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MUUTOS LOKATÖIDEN HINNOITTELUTAVASSA

Tavoitteenamme on helpottaa arkeasi tarjoamalla 
teille vastuullisia ja ympäristöä kunnioittavia 
ympäristöhuollon palveluita.

Muutoksia ympäristönhuoltopalveluiden tuottamisen
kokonaiskustannuksissa
Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme tehokkaammaksi,
ympäristöystävällisemmäksi ja siten pitämään palvelumme luotettavana sekä
kustannukset alhaisina. 

Kuljetuspalveluihimme liittyvät kustannukset ovat kuitenkin riippuvaisia koko
toimintaympäristömme kustannuskehityksestä. 
Tämä näkyy meillä palkkojen, välillisten henkilöstökulujen, polttoaineiden,
kaluston ylläpitokulujen sekä vakuutus- ja työterveysmaksujen korotuksina.
Tilastokeskuksen julkaiseman kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin
mukaan kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset nousivat lokakuusta
2020 lokakuuhun 2021 keskimäärin 10,9 %. Tilastokeskuksen kustannusindeksin
mukaan dieselin hinta on noussut viimeisen vuoden aikana (10/2020–10/2021) n.
30 %. 

Muutos lokatöiden hinnoittelutavassa
Siirrymme lokatöissä aikaperusteisesta hinnoittelusta keikkahinnoitteluun.
Uudet hinnat astuvat voimaan 02/2022 alkaen. 

Hinnoittelu on selkeää, ennakoitavaa ja tasapuolista, kun kuljetusmaksu on
kiinteistöllä aina vakio. Keikkahinta määräytyy kuljetusetäisyyden perusteella
auton asemapaikasta (Sulkavan taajama). Uusi hinnoittelu perustuu vuosien
2019-2021 aikana Sulkavalla tehdyistä lokatöistä
toiminnanohjausjärjestelmäämme kerättyyn dataan, jota analysoimalla ja
hyödyntämällä uusi hinnoittelumalli on luotu.

Keikkahinta kattaa tavanomaiseen tyhjennystyöhön liittyvät toimet; kohteen
umpisäiliön tai sakokaivon tyhjennyksen, kuljetukset ja kuorman purkamisen
vastaanottopaikkaan käyntikertaa kohden. Tyhjennystapahtumasta muodostuu
jätelain edellyttämä sähköinen siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja jää
asiakastietojärjestelmäämme jätelajin edellyttämäksi ajaksi, joka on kolme
vuotta. Saat siirtoasiakirjan sähköpostiisi, jos olet ilmoittanut
sähköpostiosoitteesi meille.

Lokatyön tyhjennyksen voit tilata
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postitse
sähköpostiin
e-laskuna suoraan pankkiin – 

e-laskusopimuksen voi tehdä pankin kanssa, tunnisteena asiakasnumero

Tieyhteyden ja pihatien tulee olla toivottuna tyhjennysajankohtana kestävä ja
kulkukelpoinen kuorma-autolle. 
Huolehdi, että kiinteistön numero on näkyvillä. 
Tarvittaessa siirrä esim. autot pois ja kytke koirat. 
Tyhjennykset on hyvä ajoittaa kelirikkoajan ulkopuolelle. Loka-auto voi ajaa vain
tiekunnan poikkeusluvalla painorajoitettua tietä. Otathan yhteyttä
asiakaspalveluumme, mikäli keliolosuhde haittaa kaivon tyhjennystä! 

Raivaa kasvillisuus. 
Huolehdi lumitöistä ja hiekoituksesta. 
Merkitse kaivot niin, että ne on helppo löytää vuodenajasta riippumatta. 
Avaa lukot porteista ja kaivonkansista tai sovi avausjärjestelyistä tilausta
tehdessäsi. 
Talviaikaan varmista etteivät kannet ole jäässä. 
Kaivojen kannet tulee olla käsin avattavissa ja siirrettävissä. Raskaat betonikannet
olisi hyvä varustaa nostolenkeillä tai tyhjennysluukuilla. 
Pienpuhdistamojen osalta olisi hyvä olla tieto laitteen merkistä, mallista ja
laitevalmistajan tyhjennysohjeista.

Lokatyölle voit sopia myös säännöllisen tyhjennyskäynnin

Muistathan ilmoittaa tyhjennyksen yhteydessä kiinteistön osoitteen, omat
yhteystietosi, sekä jätevesijärjestelmän tiedot - säiliön/kaivon tyyppi, koko, sijainti
tontilla jne. 

Laskun voit valita toimitettavaksi

Lietteiden tyhjentäminen on jätevesijärjestelmän tärkein hoitotoimi. Säännöllisellä
ja riittävän usein tehtävällä (=huolto-ohjeiden mukaisella) tyhjennyksellä varmistat
jätevesijärjestelmän asianmukaisen toimivuuden ja pitkän käyttöiän.

Hyvin hoidetulla kiinteistöllä tyhjennykset sujuvat turvallisesti ja ajallaan! 
Varmista loka-auton esteetön pääsy kiinteistölle: 

Varmista kuljettajan esteetön pääsy kaivolle: 

Elä sinä me huolehdimme!
Haluamme tuoda iloa, mielenrauhaa ja hyvinvointia asiakkaidemme arkeen ja turvata
asiakkaillemme laadukkaat jätehuollon palvelut paikallisesti, luotettavasti ja
joustavasti. Suunnittelemme toimintamme vastuullisesti, ympäristövaikutukset
huomioiden mm. ajoreiteissämme ja kaluston päästöissä, suosimme laadukkaita
työvälineitä ja tarvikkeita.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat osa arkeamme.
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