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TÄHTEET – KATSAUS JÄTELAUTAKUNNAN AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN
Tähteet on Sydän-Suomen jätelautakunnan sähköisesti toimitettava tiedote, jossa kerrotaan lyhyesti jätelautakunnan päätöksistä ja
ajankohtaisista asioista. Tiedote toimitetaan jäsenkuntien johtaville viranhaltijoille sekä hallitusten jäsenille.

Tässä Tähteet -katsauksessa tiivistetään jätelautakunnan kokoukset, 18.12.2018 ja 22.1.2019.
Vuoden 2018 viimeisessä kokouksessa tuotiin jätelautakunnan vahvistettavaksi jätetaksat vuodelle
2019. Jätelautakunnan §:ssä 45 ja 46 vahvistettiin kunnan ensisijaisen ja toissijaisen vastuun piiriin
(TSV) kuuluvat taksat sekä jätekeskuksen taksa että jätekeskuksen TSV-taksa. Muutokset
aikaisempaan
olivat
perusmaksujen
yhtenäistäminen
koskemaan
kaikkia
kuntia,
aluekeräyspistemaksujen korotukset ja niiden maksuluokkien lisäys sekä jäteasemien ja
jätekeskuksen maksujen hyväksyminen. Näin kaikki hyväksytyt jätemaksut ovat jatkossa
julkisoikeudellisia.
Tiedoksi jätelautakunnalle tuotiin mm., se että Äänekosken jäteaseman valitusasia on ratkennut ja
jäteasemaa on alettu suunnitella. Kokouksessa lautakunnalle esitteli Jyväskylän
ammattikorkeakoulun projektiasiantuntija selvityksen saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelystä ja
hyödyntämisestä jätelautakunnan toimialueen kunnissa. Raportti on luettavissa osoitteessa:
https://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektienlohkot-ja-tiedostot/vesihuoltohanke/raportit/raportti_lieteselvitys_2018.pdf
Vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa puhalsivat uudet tuulet, kun 1.1.2019 mukaan toimintaan
tulleen jäsenkunnan Petäjäveden edustaja osallistui kokoukseen. Kokouksessa lautakunnalle tuotiin
hyväksyttäväksi Petäjäveden jätteenkäsittelytaksa (§ 7). Petäjävedellä ei ole ollut käytössä
perusmaksua, eikä alueellisia sekajätteen keräyspistemaksua (§ 8). Perusmaksu on jo käytössä
kaikissa muissa jäsenkunnissa ja se on jätelain mukainen maksu, jolla katetaan jätehuollosta
aiheutuvat kulut. Aluekeräyspistemaksu tulee ajankohtaiseksi, kun jäteyhtiö aikoo tämän vuoden
aikana rakentaa Petäjävedelle alueellisia keräyspisteitä, joissa hyötyjätteiden lisäksi voidaan kerätä
sekajätettä. Jätelautakunta asetti nähtäville näiden maksujen luonnoksen ajatuksella, että ne
vahvistettaisiin voimaan tuleviksi 1.4.2019 alkaen.
Tärkeänä asiana kokouksessa oli kaikkia kymmentä jäsenkuntaa koskevien jätehuoltomääräysten ja
perustelumuistion luonnosten yhtenäistäminen. Yhtenäiset määräykset asettavat kaikki asiakkaat
samaan asemaan asuinkunnasta riippumatta. Vuonna 2016 hyväksyttyjen määräysten päivittäminen
on ajankohtaista myös 1.1.2019 voimaan astuneen jätelakimuutoksenkin vuoksi.
Kokouksessa oli vierailijana Sammakkokangas Oy:n toimitusjohtaja, joka tiivisti lautakunnalle
menneen vuoden asiat ja kertoi kuluvan vuoden suunnitelmista. Lisäksi kokouksessa tuotiin
jätelautakunnalle tiedoksi Petäjäveden jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelun aloittaminen.
Kokouspöytäkirjat ovat luettavissa http://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko
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