Valtuustoaloite

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Joensuun kaupunki järjestää Enon
kirkonkylälle sekä muihinkin taajamiin tilapäisen keräyspisteen puutarhajätteille, joka olisi
käytössä keväisin ja syksyisin muutaman viikon ajan.
Perusteluina toiminnalle on se, että kaikilla asukkailla ei ole mahdollisuutta lähteä viemään
puutarhajätteitä Kontiosuon jätekeskukseen pitkien matkojen vuoksi ja sen rahallisen
panostuksen vuoksi, joka jätteiden kuljetuksesta koituu.
On olemassa se vaara, että puutarhajätteet keräytyvät pihojen liepeille ja metsiköihin
aiheuttaen rehevöitymistä. Se myös tukahduttaa kasvien kasvua ja on monin paikoin
maisemallinen haitta.
ja
Joissakin pihoissa on mm. kotiloetanaongelmia puutarhajätteiden kasautumisen vuoksi
siitä syystä ettei kaupunki ole huolehtinut esim. vuokratalojensa takapihoista asiaan
kuuluvalla tavalla (mm. vesakoita raivaamalla).
Enossa 27.3.2017

San Sallinen, kaupunginvaltuutettu (ps)
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Valtuutettu Sari Sallisen ynnä muiden valtuustoaloite puutarhajätteen keräilypisteistä Enon
kirkonkylään ja muihin taajamiin
631/11.03.02/2017
KV 27.03.2017 § 21
Valtuutettu Sari Sallinen jätti 27.3.2017 kaupunginvaltuuston
puheenjohtajalle valtuustoaloitteen puutarhajätteen keräilypisteistä Enon
kirkonkylään ja muihin taajamiin.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös valtuutetut Eero Bogdanoff,
Veijo Oinonen, Teemu Arponen, Sirpa Hyökki, Jussi Wihonen, Osmo Kokko,
Sampsa Jääskeläinen, Antti Kainulainen, Heli Hjälm, Ville Tahvanainen, Kari
Savolainen, Jaana Ihme, Pekka Kukkonen, Paula Puhakka, Leo Leino ja Laura
Jormanainen.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
JATELK 14.12.2017 § 41
Kaupunginhallitus on lähettänyt aloitteen alueellisen jätelautakunnan valmisteltavaksi 3.4.2017 (§ 129).
Vastaus aloitteeseen:
Kunnalla on jätelain perusteella velvollisuus järjestää jätehuoltopalvelut
kaikelle asumisessa syntyvälle jätteelle, eli siten myös puutarhajätteelle.
Jätepalveluita, jotka koskevat erityisiä jätelajeja, suuria jätemääriä tai
satunnaisesti syntyvää jätettä, voidaan tarjota jäteasemilla ja esimerkiksi
kiertävällä keräyksellä. Jätehuollon järjestämisestä kunnalle aiheutuvat
kustannukset on jätelain mukaan katettava jätteen tuottajilta perittävillä
maksuilla. Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten
mukaan puutarhajäte, risut ja oksat, joita ei käsitellä omatoimisesti
kiinteistöllä jätehuoltomääräyksiä noudattaen, on toimitettava kunnallisen
jäteyhtiön tai kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan.
Puutarhajätteen kiinteistöllä käsittelyn ja vastaanottoon toimittamisen ongelmat koskevat lähinnä taajamia, jos intoa tai mahdollisuutta jätteen kompostointiin ei ole (esimerkiksi jätteen määrä on suuri suhteessa tontin
kokoon) tai kiinteistön haltijalla ei ole käytettävissään puutarhajätteen
kuljettamiseen soveltuvaa ajoneuvoa. Alueellisen jätelautakunnan alueella
puutarhajätettä otetaan vastaan Puhas Oy:n jäteasemilla ja jätekeskuksessa,
sekä osassa kuntia niiden toimesta ylläpidettävissä vastaanottopaikoissa.
Joensuun Enoa lähin puutarhajätteen vastaanottopaikka on Kontiolahden
Uurossa sijaitseva jäteasema, johon Enon keskustasta matkaa on reilu 20 km.
Kanta-Joensuussa sijaitsevaan Kontiosuon jätekeskukseen matkaa on 40 km.

