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14.00 

Tervetulosanat toimitusjohtaja Aimo Latvala, Ab Stormossen Oy 

14.10 

Jätelakiuudistuksen pääasiallinen sisältö kunnallisen 
jätehuoltoyhtiön näkökulmasta. Kuljetusten hankinnan 
eteneminen Stormossenin toimialueella, talouspäällikkö Håkan 
Hagberg, Ab Stormossen Oy 

14.50 

Case Pirkanmaan Jätehuolto, tekninen johtaja Timo Varsala, PJH 
Oy 

15.20 

Vaasan Yrittäjät ry:n puheenvuoro Mari Pohjanniemi-Kivi 

15.35 

Vasek Oy:n puheenvuoro Göran Östberg 

15.50 

Tilaisuuden päätesanat. Toimitusjohtaja Aimo Latvala, Ab 
Stormossen Oy 

14.00 

Välkomsthälsning VD Aimo Latvala, Ab Stormossen Oy 

14.10 

Den reviderade avfallslagen i huvuddrag ur ett kommunalt 
avfallsbolags synvinkel. Upphandlingen av transporterna på 
Stormossens verksamhetsområde, ekonomichef Håkan Hagberg 

14.50 

Case Pirkanmaan Jätehuolto, teknisk direktör Timo Varsala, PJH 
Oy 

15.20 

Vasa Företagare rf:s anförande Mari Pohjanniemi-Kivi 

15.35 

Vasek Oy:s anförande Göran Östberg 

15.50 

Slutord VD Aimo Latvala, Ab Stormossen Oy 

stormossen.fi
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• Osallistujien mikrofonit on suljettu 
automaattisesti

• Kysymysten esittäminen
• Esittäjä vastaa kysymyksiin 

esityksen loputtua

• Kysymyksiä voi esittää chatissa tai 
esityksen jälkeen nostamalla käden

• Vastaukset kysymyksiin viedään myös 
Stormossenin nettisivulle

• Deltagarnas mikrofoner är avstängda
automatiskt

• Ställa frågor
• Föredragshållaren svarar på frågor

efter sitt anförande

• Man kan ställa frågor i chatten eller
genom att räcka upp handen

• Svaren på frågorna finns också
tillgängliga på Stormossens hemsidor

stormossen.fi

Toimintaohjeet – Anvisningar
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Den nya avfallslagen- 1 § Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja 
cirkulär ekonomi och en hållbar 
användning av naturresurserna, 
minska avfallets mängd och 
skadlighet, förebygga den fara och 
skada för hälsan och miljön som avfall 
och avfallshantering orsakar, 
säkerställa en fungerande 
avfallshantering och förhindra 
nedskräpning.

35 %

64 %

~ 1%



Uusi jätelaki - 1 § Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää 
kiertotaloutta ja luonnonvarojen 
käytön kestävyyttä, vähentää jätteen 
määrää ja haitallisuutta, ehkäistä 
jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa 
vaaraa ja haittaa terveydelle ja 
ympäristölle, varmistaa toimiva 
jätehuolto sekä ehkäistä 
roskaantumista. 

35 %

64 %

~ 1%



CIRKULÄR
EKONOMI



KIERTO-
TALOUS



• Kertoa urakoitsijoille Stormossenin suunnitelmista ja 
ajatuksista 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

• Valita riittävä määrä urakoitsijoita huoltovarmuuden 
takaamiseksi

• Berätta om Stormossens planer och tankar kring
anordnandet av transporterna

• Föra en dialog och lyssna på entrepenörernas åsikter

• Komma fram till de bästa lösningarna hur
transporterna skall ordnas

• Konkurenssätta transporterna på ett sätt att de blir
fungerande helheter

• Göra entreprenadhelheterna intressanta

• Att göra övergången så smidig som möjligt ur
kundens synvinkel

• Att välja ett tillräckligt stort antal entreprenörer för att
säkerställa försörjningsberedskapen

stormossen.fi

Markkinavuoropuhelun tavoite – Målsättningar för marknadsdialogen
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Jätelakiuudistuksen pääasiallinen sisältö 
kunnallisen jätehuoltoyhtiön näkökulmasta 

