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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 tutustutaan jätelautakunnan 16.4.2019 pidettyyn kokoukseen.
Kokouksessa palattiin vielä vuoteen 2018 perusmaksukertymän tiimoilta. Kertymän ja menojen
yhteenvedon mukaisesti oli tulos 123 734 € tappiollinen. Tähän on muutamia keskeisiä selittäjiä,
joista ensimmäisenä Äänekoskelle avatut aluekeräyspisteet. Näistä suurimmassa osassa on
sekajäteastiat, joiden käyttöoikeus on vain niillä kiinteistöillä, jotka maksavat aluekeräyspisteen
käyttöoikeusmaksua. Käyttöoikeusmaksun laskuttaminen pisteitten käyttäjiltä ei Äänekoskella
onnistunut keskeneräisen rekisterin vuoksi ja nämä kulut katettiin perusmaksuilla. Toisena
keskeisenä tekijänä oli uusien kuntien tiedottaminen. Tietosuoja-asetuksen vuoksi tehtiin
järjestelmäpäivityksiä ja siten myös kulut kasvoivat. Lisäksi aluekeräyspisteinvestoinnit nostivat
poistojen määrää.
Petäjäveden kunnassa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus eli kiinteistön
haltija itse tilaa haluamaltaan kuljetusyrittäjältä jäteastian tyhjennyspalvelun. Petäjäveden
jätteenkuljetusjärjestelmäselvitys yhdyskuntajätteiden kuljetuksista (pl. sako- ja umpikaivolietteet)
on jätelain 149 §:n mukaisesti tarkasteltu. Tarkastelussa on selvitetty täyttääkö kiinteistön haltijan
järjestämä jätteenkuljetus jätelain 37 §:n mukaiset edellytykset. Lautakunta asetti nyt tämän
selvityksen nähtäville ja asia on tarkoitus tuoda jätelautakunnan päätettäväksi kesäkuussa.
Jätelautakunta hyväksyi päivitetyt jätehuoltomääräykset koskemaan koko toimialuetta. Ne koskevat
nyt myös Äänekoskea ja Petäjävettä, joissa on ollut tähän saakka voimassa kuntien itse hyväksymät
määräykset ajalta ennen jätelautakuntaan liittymistä. Erityisesti Petäjäveden kohdalla tulevat
määräysten mukaiset muutokset ovat suurempia kuin ns. vanhojen kuntien osalta. Määräyksissä
keskeisimmät muutokset liittyvät kunnan vastuun supistumiseen, kun kunnan vastuulta poistuivat
jätelakimuutoksen yhteydessä mm. valtion ja seurakuntien jätteet. Jäteastioiden tyhjennysvälien
sääntelyä muutettiin siten, että 8 viikon tyhjennysväli on jätehuoltomääräysten mukainen
kiinteistöille, joilla on 1-2 asukasta ja astia korkeintaan 240 l suuruinen. Lisäksi määräyksissä on
tarkennettu mahdollisuutta hakea pidennettyä tyhjennysväliä saostussäiliöille. Myös omatoimiseen
peltolevityksen liittyviä ehtoja on pohdittu, ja sen seurauksena lupien seurantaa tehostetaan
vuosittaisella kirjanpitovelvollisuudella.
Lisäksi jätelautakunnalle tuotiin tiedoksi vapaa-ajankiinteistöjen sakokaivojen tyhjennysten
seurannan aloittaminen, jonka johdosta lähetettiin kaivon tyhjennysten kehotuskirjeitä yli 1 400 kpl.
Tätä asiaa sivuten, on jätevesijärjestelmien uusiminen erittäin ajankohtaista, sillä järjestelmien tulee
olla lainmukaistettu siirtymäajan päättyessä 31.10.2019 mennessä. Ilmaista jätevesineuvontaa on
tarjolla siirtymäajan päättymiseen saakka Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk)
jätevesineuvojien
toimesta.
Tästä
lisätietoja
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-jakehitys/projektit/Vesihuoltohanke1/Etusivu/.
Kokouspöytäkirjat ovat luettavissa http://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko
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