
PHJ on mukana muiden kunnallisten jätelaitosten kanssa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n käynnistämässä
Telaketju-hankkeessa, jossa tavoitteena on organisoida poistotekstiilien keräysverkosto, alueellinen
esilajittelu ja rakentaa tekstiilien pilot-jalostuslaitos Turun seudulle. Poistotekstiilien keräys voisi alkaa
Päijät-Hämeessä v. 2020 aikana. Keräysmäärä olisi arviolta n. 2000 tonnia.
Kaaviossa on skenaario (2019-2020), jossa muovit lajitellaan kotitalouksien energiajätteestä laitosmaisesti.
Energiajätteen muoveista (kuten RINKI-ekopisteidenkin muoveista) n. 60 % on kierrätykseen tällä hetkellä
soveltuvia. Tämä malli ei aiheuta kotitalouksille lisäkustannuksia nykyiseen verrattuna ja palvelutaso on
joka kiinteistöllä. Skenaariossa 2023 kierrätysaste on 53 % ja siinä myös sekajätteestä lajitellaan
laitosmaisesti muoveja ja kartonkia kierrätykseen ja biojätteen keräys on ulotettu taajamien
pienkiinteistöille. Jotta päästään tavoiteltuun 55 %:n kierrätysasteeseen v. 2025, on myös
lajittelutehokkuuden kasvettava.
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3.

Jätehuollon toimijoiden yhteistyö

Kunnan tehtävänä on huolehtia jätehuollon järjestämisestä eli vastata jätehuoltopalveluiden tilaamisesta
yhtiöstä. Tämän lisäksi kunta omistajaohjaa jäteyhtiötä. Jäteyhtiö vastaa operatiivisen toiminnan
suunnittelusta linjausten mukaisesti. Jätehuoltoviranomainen vastaa jätehuollon viranomaistehtävistä ja
sen jätelakiin perustuvaa päätöksentekoa ei voida sitoa kuntien välisin sopimuksin tai palvelutasotyössä.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo muita toimijoita ja jätelain ja jätehuoltomääräyksien
noudattamista.

Jätehuoltotoimijoiden roolit (Kuntaliitto 2016. Opas jätehuollon omistajaohjaukseen. Yhteinen
jätehuoltomme – vastuut ja yhteistyö)
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4.

Asumisessa syntyvän seka- ja energiajätteen keräys ja kuljetus

4.1 Seka- ja energiajätteen keräys kiinteistöiltä
Kaikkien käytössä olevien kiinteistöjen on tilattava jätteenkuljetus päivittäisessä asumisessa syntyvän
jätteen kuljetukseen. Jätteenkuljetus kiinteistöltä on ensisijainen liittymismuoto. Asukkaat voivat järjestää
jätteenkuljetuksen myös yhdessä naapurinsa tai esimerkiksi yksityistiekuntansa kanssa. Liittymisaste
vaihtelee eri kuntien välillä.

Jätteenkuljetukseen liittyneet kiinteistöt kunnittain
Valtaosassa aluetta on koko kunnan alueella kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Päijät-Hämeen
jätelautakunta on 16.2.2017 päättänyt, että kiinteän jätteen jätteenkuljetus järjestetään kiinteistönhaltijan
järjestämänä. Tästä päätöksestä on pois suljettu jo aiemmin kunnan järjestämäksi kuljetusalueeksi päätetty
Heinolan ja Sysmän haja-asutusalue, Orimattilan Artjärvi, Kärkölä ja Heinolan ja Orimattilan taajama-alueen
biojäte. Korkein hallinto-oikeus on palauttanut kuljetusjärjestelmän uudelleen päätettäväksi Päijät-Hämeen
jätelautakunnalle toukokuussa 2019.
Alla olevissa kunnissa on kokonaan tai osassa kuntaa kunnan järjestämää seka- ja energiajätteen kuljetusta.

Heinola
Heinolan taajamassa on seka- ja energiajätteen osalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, missä
asukas sopii valitsemansa kuljetusliikkeen kanssa jätteenkuljetuksesta.
Heinolan haja-asutusalueella on energia- ja sekajätteelle kunnan järjestämä jätteenkuljetus, missä PäijätHämeen Jätehuolto Oy on kilpailuttanut jätteenkuljetukset ja astiantyhjennyksiä hoitaa urakoitsija.