Kuljetusten hankinnan eteneminen 
Stormossenin toimialueella

stormossen.fi

Talouspäällikkö Håkan Hagberg, Ab Stormossen Oy

2.11.2021



Den reviderade avfallslagen i huvuddrag ur ett 
kommunalt avfallsbolags perspektiv

Upphandlingen av transporterna på 
Stormossens verksamhetsområde

stormossen.fi

Ekonomichef Håkan Hagberg, Ab Stormossen Oy

2.11.2021



1.1.1.1. Jätteiden erilliskeräystavoitteet kiristyvätJätteiden erilliskeräystavoitteet kiristyvätJätteiden erilliskeräystavoitteet kiristyvätJätteiden erilliskeräystavoitteet kiristyvät

• BiojäteBiojäteBiojäteBiojäte ja pakkausjätteetpakkausjätteetpakkausjätteetpakkausjätteet (kartonki, muovi, 
pienmetalli, lasi)  ≥5 asunnon kiinteistöt

• BiojäteBiojäteBiojäteBiojäte  väh. 10 000 asukkaan taajamat

• Muut kiinteistöt  esim. kilomäärien mukaan

2.2.2.2. Jätehuoltomääräyksillä voidaan määrätä tiukempia Jätehuoltomääräyksillä voidaan määrätä tiukempia Jätehuoltomääräyksillä voidaan määrätä tiukempia Jätehuoltomääräyksillä voidaan määrätä tiukempia 
tai suppeampia erilliskeräysvelvoitteitatai suppeampia erilliskeräysvelvoitteitatai suppeampia erilliskeräysvelvoitteitatai suppeampia erilliskeräysvelvoitteita

• Suppeampi velvoite: määräajaksi, enint. 5 
vuodeksi kerrallaan, edellytysten täyttyessä

• Jätehuoltomääräyksillä voidaan antaa sitovia tai 
vapaaehtoisuuteen perustuvia määräyksiä

3.3.3.3. Kaksoiskuljetusjärjestelmä poistuu osittainKaksoiskuljetusjärjestelmä poistuu osittainKaksoiskuljetusjärjestelmä poistuu osittainKaksoiskuljetusjärjestelmä poistuu osittain

• BiojäteBiojäteBiojäteBiojäte ja pakkausjätteet pakkausjätteet pakkausjätteet pakkausjätteet  kunnan järjestettävä

• Poltettava jäte Poltettava jäte Poltettava jäte Poltettava jäte sekä saostussaostussaostussaostus---- ja umpisäiliölietteetja umpisäiliölietteetja umpisäiliölietteetja umpisäiliölietteet
 mahdollisuus päättää kiinteistönhaltijan 
järjestämästä kuljetuksesta

1.1.1.1. Målen för källsortering av avfall skärpsMålen för källsortering av avfall skärpsMålen för källsortering av avfall skärpsMålen för källsortering av avfall skärps
• BioavfallBioavfallBioavfallBioavfall och förpackningsavfallförpackningsavfallförpackningsavfallförpackningsavfall (kartong, plast, 

småmetall, glas)  fastigheter ≥5 bostäder
• BioavfallBioavfallBioavfallBioavfall  tätorter, minst 10 000 invånare
• Övriga fastigheter  t.ex. viss mängd (kg)

