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Jätehuoltomääräyksien hyväksyminen Viitasaari ja Pihtipudas

100/532/2019

Tekninen lautakunta 21.05.2019 § 42

Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia sitovia paikallisia
mää räyk siä, jotka toimivat jätelain toimeenpanon välineenä paikalliset olo-
suh teet huomioon ottaen. Jätehuoltomääräyksillä varmistetaan alueella toi-
mi va jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- ja terveyshaittoja.

Sydän-Suomen jätelautakunta on valmistellut uudet jätehuoltomääräykset
jä te lain vaatimuksia vastaaviksi. Uudistetut jätelain mukaiset jä te huol to-
mää räyk set pyritään saamaan yhdenmukaisiksi kaikille osakaskunnille
(Kan non kos ki, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uu rai-
nen, Pe tä jä ve si ja Viitasaari). Pihtiputaan ja Viitasaaren jä te huol to mää räyk-
set hy väk sy tään Viitasaaren teknisessä lautakunnassa ja muiden kuntien jä-
te huol to mää räyk set hyväksytään Sydän-Suomen jätelautakunnassa.

Sydän-Suomen jätelautakunta on laittanut jätemääräykset yleisesti näh tä vil-
le 25.1-24.2.2019 välisenä aikana ja jätehuoltomääräyksistä on pyydetty
lau sun not toimialueen kunnilta, ympäristöviranomaisilta, Keski-Suomen
Ely:l tä ja Sammakkokangas Oy:ltä. jätehuoltomääräyksistä saatiin 9 kpl lau-
sun to ja ja 2 mielipidettä.

Lausunnot:
- Karstulan kunta
- Kinnulan kunta
- Kivijärven tekninen lautakunta
- Petäjäveden kunta
- Uuraisten ympäristöjaosto
- Viitasaaren tekninen lautakunta
- Äänekosken ympäristölautakunta
- Sammakkokangas Oy
- Ely-keskus Oy

Mielipiteitä.
- Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL Ry
- Ympäristöteollisuus ja palvelut YTP

Sydän-Suomen jätelautakunta hyväksyi jätehuoltomääräykset ko kouk ses-
saan 16.4.2019 astuvan voimaan 1.5.2019. 

Olennaisemmat muutokset jätehuoltomääräyksissä



VIITASAAREN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Tekninen lautakunta § 42 21.05.2019

1. Jätehuoltomääräyksissä on tarkennettu osittain jätehuoltoon liittymisen ja
kuu lu mi sen eroja ja osa aikaisemmin käytetyistä liittyminen-sanoista on
kor vat tu asiayhteyteen paremmin soveltuvalla kuuluminen-sanalla.

2. Hyötyjätteiden eli lasi-, metalli- ja kartonkipakkausten eril lis ke räys vel-
voi te kerros- ja rivitaloille pysyy määräyksissä ennallaan. Petäjäveden kun-
nan osalta tämä tarkoittaa määräysten tiukentumista samalle ta sol le muiden
osa kas kun tien kanssa kartongin osalta. Äänekoskella muutos koskee kaik-
kia hyötyjätejakeita tyhjennysvälien tiukentumisen osalta. Kiinteistöillä,
jois sa on vähintään 5 huo neis toa on oltava jäteastiat biojätteelle, lasille, me-
tal lil le ja kartongille. Kiin teis töt, joilla huoneistoja 1-4 hyötyjätteet toi mi te-
taan alue ke räys pis tei siin. Pakkausmuovin tuottajien järjestämä keräys on
huo mioi tu vapaaehtoisena keräyksenä määräyksissä. Myös kunnan täy den-
tä vän keräyksen mahdollisuus on huomioitu.

3. Sekajätteestä käytettävää termiä on täsmennetty sekajäte energiaksi, jol-
loin se kuvaa paremmin sekajätteen hyötykäyttöä sähkönä ja lämpönä Rii-
kin voi man ekovoimalaitoksessa.

4. Jäteastioiden tyhjennysvälien sääntelyä on muutettu energiaksi menevän
se ka jät teen osalta siten, että 8 viikon tyhjennysväli on jätehuoltomääräysten
mu kai nen kiinteistöille, joilla on 1-2 asukasta ja astia korkeintaan 240 l suu-
rui nen. Tyhjennysväli on aikaisemminkin ollut mahdollinen, mutta se on
kä si tel ty poikkeuksena. 

