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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 kaksi edellistä jätelautakunnan kokousta, 30.10. ja
8.11.2018. Kokouksissa tuotiin jätelautakunnan käsiteltäväksi jätetaksaluonnokset vuodelle 2019.
Jätelautakunnan §:ssä 41 ja 42 käsiteltiin kunnan ensisijaisen jätetaksan sekä kunnan toissijaisen
vastuun piiriin kuuluvan taksan (TSV) luonnokset sekä jätekeskuksen taksa että jätekeskuksen TSVtaksa. Merkittävimmät esitetyt muutokset näissä luonnoksissa ovat perusmaksujen
yhtenäistäminen koskemaan kaikkia kuntia, jolloin perusmaksu on kaikissa kunnissa suuruudeltaan
sama, aluekeräyspistemaksujen korotukset ja niiden maksuluokkien lisäys sekä jäteasemien ja
jätekeskuksen maksujen hyväksyminen, jolloin ne muuttuvat julkisoikeudellisiksi. Taksaluonnokset
on asetettu nähtäville 10.12.2018 saakka Saarijärven kaupungin verkkosivuille ja niistä on esitetty
jäsenkunnille lausuntopyynnöt. Jätelautakunnan on tarkoitus hyväksyä taksaluonnokset
kokouksessa 18.12.2018.
Keväällä 29.5.2018 jätelautakunta päätti Äänekosken jätteenkuljetuksesta ja sen siirtymisestä
yhdyskuntajätteen (pl. sako- ja umpikaivolietteet) osalta kunnan järjestämäksi ja Sammakkokangas
Oy:n kilpailuttamaksi. Tästä päätöksestä jätetystä valituksesta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle
on saatu välipäätös 11.9.2018, minkä mukaan jätelautakunta saa alkaa valmistella päätöstään
siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.9.2020 alkaen.
Jätelain mukaisesti jätehuollon perusmaksun kertymästä tulee tiedottaa kuntalaisia.
Perusmaksulla katetaan mm. aluekeräyspisteiden ylläpito ja kehittäminen hyötyjätteiden osalta,
vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittelyyn toimittaminen, jäteasemien ja jätekeskuksen
pientuojien pihan ylläpidosta muodostuvat kustannukset hyöty- ja vaarallisten jätteiden osalta,
jäteneuvonnan kulut sekä osittain asiakaspalvelun ja laskutuksen kulut. Kertymän ja menojen
yhteenvedon mukaisesti 1.1.–30.6.2018 tuloja on ollut 147 552 € ja menoja 335 689 €. Tulot ovat
menoja pienemmät, mikä johtuu perusmaksun loppuvuosipainotteisesta laskutusjaksotuksesta.
Jätelautakunnalle tiedoksi tuotiin mm. uudelleen käsittelyyn otetut jätehuoltomääräykset ja sitä
varten perustetun työryhmän työskentelyn aloittaminen. Jätehuoltomääräykset on tarkoitus
yhtenäistää kaikkiin jäsenkuntiin ja näin koskemaan myös 1.1.2019 jätelautakuntaan liittyvää
Petäjäveden kuntaa. Lisäksi jätelautakuntaa tiedotettiin Keski- Suomen liiton teettämästä muovin
elinkaariselvityksestä,
mikä
on
luettavissa
Keski-Suomen
liiton
nettisivuilta:
https://www.keskisuomi.fi/filebank/25710Muovipakkausten_erilliskerayksen_taydentaminen_Keski-Suomen_alueella.pdf
Asioista tarkemmin pöytäkirjassa http://www.saarijarvi.fi/sisalto/paatoksenteko
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