Haluatko päättää jatkossakin
kuka kuljettaa jätteesi?
MISTÄ ON KYSYMYS?

Toukokuussa 2012 voimaan tulleen uuden jätelain mukaan vanhat sopimusperusteiset jätteenkuljetukset on otettava
uuden lain mukaiseen harkintaan viimeistään 30.4.2013.
Käytännössä jätteenkuljetus voidaan

järjestää kunnassa kahdella tavalla: kunnan järjestämänä tai kiinteistönhaltijan järjestämänä. Kangasniemellä on
voimassa kiinteistöhaltijan järjestämä
jätteenkuljetus. Tämän vuoksi kunnassa
tulee päättää jatketaanko entisen mallin
mukaan vai vaihdetaanko kunnan järjes-

tämään. Päätöksen asiasta tekee kunnan kaavailujen mukaan jätehuoltoviranomaisena toimiva tekninen lautakunta,
jonka jäsenet ovat: Anne Puikkonen (pj.),
Marjatta Valkonen (vpj.), Timo Hokkanen, Kari Luukkainen, Henri Manninen,
Jarmo Tyrväinen ja Marja-Terttu Wahl-

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä

Rastita mieleisesi vaihtoehto, täytä yhteystietosi, allekirjoita lomake ja toimita se Kangasniemen kuntaan.
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•
•
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•
•

voin itse päättää kiinteistöni asioista ja tilata määräysten mukaisen jätekuljetuksen
haluamaltani taholta soittaen tavalliseen puhelinnumeroon tai asioiden jäteasemalla
voin itse tilata esim. pullokaivon tyhjennyksen silloin kuin tarve on, lokahuoltoni jatkuu
maan keskihintaa edullisempana ja roskahuoltoni suunnilleen keskihintaisena
jäteyritykseni on mukana paikkakunnan kehittämisessä ja tapahtumien järjestämisessä
jäteyritykseni työntekijät ovat ”tuttuja ja turvallisia” vakituisia työntekijöitä
sekä yritys, yrittäjä että työntekijät maksavat kiinteistö- ja kunnallisveronsa
Kangasniemelle ja pyörittävät euroja omalla paikkakunnalla
voin olla mukana Suomen parhaassa hyötykäyttöprosentissa 99 %, osallistua
kasvihuoneilmiön torjumiseen ja maailman pelastamiseen lajittelemalla jätteeni
vallitsee tilanne, jossa alalle tai alueelle voi tulla jätelain ja jätehuoltomääräysten
mukaan toimivia uusia yrityksiä
voin asioida tarvittaessa tuomalla ”muulikuormani” jäteasemalle, jossa pääasiallinen
tyhjennys tapahtuu siisteissä sisätiloissa
voin lajitella jätteeni myös haja-asutusalueella viiteen eri jätejakeeseen kattavalla
42 aluekeräyspisteen verkostolla.

Nimi/nimet:

ILMOITUS

Tulla Ky

man.
Kiinteistönhaltijat, asuntoyhtiöt ja muut
yhteisöt, joita kuljetusjärjestelmäpäätös
koskee, voivat antaa asiassa kirjallisen
lausunnon 19.4.2013 mennessä. Lausunnon voi tehdä vapaamuotoisesti tai vaikkapa oheista lomaketta käyttäen!

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta tekstit perustuvat
alalla vallitsevaan käytäntöön ja olettamuksiin, miten kunta mahdollisesti
toimisi järjestäessään kunnan järjestämää jätteenkuljetusta, koska
lausuntopyyntöasiakirjoista eivät nämä asiat ilmene.

Haluan, että Kangasniemellä siirrytään kunnan
järjestämään jätteenkuljetukseen, koska haluan, että:

Haluan, että Kangasniemellä jatketaan nykyisellä sopimusperusteisella eli kiinteistönhaltijan järjestämällä
jätteenkuljetusjärjestelmällä jatkossakin, koska haluan, että:
•

Ota yhteyttä ja
kysy lisää!
Tulla Ky, Matti Tu
lla
puh. 0400 655 69
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minun puolestani saa päättää vaikka Kuopiossa olevan osakeyhtiön hallitus, voin jonottaa maksulliseen palvelunumeroon päästäkseni puhumaan nauhoitetun puhelun
voin odottaa jalat ristissä ensi viikkoon pullokaivon tyhjennystä tai ”maksaa maltaita”
esim. Mikkelistä tulevan auton ylimääräisistä kuluista
jäteyritykseni saa olla irrallaan yhteiskunnasta, ei paljon kiinnosta
minua ei kiinnosta ovatko työntekijät 3–5 vuoden pätkätöissä tai puhuvatko suomea
maksakoot veronsa minne hyvänsä tai ostakoot polttoaineensa mistä tahansa,
minua ei kunnan talous kiinnosta pätkääkään
jätteet voi hyvin kerätä sekajätteenä kaikki sekaisin ja tunkea kaatopaikan penkkaan
vaikka sellaisenaan, who cares
ala suljetaan kilpailulta ja paikallista yrittäjää kielletään keräämästä asumisessa
syntyvää jätettä (niin roskia kuin lokaakin)
en tarvitse jäteasemaa ja jos tarvitsen, voin mennä vaikka Pieksämäelle,
Mäntyharjulle tai Varkauteen
minulle riittää muutama aluekeräyspiste koko kunnassa, koska en kuitenkaan
viitsi lajitella eri jätejakeita.

Osoite:

Lausunto toimitetaan viimeistään 19.4.2013 virka-aikana
Kangasniemen kunnan tekniselle lautakunnalle,
Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi.

Allekirjoitus:

Lisätietoja: www.kangasniemi.ﬁ
(löydät linkin kunnan etusivun ajankohtaisista)