Kärkölä
Kärkölässä on energia- ja sekajätteelle kunnan järjestämä jätteenkuljetus, missä Päijät-Hämeen Jätehuolto
Oy on kilpailuttanut jätteenkuljetukset ja astiatyhjennyksiä hoitaa urakoitsija.
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Orimattila
Artjärvellä on kunnan järjestämä seka- ja energiajätteen jätteenkuljetus, missä Päijät-Hämeen Jätehuolto
Oy on kilpailuttanut jätteenkuljetukset ja astiatyhjennykset hoitaa urakoitsija. Muualla Orimattilassa on
seka- ja energiajätteen osalta kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus

Sysmä
Sysmän taajamassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, missä asukas sopii valitsemansa
kuljetusliikkeen kanssa jätteenkuljetuksesta.
Sysmän haja-asutusalueella on energia- ja sekajätteelle kunnan järjestämä jätteenkuljetus, missä PäijätHämeen Jätehuolto Oy on kilpailuttanut jätteenkuljetukset ja astiatyhjennyksiä hoitaa urakoitsija.
Kunnan järjestämässä kuljetuksessa tyhjennysten hinnoista päättää jätelautakunta jäteyhtiön esityksestä ja
kiinteistönhaltijan järjestämässä kuljetuksessa kuljetusyritys. Kiinteistönhaltijan järjestämän
jätteenkuljetuksen alueilla astiatyhjennyksien hinnat vaihtelevat asiakaskohtaisesti. Kunnan järjestämän
kuljetuksen alueella kuljetushinnat vaihtelevat kunnittain.

4.2 Aluekeräyspisteet seka- ja energiajätteelle
Kunnan järjestämän kuljetuksen alueella voi toissijaisesti liittyä aluekeräyspisteasiakkaaksi.
Aluekeräyspisteet ovat tärkeä osa asukkaiden palvelua, jos kiinteistölle ei pääse keräyskalustolla. Liittymistä
aluekeräyspisteasiakkaaksi ei ole tällä hetkellä rajoitettu. Aluekeräyspisteitä voi perustaa myös
kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueelle, mikäli kiinteistönhaltija ei pysty jätehuoltoa
muuten järjestämään. Tällä hetkellä ei ole tiedossa tarvitseeko kiinteistönhaltijan järjestämän
jätteenkuljetuksen alueelle perustaa aluekeräyspisteitä. Aluekeräyspisteenä voi toimia myös esimerkiksi
jäteasema, jos uudesta palvelumuodosta päätetään jätehuoltomääräyksissä ja jätetaksassa. Tämä on
palvelutasoltaan heikoin ja asukkaalle edullisin palvelutaso.

Heinola
Heinolassa aluekeräyspisteasiakkaita oli vuonna 2018 yhteensä 1456 kpl. Aluekeräyspisteiden astiat
tyhjennetään pääsääntöisesti talvisin kaksi kertaa ja kesäisin kolme kertaa viikossa. Aluekeräyspisteitä
siivotaan tarpeen mukaan.

Heinolan aluekeräyspisteet
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Kärkölä
Kärkölässä on yksi aluekeräyspiste, joka on tarkoitettu niiden kiinteistöjen jätehuollon järjestämiseen, joille
ei pääse jäteautoilla. Vuonna 2018 ei ollut yhtään aluekeräyspisteasiakasta.

Kärkölän aluekeräyspiste

Orimattila
Orimattilan Artjärvellä on kolme aluekeräyspistettä. Orimattilan Artjärvellä aluekeräyspisteasiakkaita oli
vuonna 2018 yhteensä 134 kpl. Aluekeräyspisteitä siivotaan tarpeen mukaan.

Artjärven aluekeräyspisteet

Sysmä
Sysmän haja-asutusalueella on 19 aluekeräyspistettä. Aluekeräyspisteasiakkaita oli vuonna 2018 yhteensä
3797 kpl. Aluekeräyspisteitä siivotaan tarpeen mukaan.
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Sysmän aluekeräyspisteet

5.

Jätteiden lajittelu ja erilliskeräys

5.1 Jätteiden erilliskeräys kiinteistöiltä
Pientalot ja vapaa-ajan asunnot, kerrostalot tai rivitalot, joissa alle 10 asuntoa

•
•
•

Sekajäte
Energiajäte
Paperi kerätään maksutta kerros- ja rivitaloalueilla, keräysvelvoite ei koske
pientaloja

Pienkiinteistöille suositellaan biojätteen kotikompostointia.
Kerrostalot, joissa vähintään 10 asuntoa
Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Lahden ja Orimattilan asemakaava-alue. Velvoite ei koske Orimattilan Artjärveä ja Hollolan Hämeenkoskea.

•
•
•
•
•
•
•

Sekajäte
Energiajäte
Biojäte
Kartonki
Metalli
Lasi
Paperi kerätään maksutta kerros- ja rivitaloalueilla, keräysvelvoite ei koske
pientaloja
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Lisäksi Lahden alueella on vapaaehtoista muovin kiinteistökohtaista erilliskeräystä.
3500
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hyötyjätteen keräys ja talteenotto alueella. Määrissä on huomioitu kiinteistökohtainen keräys, Rinkiekopisteet (aiemmin PHJ:n ekopisteet), jäteasemakeräys ja lajittelussa seka- ja energiajätteen seasta
materiaalihyödynnettäväksi saatu jäte.

Erilliskeräys kiinteistöillä verrattuna erilliskeräysvelvoitteen piirissä oleviin kiinteistöihin vuonna 2018.
Tarkastelussa on otettu huomioon, kohdistuuko kuljetustieto sellaiselle kiinteistölle, jolla on
erilliskeräysvelvoitteen piiriin kuuluva rakennus.

