
TERVETULOA ALKAVIA 
JÄTEKULJETUSTEN HANKINTOJA 

KOSKEVAAN  
MARKKINAVUOROPUHELUTILAISUUTEEN

23.3.2022 

Tilaisuus alkaa klo 14.30



TERVETULOA 
TILAISUUTEEN

toimitusjohtaja Johanna Rusanen, Salpakierto Oy



OHJELMA
14.30 Tervetulosanat

toimitusjohtaja Johanna Rusanen, Salpakierto Oy

14.40 Jätteenkuljetuksen urakkaohjelman ja kilpailutusmateriaalin läpikäynti ja jätetilojen lukitus
kehityspäällikkö Kimmo Rinne, Salpakierto Oy
logistiikkainsinööri Matti Jussila, Salpakierto Oy

16.10 Apua tarjouksen jättämiseen
liiketoimintakehittäjä Essi Artima-Sulkinoja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

16.20 Tilaisuuden päätesanat
toimitusjohtaja Johanna Rusanen, Salpakierto Oy 

16.30 Tilaisuus päättyy



TILAISUUDEN TOIMINTAOHJEET

• Tilaisuus tallennetaan ja tallenne julkaistaan Salpakierron nettisivulla

https://salpakierto.fi/jatelakiuudistus/

• Kysymysten esittäminen
• Esittäjä vastaa kysymyksiin esityksen loputtua

• Kysymyksiä voi esittää chatissa tai esityksen jälkeen nostamalla käden

• Vastaukset kysymyksiin viedään myös Salpakierron nettisivulle

https://salpakierto.fi/jatelakiuudistus/

https://salpakierto.fi/jatelakiuudistus/
https://salpakierto.fi/jatelakiuudistus/


MARKKINAVUOROPUHELUN TAVOITE
- YHTEISTYÖ URAKOITSIJOIDEN KANSSA -

• Kertoa urakoitsijoille Salpakierron suunnitelmista ja ajatuksista biojätteen ja 

pakkausjätteiden kuljetusten järjestämisessä

• Käydä keskusteluja ja kuunnella urakoitsijoiden näkemyksiä

• Löytää parhaat ratkaisut kuljetusten järjestämisessä

• Kilpailuttaa kuljetukset siten, että kuljetukset ovat toimiva kokonaisuus

• Tehdä urakoista urakoitsijoita kiinnostavia

• Tehdä muutos asiakkaiden näkökulmasta mahdollisimman sujuvaksi ja 

huomaamattomaksi



MARKKINAVUOROPUHELU 
- YHTEISTYÖTÄ URAKOITSIJOIDEN KANSSA -

• Markkinavuoropuhelun vaiheet:

• 1. tilaisuus: yleiskatsaus lakimuutokseen, prosessin eteneminen, alustava suunnitelma miten 

kilpailutukset ja kuljetusten aloitus tullaan tekemään

• Kysely urakoitsijoille urakka-alueista, kalustosta, työvuoroista jne.

• Keskusteluja eri urakoitsijoiden kanssa

• 2. tilaisuus: urakka-alueiden läpi käynti ja palvelukokonaisuudet -> kommentit

• Keskusteluja eri urakoitsijoiden kanssa

• 3. tilaisuus: Lopullisten urakka-alueiden ja suunnitelmien läpikäynti

• Viimeinen vaihe: Kilpailutus



KYSYMYKSIÄ?



JÄTTEENKULJETUKSEN 
URAKKAOHJELMAN JA 

KILPAILUTUSMATERIAALIN 
LÄPIKÄYNTI JA JÄTETILOJEN 

LUKITUS
kehityspäällikkö Kimmo Rinne, Salpakierto Oy & 

logistiikkainsinööri Matti Jussila, Salpakierto Oy



SISÄLLYS

• 1. Aluerajaukset: Pakolliset ja vapaaehtoiset alueet

• 2. Urakka alueet 

• 3. Kilpailutus & Aikataulu

• 4. Urakka ohjelman kohtia

• 5. Astiat

• 6. Lukitus



ALUERAJAUKSET –
PAKOLLISET ALUEET

Yli 10 000 asukkaan  taajama
- Biojätteen keräys kaikilla 

kiinteistöillä 

Yli 200 asukkaan taajamat
- Erilliskeräysvelvoite 5 ja 
yli huoneiston kiinteistöille