2.2.2.2. Avfallshanteringsbestämmelserna kan innehålla Avfallshanteringsbestämmelserna kan innehålla Avfallshanteringsbestämmelserna kan innehålla Avfallshanteringsbestämmelserna kan innehålla 
strängare eller snävare källsorteringskravsträngare eller snävare källsorteringskravsträngare eller snävare källsorteringskravsträngare eller snävare källsorteringskrav
• Snävare krav: tidsbundet, max. 5 år i gången, 

om förutsättningarna uppfylls
• Avfallshanteringsbestämmelserna kan innehålla 

tvingande eller på frivillighet baserade 
bestämmelser 

3.3.3.3. Dubbla transportsystemet avskaffas delvisDubbla transportsystemet avskaffas delvisDubbla transportsystemet avskaffas delvisDubbla transportsystemet avskaffas delvis
• BioavfallBioavfallBioavfallBioavfall och förpackningsavfall förpackningsavfall förpackningsavfall förpackningsavfall  ska ordnas 

av kommunen
• Brännbart avfall Brännbart avfall Brännbart avfall Brännbart avfall samt slam från slamavskiljare slam från slamavskiljare slam från slamavskiljare slam från slamavskiljare 

och slutna tankaroch slutna tankaroch slutna tankaroch slutna tankar möjligt att besluta om 
avfallstransport som fastighetsinnehavaren 
ordnar

stormossen.fi

Keskeisimmät muutokset – De mest centrala ändringarna
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• Asumisen ja kuntien palvelutoiminnan biojätteenbiojätteenbiojätteenbiojätteen
ja pakkausjätteenpakkausjätteenpakkausjätteenpakkausjätteen kuljetukset  Stormossen, 
vuoden 2023 tai vuosien 2023–2024 aikana

• Urakan alettua asukas tilaa palvelua 
Stormossenilta (ei suoraan 
kuljetusyritykseltä)

• Kuljetusten kilpailutus keväällä 2022

• Astioiden tyhjennykset hoitaa tarjouskilpailun 
voittanut yritys urakka-alueittain

• Tyhjennyshinta määräytyy jatkossa 
jätetaksassa

• Asiakaspalvelu  Stormossen

• Asiakaslaskutus  Stormossen

• Astiahuolto  Stormossen

• astiat osana tyhjennyspalvelua ja toimitettuina 
kiinteistöille (astiat omistaa Stormossen)

• Transporten av bioavfallbioavfallbioavfallbioavfall och förpackningsavfallförpackningsavfallförpackningsavfallförpackningsavfall
från boende och kommunens förvaltning och 
servicefunktioner  Stormossen, under år 2023 
eller åren 2023–2024

• Då entreprenaden inleds beställer invånaren 
servicen av Stormossen (inte direkt av 
transportföretaget)

• Upphandling av transporterna våren 2022

• Företaget som vunnit anbudstävlan sköter 
tömningarna områdesvis

• Tömningspriset fastställs i fortsättningen i 
avfallstaxan

• Kundtjänsten  Stormossen

• Kundfaktureringen  Stormossen

• Underhåll av avfallskärlen  Stormossen
• avfallskärlen är en del av tömningstjänsten 

och levereras till fastigheterna (kärlen ägs av 
Stormossen)

stormossen.fi

Vaikutukset asukkaiden jätehuoltoon
– Inverkan på invånarnas avfallshantering



• Jatkuvaa vuoropuheluaJatkuvaa vuoropuheluaJatkuvaa vuoropuheluaJatkuvaa vuoropuhelua

• kuljetusyritykset, jätehuoltoviranomainen, 
Stormossen, asukkaat, isännöitsijät...

• Aikataulu (Aikataulu (Aikataulu (Aikataulu (alustalustalustalust.).).).)

• 2.11.2021: Markkinavuoropuhelu I

• 11.1.2022: Markkinavuoropuhelu II

• urakka-alueiden suunnittelu

• 1, 2 vai 3 kilpailutusta?

• 2/2022: Markkinavuoropuhelu III

• tarjouspyyntöasiakirjat

• ∼15.3.2022: tarjouspyynnön julkaisu

• 4/2022: tarjousten jättö

• 5/2022: hankintapäätös

• Fortlöpande dialogFortlöpande dialogFortlöpande dialogFortlöpande dialog

• transportbolagen, avfallshanterings-
myndigheten, Stormossen, invånarna, 
disponenterna...

