
Lopen ja läntisen Hämeenlinnan 
jätekuljetukset



Suunnitelma markkinavuoropuhelulle ja tarjouspyynnölle

 Alustava suunnitelmat ja urakkaohjelman luonnos esitellään Teamsin välityksellä ke 24.8.2022

 Esittelytilaisuuden jälkeen julkaistaan linkki verkkokyselyyn, jossa kartoitetaan mahdollisten tarjoajien näkemyksiä
hankinnasta. Kysely avoinna 31.8.2022 klo 16 asti osoitteessa https://www.kiertokapula.fi/jatteidenkuljetusten-
kilpailutukset/

 Verkkokyselyyn vastanneilla on mahdollisuus sopia etäyhteyden kautta toteutettava toimittajan ja tilaajan välinen
keskustelu hankintaan liittyen. Etäyhteydellä toteutettavat keskustelut toteutetaan 2.9.2022 mennessä

 Markkinavuoropuhelun päätyttyä tilaaja muotoilee ja julkaisee lopullisen tarjouspyynnön (tavoite syyskuussa 2022)

24.8.20223

https://www.kiertokapula.fi/jatteidenkuljetusten-kilpailutukset/


Lähtötilanne

 Tällä hetkellä alueella on kaksi erillistä urakkaa, jotka molemmat ovat päättymässä
30.9.2023 -> kilpailutukseen tulevat urakat alkavat 1.10.2023

 Urakoissa kerättävät jätejakeet ovat seka/kuivajäte ja biojäte

 Urakoihin sisältyvät käsin siirrettävät pienastiat ja syväkeräyssäiliöt sekä näiden astioiden
pesut (seka/kuivajäte kerran vuodessa ja biojäte kahdesti vuodessa)

 Lopen kunta kokonaisuudessaan on yksi urakka-alue

 Läntisen Hämeenlinnan urakkaan kuuluvat Rengon ja Iittalan taajamat sekä samalla
suunnalla sijaitsevat haja-asutusalueet
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Lähtötilanne
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Alustavat suunnitelmat

YLEISTÄ

 Urakat koskevat seka/kuiva ja biojätteen keräämistä ja kuljettamista ja astiapesuja

 Urakoiden aloitus on 1.10.2023

 Jätelain muutoksen myötä laajentuva biojätteen keräysvelvoite pientaloille ei koske nyt
kilpailutukseen tulevia alueita
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Alustavat suunnitelmat

URAKKA-ALUEET

 Pakkaavat jäteautot -> erikoispiirteenä suuret kausivaihtelut (kesällä jopa noin 40 %
enemmän tyhjennettävää kuin talvella)

 Syväkeräys (ja mahdolliset nostokalustolla tyhjennettävät pintasäiliöt)

 Astiapesut
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Loppi, sekajäte (kuvassa pienastiat)

24.8.20228

Lopen alueen nykyiset keräyspistetiedot

Seka/kuivajätteen tyhjennykset

Astiakoko Astiamäärä Tyhjennyksiä 
vuodessa

seka/kuivajäteastia enintään 140 l 540 3 100
seka/kuivajäteastia > 140 l - 240 l 2 542 37 000
seka/kuivajäteastia > 240 l - 360 l 96 1 150
seka/kuivajäteastia > 360 l - 660 l 651 14 800
syväkeräyssäiliö enintään 5 m3 9 230
Yhteensä 3 838 56 280



Loppi, sekajäte (kuvassa syväkeräyssäiliöt)

24.8.20229

Lopen alueen nykyiset keräyspistetiedot

Seka/kuivajätteen tyhjennykset

Astiakoko Astiamäärä Tyhjennyksiä 
vuodessa

seka/kuivajäteastia enintään 140 l 540 3 100
seka/kuivajäteastia > 140 l - 240 l 2 542 37 000
seka/kuivajäteastia > 240 l - 360 l 96 1 150
seka/kuivajäteastia > 360 l - 660 l 651 14 800
syväkeräyssäiliö enintään 5 m3 9 230
Yhteensä 3 838 56 280



Loppi, biojäte
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Lopen alueen nykyiset keräyspistetiedot

Biojätteen tyhjennykset

Astiakoko Astiamäärä Tyhjennyksiä 
vuodessa

biojäteastia enintään 140 l 24 900
biojäteastia > 140 l - 240 l 57 1 700
Yhteensä 81 2 600



Renko-Iittala, sekajäte
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Rengon ja Iittalan alueen nykyiset keräyspistetiedot

Seka/kuivajätteen tyhjennykset

Astiakoko Astiamäärä Tyhjennyksiä 
vuodessa

seka/kuivajäteastia enintään 140 l 814 11 000
seka/kuivajäteastia > 140 l - 240 l 1 579 26 000
seka/kuivajäteastia > 240 l - 360 l 158 2 700
seka/kuivajäteastia > 360 l - 660 l 322 7 200
Yhteensä 2 873 46 900



