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Tekninen lautakunta 30.03.2016 § 33

Saarijärven seudun jätelautakunta on valmistellut uudet jä te huol to mää räyk-
set nykyisen jätelain vaatimuksia vastaavaksi. Uudistetut jätelain mukaiset
jä te huol to mää räyk set on pyritty laatimaan yhdenmukaisiksi kaikille Sam-
mak ko kan gas Oy:n osakaskunnille (Kannonkoski, Karstula, Kinnula,
Kivijärvi, Pih ti pu das, Saarijärvi, Uurainen ja Viitasaari). Pihtiputaan ja
Viitasaaren jä te huol to mää räyk set hyväksytään Viitasaaren teknisessä
lautakunnassa ja mui den kuntien jätehuoltomääräykset on hyväksytty
1.3.2016  Sydän-Suomen jätelautakunnassa.

Sydän-Suomen jätelautakunta (31.12.2015 asti Saarijärven seudun
jätelautakunta) on asettanut uudistetun jä te huol to mää räyk sien luonnoksen
yleisesti nähtäville ajalle 1.12.2015 - 11.1.2016 ja jä te huol to mää räyk set
olivat nähtävillä kuntien tietoverkoissa ja kuntien il moi tus tau luil la. Asiasta
on ilmoitettu myös kuulutuksella kunkin kunnan pai kal lis leh des sä ja myös
Kotiseudun Sanomissa 2.12.2015 ja Viitasaaren Seudussa  3.12.2015.

Jätehuoltomääräyksien luonnoksesta on pyydetty 11.1.2016 mennessä  lau-
sun not toimialueen kunnilta, kuntien ympäristöviranomaisilta, Kes ki-Suo-
men ELY:ltä ja Sammakkokangas Oy:ltä. Jätehuoltomääräyksien luon nok-
ses ta tiedotetaan myös Rinki Oy:tä, YTP Oy:tä, SKAL  ry:tä, MTK Kes-
ki-Suo mi ry:tä ja ProAgria Keski-Suomi ry:tä. Jätehuoltomääräyksien on
tar koi tus astua voimaan 1.5.2016 alkaen.

Viitasaaren tekninen lautakunta on kokouksessaan 16.12.2015 § 140
käsitellyt jätehuoltomääräyksien luonnosta ja todennut ne lausunnossaan
soveltuviksi myös Viitasaaren ja Pihtiputaan alueelle. 

   Määräaikaan mennessä jätehuoltomääräysten luonnoksesta tuli yhteensä 9
   lausuntoa. Lausuntoja jätehuoltomääräyksistä antoivat:
   - Karstulan kunta, kunnanhallitus
   - Karstulan kunta, ympäristösihteeri
   - Kinnulan kunta, tekninen lautakunta
   - Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi, ympäristösihteeri
   - Saarijärven kaupunki, kaupunginhallitus
   - Saarijärven kaupunki, ympäristösihteeri
   - Viitasaari ja Pihtipudas, yhteinen tekninen lautakunta
   - Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
   - Sammakkokangas Oy
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   Lisäksi jätehuoltomääräyksistä mielipiteensä ovat esittäneet:
   - Lassila & Tikanoja Oyj
   - Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
   - SKAL Keski-Suomi ry
   - Traktoripalvelu Moisio Oy
   - Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy
   - Ympäristöteollisuus ja palvelut YTP ry
   - Yksityishenkilö, Uurainen

   Lausunnot ja mielipiteet on koottu tämän asian oheismateriaaliksi  
   taulukkomuotoon. Taulukkoon on lisätty lausunnon asiasisällön vaikutus  
   jätehuoltomääräyksiin ja tieto siitä, miten asia on otettu huomioon  
   jätehuoltomääräyksen luonnoksessa.

   Jätehuoltomääräyksiä valmistellut työryhmä on käsitellyt saapuneet lausunnot
   ja mielipiteet sekä niiden huomioon ottamisen määräyksissä kokouksessaan
   4.2.2015. Lisäksi käytettävissä on ollut Suomen Kuntaliiton laatima
   lausunto Jokilaaksojen jätelautakunnalle (24.11.2015) eräistä yksityiskohdista, 
   joihin on viitattu useissa lausunnoissa ja mielipiteissä.