• Tidtabell (prel.)Tidtabell (prel.)Tidtabell (prel.)Tidtabell (prel.)

• 2.11.2021: Marknadsdialog I

• 11.1.2022: Marknadsdialog II
• planering av entreprenadområdena

• 1, 2 eller 3 upphandlingar?

• 2/2022: Marknadsdialog III
• handlingarna gällande anbudsbegäran

• ∼15.3.2022: publicering av anbudsbegäran

• 4/2022: inlämning av anbud

• 5/2022: upphandlingsbeslut

stormossen.fi

Kilpailutuksen aikataulu – Tidtabell för upphandlingen



• Suunnittelu on vasta alkuvaiheessa

• urakka-alueet

• lähtökohta: 1 jäteauto, 2-vuoroa, 5 pv/vko = 1 
urakka-alue

• urakat jätelajikohtaisesti vai 2 jaetta/urakka? 

• urakat keräysmenetelmän mukaan? 
(syväkeräysastiat, monilokeroastiat)

• Lain mukaan julkisista raskaiden ajoneuvojen 
palveluhankinnoista 8/2021–2025 tulee olla 
ympäristöystävällisiä 9 % ja vuodesta 2026 alkaen 15 
%

• biopolttoaine, sähkö, kaasu tai vety

• osa urakoista ajettava kaasukäyttöisillä 
ajoneuvoilla

• Ajojärjestelmän hankinta/autopäätteiden hankinta; ja

• Jäteastioiden jakelu ennen urakoiden aloittamista

• omat kilpailutukset arv. syksy-talvi 2022-23

• Planeringen är i inledningsfasen
• entreprenadområden

• utgångspunkt: 1 sopbil, 2-skift, 5 dgr/vecka = 1 
entreprenadområde

• fraktionsvisa entreprenader eller 2 
fraktioner/entr.?

• entreprenader enligt insamlingsmetod? 
(djupinsamlingskärl, flerfackskärl)

• Enligt lagen ska offentliga upphandlingar av tjänster 
med tunga fordon 8/2021–2025 vara 9 % och från 
2026 15 % miljövänliga 

• biobränsle, el, gas eller väte
• en del av entreprenaderna ska utföras med 

gasdrivna fordon

• Anskaffning av körsystem/terminalutrustning i 
fordonen; och

• Leverans av avfallskärl före entreprenadens 
inledande

• egna upphandlingar uppsk. hösten-vintern 
2022-23

stormossen.fi

Kuljetusurakat, yleistä – Transportentreprenaderna, allmänt



Kiitos! – Tack!

Kysymyksiä? – Frågor?

stormossen.fi



Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Case: Markkinavuoropuhelu ja 
kuljetuspalveluhankintasopimuksen keskeisiä 

vaatimuksia 02.11.2021

Timo Varsala

Tekninen päällikkö



Pirkanmaan Jätehuolto Oy

• 17 omistajakuntaa
• Asukkaita 450 000
• Liikevaihto 41 M€
• Omakustannusperiaate

• Henkilökuntaa 90
• Perustettu 1994
• Tytäryhtiöt: Pirkan 

Putkikeräys Oy, Ranta-
Tampellan Putkikeräys Oy, 

• Osakkuusyhtiöt 
Tammervoima Oy
Ekokumppanit Oy



Palveluja kuntalaisille
• Keskitetysti kilpailutettu jätteenkuljetus 

20 kuljetusurakoitsijaa,
12 500 jäteastian tyhjennystä päivässä 

• 490 aluejätepistettä, 70 ekopistettä
• 21 jäteasemaa
• Koukkujärven ja Tarastenjärven

jätekeskukset
• Repe&Romu -kierros, 380 pysäkkiä
• Repsikka-noutopalvelu
• Jätteiden putkikeräys
• Jätteiden energiahyödyntäminen –