5. Määräyksissä on tarkennettu mahdollisuutta hakea pidennettyä tyh jen nys-
vä liä saostussäiliöille. Harvennettu tyhjennysväli on mahdollinen erityisin
pe rus tein saada vakituisille kiinteistöille saada kahteen vuoteen ja va-
paa-ajan kiin teis töil le kolmeen vuoteen.

6. Määräyksissä on myös tarkennettu omatoimiseen peltolevityksen liittyviä
eh to ja ja lupien seurantaa tullaan tehostamaan vuotuisella kir jan pi to vel vol-
li suu del la, jossa tulee olla selvitys lietteen käsittelystä tyhjennysten jälkeen. 

Oheismateriaali: Jätehuoltomääräykset ja perustelumuistio

Lisätiedot: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen puh. 044 459
6810

Ehdotus Teknisen toimen toimialajohtaja:

 Viitasaaren tekninen lautakunta hyväksyy kunnalliset jätehuoltomääräykset
ja muun oheismateriaalin yhdenmukaisesti kuin Sydän-Suomen lautakunta
ko ko uk ses saan16.4.2019

 Jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.8.2019 ja ovat voimassa tois tai sek-
si, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään. Nämä määräykset kumoavat
voi maan tul les saan aikaisemmat Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kun-
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nan jätehuoltomääräykset.

 Tämän päätöksen mukaiset jätehuoltomääräykset ja niiden perustelumuistio
ase te taan nähtäville molemmissa kunnissa. Jätehuoltomääräykset annetaan
ylei ses ti tiedoksi pitämällä ne nähtävillä kuntien ilmoitustauluilla ja kuntien
in ter net si vuil la 27.5-26.6.2019

 Asiasta ilmoitetaan lisäksi kuulutuksella, joka julkaistaan Viitasaaren seu-
dun ja Kotiseudun sanomat paikallislehdissä.

Päätös Hyväksyttiin. 

Merkitään pöytäkirjaan, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen
oli esittelemässä asiaa kokouksessa.

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus

Toimenpiteet  27.5.2019 kuulutus Viitasaaren Seutu, Kotiseudun Sanomat, ilmoitustaulu,
ko ti si vut, ote tiedoksi Ely-keskus, Länsi- ja Sisä-Suomen alue hal lin to vi ras-
to, ympäristölautakunta, maanrakennusmestari, yhdyskuntatekniikan pääl-
lik kö

 ____________

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Viitasaarella  27.5.2019

Kanslisti Mervi Kauppinen
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VALITUSOSOITUS

Päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen
Päätöksen tiedoksianto:
Pöytäkirja on pidetty nähtävänä: 27.5.2019
Päätös on annettu postin kuljetettavaksi;  

Valitusoikeus: Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel-
vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, jo-
ka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää-
tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on 1 tai 2 momentin nojalla oikeus tehdä
kunnallisvalitus.
Valituksen peruste: Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Valitusaika: Kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä mu kaan lukematta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua lä-
hettämisestä. Kunnanjäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu nähtävil-
le. Kaava-asioissa valitusaika alkaa kaikilla osapuolilla päätöksen nähtävilläolopäivästä. 

Valituskirjelmän sisältö:
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitet-
tava:
1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjel-
mässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituk-
set valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjaan on liitettävä 
1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta. 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin Hallintolainkäyt tö lain 21 §:ssä
sää de tään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valituksen voi toimittaa postitse, sähköpostitse tai te le ko piona hal lin to-oi keu den kir jaa moon.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Asian vi reillesaamiseksi riittää, että valitus on
toimitettu hal lin to-oi keu delle mää rä päivänä klo 16.15 mennes sä.

Yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
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13100 HÄMEENLINNA
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Telekopio: 029 56 42269
Lisätietoja:
Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta pe ritään oikeu denkäyntimaksua
hallinto-oi keudessa 260 €. Oikeu den käynti maksua ei kui tenkaan peritä, mikäli hallinto-oikeus muut taa
toimielimen päätöstä muu tok sen ha kijan eduksi. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian
käsittelystä peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2.050 €. Jos markkinaoikeudessa
käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa,
käsittelymaksu on 4.100 €. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on
6.140 €. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 €. Hankinta-asioissa
peritään 2.050 €:n sijasta 510 €:n oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta
pääasiassa ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä.


