Kaupunginhallitus

§ 427

09.11.2020

Salon kaupungin lausunto luonnoksesta Lounais-Suomen jätetaksaksi 1.1.2021 alkaen
4119/02.05.00.00/2020
Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 427
Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi,
mika.mannervesi@salo.fi, puh. 044 778 5001
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa päivitetään jätetaksaa. Uuden
taksan on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Luonnos Lounais-Suomen
jätetaksaksi 1.1.2021 lähtien on nähtävillä 3. - 17.11.2020.
Taksaluonnos perustuu jätelain (646/2011) 78 ja 79 pykäliin. Kunnan
jätetaksassa määrätään perusteet julkisoikeudellisille jätemaksuille, jotka
koskevat kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvia jätteitä ja jätehuoltopalveluja.
Taulukot ehdotetuista euromääräisistä jätemaksuista ovat taksan liitteinä.
Luonnos jätetaksaksi Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Liedon, Marttilan,
Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisen, Paraisten, Paimion, Pöytyän,
Raision, Ruskon, Salon, Sauvon ja Turun alueille on nähtävillä Turussa
Turun kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa
Puolalankatu 5, 1. kerros palveluaikana klo 9.00-12.00 sekä muiden
kuntien ja kaupunkien virastoissa aukioloaikoina. Luonnokseen voi tutustua
myös Turun kaupungin internetsivuilla, osoitteessa
http://www.turku.fi/kuulutukset.
Taksaluonnoksesta voi jättää kirjallisia mielipiteitä 17.11.2020 klo 15
saakka.
Esityslistan liitteenä toimitettavassa taksaluonnoksessa ei ole muita Salon
kaupungin kannalta olennaisa punaisella tekstillä merkittyjä muutoksia kuin
taksaluonnoksen liitteessä 2 Maksutaulukot kohdassa 4.1.4 sivulla 34
esitetyissä saostus- ja umpisäiliolietteiden käsittelymaksuissa 1.3.2021
alkaen, joihin on lisätty kaupunginhallituksen päätöksen 26.10.2020 § 408
"Sako- ja umpikaivolietteen vastaanottoa koskevan sopimuksen
hyväksyminen" valmistelutekstissä selostettu kolmas lietejae
"umpisäiliöjätevesi" kuutio- ja tonnikohtaisine hintoineen.
Salon kaupunginhallitus on 20.11.2017 § 213, 7.5.2018 § 192 ja
18.11.2019 § 449 antanut jätetaksaa koskien Lounais-Suomen
jätehuoltolautakunnalle lausunnon tai kannanoton, jossa pidetään koko
toimialueen kattavaan yhtenäistä ns. tasataksaa parempana vaihtoehtona
puhdistamo- tai vastaanottopaikkakohtaisesti määritettyä saostus- ja
umpisäiliölietteen käsittelymaksua, mutta Salon kaupungin lausunnoista ja
kannanotoista huolimatta jätehuoltolautakunta, jolla on asiassa toimivalta,
on pitäytynyt tasataksassa. Salon kaupungin kanta saostus- ja
umpisäliölietteiden käsittelymaksuun ei ole muuttunut.

Vt. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus toteaa viitaten aikaisempiin kannanottoihinsa ja
lausuntoihinsa, että saostus- ja umpisäiliölietteistä perittävä käsittelymaksu
pitää määritellä puhdistamo- tai vastaanottopaikkakohtaisesti.
Umpisäiliöjäteveden lisääminen hinnastoon parantaa tilannetta hieman
niillä kiinteistöillä, joilla ei ole jäteveden käsittelemiseksi muuta vaihtoehtoa
kuin kaiken jäteveden ohjaaminen umpisäiliöön. Muilta osin ei ole
huomautettavaa luonnokseen Lounais-Suomen jätetaksaksi 1.1.2021
alkaen.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