Tyhjennyskohteiden määrä verrattuna erilliskeräysvelvoitteen piirissä oleviin rakennuksiin vuonna 2018.
Tarkastelussa on otettu huomioon määrät.
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Valtaosassa aluetta on koko kunnan alueella kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Alla olevissa
kunnissa on kokonaan tai osassa kuntaa kunnan järjestämää biojätteen kuljetusta.

Heinola
Biojätteen osalta on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, missä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on
kilpailuttanut jätteenkuljetukset ja astiatyhjennykset hoitaa urakoitsija.

Kärkölä
Kärkölässä on kunnan järjestämä kuljetus. Biojätteen tai pakkausjätteiden keräyspalvelua ei tarjota tällä
hetkellä.

Orimattila
Biojätteen osalta Orimattilan taajamassa on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus, missä PäijätHämeen Jätehuolto Oy on kilpailuttanut jätteenkuljetukset ja astiatyhjennykset hoitaa urakoitsija.
Biojätteen kuljetuksessa on mukana myös kiinteistöjä, joissa on vähemmän kuin 10 huoneistoa.

5.2 Hyötyjätteen alueellinen keräys
Pakkausjätteen tuottajien tulee järjestää pakkauskartongin, pienmetallin, pakkauslasin ja pakkausmuovin
keräys. Keräys on järjestetty Rinki-ekopisteissä. Lisäksi pisteissä kerätään paperia ja osassa tekstiilejä.
Mikäli ekopisteitä ei ole kunnan mielestä tarpeeksi, PHJ voi täydentää ekopisteverkostoa ylimääräisillä
pisteillä. Päätöksen pakkausjätteen keräyksen täydentämisestä tekee jätelautakunta. Nykyisellään PHJ
täydentää keräystä ottamalla vastaan jäteasemilla pakkauskartonkia, pakkauslasia sekä pienmetallia. PHJ
täydentää metallin keräystä keräämällä metallia metallilavoilla Orimattilan Artjärvellä, Pukkilassa ja
Myrskylässä.
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Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen Rinki-ekopisteet

6.

Sako- ja umpikaivolietteiden keräys ja käsittely

Sako- ja umpikaivolietteissä on käytössä koko toimialueella kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus.
Jätelautakunnan kuljetusjärjestelmäpäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallintooikeus antaa asiasta päätöksen syksyllä 2019.
Kaikkien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen, joilta syntyy sako- ja umpikaivolietteitä, on tehtävä sopimus
lietteen tyhjentämisestä ELY-keskukseen rekisteröidyn jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Sakokaivot ja
pienpuhdistamot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Umpikaivot on tarkistettava kerran
vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista. Lietteen
vastaanotto on järjestetty kuntien puhdistamoilla.
Jätteenkuljetusyritysten toiminnan ja lietteiden seurannan kannalta on ongelmallista, että puhdistamoiden
vastaanottoaluetta ei ole määritelty PHJ:n ja puhdistamojen sopimuksessa. Tämä aiheuttaa saman kunnan
asukkaille vaihtelua sako- tai umpikaivon tyhjennysmaksun käsittelymaksuosuudessa.
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7.

Jäteasemat

PHJ:n toimialueella on 7 palvelualuetta, joilla jokaisella on jäteasema. Kaikki PHJ:n palvelut ovat kaikkien
vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden käytettävissä kuntarajoista välittämättä.

Kuntin jäteaseman 25 km:n vaikutusalue.
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Jäteasemilla otetaan vastaan muut kuin kotitaloudessa syntyvät päivittäiset talousjätteet. Tällaisia ovat
rakennus- ja remonttijätteet, muuttojätteet, huonekalut, vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja
puutarhajätteet. Jäteasemilla järjestetään pakkausjätteen Rinki-ekopisteiden täydentävää keräystä
kartonki-, lasi- ja metallipakkausten osalta. Lisäksi jäteasemilla otetaan vastaan kartonki-, lasi- ja
metallipakkauksia sekä paperia ja tekstiilejä. Jäteasema PILLERIllä ja kiertävästi jolloin toisella jäteasemalla
tehdään vuosittain asiakastyytyväisyyskysely. Jäteasemat palvelevat myös pienyrityksiä.
Asiakasmäärät (kpl)
Asiakastyytyväisyyskyselyt (ka, 1-5)
Jätemäärät (tonnia)
Kierrätysaste (%)

2016
2017
2018
141 000 160 000 167 000
4,4
4,4
4,4
25 000
27 000
28 900
79
79
79

Tietoa jäteasemista

7.1

Asikkalan palvelualueen jäteasema

Asikkalan jäteasemalla otetaan jätteitä vastaan 1m3 henkilöauto-, peräkärry- ja pakettiautokuormina.
Jäteasema on avoinna arkisin tiistaisin ja torstaisin klo 12–18, lisäksi huhti-lokakuussa lauantaisin klo 10–14.
Jäteaseman asiakasmäärä on kasvanut vuosi vuodelta (v. 2010 n. 5 200 kpl, v. 2018 n. 12 700 kpl). Myös
jäteasemalla vastaanotettu jätemäärä on kasvanut (v. 2010 500 tonnia, v. 2018 n. 1 600 tonnia).
Jäteaseman kierrätysaste vuonna 2018 oli 81 %. Jäteasemien kierrätettäviin jätteisiin lasketaan
vastaanotettavat jätteet pois lukien energiajäte, sekajäte, asbesti ja erityisjätteet.