Tammervoima
• Lietteiden keräys
• Jätehuollon asiakaspalvelu, 

laskutus ja neuvonta
• Tutkimus- ja kehitystyö



Urakoiden kuljetusosuus 31.12.2020

9,0 1,2

21,0

0,3

9,8

1,0
4,3

0,3

1,8
0,11,1

3,8

24,9

0,2

5,2

14,9

1,1

Ahlfors Oy

Pirkan Kuljetus Oy

Hämeen Kuljetus Oy

Jareks Oy

Kipox Oy

KMV ympäristöhuolto Oy

Kuljetus K&Y-H Oy

Moukulainen Oy

Mycop Oy

PUM Oy

PSV -Kuljetus Oy

PTS -Kuljetus Oy

Tampereen Autokuljetus Oy

Ollila Oy

Remeo Oy

Urbaser Oy

L&T Oyj
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Markkinavuoropuhelun keskeiset asiatMarkkinavuoropuhelun keskeiset asiatMarkkinavuoropuhelun keskeiset asiatMarkkinavuoropuhelun keskeiset asiat
Kevät 2021Kevät 2021Kevät 2021Kevät 2021

MPV -Ilmoitus Hilmassa

Kuljetukset
Vuoden 2020 kuljetusten indeksitaso
Kevään 2021 kuljetuspalveluhankintakierros
Markkinavuoropuhelu kuljetushankinnoissa

Ajankohtaista jätehuollossa
Jätelaki ja huoltomääräykset 2021
Biolaitoskatsaus
Kuljettajakoulutus verkossa
Kuljettajakirje
Materiaaliportti
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UrakkaUrakkaUrakkaUrakka----asiakirjojen keskeiset asiatasiakirjojen keskeiset asiatasiakirjojen keskeiset asiatasiakirjojen keskeiset asiat

Yleiskatsaus kuljetuspalvelujen hankinta-asiakirjojen sisältämistä 
vaatimuksista

• Tilausten vastaanotto ja ajojärjestely
• Yksikköhinta
• Tyhjennystilausten toimitusajat
• Yksikköhintaan sisältyvät työt
• Lisätyöt
• Kalusto- ja toimintavaatimukset
• Indeksi- bonus- ja sanktiojärjestelmä
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UrakkaUrakkaUrakkaUrakka----asiakirjojen keskeiset asiatasiakirjojen keskeiset asiatasiakirjojen keskeiset asiatasiakirjojen keskeiset asiat

Tarjouspyyntö julkaistaan ja tarjoukset jätetään sähköisesti 
Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaalin kautta
• Hyväksytyiksi tulevat urakka-aluekohtaisesti ne tarjoukset, jotka 

täyttävät tarjouspyynnön ehdot. 
• Tarjousta ei voi lähettää, jos tarjoaja ei täytä vaatimuksia.
• Urakan ratkaisuperusteena käytetään urakka-alueen kokonaishintaa, 

joka koostuu tarjouspyynnössä pyydetyistä yksikköhinnoista

Urakka-alueet
• Tyhjennysmäärät arvioitu, tyhjennystä/ vuosi
• Perusurakkakausi + optiovuodet
• Alkamisajankohta 1.10.2021
• Tarjoajan edellytetään tutustuneen tarjoamaansa urakka-alueeseen
• Huomioitava kalustohankinnoissa/ alihankinnassa

Urakoitsijan on pääsääntöisesti käytettävä omaa kalustoaan
Aliurakoitsijan käyttö ja työyhtymän muodostaminen ovat mahdollisia

Mikä on sopiva urakan kesto ja urakka-alueen koko ? 
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Tilausten vastaanotto ja ajojärjestelyTilausten vastaanotto ja ajojärjestelyTilausten vastaanotto ja ajojärjestelyTilausten vastaanotto ja ajojärjestely

• Urakoissa käytetään sähköistä ajo-opastusjärjestelmää
• Urakoitsijalla on mahdollisuus järjestää haluamallaan tavalla 

määriteltyjen tyhjennysvälien puitteissa
• Poikkeuksista muutoksista ilmoitettava tilaajalle ja
• Erityisesti on huomioitava keräyspaikkakohtaiset rajoitteet 