ALUERAJAUKSET –
VAPAAEHTOISET 
ALUEET
Vyöhyke 1
- Pääväylät ja 500m tien 

molemmin puolin

Vyöhyke 2
- 1 km vyöhyke 1 rajalta
- Eli 500m – 1,5km

Vyöhyke 3
- Vyöhyke 2 ulkopuolelle jäävät  
alueet 



ALUERAJAUKSET

• Miltä vyöhykkeiden rajaukset / määrittelyt vaikuttavat?

• Olemme suunnitelleet 
• Vyöhyke 1 sama hinta kuin pakollinen

• Vyöhyke 2 eri hinta, josta pyydetään erillinen hinta

• Vyöhyke 3 tunti tai km hinta

• Miten näkisitte, että vyöhykkeiden hinnoittelu pitäisi määrittää?



URAKKA-ALUEET TIETOJA

• Urakka-alueet on laskettu yhteistyössä Ecomondin kanssa

• Pääasiassa palveluiden tiedot pohjautuu JHV:lta saatuihin

tietoihin

• 5-9 huoneiston kiinteistöjen palvelut pohjautuvat arvioon



URAKKA-ALUEIDEN MÄÄRÄT VERSIO 1

Jätelaji Kilpailutettava alue määrä Työllistävä vaikutus
Muovipakkaukset 2 kpl 1 jäteauto / urakka
Kartonkipakkaukset 2 kpl 1 jäteauto / urakka
Lasi & Metalli 1 kpl Työllistää osan viikosta (2/3 

päivää)
Bio 8 kpl (alustava tarkentuu 

kompostointi tietojen jälkeen)
1 jäteauto / urakka

Nosturilla tyhjennettävät astiat 
(syväkeräyssäiliöt)

1 kpl Työllistää osan viikosta (2/3 
päivää)

Keskustan urakka ”pikku auto” 1 kpl Työllistää osan viikosta (2/3 
päivää)



URAKKA-ALUEIDEN MÄÄRÄT VERSIO 2

Jätelaji Kilpailutettava alue määrä Työllistävä vaikutus
Muovipakkaukset 1 kpl 2 jäteautoa
Kartonkipakkaukset 1 kpl 2 jäteautoa
Lasi & Metalli 1 kpl Työllistää osan viikosta (2/3 

päivää)
Bio 4 kpl 2 jäteautoa
Nosturilla tyhjennettävät astiat 
(syväkeräyssäiliöt)

Sisällytetään jätelaji kohtaisesti 
ei omaa urakkaa



ESIMERKKI KARTONGIN URAKOISTA

• Kuvasssa kartongin urakka-alueet. 
Urakoita olisi 2 kpl. Karkea linjaus
Pohjoinen – Etelä. Raja menee vanhassa
valtatie 12.

• UA1 Pohjoinen: 1138 tyhjennystä viikossa

• UA2 Etelä: 1163 tyhjennystä viikossa

• Laskennoissa on käytetty tunnuslukuja:
• 20 astiaa / tunti

• 3 min pysähdys



ALUSTAVAT BIO URAKKA-ALUEET

• Bion tyhjennys määrät 

tarkentuvat vielä myöhemmin, 

kun saadaan kompostoivien 

määrä tarkennettua



KILPAILUTUKSISTA TIETOA

• Jätepakkaajan ajot kilpailutetaan pääsääntöisesti jätejakeittain 

erikseen porrastetusti

• Nosturityhjennettävä (syväkeräyssäiliöt) kilpailutetaan erikseen tai ne 

sisällytetään pakkaajaurakoihin

• Pesut erikseen

• Etukuormaus ja puristimet erikseen



KILPAILUTUS AIKATAULU 1/2

Jätelaji Kilpailutus Kuljetusten aloitus
Muovipakkauset 5 / 2022 8 / 2023
Kartonkipakkaukset 6 – 7 / 2022 10 / 2023
Keskustan urakka-alue ”pikkuauto” 6 – 7 / 2022 8 / 2023
Lasipakkaukset & 
Metallipakkaukset