7.2 Heinolan palvelualueen jäteasema
Heinolan jäteasemalla otetaan jätteitä vastaan 1m3 henkilöauto-, peräkärry- ja pakettiautokuormina.
Jäteasema on avoinna arkisin maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12–18, lisäksi huhtilokakuussa parittoman viikon lauantaisin klo 10–14. Jäteaseman asiakasmäärä on kasvanut vuosi vuodelta
(v. 2010 n. 11 000 kpl, v. 2018 n. 18 700 kpl). Myös jäteasemalla vastaanotettu jätemäärä on kasvanut (v.
2010 2 200 tonnia, v. 2018 n. 2 600 tonnia). Jäteaseman kierrätysaste vuonna 2018 oli 80 %.

7.3 Hollolan palvelualueen jäteasema
Hollolan jäteasema on avoinna arkisin maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 7-20 ja lauantaisin
klo 10-15. Hollolan jäteasema palvelee lähijäteasemana Kärkölän asukkaita. Jäteaseman asiakasmäärä on
kasvanut vuosi vuodelta (v. 2010 n. 8 000 kpl, v. 2018 n. 17 000 kpl). Myös jäteasemalla vastaanotettu
jätemäärä on kasvanut (v. 2010 1 700 tonnia, v. 2018 n. 2 700 tonnia). Jäteaseman kierrätysaste vuonna
2018 oli 85 %.

7.4

Lahti, jäteasema PILLERI

Jäteasema PILLERIllä Kujalan jätekeskuksessa Lahdessa otetaan vastaan jätteitä henkilöauto-, peräkärry- ja
pakettiautokuormina ilman määrärajaa. Jäteasema on avoinna arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-20
ja lauantaisin klo 10-15. Jäteaseman asiakasmäärä on kasvanut vuosi vuodelta (v. 2010 n. 50 000 kpl, v.
2018 n. 91 000 kpl). Myös jäteasemalla vastaanotettu jätemäärä on kasvanut (v. 2010 9 900 tonnia, v. 2018
n. 18 000 tonnia). Jäteasemaa uudistettiin v. 2018, mm. lavapaikkoja lisättiin. Jäteaseman kierrätysaste
vuonna 2018 oli 77 %.
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7.5 Orimattilan palvelualueen jäteasema
Orimattilan jäteasemalla otetaan vastaan jätteitä 1m3 henkilöauto-, peräkärry- ja pakettiautokuormina.
Orimattilan jäteasema palvelee lähijäteasemana myös Myrskylän ja Pukkilan asukkaita. Jäteasema on
avoinna arkisin tiistaisin ja torstaisin klo 1-18 ja lauantaisin klo 10-14, lisäksi huhti-lokakuussa maanantaisin
ja perjantaisin klo 12-18. Jäteaseman asiakasmäärä on kasvanut vuosi vuodelta (v. 2010 n. 9 100 kpl, v.
2018 n. 17 000 kpl). Myös jäteasemalla vastaanotettu jätemäärä on kasvanut (v. 2010 1 500 tonnia, v. 2018
n. 2 300 tonnia). Aukioloaikaa lisättiin v. 2019 kasvaneen asiakasmäärän vuoksi. Jäteaseman kierrätysaste
vuonna 2018 oli 80 %.

7.6 Padasjoen palvelualueen jäteasema
Padasjoen jäteasemalla otetaan vastaan jätteitä 1m3 henkilöauto-, peräkärry- ja pakettiautokuormina.
Jäteasema on avoinna arkisin tiistaisin ja torstaisin klo 12–18, lisäksi huhti-lokakuussa lauantaisin klo 10–14.
Jäteaseman asiakasmäärä on kasvanut vuosi vuodelta (v. 2010 n. 3 800 kpl, v. 2018 n. 5 500 kpl). Myös
jäteasemalla vastaanotettu jätemäärä on kasvanut (v. 2010 400 tonnia, v. 2018 760 tonnia). Jäteaseman
kierrätysaste vuonna 2018 oli 85 %.
Jäteaseman yhteydessä on Padasjoen 4H-yhdistyksen kierrätyskeskus. PHJ osallistuu kierrätyskeskuksen
kustannuksiin.

7.7 Sysmän palvelualueen jäteasema
Sysmän jäteasemalla otetaan vastaan jätteitä 1m3 henkilöauto-, peräkärry- ja pakettiautokuormina.
Jäteasema on avoinna arkisin tiistaisin ja torstaisin klo 12–18, lisäksi huhti-lokakuussa lauantaisin klo 10–14.
Jäteaseman asiakasmäärä on kasvanut vuosi vuodelta (v. 2010 n. 2 700 kpl, v. 2018 n. 5 000 kpl). Myös
jäteasemalla vastaanotettu jätemäärä on kasvanut (v. 2010 410 tonnia, v. 2018 n. 655 tonnia). Jäteaseman
kierrätysaste vuonna 2018 oli 87 %.