(kellonaika, avain, koodit, puhelinavaus, leveys, korkeus)
• Keräysaika jätehuoltomääräysten mukainen
• Varautuminen poikkeustilanteisiin
• Hukkakäyntien uudelleenoutovelvoite
• Keräyspaikkaa ei reititetä uudelleen
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Yksikköhinta Yksikköhinta Yksikköhinta Yksikköhinta ---- lisätyötlisätyötlisätyötlisätyöt

• Kuljetukset kilpailutetaan urakka-alueittain yksikköhintaan perustuen
• Tarjouspyynnössä on esitetty tyhjennysmäärät/ vuosi kuljetusluokittain. Määrät 

on arvioitu edellisvuoden toteutuneiden tyhjennysmäärien perusteella
• Yksikköhinta annetaan tarjouksessa €/tyhjennys
• Tarjouspyynnössä kuvataan yksikköhintaa vastaava työ
• Voidaan myös pyytää hinta esim. sisäsäkille ja sen asennukselle säiliöön
• Ratkaisevaa on kokonaishinta, ei yksikköhinnat
• Yksikköhinta tulee antaa ilman arvonlisäveroa ja jätteenkäsittelymaksua
• Urakoitsija on oikeutettu urakkamaksuun tilausten mukaisten tyhjennysten 

osalta
• Urakoitsija on oikeutettu osittaiseen tyhjennysmaksuun, jos tyhjennystä ei 

voida suorittaa kiinteistöstä johtuvasta syystä (tyhjä, kulku estynyt)
• Yleisellä kadulla tai urakka-alueella kiinteistöstä tai tilaajasta 

riippumaton este ei oikeuta noudon laskuttamiseen

Tarjouksentekoon tarvittavat lähtötiedot (mitä tietoja ja miten esitettynä)?
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KalustoKalustoKalustoKalusto---- ja toimintavaatimuksetja toimintavaatimuksetja toimintavaatimuksetja toimintavaatimukset
• Soveltuva kalusto, tarvittavilla lisävarusteilla varustettuna, jolla urakan mukaiset työt voidaan 

suorittaa turvallisesti ja asianmukaisesti
• Teknisesti ja rakenteellisesti kunnossa, ulkoasultaan siisti
• Kaluston käyttövoima, EU6/kaasu –päästönormit  
• Varauduttava kohteisiin, joissa tyhjennyksen suorittamiseen tarvitaan urakoitsijan kalustosta 

poikkeavaa kalustoa esim. traktoria. Urakoitsija voi näissä tapauksissa käyttää aliurakoitsijaa 
(sisältyy tarjottuun yksikköhintaan)

• Tyhjennetyn määrän paino syväkeräysastioissa
• Riittävä kaluston määrä
• Olosuhteiden vaatiessa tulee käyttää rengasketjuja
• Tilaajan edellyttämät varusteet (esim. siivousvälineet, puhelin, öljyvahingon torjunta)
• Urakkaohjelman puitteissa toimiminen
• Noutopäiväsuunnitelman noudattaminen
• Keräyspisteiden paikannusvelvollisuus
• Biokeräyksessä astianpesuvelvoite 
• Osallistuminen kuljettajakoulutuksiin
• Tapaturmayhteenveto

• Mikä on sopiva vaatimus kaluston Euro-luokitukselle vai onko parempi ottaa 
huomioon ajoneuvon vuosimalli vai keskustellaanko ajetuista kilometreistä?

