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JÄTELAUTAKUNNAN 

AJANKOHTAISET ASIAT



•Toimii Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n 
yhteistoiminta-alueella kuntien 
yhteisenä jätehuoltoviranomaisena 
(jätelain 23 §)

JÄTELAUTAKUNTA



Toimialue
Akaa

Eura

Forssa

Huittinen

Humppila

Jokioinen

Koski Tl

Loimaa

Oripää

Punkalaidun

Sastamala

Somero

Säkylä

Tammela

Urjala

Ypäjä



YHTEISTOIMINTA-ALUEEN 
JÄTELAUTAKUNNAN KOKOONPANO 2017-
2021
Häggman Johanna puheenjohtaja Forssa

Ahlbom Kari jäsen Somero

Saari Jukka jäsen Akaa

Vaihevuo Maaria jäsen Säkylä

Kiertonen Sanna jäsen Oripää

Mäntynen Jenni jäsen Ypäjä

Nokkala Riitta jäsen Humppila

Karunen Timo jäsen Punkalaidun

Ojansuu Ismo jäsen Tammela

Räsänen Sami jäsen Jokioinen

Kallio Erkki varapuheenjohtaja Loimaa

Pöyri Ville jäsen Huittinen

Niemelä-Laaksonen Anne jäsen Koski tl

Rauta Merja jäsen Urjala

Mörtti Tapio jäsen Sastamala

Nurminen Timo jäsen Eura



TUNNUSLUKUJA

16 kuntaa

Asuinkiinteistöjä toimialueella 67 000

Asukkaita toimialueella 138 000

Jätelautakunnassa 16 jäsentä

Jätelautakunnan kokouksia ollut tänä vuonna 5 kpl

Jätelautakunnassa 3 vakituista 
työntekijää (tällä hetkellä 2)

Jätehuoltopäällikkö, -suunnittelija ja -
sihteeri



TUNNUSLUKUJA

Viranhaltijapäätöksiä 
vuonna 2018 tehtiin 
yhteensä 909 kpl

Jätemaksun kohtuullistamiset, 
jäteastian tyhjennysvälin 
pidentämiset ja 
maksumuistutukset

Hakemusten arvioitu 
kokonaismäärä vuodelle 2019 on n. 
850 kpl

Budjetti tänä vuonna 340 000 e

Kuljettajatapaamisia ja tapaamisia 
ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa 
pyritty järjestämään 2 krt vuodessa

Yhteispalaveri LHJ:n kanssa noin 1 krt/kk



JÄTELAUTAKUNNAN TEHTÄVIÄ

Jätteenkuljetusrekisterin ylläpitäminen + seurantatehtävät

Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen 

Jätehuoltomääräysten hyväksyminen 

Jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta päättäminen 

Esim. jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen, jäteastian/ lietteiden tyhjennyksen 
keskeyttäminen.. (yleisimmät poikkeamiset delegoitu viranhaltijoille)



JÄTELAUTAKUNNAN TEHTÄVIÄ

Jätemaksutaksan hyväksyminen 

Jätemaksun määrääminen (maksuunpanoluettelot) 

Jätemaksun kohtuullistaminen + maksumuistutukset 

Asiantuntijana toimiminen, kuntalaisten neuvonta, asiakaspalvelu



VIRANHALTIJOILLE DELEGOITUJA TEHTÄVIÄ

Jätemaksujen kohtuullistaminen

Jäteastian/asumislietteiden tyhjennysvälin pidentäminen

Jäteastian/asumislietteiden tyhjennyksen keskeyttäminen

Asumislietteiden omatoimista käsittelyä koskevien ilmoitusten käsittely

Maksumuistutusten käsittely

Maksuunpanoluetteloiden hyväksyminen (päällikkö)



YHTEISTYÖTAHOJA

 LHJ

 Kuljetusyrittäjät

 Kunnat

 Ympäristönsuojelu

 Rakennusvalvonta

 Maaseutuviranomaiset

 ELY-keskukset

 Tuottajavastuutahot

 -> avainasemassa hyvän yhteistyön tekeminen 

eri tahojen kanssa



 Jätteenkuljetusjärjestelmäselvitys ja 
päätöksentekoa varten pyydetyt lausunnot

KHO: 2018:34 (Forssa) selvitysten riittämättömyys. 
Asiakirjoista ei ilmene:

* Että paikkaavan järjestelmän laajahkon käytön 
syitä olisi erityisesti selvitetty.

* Mistä syystä käytetty ja miten kiinteistöt 
sijoittuvat?

* Miten paikkaavan lakkauttaminen vaikuttaisi 
jätehuollon toimivuuteen?

* Ei ole vertailtu hinnoittelua kaupungin eri alueiden 
välillä

VUODEN 2019 

KESKEISIMMÄT 

ASIAT



 Facta-jätehuoltorekisterin hankinta

* Lautakunnan käyttöön joulukuussa

* Karttatiedon yhdistäminen kuljetusrekisterin 

tietoihin

* Uusi rekisteri yhdistyy maanmittauslaitoksen 

karttapalveluihin, jonka myötä esim. 

hakemusvaiheessa kuntalaiset voivat  

karttapalveluun merkitä kiinteistön, jota hakemus 

koskee. 

VUODEN 2019 

KESKEISIMMÄT 

ASIAT



 Lietteiden käsittely

* Ensi vuoden tavoitteena selvittää järjestelmällisesti 
asumislietteiden tyhjennysvälitietoja ja informoida 
kuntalaisia paremmin jätehuoltomääräysten 
vaatimuksista lietekaivojen tyhjentämisen suhteen.

* Edessä lietteiden kuljetusjärjestelmäselvitys.

* Lietteissä laskutuksen siirtyminen LHJ:lle
helpottanee lietekuljetusten seurantaa. Esim. 
asumislietteiden käsittelymaksujen kertymästä ja 
toimitetuista lietemääristä mahd. saada jatkossa 
tarkempaa tietoa.

SEURAAVALLE 

VUODELLE…



KIITOS