8.

Muut jätteiden vastaanottopalvelut

Käyttäjämäärät, kpl
Vaarallisten jätteiden keräyskontit
Roinaralli-keräyskierrokset
Kiertävä jäteasema
SERRISTOPPI
Yhteensä

2016
3079
2462
311
5 852

2017
2533
2500
357
291
5 681

2018
2849
2782
582
6 213

8.1 Apteekit
Lääkejätteitä vastaanotetaan asukkailta kaikissa toimialueen apteekeissa apteekkien aukioaikoina.
Lääkejätteitä kertyi v. 2018 27 500 kg (v. 2010 kertymä oli 11 373 kg).

8.2 Vaarallisten jätteiden keräyskontit
Kotitalouksien vaarallisia jätteitä (akut, paristot, loisteputket, kiinteät öljyiset jätteet, käytetyt voiteluöljyt,
maalit, liimat, lakat, aerosolit, jäähdytin-, kytkin- ja jarrunesteet) vastaanotetaan jäteasemien ja Roinaralli17

keräyskierrosten lisäksi yhteensä 3 huoltamolla (Heinolassa, Lahdessa ja Kärkölässä) sijaitsevaan
vaarallisten jätteiden keräyskonttiin huoltamon aukioloaikoina. Jätteitä kertyi vuonna 2018 18 000 kg.

8.3 Roinaralli-keräyskierrokset
Roinaralli kiertää touko-heinäkuussa kaikissa toimialueen kunnissa yhtenä päivänä erillisen aikataulun
mukaan vastaanottaen asukkailta pysähdyspaikassa vaarallisia jätteitä, metalliromua ja sähkölaitteita.
Kierroksen aikataulua on viime vuosina siirretty loma-aikaan siten, että keräys palvelee paremmin myös
kesäasukkaita. Jätteitä kertyi vuonna 2018 55 400 kg.

8.4 Metalliromun keräyslavat
Metalliromun keräyslavat sijaitsevat Hollolan Hämeenkoskella, Orimattilan Artjärvellä sekä Pukkilassa ja
Myrskylässä eli sellaisissa kunnissa (nykyisissä ja entisissä), joissa ei ole omaa jäteasemaa. Keräyspisteellä
on iso avolava, johon voi tuoda myös suurempaa metalliromua, kuten esimerkiksi metallikalusteet, putket,
räystäskourut, polkupyörät, kaasu- tai pallogrillit. Metalliromua kertyi vuonna 2018 179 000 kg.

8.5 SERRISTOPPI
SERRISTOPPI on jätteiden vastaanottopiste Lahden kauppatorilla huhti-lokakuussa kuukausimarkkinoiden
yhteydessä. Vastaanottopisteellä otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan loisteputket,
energiansäästölamput, pienet sähkölaitteet, paristot ja vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat
kosmetiikkatuotteet. Asiakasmäärä oli vuonna 2018 lähes 600 kpl.
Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti autottomille keskustan asukkaille.

8.6 Vaihtolava ja suursäkkipalvelut
Lava- ja säkkipalvelut soveltuvat mm. seuraaville jätelajeille
•
•
•
•

Rakennus- ja remonttijätteet
Risu- ja haravointijätteet
Energia- ja sekajätteet
Puu- ja metallijätteet

Asukkaat voivat tilata vaihtolavapalvelun PHJ:n kautta koko toimialueelle. Palvelua tarjotaan kerrostaloille,
rivitaloille ja omakotitaloille. Myös yksityisiltä kuljetusliikkeiltä saa vuokrattua lavoja ja kuljetuspalvelun.
Asukkaat voivat tilata suursäkkipalvelun PHJ:n kautta Lahden ja Hollolan (pl. Hämeenkoski) alueelle.
Palvelua tarjotaan kerrostaloille, rivitaloille ja omakotitaloille. Suursäkkejä voi ostaa kahdelta jäteasemalta
ja kolmelta huoltoasemalta.

9.