• Vaihtoehtoisten käyttövoimien tulevaisuus, HVO, CNG, CBG, Sähkö?
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IndeksiIndeksiIndeksiIndeksi----, bonus, bonus, bonus, bonus---- ja sanktiojärjestelmäja sanktiojärjestelmäja sanktiojärjestelmäja sanktiojärjestelmä

Sanktiojärjestelmä
• Lähtökohtaisesti kuljetusten tulee toimia jätehuoltomääräysten mukaisesti
• Sanktiojärjestelmä mahdollisia sopimusrikkomuksia vastaan
• Kuljetuskalustoon ja laitteisiin liittyvät vaatimukset
• Toimintaan liittyvät vaatimukset
• Vähennykset €/ kk tai €/ tapaus

Bonusjärjestelmä
• Jos kaikki menee hyvin, eikä asiakkailta tule palautteita -> + 5 %
• Bonuksiin vaikuttaa päivittäinen keräystyö
• Suhteutettu urakka-alueen kokonaistyhjennysmäärään

Yksikköhintojen tarkistus
• Yksikköhintoja tarkistetaan vuosittain huhtikuun alusta lukien
• Lähtökohtana Tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
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JÄTTEIDEN KERÄYSVÄLINEIDEN URAKKA-ALUEITTAISET URAKAT – PAKKAAVAT JÄTEAUTOT 

Urakka / urakka-alueet Pjh Oy urakkanro Jätelaji/

Keräystapa

Urakkaohjelman

liite nro 

1.01 Hervanta - Kaukajärvi 08 SEKAJÄTE

Pakkaava jäteauto

1.01A taulukko

1.01B karttaliite

1.02 Orivesi 16 SEKAJÄTE

Pakkaava jäteauto

1.02A taulukko

1.02B karttaliite

1.03 Juupajoki 88 SEKAJÄTE

Pakkaava jäteauto

1.03A taulukko

1.03B karttaliite

1.04 Nokia - Etelä 10 SEKAJÄTE

Pakkaava jäteauto

1.04A taulukko

1.04B karttaliite

1.05 Nokia - Pohjoinen 09 SEKAJÄTE

Pakkaava jäteauto

1.05A taulukko

1.05B karttaliite

1.06 Pirkkala 19 SEKAJÄTE

Pakkaava jäteauto

1.06A taulukko

1.06B karttaliite

1.07 Ruovesi 72 SEKAJÄTE

Pakkaava jäteauto

1.07A taulukko

1.07B karttaliite

1.08 Viljakkala 76 SEKAJÄTE

Pakkaava jäteauto

1.08A taulukko

1.08B karttaliite

1.09 Mouhijärvi M1 SEKAJÄTE

Pakkaava jäteauto

1.09A taulukko

1.09B karttaliite

1.10 Ylöjärvi Y2 BIOJÄTE

Pakkaava jäteauto

1.10A taulukko

1.10B karttaliite

JÄTTEIDEN KERÄYSVÄLINEIDEN URAKKA-ALUEITTAISET URAKAT – NOSTURILLA TYHJENNETTÄVÄT JÄTEASTIAT

1.11 Tampere - Keskusta K04 SEKAJÄTE

Pakkaava jäteauto

1.11A taulukko

1.11B karttaliite

1.12 Länsi-Tampere - Lempäälä K11 SEKAJÄTE

Pakkaava jäteauto

1.12A taulukko

1.12B karttaliite

1.13 Itä-Tampere - Kangasala K15 SEKAJÄTE

Pakkaava jäteauto

1.13A taulukko

1.13B karttaliite

JÄTTEIDEN KERÄYSVÄLINEIDEN URAKKA-ALUEITTAISET URAKAT – VAIHTOLAVASOVITTEISTEN AJONEUVOJEN KERÄYSALUE

1.14 Kangasala 73 LAVAT JA PURISTIMET 1.14A taulukko
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Jätehuoltomääräysten uusiminenJätehuoltomääräysten uusiminenJätehuoltomääräysten uusiminenJätehuoltomääräysten uusiminen

Velvoitteet astuvat voimaan vaiheittain

Esityksen mukaan määräykset astuvat voimaan vaiheittain (vähintään 
5 asunnon kiinteistöt)

Tampere: lasipakkaukset, metalli, biojäte 1.9.2021
Muut 16 kuntaa: lasipakkaukset, metalli, biojäte 1.4.2022
Tampere: kartonki- ja muovipakkaukset 1.9.2022
Muut 16 kuntaa: kartonki- ja muovipakkaukset 1.4.2023

Biojätteen keräysvelvoite laajenee lisäksi koskemaan kaikkia 
asuinkiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamissa 1.9.2023

Pikakontit poistuu Pirkanmaalla 31.12.2021
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Koukkujärven Biolaitos Koukkujärven Biolaitos Koukkujärven Biolaitos Koukkujärven Biolaitos ---- BiomyllyBiomyllyBiomyllyBiomylly



Kiitos!



