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Kokousaika

keskiviikko 18.2.2015 klo 18.30 – 19.50

Kokouspaikka

Otto Syreenin talo, kokoushuone Tähti

Saapuvilla olleet jäsenet

Tapani Laitamäki, Teuva
Tero Kilpiö, Kauhajoki
Jukka Pitkäranta, Isojoki
Pentti Pihlajaviita, Karijoki
Jukka Salo, Kaskinen
Hans Ingvesgård, Kristiinankaupunki
Esko Liukku, Kurikka (Jurva)
John Berg, Närpiö

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
” , poissa

Markku Salonen
Marja-Leena Mäki
Merja Rosendal

kunnaninsinööri, esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
Oy Botniarosk Ab:n toimitusjohtaja,
§ 1, klo 18.35 – 19.10

Muut saapuvilla olleet

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

§:t 1 - 6.

Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Salo ja Pentti Pihlajaviita.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirjan tarkastus

Tapani Laitamäki
puheenjohtaja

Marja-Leena Mäki
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Teuva 25.2.2015

Jukka Salo
Pöytäkirja on pidetty yleisesti
nähtävänä

Teuva 2.3.2015

MS/mlm

Marja-Leena Mäki, toimistosihteeri

Pentti Pihlajaviita
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INFORMAATIOTA JA KESKUSTELUA AJANKOHTAISISTA ASIOISTA
Jäteltk 1 §

Kokoukseen oli kutsuttu Oy Botniarosk Ab:n toimitusjohtaja Merja Rosendal
kertomaan ajankohtaisista asioista ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin.
Jätelautakunta sai tietoa mm. Oy Botniarosk Ab:n toiminnasta/tuloksesta v. 2014,
v. 2015 suunnitteilla olevista hankkeista, jätelautakunnalle kuuluvista tehtävistä
sekä pakkausjäteasetuksen mukanaan tuomista velvoitteista.

Kins.

Ehdotus: Jätelautakunta merkitsee annetun informaation tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Merja Rosendal poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.10.
__________

Pöytäkirjantarkastus: Ltk

Kh

Kv

Päätöksen täytäntöönpano:
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VUODEN 2015 EKOMAKSUJEN MAKSUUNPANOLUETTELO, vakituiset asuinhuoneistot
Jäteltk 2 §

Oy Botniarosk Ab:n toimisto on laatinut vuoden 2015 ekomaksujen maksuunpanoluettelon, joka koskee vakituisessa asuinkäytössä olevia asuinhuoneistoja.
Maksuunpanoluettelo esitellään lautakunnalle kokouksessa.

Kins.

Ehdotus: Jätelautakunta hyväksyy laaditun maksuunpanoluettelon.
Lautakunta toteaa, ettei tähän päätökseen voi hakea valittamalla muutosta, vaan
jätelain 82 §:n 2 mom. mukaan: Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta muistutus kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Tämän
on tehtävä muistutuksen johdosta päätös ja lähetettävä muuttuneesta maksusta
maksuvelvolliselle uusi jätelasku.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastus: Ltk

Kh

Kv

Päätöksen täytäntöönpano:
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MAKSUUSPANOLUETTELOT MUIDEN KUIN EKOMAKSUJEN OSALTA
Jäteltk 3 §

Jätelain mukaisesti kaiken kunnan vastuulla olevan ja toissijaisen (33 §) jätteen
jätehuollon järjestämisestä perittävät maksut perustuvat jätelautakunnan hyväksymään jätetaksaan.
Kaikki maksut (kuten ekomaksut) sisältyvät taksaan, joten lähetettävien laskujen
maksuunpanoluettelotkin tulee hyväksyttää jätelautakunnalla. Koska lautakunta
kokoontuu suhteellisen harvoin, käsittelymaksujen maksuunpanoluettelot on tarkoitus tuoda lautakunnalle aina jälkikäteen kuhunkin kokoukseen.
Jätelautakunnalle esitellään kokouksessa maksuunpanoluettelot ajalta 5.2.201413.2.2015.

Kins.

Ehdotus: Jätelautakunta hyväksyy laaditut maksuunpanoluettelot.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastus: Ltk

Kh

Kv

Päätöksen täytäntöönpano:
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MUISTUTUKSET VUODEN 2014 VAPAA-AJANASUNNON EKOMAKUSTA
Jäteltk 4 §

Seuraavat henkilöt ovat tehneet muistutuksen vuoden 2014 vapaa-ajanasunnon
ekomaksusta:
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Kauhajoki
Kauhajoki
Kristiinankaupunki
Kristiinankaupunki
Jurva (Kurikka)

