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– Markkinavuoropuhelu alkoi klo 9.00 LHJ Groupin toimitusjohtaja Immo Sundholmin tervehdyksellä. 
Tilaisuuden nauhoitus aloitettiin. 
 
– Viestintäpäällikkö Mirva Naatula jatkoi esitystä klo 9.02. 
  
– Korostettiin, että markkinavuoropuhelun ideana on luoda raamit tulevalle kilpailutukselle. Naatula 
kertoi nykytilanteesta, jossa jätehuoltomääräysten mukaisesti kaikissa vähintään 40 asuinhuoneiston 
tulee kerätä kuidut, lasi ja metalli. Muovipakkausten kerääminen on ollut vapaaehtoista.  
  
– Naatula esitteli uudistuksen etenemistä ja aikataulua. Kilpailutuksen aloitus huhti-toukokuulla ja ke-
sällä 2022 (heinä-elokuulla) hankintapäätös. Uudet pakkausjäteurakat alkavat 1.7.2023.  
 
– Käytiin läpi kohteita ja astiakalustoa tulevassa urakassa. LHJ:n toimialueella yhteensä vähintään vii-
den asunnon taloyhtiöitä noin 2000. Julkisen palvelutoiminnan kohteita noin 300.  
 
– Naatula esitteli alustavia ajatuksia urakkajaosta. On suunniteltu, että nostettavat astiat sisältyisivät 
urakkaan ja yhteiskeräys olisi mahdollista (esim. lasi ja metalli sekä kartonki ja muovi).  
 
– Käytiin tarkemmin läpi urakka-alueet 1–5 karttamateriaalin avulla. Maantieteellisesti urakat ajateltu 
jakaa viiteen alueeseen, siten että esim. yhteiskeräyksessä lasi ja metalli olisivat kahdessa urakassa 
sekä muovi ja kartonki olisivat kolmessa urakassa.   
  
– Käytiin läpi tuottajayhteisöjen vastaanottoterminaaleja. Tällä hetkellä vastaanottopaikkoja mm. Fors-
sassa, Säkylässä ja Sastamalassa. Jatkossa vastaanottopaikkoja voi olla useampiakin.  
 
– Avattiin keskustelu urakkakokoihin liittyen. Naatula painotti edellisen markkinavuoropuhelun tavoin, 
että yksi toimija ei voi haalia kaikkia urakoita, vaan kilpailutuksessa pyritään tasapuolisuuteen.  

- Tuleeko tarjouksessa olla vain yksi yksikköhinta? 
o Voi olla useampaa eri hintaa esimerkiksi: 

 140 l : X €/työ 
 240 l : X €/ työ 
 600 l : X €/ työ 
 Nostettavat: X €/ työ 
 Astioiden siirrot: X €/ työ 

- Etulastattavalla autolla ajettavat paikat?  
o Paikkoja vähän, toimenpiteet mietitään tapauskohtaisesti. Kilpailutuksessa ei 

vaadita välttämättä etulastaukseen sopivaa kalustoa.  
- Laatupisteiden huomiointi/ korotus? 

o On mietinnässä 
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- Markkinaehtoisen ja kunta-urakan keruu samalla autolla/ reitillä? Pyyntö tarjousta tehtäessä, että 
mainitaan selkeästi onko kielletty/sallittu kerätä molempia yhdessä.  

o Lähtökohtaisesti kuntaurakassa vain asuinkiinteistöjen ja julkisen palvelu- ja hallintotoi-
minnan jätteitä 

 
– Sundholm kiitti osallistujia LHJ:n puolesta.  
– Naatula kannusti osallistujia lähettämään mahdollisia kysymyksiä jälkikäteen. Näistä laaditaan yhte-
näinen kooste, joka lähetetään kaikille osallistujille.  

– Tilaisuus päättyi klo 9.39. 

 