Vaasan Yrittäjät Vaasan Yrittäjät Vaasan Yrittäjät Vaasan Yrittäjät –––– Vasa FöretagareVasa FöretagareVasa FöretagareVasa Företagare

Markkinavuoropuhelu jätehuoltolaista

M Pohjanniemi-Kivi / 2.11.2021



• Perustettu v. 1939
• N. 1000 jäsentä
• Puheenjohtaja Katja Rajala/ Innopop

(2022 -> Jenni Parpala/Kiffel&Pyykkitupa)
• Toiminnanjohtaja Mari Pohjanniemi-Kivi
• Toimisto: Raastuvankatu 12-14D

• Vaasan Yrittäjät – Vasa Företagare | Yrittajat.fi

Vaasan Yrittäjät ry



Vaasan Yrittäjien missio on parantaa 
yrittämisen edellytyksiä ja yrittäjien asemaa 
omalla alueellaan sekä lisätä menestyvää 
yrittäjyyttä.

VISIO
Vaasan seudusta Suomen yrittäjyyden edelläkävijä.

Menestyvien yritysten ja yrittäjien määrä lisääntyy ja 
yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranee. 
Tavoitteena yhteiskunnallisen aktiivisuuden lisääntyminen eri 
organisaatioiden tasolla ja toiminnassa.

ROHKEUS
Vastuullisuus

Tavoitteellisuus
Intohimo

MISSIO

LUOTETTAVUUS
Yhteisöllisyys

Avoimuus
Inhimillisyys

UUSIUTUMINEN
Sitoutuneisuus
Kuunteleminen
Innovatiivisuus



”Mitä paremmat yritykset, sen parempi kunta.”
– Mika Sivula, kaupunginjohtaja, Lohja

”Tänä päivänä hyvä kunta tarjoaa alustan, missä yrittäjän on hyvä toimia.”
– Esko Poikela, kunnanjohtaja, Lieto

”Yksikään kunta ei tee menestyvää yritystä, mutta kunta voi mahdollistaa sen.” 
– Petri Salminen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät 

Kunnallisjohdon seminaari 2021 Finlandia-talo:



Stormossen kilpailuttaa jatkossa omistajakuntiensa puolesta biojätteiden ja pakkausjätteiden (muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, 
lasipakkaukset ja metallin) kuljetukset asuinkiinteistöiltä käsittelyyn ja hoitaa kuljetuksiin liittyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen.

Markkinavuoropuhelu jätehuoltolaista 2.12.2021:

Vaasan Yrittäjät haluaa, että kilpailutuksesta pääsevät osallisiksi myös pienemmät ja paikalliset yrittäjät:

• Toimialue tulisi jakaa osiin niin, että pienemmät pystyvät tarjoamaan kannattavalla liiketoiminnalla.

• Hinta ei ole ainoa peruste valinnalle. Palvelu muodostuu monista asioista. (esim. toimintavarmuus loppuasiakkaalle)

• Paikallisia yrittäjiä on hyvä kuunnella (ei pelkästään kuulla)



KIITOS!
Mari Pohjanniemi-Kivi

Toiminnanjohtaja, Vaasan Yrittäjät
p. 050 911 2208

mari.pohjanniemi-kivi@yrittajat.fi

Toimisto:
Raastuvankatu 12-14 D, 65100 Vaasa
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Koska sillä on väliä – För att det är viktigt.

stormossen.fi