   Jätehuoltomääräysten luonnos on tehty Kuntaliiton laatiman ohjeen mukaisesti
   ja valmistelutyötä on tehty laajassa yhteistyössä jäteyhtiön ja kuntien
   ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. Luonnoksen valmisteluvaiheessa
   kuultiin myös muita sidosryhmiä, kuten kuntien teknisen toimen viranhaltijoita
   ja alueella toimivia jätteenkuljetusyrittäjiä.

   Useissa lausunnoissa ja mielipiteissä on arvioitu, että jätehuoltomääräysten
   luonnos vastaa hyvin jätelain ja -asetuksen tavoitteita ja niissä on otettu hyvin
   huomioon energiaksi hyödynnettävät jätteet sekä biojätteet ja kompostointi.

   Lisäksi määräyksissä on otettu kattavasti huomioon turvallisuusnäkökohdat. 
   Koko alueen yhtenäiset jätehuoltomääräykset kohtelevat asukkaita
   tasavertaisesti ja uudistetuilla jätehuoltomääräyksillä voidaan katsoa olevan
   merkittävä vaikutus alueen jätehuollon kehittämisessä.

   Keskeisimmät muutosehdotukset ja vaikutukset asiasisältöön lausuntojen
   ja mielipiteiden johdosta
   2 LUKU Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen
   Kunnalla on toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuus elinkeinotoiminnan
   jätteisiin. Eräissä mielipiteissä haluttiin tarkentaa määräystä siltä
   osin, milloin elinkeinotoiminnalle tarjottavat palvelut tulevat kunnan toissijai-
   sen vastuun perusteella kysymykseen. Kunnan tulee arvioida yksityisen
   palvelutarjonnan saatavuutta. Määräyksiin on tehty tarkennus tältä osin.

   3 LUKU Jätteiden kerääminen kiinteistöillä
   Useissa lausunnoissa ja mielipiteissä on tuotu esille, että jätehuoltomääräyk-
   sissä tulisi mahdollistaa joidenkin kunnan vastuulla olevien jätteiden
   (kuten omatoimisessa remontoinnissa syntyvien rakennus- ja purkujätteiden
   tai risujen ja oksien) vastaanottopaikaksi mikä tahansa ympäristöluvallinen
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   vastaanottopaikka. Asiaan on ottanut kantaa myös Suomen Kuntaliitto antamas-
   saan lausunnossa. Määräyksiä ei ole muutettu vastaavanlaisiksi, koska menet-
   tely olisi jätelain vastainen.

   Eräissä mielipiteissä on pyydetty poistettavaksi kohta "asumisessa syntyvä
   muovijäte on laitettava kiinteistön sekajäteastiaan" etusijajärjestyksen ja
   tuottajavastuulainsäädännön vastaisena. Muovipakkaukset ovat tuottajavastuun
   alaisia jätteitä. Tuottajajärjestö Rinki Oy ei tule näillä näkymin järjestämään
   koko toiminta-alueen kattavaa muovin erilliskeräystä, johon puhtaat ja kuivat
   muovipakkaukset voisi lajitella. Määräyksiin on tarkennettu muovin
   keräyksen osalta vaihtoehto, jos tuottajayhteisö järjestää laajempaa muovi-
   pakkausten erilliskeräystä. Määräyksellä halutaan varmistaa, ettei muovijät-
   teitä hävitetä kiinteistöillä omatoimisesti eikä näin ollen aiheudu vaaraa tai
   haittaa ympäristölle tai terveydelle.

   4 LUKU Jätteiden omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen
   Määräyksillä on pyritty edistämään jätteen omatoimista käsittelyä ja hyödyn-
   tämistä kiinteistöllä. Tätä koskevia määräyksiä on annettu mm. biojätteen
   kompostoinnista, pienimuotoisesta puhtaan betoni- ja tiilimurskeen hyödyntä-
   misestä omassa maarakentamisessa sekä lietteiden omatoimisesta käsittelystä. 
   Lietteiden käsittely on mahdollistettu  viranohjeiden mukaisesti lannoitus-  
   tarkoituksessa omassa hallinnassa olevalle pellolle omalla kiinteistöllä syntyvien
   lietteiden lisäksi muutamien lähikiinteistöjen kesken.Useissa lausunnoissa on
   katsottu lietteiden omatoimisen käsittelyn olevan tärkeää haja-asutusalueella.