Aloitteessa esitetty huoli puutarhajätteen kertymisestä asiattomiin
paikkoihin on kaupungin ympäristönsuojeluyksikön mukaan todellinen, jätettä viedään muun muassa kaupungin puistoalueille ja metsiin. Puutarhajätteen
yleisiltä alueilta siivoamisesta aiheutuvia kustannuksia ei kuitenkaan voida
kattaa jätemaksutuloista, vaan nämä kustannukset maksetaan verovaroista.
Enossa on ennen vuoden 2009 kuntaliitosta ollut puutarhajätteen vastaanottopiste, mutta tästä jouduttiin luopumaan, koska vastaanottopaikkaan
tuotiin merkittävästi muita jätteitä, kuten sohvia. Puutarhajätteen
vastaanottoa kokeiltiin myöhemmin vielä valvotusti ja maksullisesti sekä
Enossa että Hammaslahdessa, mutta tämä palvelu ei saavuttanut suosiota
etukäteen tehdystä tiedotuksesta huolimatta.
Kokemukseen perustuen puutarhajätteiden vastaanotto on järjestettävä valvotusti, koska valvomattomat vastaanottopaikat houkuttavat luvattomaan
muidenkin kuin puutarhajätteiden hylkäämiseen ja roskaamiseen. Aloitteessa
ehdotettu parin viikon vastaanottoaika ei jätteen haltijoiden suhteellisen
vähäisen määrän takia ole kustannustehokas.
Puutarhajätteen vastaanoton ja käsittelyn kustannukset on katettava jätemaksuilla. Mikäli vastaanottoa järjestetään, on joko perittävä maksu
puutarhajätteen tuojalta (kuten nyt jäteasemilla ja jätekeskuksessa) tai
katettava kustannukset perusmaksulla tai sen kuntaosalla. Joensuun
kaupunki ei nykyisin peri kuntaosaa eikä ole järjestänyt omana toimintanaan
erillisiä vastaanottopisteitä puutarha- tai muillekaan jätteille.
Mikäli puutarhajätteille järjestettäisiin lisää pysyviä tai kausittaisia vastaanottopaikkoja kunnallisen jätehuoltoyhtiö Puhas Oy:n toimesta, tulee keräysverkoston kattavuutta ja rahoitusmallia tarkastella koko sen toimialueen eli
viiden kunnan osalta. Jätelautakunta ei ole saanut jätehuollon operatiivisesta
toiminnasta vastaavalta Puhakselta kommentteja käsiteltävänä olevaan
aloitteeseen. Jätelautakunnan näkemys on - perustuen aiempiin Joensuun
kaupungin kokemuksiin - ettei valvotulla ja maksullisella vastaanotolla
pystyttäisi poistamaan ainakaan kokonaan puutarhajätteestä aiheutuvia
puistojen ja metsien puutarhajäteongelmia, mutta se voisi helpottaa osan
kotitalouksista kokemaa pitkän kuljetusmatkan ongelmaa. 20 kilometrin
matka Enosta Kontiolahden Uuron jäteasemalle ei toisaalta ole kohtuuton
yleensä muutaman kerran vuodessa kertyville jäte-erille. Jätteen haltija voi
myös tilata kuljetuksen kuljetusyritykseltä puutarhajätteelle kuten muullekin
jäte-erälle, jota ei laatunsa tai määränsä vuoksi voida laittaa poltettavan
jätteen jäteastiaan. Autottomat kotitaloudet tai taloyhtiöt voisivat
halutessaan toimia myös yhteistyössä tilaamalla yhteisen kuljetuksen (esimerkiksi vaihtolava) puutarhajätteelle.
Jos Joensuun kaupunki haluaa itse täydentää nykyistä Puhaksen ja alueellisen
jätelautakunnan yhteisen toimialueen vastaanottoverkostoa, siitä
päättäminen ja vastaanoton järjestäminen kuuluu
kaupunkirakennelautakunnan toimivallan piiriin.
Valmistelija ja lisätiedot: jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen
Jätehuoltosuunnittelijan päätösehdotus:
Jätelautakunta päättää

antaa edellä esitetyn vastauksenaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Sari Sallisen ym. valtuustoaloitteeseen puutarhajätteen
keräilypisteistä, ja
ehdottaa, että mikäli kaupunginhallitus haluaa selvittää puutarhajätteen vastaanottopisteen perustamista tarkemmin, se pyytää yksityiskohtaista tietoa
Puhas Oy:ltä tai kaupunkirakennelautakunnalta.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KH 15.01.2018 § 10
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Sari Sallisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 29.01.2018 § 5
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Sari Sallisen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa puheenvuoron käytti yksi valtuutettu.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