Jäteneuvontapalvelut

9.1 Lakisääteinen jäteneuvonta
Jäteneuvonta (PHJ:n palvelu- ja lajitteluneuvonta) on omistajakuntien Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle
osoittama lakisääteinen palvelutehtävä, joka kustannetaan ekomaksukertymästä. Neuvonnalla motivoidaan
asukkaita kestävään kuluttamiseen, jätteen määrän vähentämiseen ja tehokkaaseen jätteiden lajitteluun
niiden syntypaikalla. Neuvonta opastaa jätteiden lajittelussa ja kierrättämisessä, jätteiden
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vastaanottopalveluiden käytössä ja kiinteistön jätehuollon järjestämisessä eli jätehuoltoon liittymisessä.
Neuvontaa tehdään koko toimialueelle riippumatta kuljetusjärjestelmästä.
Johtuen toimialueella pääsääntöisesti käytössä olevasta kiinteistönhaltijan järjestämästä
jätteenkuljetuksesta eri jätehuollon toimijoiden roolit ovat asukkaille epäselviä. Tästä syystä
jäteneuvontaan liittyviä kyselyitä ohjautuu monelle eri taholle: PHJ:n palvelu- ja lajitteluneuvonta,
kuljetusliikkeiden asiakaspalvelu, jätehuoltoviranomainen ja ympäristöviranomainen. Samasta syystä on
hankalaa varmistua yhdenmukaisesta ja oikeasta, asukasta parhaiten palvelevasta neuvonnasta ja
ohjeistuksesta.
Päijät-Hämeen Jätehuollon antaman lakisääteisen jäteneuvonnan kysyntä on viime vuodet ollut kasvussa.
Osa lakisääteisestä jäteneuvonnasta (neuvonta yleisötapahtumissa ja ympäristökasvatus) toteutetaan
ostopalveluna Lahden kaupungin ympäristöneuvonnan toimesta. Ostopalvelulle on vuosittainen
tuntikiintiö. Kaikilta osin kysyntään eritoten yleisötilaisuuksien ja ympäristökasvatuksen osalta ei ole
pystytty vastaamaan johtuen resurssisyistä, tapahtumien päällekkäisyydestä tai tuntikiintiöstä.
PHJ:n palvelu- ja lajitteluneuvonnan muodot, kanavat ja palvelut, jotka ovat tarjolla koko toimialueella,
kaikille vakituisille ja kesäasukkaille:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

jäteneuvonta yleisötilaisuuksissa (esim. toritapahtumat, markkinatapahtumat, messut)
jäteneuvonta tilausryhmille (Kujalan jätekeskuksessa tai ryhmän omissa tiloissa)
ympäristökasvatus koululaisille ja päiväkoti-ikäisille; ikäryhmittäin/luokka-asteittain kohdennetut
tuntikokonaisuudet
kompostointikurssit (n. 2 kertaa vuodessa Lahdessa ja tilauksesta muualle)
jäteneuvonnan asiakaspalvelukanavat:
o henkilökohtainen palvelu- ja lajitteluneuvonta arkisin ma-pe klo 9-15 numerossa 03 871
1710
o sähköposti neuvonta@phj.fi
o verkkopalvelu osoitteessa phj.fi
o yhteydenottoihin vastataan pääsääntöisesti 2 arkipäivän kuluessa
o poikkeavista aukioloajoista ilmoitetaan osoitteessa phj.fi
opasmateriaalit jätelajittelun tueksi tilattavissa:
o kodin jätteiden lajitteluohjeet: suomi, venäjä, englanti (maksuton)
o rakennusjäteopas: suomi (maksuton)
o kompostointiopas: suomi (maksuton)
o asukkaiden palvelupisteet -opas sisältäen hinnaston: suomi (maksuton)
o jäteastiatarra: suomi (maksullinen)
o kuvallinen lajitteluohje jätekatokseen: suomi, venäjä, englanti (maksullinen)
joka kodin jätehuollon tietopaketti Lokki-seinäkalenteri julkisena tiedotteena jokaiseen
kotitalouteen ja kesämökkiläisille kerran vuodessa: sisältää lajitteluohjeet, jätteiden
vastaanottopalvelut ja jätteenkuljetuksen tiedot
jätehuollon tiedotuslehti Lokkiposti julkisena tiedotteena jokaiseen kotitalouteen ja toimialueen
ulkopuolella asuville kesämökkiläisille kerran vuodessa: sisältää jätehuollon ajankohtaistietoa,
valistuksellista tietoa ja jätteiden vastaanottopalvelut
verkkosivustot käytettävissä:
o phj.fi, sisältää myös sähköisen lajitteluoppaan (kielellä suomi, osa sisällöstä saatavilla
englanniksi). Verkkosivusto on saavutettava.
o vinkkejä ja ohjeita ruokajätteen vähentämiseen ja biojätteen lajitteluun osoitteessa
pienennäbioberttaa.fi (kieli suomi)
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kaikki keräyspisteet valtakunnallisesti osoitteessa kierrätys.info (kielellä suomi, ruotsi,
englanti)
teemoitetut vaihtuvat valistuskampanjat (PHJ:n omia tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa
toteutettuja)
jäteneuvonta sosiaalisen median kanavissa (facebook, instagram ja youtube)
säännölliset uutiskirjeet isännöitsijöille, kouluille ja päiväkodeille
o

•
•
•

Vuoden 2018 aikana jäteneuvontaa sai yhteensä yli 11 000 henkilöä kaikkiaan yli 370 tilaisuudessa.
Ympäristökasvatustunteja toteutettiin 299 ja aikuisneuvontatunteja 330. Palvelu- ja lajitteluneuvonnan
puhelimeen vastattiin noin 4000 kertaa. Kaiken kaikkiaan henkilökohtaista lajittelu- ja palveluneuvontaa sai
lähes 15 500 asiakasta. Verkkosivuilla vieraili keskimäärin 12 500 kävijää kuukaudessa.

