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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 perehdytään jätelautakunnan 5.3.2019 pidettyyn kokoukseen.
Kokouksessa edellisvuoden asioilla oli suuri paino ja siellä käsiteltiin mm. vuoden 2018 talouden
toteumaa ja toimintakertomusta. Edellisvuoden menot olivat maltilliset, 102 566 €, ja vain noin 75
% budjetoidusta. Tämä johtui lähinnä säästöistä palkkakustannuksissa. Toimintakertomusvuoden
tärkeimmät tapahtumat olivat Äänekosken kuljetusjärjestelmästä tehty päätös siirtyä kunnan
järjestämään jätteenkuljetukseen 1.9.2020 alkaen sekä Petäjäveden päätös jätelautakunnan
jäsenyydestä 1.1.2019 alkaen ja tähän liittyvä jätelautakuntasopimuksen päivittäminen. Myös
lietetyhjennysten seuranta on tuottanut tulosta ja yhä enemmän sakokaivoja tyhjennetään vuosittain
jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Jätemäärät vuodelta 2018 olivat mielenkiintoiset ja niissä oli havaittavissa lisääntynyt
hyötyjätteiden keräysmäärä Rinki Oy:n eli tuottajien ylläpitämillä pisteillä verrattuna
Sammakkokangas Oy:n pisteisiin. Ringin pisteiden runsas käyttö saattaa olla sidoksissa mm. niiden
hyvään sijaintiin verrattuna moniin haja-asutusalueella sijaitseviin jäteyhtiön ylläpitämiin pisteisiin
ja siitä, että joillakin Ringin pisteillä kerätään pakkausmuovia, jota ei viime vuonna ollut
mahdollista toimittaa jäteyhtiön pisteille. Jätemäärien kehitystä jäädään kiinnostuneena seuraamaan,
kun Sammakkokangas aloittaa pakkausmuovinkeräyksen omilla hyötyjätepisteillään.
Vuoden 2017 ja -18 asioihin pureuduttiin myös yhteistyössä jäteyhtiön kanssa laaditussa
jätehuollon palvelutason seurantaraportissa. Siitä tähän katsaukseen poimitaan biojätteen lajittelu.
Sekajätteestä noin 30 % on biojätettä. Tämä on Riikinvoiman polttolaitokseen toimitettavan jätteen
laatua ajatellen huono, sillä se heikentää jätteen lämpöarvoa ja aiheuttaa laitteiston korroosiota.
Polttolaitoksen kiintiöstä se kuluttaa noin 2000 tn vuodessa, mikä on merkittävä määrä alueemme
polttokelpoisen jätteen kokonaiskiintiöstä. Biojätteen erilliskeräystä on kehitetty ja sen
kiinteistöittäinen jätteenkuljetus onnistuu myös haja-asutusalueella, kun sekajätettä tyhjennetään
kesällä kahden viikon ja talvella vähintään neljän viikon välein. Biojäteastia voidaan tyhjentää
samanaikaisesti sekajätteen kanssa, koska yhtiön hoitamilla kuntaurakka-aluilla on käytössä
kaksilokeroautot. Tämä ei vielä ole merkittävästi lisännyt biojätteen erilliskeräykseen liittymistä.
Mikäli biojätettä ei erilliskerätä, tulee kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoida.
Kokouksen tuotiin jätelautakunnan vahvistettavaksi Petäjäveden perusmaksutaksa ja
aluekeräyspistemaksu. Nämä astuvat voimaan 1.4.2019 alkaen. Petäjävedellä ei ole aiemmin
laskutettu perusmaksua, jolla katetaan jätehuollon toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset, kuten
jätteiden keräys, kuljetus, käsittely, hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus sekä jätehuollon kehittäminen
ja lakisääteiset viranomaistehtävät. Myös aluekeräyspistemaksu on Petäjävedellä uusi maksu ja se
laskutetaan vain jos kiinteistö käyttää alueellisia keräyspisteitä sekajätehuollon järjestämiseksi
oman sekajäteastian tai ns. kimppa astian sijaan.
Kokouspöytäkirjat ovat luettavissa http://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko
PL 13, 43100 Saarijärvi
jatelautakunta@saarijarvi.fi

jätehuoltoasiamies 050 3903 765
jätehuoltosuunnittelija 044 4598 249