Renko-Iittala, biojäte
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Rengon ja Iittalan alueen nykyiset keräyspistetiedot

Biojätteen tyhjennykset

Astiakoko Astiamäärä Tyhjennyksiä 
vuodessa

biojäteastia enintään 140 l 22 550
biojäteastia > 140 l - 240 l 34 1 500
Yhteensä 56 2 050



Yleiskuva kaikista kohteista
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Alustavat suunnitelmat

Jäteastioiden pesut

 Pesu-urakkaan kuuluvat käsin siirrettävät astiat ja syväkeräyssäiliöt
 Bioastiat pestään kahdesti vuodessa
 Seka/kuivajäteastiat pestään kerran vuodessa
 Pesut suoritetaan 1.3. – 30.11. välisenä aikana ja biopesujen väli samana vuonna on oltava

vähintään 6 kuukautta
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Alustavat suunnitelmat
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Lopen alueen nykyiset astiapesumäärät

Seka/kuivajätteen astiapesut

Astiakoko Astiamäärä Astiapesut 
vuodessa

seka/kuivajäteastia enintään 140 l 540 540
seka/kuivajäteastia > 140 l - 240 l 2 542 2 542
seka/kuivajäteastia > 240 l - 360 l 96 96
seka/kuivajäteastia > 360 l - 660 l 651 651
syväkeräyssäiliö enintään 5 m3 9 9
Yhteensä 3 838 3 838

Biojätteen astiapesut

Astiakoko Astiamäärä Astiapesut 
vuodessa

biojäteastia enintään 140 l 24 48
biojäteastia > 140 l - 240 l 57 114
Yhteensä 81 162



Alustavat suunnitelmat
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Rengon ja Iittalan alueen nykyiset astiapesumäärät

Seka/kuivajätteen astiapesut

Astiakoko Astiamäärä Astiapesut 
vuodessa

seka/kuivajäteastia enintään 140 l 814 814
seka/kuivajäteastia > 140 l - 240 l 1 579 1 579
seka/kuivajäteastia > 240 l - 360 l 158 158
seka/kuivajäteastia > 360 l - 660 l 322 322
Yhteensä 2 873 2 873

Biojätteen astiapesut

Astiakoko Astiamäärä Astiapesut 
vuodessa

biojäteastia enintään 140 l 22 44
biojäteastia > 140 l - 240 l 34 68
Yhteensä 56 112



Alustavat suunnitelmat

KIPPIPAIKAT

Nykyisissä urakoissa:

 Loppi: Sekajäte Fortum (Riihimäki), Biojäte Gasum (Riihimäki)

 Hämeenlinna: Sekajäte Karanoja (Hämeenlinna), Biojäte Envor (Forssa)
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Alustavat suunnitelmat

AJONEUVOKALUSTO

 Urakassa tulee käyttää EURO 6 vaatimusten mukaisella moottorilla varustettuja autoja
 Varakalustona voidaan käyttää tilapäisesti EURO 5 kalustoa
 Autojen lisävarustelu on määritelty urakkaohjelmassa (mm. ajoneuvotietokone, kamera,

ensiapuvälineet)
 Pakkaavien jäteautojen urakoissa tilaaja varaa autojen kuormatilan ulkopinnan käyttöönsä

yhteystietojen näkymistä varten
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Alustavat suunnitelmat

KÄYTTÖVOIMA

 Urakan dieselkäyttöisissä autoissa tulee käyttää polttoaineena uusiutuvaa dieseliä (HVO)

 Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös biokaasu- tai sähköautoja
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Alustavat suunnitelmat

LAADUNVALVONTA

 Sopimuksen noudattamista valvotaan arvonkorjausjärjestelmällä ja ylläpitämällä
palauterekisteriä

 Palauterekisteriin kirjataan asiakkailta tulleet sekä tilaajan henkilökunnan havaitsemat
palautteet

 Asiakkailta tullut palaute voi olla esimerkiksi astian jääminen tyhjentämättä, vaikka tehtävä
on kuitattu suoritetuksi ajohallintajärjestelmään

 Tilaajan henkilökunnan kirjaama palaute voi olla esimerkiksi jätehuoltomääräysten
mukaisten keräysaikojen noudattamatta jättäminen
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Alustavat suunnitelmat

URAKKA-AIKA

 Alustavasti 5 vuotta = 1.10.2023 – 30.9.2028

 Optiomahdollisuus enintään 2 vuotta (30.9.2030 asti)
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KIITOS

24.8.202223

Markkinavuoropuhelu 24.8.2022
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