Henkilökohtaista jäteneuvontaa saaneet
asiakkaat
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9.2 Tuottajavastuujätteiden ml. pakkausjätteiden lajitteluneuvonta
Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden osalta tiedottamisvelvollisuus niiden vastaanottoa koskevista
asioista kuuluu tuottajille.
Pakkausjätteiden eli pakkauskartongin, metallin, pakkauslasin ja pakkausmuovin osalta myös asukkaiden
jäteneuvonta kuuluu pakkaustuottajien vastuulle ja siitä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.

9.3 Viranomaisten neuvonta
Jätehuolto- ja ympäristönsuojeluviranomaisen tulee neuvoa asukkaita viranomaisessa asioinnissa. Myös
yksityiskohtainen omatoimisen jätteenkäsittelyn neuvonta kuten kompostointiin tai omatoimiseen
lietteenkäsittelyn liittyvä neuvonta kuuluu viranomaiselle.
Jätehuoltoviranomainen antaa neuvontaa asioimisesta viranomaisessa ja jätehuoltomääräyksistä. Erityisesti
neuvonta on keskittynyt jätehuoltoon liittymisen neuvontaan.
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10.

Jätehuoltoviranomaisen palvelut

Päijät-Hämeen jätelautakunta on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen. Jätelautakunta seuraa
jätehuollon tilaa ja jätelainsäädännön toteutumista toimialueellaan.
Jätehuoltoviranomainen päättää jätehuoltomääräyksistä. Näitä ovat esimerkiksi jätteenkuljetukseen
liittymiseen liittyvät asiat, lajitteluvelvoitteet ja jäteastian tyhjennysvälit. Jätehuoltoviranomainen voi
myöntää hakemuksesta poikkeamisia jätehuoltomääräyksiin. Tyypillinen poikkeamispäätös on
jätteenkuljetusvälin harventaminen. Lisäksi jätehuoltoviranomainen hyväksyy ilmoitukset
jätteenkuljetuksen keskeyttämisestä, yhteisistä jäteastioista ja biojätteen kompostoimisesta. Jatkossa
jätehuoltoviranomainen hyväksyy myös lietteen omatoimisen käsittelyn ilmoitukset.
Jätehuoltoviranomainen hyväksyy alueen jätetaksan. Asukkaisiin kohdistuvia maksuja ovat ekomaksu ja
kunnan järjestämän kuljetuksen alueelle jätteen kotinoutomaksut ja aluekeräyspistemaksut.
Jätehuoltoviranomainen määrää taksan mukaiset maksut maksettavaksi ja ulosottaa maksamatta jääneet
maksut. Jätehuoltoviranomainen voi hakemuksesta kohtuullistaa tai jättää perimättä ekomaksun tai
aluekeräyspistemaksun.
Kunnille jätehuoltoviranomainen tuottaa vuosittain tietoa jätteenkuljetuksen tilasta kuntien alueella edellä
mainittujen tietojen perusteella. Tieto tuotetaan viranomaisen ylläpitämästä lakisääteisestä
jätteenkuljetusrekisteristä. Kuljetusrekisteriin merkitään kuljetusyritysten toimittamat kuljetustiedot.
Lisäksi jätehuoltoviranomainen päättää mm:
•
•
•

jätteenkuljetusjärjestelmästä,
kunnan järjestämästä täydentävästä pakkausjätteen keräyksestä joko kiinteistökohtaisesti tai
täydentävillä aluekeräyspisteillä tai jäteasemakeräyksestä,
seka- ja energiajätteen aluekeräyspistekeräyksestä, mikäli palvelua ei tarjota kiinteistökohtaisena.

Jätehuoltoviranomaisen asiointikanavat:
•

•

11.

Neuvontapalvelut
o internetsivut lahti.fi/jatelautakunta
o sähköpostineuvonta
o puhelinneuvonta 3 h/arkipäivä
Asiointi
o sähköiset hakemukset ja ilmoitukset
o paperiset lomakkeet kuntien palvelupisteissä. Jokaisessa kunnassa on yksi palvelupiste.

Palveluiden rahoitus

11.1 Kiinteistökeräys ja aluekeräyspisteet
Kiinteistönhaltijan järjestämässä jätehuollossa jäteastian tyhjennyspalvelut rahoitetaan jäteastioiden
tyhjennysmaksuilla, jotka sisältävät jätteen kuljetuksen ja käsittelyn. Jäteastioiden tyhjennyshinnat
perustuvat asukkaan ja kuljetusyrityksen väliseen sopimukseen.
Kunnan järjestämässä jätehuollossa palvelut rahoitetaan jäteastioiden tyhjennysmaksuilla ja
aluekeräyspisteiden vuosimaksuilla. Jäteastioiden tyhjennyshinnat ja aluekeräyspisteiden vuosimaksut
perustuvat
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11.2 Ekomaksulla rahoitettavat asukaspalvelut
Ekomaksulla rahoitetaan jätehuollon palveluita ja toimintoja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jäteasemat 7 kpl seitsemällä palvelualueella.
Roinaralli-keräyskierrokset (vaaralliset jätteet, metallit ja sähkölaitteet), 93 pysähdyspistettä
Vaarallisten jätteiden keräyskontit, 3 kpl
Metalliromun keräyslavat, 4 kpl
Apteekit, 30 kpl
SERRISTOPPI-vastaanottopiste, 7 kertaa vuodessa
PHJ:n palvelu- ja lajitteluneuvonta
Osa suljettujen kaatopaikkojen jälkihoidosta
Jätelautakunnan toiminta

