
Arvoisat kuulijat 

Kevään aikana jätelautakuntamme sai uuden kokoonpanon. Syksyn kunnallisvaalien ja viime 

vuoden lopun neuvottelujen perusteella kunnat nimesivät edustajansa tähän lautakuntaan. 

Puhuttaessa jätelautakunnasta lähes kaikkien mieleen tulee lautakunnan tekemä päätös 

jätteenkuljetuksesta. 

Uuden jätelain mukaan niiden kuntien, joissa oli sopimusperusteinen jätteenkuljetus, olisi 

pitänyt 1.5.2013 mennessä päättää jatketaanko kiinteistönhaltijan järjestämää 

jätteenkuljetusjärjestelmää vai vaihdetaanko se kunnan järjestämäksi järjestelmäksi. Kyseiseen 

päivämäärään mennessä ei tiettävästi yksikään lautakunta Suomessa saanut päätöstä 

aikaiseksi. Emme mekään. 

Päätöksenteon tueksi ja pohjaksi asiasta pyydettiin lausuntoja alueella toimivilta 

kuljetusyrittäjiltä, jäteyhtiöltä sekä kuntien viranomaisilta ja virkamiehiltä. Järjestettiin ns. 

jäteilta, jossa asiasta keskusteltiin ja jaettiin informaatiota asianosaisille. 

Saamien lausuntojen pohjalta lautakunnan jäsenille muodostui varsin yksimielinen päätös. Eli 

päätettiin säilyttää kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. 

Päätös otettiin vastaan moninaisin tuntein. Kuten aina, niin tässäkin päätöksessä oli ääniä 

puolesta ja vastaan. Ja näin ollen päätöksestä valitettiin. Kaikkihan tietävät miten pitkiä 

prosesseja hallinnolliset valitukset ovat ja näin ollen ennakkotapauksen saaminen kestää varsin 

pitkään. 

Vaikka lautakunnan päätös olisi ollut mikä tahansa, niin asiasta olisi todennäköisesti valitettu. 

Sillä niin harmillista kuin se onkin, kaikille ei voi olla aina mieliksi. 

Päätöksellään lautakunta toteutti kunnallista tahtotilaa tukien pk-yrittäjyyttä sekä 

yksityistalouksien päätäntäoikeutta. Suurena kysymyksenä lienee yksityissektorin vastuu 

jätehuollon toteuttamisesta ja sen valvonnasta. 

Paljon jää kysymyksiä ilmaan, joihin toisilla on selkeät vastaukset ja mielipiteet ja joita jotkut 

suuresti kyseenalaistavat. Mutta tässä taloudellisessa tilanteessa niin kunta kuin 

valtakunnantasolla yrittäjyyttä juuri pk-tasolla tulisi tukea mahdollisimman laaja-alaisesti, jotta 

monipuolinen kilpailu eri aloilla voisi jatkua – se on myös kuluttajan etu. 

Jätelautakunnan seuraava suuri haaste on yhteistoiminta-alueemme yhteinen jätepoliittinen 

ohjelma. Sen hoitaminen vaatii eri kuntien määräysten uudistamista ja yhtenäistämistä sekä 

yhteisten linjojen luomista jätehuollon kehittymistä silmällä pitäen. Tämä vaatii paikallisten 

tapojen ja olosuhteiden selvittämistä. Yhteisten linjojen luominen vaatii alueellisesti 

suunniteltua valmistelutyötä valtakunnalliset määräykset ja tavoitteet huomioiden. 

Tästä esimerkkinä biohajoavan jätteen kaatopaikkakäsittelyn vähentäminen, joka perustuu 

kansalliseen strategiaan. Tämä muutos on merkittävä ja sen vaikutukset ulottuvat suuresti 

myös kotitalouksiin ja varsinkin omakotitaloalueisiin. 

Uuden jätelain mukainen jätteen lajittelu ja kierrätys sekä kaatopaikkojen kuormituksen 

vähentäminen on jätelautakunnalle uusin haaste. Yleisen talouskehityksen kannalta kulutuksen 



pitäisi lisääntyä ja tämä puolestaan lisää myös jätteen määrää sekä kuormittaa luontoa. 

Kulutustarpeen liittäminen jätemäärän vähenemiseen on jätelautakunnilla kautta maan 

haasteena niin tuotannon kuin kulutussektorin tarpeet ja mahdollisuudet huomioon ottaen. 

Herääkin kysymys, onko jätelautakunnille annettu pitkänaikavälin suunnitelma toteutettavaksi 

lyhyellä aikavälillä. 

 