9 – 10 / 2022 1 / 2024

Biojäte 5 tai yli huoneistoa 11 – 12 / 2022 3 / 2024
Biojäte 1-4 huoneistoa 10000 
taajamissa

11 – 12 / 2022 7 /2024

Pakkaavan jäteauton kilpailutukset:



KILPAILUTUS AIKATAULU 2/2

Jätelaji Kilpailutus Kuljetusten aloitus
Jos on erikseen: 
Nosturityhjennettävä 
(syväkeräyssäiliöt) kaikki 
hyötyjätejakeet ja bio aloitus 

Tarkentuu myöhemmin 2023 / 2024

Puristimet / Etukuormaus Tarkentuu myöhemmin 2023 / 2024
Astioiden jakelu Tarkentuu myöhemmin 2023 / 2024
Pesut Tarkentuu myöhemmin 2023 / 2024

Muu kalusto kilpailutukset:



URAKKA OHJELMAN KOHTIA
• Urakoiden kestoksi on suunniteltu 5 vuotta

• Kaluston minimivaatimuksena on EURO 6

• Varakalusto EURO 5. Näin ollen on myös mahdollisuus tarjota nykyisellä kalustolla 

• Kuljetuskaluston käyttövoima: 

• Minimivaatimus Biodiesel

• Kaasulla ja sähköllä voi myös tarjota, mutta ei saa laatupisteitä. Miten nykytilanne vaikuttaa?

• Polttoaineen jakelijoilta kysytty lisää tankkauspisteitä 

• Näiden käytön seurannassa vaaditaan raportointia

• Kilpailutus ja hankintapäätös tehdään vuotta ennen urakan aloitusta

• Urakoitsijoilla on mahdollisuus hankkia uusi auto ennen urakoiden alkua (toimitus tällä hetkellä noin vuosi)

• ”Lisäpalvelut” (vetomatka, peruutusmatka jne.)

• Näihin annetaan hinnat urakkaohjelmassa



JÄTEAUTON TEIPPAUS

• Kaluston väri ja teippaukset

• Jos käytetään vanhaa kalustoa 

ei tarvitse maalata uudestaan

• Uudet autot valkoisia 

• Tilaajaa varaa jäteautoissa 

kontin kyljet omalle 

teippaukselle



ASTIAT
• Salpakierto hallinnoi kokonaisuudessaan jäteastioita

• Jätehuoltopalvelu sisältää myös jäteastiat

• Urakoitsijoilta vuokratut astiat Salpakierto tulee lunastamaan
• Kiinteistöjen omat astiat säilyvät asiakkaiden omaisuutena kunnes ne menevät rikki, jolloin 

Salpakierto toimittaa uudet astiat

• Jäteastioiden yhtenäinen ulkoasu
• Harmaa runko kaikissa jätejakeissa

• Kansi - jätejakeen mukainen väritys + tarrat jäteastian kyljessä



LUKITUS

• Tavoitteena jätehuollon yleinen, elektronien (mobiili käyttöinen) 
lukitussarja

• Jätehuollon yleisavain on ainoa lukitusratkaisu, mikäli kiinteistö lukitsee 
jätehuoltoreitin

• Elektronisen järjestelmän edut:
• Kulunvalvonta
• Avainten hallinta
• Turvallisuus



KYSYMYKSIÄ?



APUA TARJOUKSEN 
JÄTTÄMISEEN

liiketoimintakehittäjä Essi Artima-Sulkinoja, 

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy



HANKINTAKOULUTUS

• Kuljetusyrityksille on tarjolla hankintakoulutus ti 3.5.2022 

klo 13-15

• Yhteys: Essi Artima-Sulkinoja

Liiketoimintakehittäjä | Yritysympäristön kehittäminen

050 414 4095 | essi.artima-sulkinoja@ladec.fi

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Lahden Tiedepuisto | Niemenkatu 73 | 15140 LAHTI

mailto:essi.artima-sulkinoja@ladec.fi


KYSYMYKSIÄ?



TILAISUUDEN PÄÄTESANAT
toimitusjohtaja Johanna Rusanen, Salpakierto Oy



TILAISUUS PÄÄTTYY

KIITOS OSALLISTUMISESTA!
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