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella perittävän ekomaksun kertymä vuonna 2018 oli 2,646 milj. euroa.
Ekomaksun suuruus oli 22,18 euroa (27,50 euroa sis. alv 24 %) / vuosi vakituisilta ja 12,10 euroa (15 euroa
sis. alv 24 %) / vuosi vapaa-ajan asunnoilta. Ekomaksupalveluiden kuluista noin 64 % katettiin ekomaksulla
ja loput pääosin jätteiden pienerämaksuilla ja jätemateriaalien myynnillä hyötykäyttöön.
Ekomaksupalveluiden tuotot olivat yhteensä 3,994 milj. euroa, josta jätetaksan mukainen
jätemaksukertymä oli 0,806 milj. euroa ja ekomaksukertymä 2,646 milj. euroa.

Ekomaksupalveluiden kulut olivat yhteensä 3,728 milj. euroa, josta ekomaksukertymällä katettiin 2,646
milj. euroa ja jätemaksukertymällä 0,806 milj. euroa. Ekomaksupalveluiden kulut jakaantuivat
toiminnoittain seuraavasti:
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11.3 Sako- ja umpikaivolietteet
Sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyspalvelut rahoitetaan jäteastioiden tyhjennysmaksuilla, jotka
sisältävät lietteen kuljetuksen ja käsittelyn. Jäteastioiden tyhjennyshinnat perustuvat asukkaan ja
kuljetusyrityksen väliseen sopimukseen.

11.4 Isojen jäte-erien noutopalvelut
Lava- ja säkkipalvelut rahoitetaan jäte- ja kuljetusmaksuilla. Lava- ja suursäkkipalvelujen hinnat perustuvat
Päijät-Hämeen jätelautakunnan hyväksymään taksaan.
Yksityisten kuljetusyritysten palvelumaksut perustuvat asukkaan ja kuljetusyrityksen väliseen sopimukseen.
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12.

Nykytilan arviointi

12.1 Jätehuollon toimijoiden ja kuntien yhteistyö
•
•

Tulisiko toimijoiden tehtävät ja yhteistyön muodot määrittää nykyistä selkeämmin?
Mitä yhteistyötarpeita toimijoilla on?

12.2 Seka- ja energiajätteen kiinteistökeräys ja aluekeräys
Kiinteistönhaltijan järjestämä kuljetus
•

Onko sellaisia kuntia, joissa jätteenhaltija ei voi järjestää jätteenkuljetusta, koska ei ole kantavaa
tieyhteyttä tai joihin ei muuten pääse jäteautolla (esim. saarikiinteistöt)? Miten palvelu taataan?
o Perustetaanko PHJ:n aluekeräyspisteitä?
o Voiko jäteasema toimia aluekeräyspisteenä?

Kunnan järjestämä kuljetus
•

Mikä on haluttu/optimi saavutettavuus aluekeräyspisteverkostolle?
o Pitäisikö kotinoudon olla ensisijainen palvelu ja aluekeräyspistepalvelu vain jos kiinteistölle
ei pääse?

12.3 Jätteiden lajittelu ja erilliskeräys
•
•
•
•

Miten kierrätystavoitteet saavutetaan tulevaisuudessa alueella?
Tulisiko erilliskeräysvelvoitteita tiukentaa?
Tulisiko kunnan järjestämässä kuljetuksessa tarjota kotinoudossa biojätteen ja pakkausjätteiden
erilliskeräystä?
Onko Rinki-ekopisteverkoston palvelutaso riittävä?
o Täydennetäänkö Rinki-ekopisteverkostoa siellä missä se on huono? (hintalappu tälle)
o Täydennetäänkö pakkausjätteen keräystä jäteasemilla muovinkeräyksen osalta?
(hintalappu)

12.4 Jäteasemat
•
•

Ovatko jäteasemien aukioloajat riittävät?
Tulisiko toimialueella olla ainakin yksi 24/7 jäteasema? (hintalappu tälle)

12.5 Muut jätteiden vastaanottopalvelut (apteekit, vaarallisten jätteiden keräyskontit,
roinaralli, lavapalvelu, säkkipalvelu, serristoppi ym.)
•

Tulisiko tarjota esim. maksullista puutarhajätteiden noutopalvelua aikataulun mukaan?

12.6 Jäteneuvonta
•
•

Mikä tulisi olla neuvonnan painopiste?
Tulisiko neuvonnan resurssia lisätä lajittelutehokkuuden lisäämiseksi?

12.7 Viranomaispalvelut
•

Mitä toiveita kunnilla on viranomaispalveluihin?
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