Muistutuksissa esitetään mm., että vapaa-ajanasuntoa käytetään hyvin vähän tai
sitä ei käytetä ollenkaan, ja jos jätettä syntyy, se tuodaan vakituisen asunnon jäteastiaan.
Muistutuskirjeet ovat esityslistan ohessa.
Ekomaksu peritään ns. yhteisten kustannusten kattamiseksi, joita aiheutuu mm.
vaarallisen jätteen- ja hyötyjätehuollosta sekä neuvonnasta. Vaarallisten- ja hyötyjätteiden keräystä varten on rakennettu ekopisteet ja hyötykäyttöasemat, joita
kaikki kotitaloudet ja vapaa-ajanasunnot saavat käyttää ja joita kaikkien tulee
käyttää. Näin ollen ekopisteiden ja hyötykäyttöasemien rakentamisesta ja ylläpidosta sekä vaarallisten- ja hyötyjätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä syntyviä kustannuksia ei voida osoittaa erityisesti vain joillekin, vaan kaikkien tulee osallistua
kustannusten kattamiseen.
Vapaa-ajanasunnon ekomaksu on 14,00 euroa/asunto/vuosi. Oy Botniarosk Ab:n
toiminta-alueella asuvat maksavat 11,00 euroa/vapaa-ajanasunto/vuosi, koska
esim. tiedottamisen tarve lajittelusta ym. on vähäisempää paikkakuntalaisille. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Vapaa-ajanasuntojen käyttöaste vaihtelee. On kuitenkin kohtuutonta selvittää, miten paljon kutakin vapaa-ajanasuntoa käytetään ja määrittää ekomaksun suuruus
käytön perusteella. Jätelain 79 §:n mukaan maksun perusteena voidaan käyttää
myös kiinteistön käyttötarkoitusta, jos jätteen määrää tai laatua on vaikea luotettavasti selvittää.
Vapaa-ajanasunnon ekomaksu tulee kaikkien vapaa-ajanasuntojen omistajien
maksettavaksi, koska jätepalvelut ovat kaikkien saatavilla. Maksu peritään kaikilta
väestörekisterikeskuksessa vapaa-ajanasunnoiksi merkityiltä kiinteistöiltä.
Kins.

Ehdotus: Jätelautakunta toteaa, että perusteita vapautuksen myöntämiseen taksan
mukaisesti määrätystä vapaa-ajanasunnon ekomaksusta ei ole. Lautakunta hylkää
muistutukset.
Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastus: Ltk

Kh

Kv

Päätöksen täytäntöönpano:
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JÄTTEENKULJETUSREKISTERIN TILANNEKATSAUS, toimistotyöntekijän työsuhde
Jäteltk 19 §
1.10.2014

Jätelain edellyttämän jätteenkuljetusrekisterin rakentamista on viety eteenpäin.
Vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen (1.1.-31.3.2014) tyhjennystiedot on
syötetty rekisteriin.
Kunnaninsinööri esittelee asiaa kokouksessa.

Kins.

Ehdotus: Jätelautakunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
Kunnaninsinööri kertoi lautakunnalle jätteenkuljetusrekisterin nykyvaiheesta ja
totesi, että työhön sisältyy runsaasti kiinteistönomistajien ja muiden epäselvien
asioiden selvittelyä. Rekisterin rakentamista varten palkatun toimistotyöntekijän
työsopimus on päättymässä 7.11.2014, ja työsuhteen jatkamistarve selviää kuluvan kuukauden aikana.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi jätelautakunta antoi esittelijälle valtuudet jatkaa toimistotyöntekijän työsuhdetta 1-3 kuukautta tarpeen mukaan. Tämän jälkeen tulee olla selvillä, miten
rekisterin ylläpitoa jatketaan.
__________

Jäteltk 5 §
18.2.2015

Kins.

Jätteenkuljetusrekisterin ohjelmiston ja raportointiosion keskeneräisyyden vuoksi
kunnaninsinööri on jatkanut toimistotyöntekijän työsuhdetta 31.3.2015 saakka.
Ehdotus: Jätelautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Kunnaninsinööri esitteli valmisteilla olevan kuljetusrekisterin nykyvaihetta ja
esimerkkinä eräiden kohteiden jäteastioiden tyhjennysvälin raportointia.
Päätös: Jätelautakunta merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.
__________

Pöytäkirjantarkastus: Ltk

Kh

Kv

Päätöksen täytäntöönpano:
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JÄTELAUTAKUNTIEN NEUVOTTELUPÄIVIEN KOULUTUSMATERIAALI
Jäteltk 6 §

Jätelautakuntien neuvottelupäivillä 12.-13.11.2014 Tampereella on osanottajille
jaettu mm. seuraavanlaista luentomateriaalia:
- Kunnan kokousmenettely (lakimies Marko Nurmikolu)
- Kunnan jätehuollon toimijoiden roolit ja tehtävät (erityisasiantuntija Tuulia
Innala).
Em. aineisto on esityslistan ohessa.

Kins.

Ehdotus: Jätelautakunta merkitsee jaetun koulutusmateriaalin tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastus: Ltk

Kh

Kv

Päätöksen täytäntöönpano:

