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1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Ympäristösuunnittelija Pirjo Angervuori toivotti läsnäolijat tervetulleiksi neljänteen jäteasiain neuvottelukunnan kokoukseen.
Puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Angervuori ja sihteeriksi Minna Sidorov. Osallistujat
esittäytyivät.
2. Itä-Suomen jätesuunnitelman suunnittelutilanne
Pirjo Angervuori esitteli Itä-Suomen jätesuunnitelman suunnitteluorganisaatiossa tapahtuneita muutoksia. Huhtikuusta 2009 alkaen on kokoontunut valmisteleva asiantuntijaryhmä ja päättävä ohjausryhmä. Teemaryhmätyöskentelystä on luovuttu huhtikuussa 2009 ja korvattu konsultin yhteydenotoilla asiantuntijatahoihin.
Pirjo Angervuori kertoi jätesuunnitelman valmistelun nykytilanteesta. Tämän kokouksen esityslistan liitteenä lähetettiin tutustuttavaksi suunnitelman valmistelun asiakirjat:
NYKYTILAN KUVAUS, luonnos 3.7.2009; YMPÄRISTÖSELOSTUS, luonnos
18.6.2009 sekä SUUNNITELMA VUOTEEN 2016, luonnos 13.8.2009. Kokouksessa
käydään läpi kyseisiä asiakirjoja ja lisäksi neuvottelukunnan jäsenet voivat lähettää
kommentteja Pirjo Angervuorelle seuraavasti:
 nykytilan kuvaus
7.9.2009 mennessä
 ympäristöselostus
14.9.2009 mennessä
 suunnitelma vuoteen 2016
14.9.2009 mennessä
Konsultti viimeistelee ympäristöselostus- ja suunnitelmaluonnokset 30.9.2009 mennessä ja tämän jälkeen suunnitelma-asiakirjat käsitellään ympäristökeskuksissa.
Suunnitelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta kuuleminen (toinen kuuleminen)
on loka-marraskuussa 2009 ja suunnitelma tarkistetaan kuulemisen perusteella.
Suunnitelman hyväksyminen on joulukuussa 2009.
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Pirjo Angervuori kävi läpi jätesuunnitelmaan huhtikuussa 2009 valitut painopistealueiden toteutusvaihtoehdot. Kommenttina esitettiin että valvonnan resurssien vahvistaminen puuttuu painopistealueista.
3. Ympäristöselostusluonnos ja painopistealueiden toteutusvaihtoehtojen vaikutusten
arviointi
Suunnittelija Sanna Pulkkinen Ramboll Finland Oy:stä esitteli SOVA –lain (laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista) mukaista
ympäristöselostusluonnosta ja laadittua ympäristövaikutusten arviointia. Painopistealueiden toteuttamisvaihtoehtoja on verrattu rinnakkain nykytilaan.
Neuvottelukunnan jäsenten kommentit, lisäys- ja muutosesitykset painopistealueiden
toteutusvaihtoehtojen vaikutusten arviointiin:
Jätteiden energiahyötykäytön lisäys
Pidettiin tärkeänä, että ensisijaisesti jätteiden materiaalihyötykäyttöä lisätään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Energiahyötykäytön lisäys merkitsee kierrätyspolttoaineen rinnakkaispolttoa ja sen kapasiteetin lisäämistä alueella. Massapolttolaitoksen toteutusvaihtoehtoon liittyvä epärealistisuus ja epävarmuus on kirjattava vaikutusarviointiin. Todettiin myös, että materiaalihyötykäytön lisääminen olisi ollut painopistealueena parempi kuin valittu energiahyötykäytön lisäys.
Kysyttiin myös sitä millainen on kustannustehokkaasti toimiva polttolaitos. Jätteen
synnyn ehkäisyä on edistettävä samanaikaisesti kuin jätteiden hyödyntämistä energiana.
Neuvottelukunnan jäsenet pitivät myös asiantuntijaryhmän kommentteja oikeansuuntaisina:
- Massapoltto nähty liian positiivisena
- Jokainen vaihtoehto vaatii siirtokuormausta
- Jätteen polttoa ei pitäisi verrata puun ja turpeen polttoon vaan nykyiseen jätteen käsittelyyn
- Tekstiin kuvaus terveysvaikutuksista
Biojätteiden ja lietteiden käsittelyn kehittäminen
Nähtiin tärkeänä positiiviset vaikutukset, jotka liittyvät uusiutumattomien luonnonvarojen säästöön. On edistettävä biojätteiden ja lietteiden käsittelyn (kompostointi, mädätys) lopputuotteiden hyödyntämistä lannoitevalmisteena. Käsittelylaitoksia koskevat
lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen vaatimukset (säädösten vaatimustason
selvittäminen) nähdään vaikutusten arvioinnissa epävarmuustekijänä. On tarpeen
edistää maatila- ja kyläkohtaisten biokaasu- ja kompostointilaitosten rakentamista siten, että laitoksiin voitaisiin ottaa vastaan jätejakeita myös tilan ulkopuolelta; laitosten
kannattavuus.
Haja-asutuksen jätehuolto
Haja-asutuksen jätehuollon nykytilanteelle esitetty arviointi -10 nähtiin liian negatiivisena, joten ympäristöarviointia tulee tältä osin valmistella uudelleen. Toteutusvaihtoehtojen B ja C arviointia pidettiin oikeansuuntaisena ja C-toteutusvaihtoehto vaikutuksiltaan positiivisimpana. Todettiin, että energiahyödyntäminen ei ole pois materiaalina hyödyntämisestä; kierrätyksen ja uusiokäytön mukaisista tavoitteista huolehditaan ensin.
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Pidettiin tärkeänä, että jätteenkeräysjärjestelmästä ja jätehuoltopalveluista tiedotetaan enemmän. On tarjottava riittävästi vaihtoehtoja liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen sekä tarjottava jätteiden lajitteluun liittyvää palvelua. Kannatettiin erityisesti
tiehoitokuntien järjestämiä jätteen keräyspisteitä. Jätehuollon tuottajavastuu on myös
keskeinen osa jätehuoltojärjestelmää.
Tuotiin myös esille, että jätemaksun määräytymiseen tulisi kiinnittää huomiota. Jätemaksun tulisi olla kannustava ja määräytyä sen mukaan minkä verran tuottaa jätettä.
Korostettiin myös sitä, että erityisesti vapaa-ajan asukkaiden jätteiden lajittelun tiedolliseen ohjaukseen tulee panostaa ja lähettää heille postia. Ongelmia jätteen lajittelussa.aiheuttaa mm. eri paikkakunnilla käytettävät lukuisat ja vaihtelevat jätenimikkeet. Jätteen keräykseen ja lajitteluun liittyvää tiedotusta on järjestetty, mutta ohjeita
ei lueta tai viesti ei muuten mene perille.
4. Suunnitelmaluonnos
Neuvottelukunnan jäsenten kommentit, lisäys- ja muutosesitykset suunnitelmaluonnoksessa esitettyihin painopistealueiden kehittämistoimiin:
Yleiset kehittämistoimet
Suunnitelmaluonnoksessa esitettyjen kehittämistoimien lisäksi toivottiin lisää kannustusta ja neuvontaa jätteen synnyn ehkäisystä ja materiaalitehokkuudesta. Todettiin,
että jätteen synnyn ehkäisyn neuvonnan rahoitus tulisi kanavoida luonnonsuojeluliitoille ja järjestöille. Todettiin myös, että jätteen synnyn ehkäisy ei ole osa jätehuoltoa.
Myös kuntien vastuulla olevaa jäteneuvontatyötä on hoidettava suunnitelmallisesti ja
varattava siihen riittävät resurssit. Kuntien jäteneuvontatyötä on siirretty jätehuoltoa
toteuttavalle taholle kuten jätehuoltoyhtiöille. Neuvontatyötä on budjetoitava ja suunniteltava henkilötyövuosina.
Jätteiden energiahyötykäytön lisäys
Kun keskeisenä kehittämistoimena esitetään alueellinen rinnakkaispolttokapasiteetti
ja sen kehittäminen, voitaisiin poistaa luonnoksessa esitetty painopistealueen yleinen
kehittämistoimi: jätteiden energiahyötykäytön edistäminen.
Biopolttoaineisiin ja bioenergian käytön kehittämiseen liittyvien kehittämistoimien esittämisen tapaa tulisi pohtia. Bioenergian käytön kehittäminen nähtiin liian yleisenä jätehuollon kehittämistoimena tai se voitaisiin yhdistää biopolttoaineiden käytön edistämisen kehittämistoimeen. Voitaisiin esittää myös maatalouden lietteiden mädätykseen liittyvä kehittämistavoite tai toimenpide.
Biojätteiden ja lietteiden käsittelyn kehittäminen
Keskusteltiin mm. seuraavasta kehittämistoimesta: puisto- ja puutarhajätteen vastaanottopaikkojen lisääminen. Puutarhajätteet tulisi mahdollisuuksien mukaan kompostoida kiinteistöillä. Tarvetta on samalla siihen, että jätehuollon järjestäjät tarjoaisivat puisto- ja puutarhajätteen vastaanottoa ja vaihtoehtoja keräykseen mm. keräystä
tempausluonteisesti ja sesonkiaikainen tyhjennysastia.
Pakatun biojätteen erilliskeräykseen (ns. bio ll-laatu) suhtauduttiin varauksellisesti.
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Haja-asutuksen jätehuolto
Haja-asutuksen sekajätteen laadun tutkimista pidettiin tärkeänä. Selvityksen tulee antaa riittävät tiedot (mm. kg/as/a) jätehuollon suunnittelua, seurantatyötä ja hyötykäyttöasteen laskemista varten.
Jätehuollon palvelutason määrittämiseen liittyvää työtä on jatkettava: riittävä palvelutaso ja palvelutason määrittäminen koko Itä-Suomen alueelle.
Yhteisten keräysastioiden yleistämiseen liittyen on tarjottava tietoa vaihtoehdoista jätehuollon järjestämisessä. Tärkeänä nähtiin lisäresurssien ohjaamista valvontatyöhön
sekä neuvonnan lisäämistä.
Rakentamisen jätteet hyödyntäminen ja käsittely
Pidettiin tärkeänä että rakennusjätteen vastaanotto tapahtuu miehitettyhin/valvottuihin
keräyspisteisiin.
Rakennusjätehuollon hyötykäytön kehittämistoimina tuotiin esille neuvonnan, valvonnan ja suunnitelmallisuuden tärkeys mm. rakennuslupa- ja purkulupavaiheessa
suunnitelma jätehuollon hoitamisesta ja pienissä kohteissa jätehuollon asioita on tarpeen käydä läpi aloituskokouksessa. Neuvontaa pitäisi lisätä mm. laatimalla ja päivittämällä ohjeistusta.
Materiaalitehokkuuden ja neuvonnan esitettyjä toimenpiteitä kannatettiin.
5. Ympäristöselostuksen ja suunnitelmaosan työstäminen
Neuvottelukunnan jäsenten kommentit pyydettiin toimittamaan muistion 2. kohdassa
esitetyn aikataulun mukaisesti.
6. Etelä-Savon jäteasiain neuvottelukunnan työn jatkaminen
Kannatettiin maakunnallisen neuvottelukuntatyön jatkamista. Jäteasiain neuvottelukunta voisi kokoontua 1-2 kertaa vuodessa. Kokouksissa käydään läpi jätesuunnitelman toimeenpanon tilannetta ja seurantaa sekä mahdollisesti kutsutaan ulkopuolisia
luennoitsijoita.
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