   Alueen ely-keskus suhtautui kriittisesti puhtaan betoni- ja tiilimurskeen pieni-
   muotoiseen omatoimiseen hyödyntämiseen. Lausunnossa katsottiin toimin-
   nalla pyritään ensisijaisesti välttämään muusta käsittelystä aiheutuvat kustan-
   nukset. Työryhmä, jossa oli edustettuna usean kunnan ympäristönsuojeluviran-
   omaisia, katsoi asian olevan hallittavissa ja määräysten ottavan riittävästi  
   huomioon ympäristönäkökohdat. Jätteiden pienimuotoinen omatoiminen  
   käsittely on mahdollistettu jätelain 41 §:n mukaisesti.

   5 LUKU Jäteastiat ja niiden tyhjentäminen
   Useissa lausunnoissa ja mielipiteissä esitettiin määräyksiin lisättäväksi
   enimmäispainot jäteastioille perustuen työturvallisuusnäkökohtiin. Määräyk-
   siin on lisätty sekajäteastialle Kuntaliiton laatiman ohjeen mukaiset enimmäis-
   painot.

   Eräissä lausunnoissa on todettu, että mikäli muovin erilliskeräys alkaa, tulee
   sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen ja siltä osin jätehuoltomääräysten
   päivittäminen tarpeen. Jätehuoltomääräykset ovat toistaiseksi voimassaolevia
   ja niitä päivitetään tarpeen mukaan lainsäädännön muuttuessa. Mikäli uuden
   jätejakeen erilliskeräys alkaa, tulee sen olla kattavaa koko toiminta-alueella ja
   verrattavissa kiinteistöittäiseen keräykseen, ennen kuin erilliskeräyksellä on
   vaikutusta kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennysväleihin.

   Alueen ely-keskus esitti lausunnossaan, että yli neljän viikon tyhjennysvälei-
   hin kesäaikaan tulisi suhtautua pidättyväisesti. Eräissä mielipiteissä puoles-
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   taan esitettiin, että sekajäteastian pisin mahdollinen tyhjennysväli tulisi olla 12 
   viikkoa. Luonnoksen mukaiset tyhjennysvälit on työryhmän keskustelujen  
   pohjalta päätetty säilyttää ennallaan.

   7 LUKU Jätteen kuljetus
   Yksittäisessä mielipiteessä on otettu kantaa kuljetustietojen sähköiseen toimit-
   tamistapaan ja esityksen mukaan määräyksissä ei saisi antaa sähköistä asiointi-
   muotoa ainoaksi asiointitavaksi. Määräys on kuitenkin tarpeen, jotta tiedot
   saadaan vietyä tehokkaasti ja mahdollisimman virheettömästi viranomaisen
   rekisteriin.
   Näiden muutosten ja asiasisältövaikutusten lisäksi saatujen lausuntojen ja
   mielipiteiden perusteella on tehty useita yksityiskohtaisia muutoksia ja tarken-
   nuksia, jotka on esitetty liitteenä olevassa yhteenvedossa.

   Oheismateriaali: Ehdotus kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi, ehdotus  
   perustelumuistioksi ja yhteenveto jätehuoltoltomääräyslausunnoista ja  
   mielipiteistä.

   Lisätiedot: teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen ja  
   yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen

Ehdotus Teknisen toimen toimialajohtaja:

Viitasaaren tekninen lautakunta  hyväksyy kunnalliset jätehuolto-
   määräykset, perustelumuistion  ja muun oheismateriaalin yhdenmukaisesti kuin
   Sydän-Suomen jätelautakunta on omalta osaltaan asian hyväksynyt  
   kokouksessaan 1.3.2016.

   Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.5.2016. Määräykset astuvat voimaan
   hallintokäyttölain 31.2 §:n mukaisesti, vaikka niiden hyväksymistä koskevaan
   päätökseen haettaisiin muutosta, koska uuden jätelain ja uudistuvan  
   jätehuoltojärjestelmän vuoksi niiden täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi
   voida lykätä.

   Jätehuoltomääräykset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin
   määrätään. Nämä määräykset kumoavat voimaantullessaan aikaisemmat  
   Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan jätehuoltomääräykset.

   Tämän päätöksen mukaiset jätehuoltomääräykset ja niiden perustelumuistio
   asetetaan nähtäville molemmissa kunnissa. Jätehuoltomääräykset annetaan
   yleisesti tiedoksi pitämällä ne nähtävillä kuntien ilmoitustauluilla ja kuntien  
   internetsivuilla 1.4. - 30.4.2016.

   Asiasta ilmoitetaan lisäksi kuulutuksella, joka julkaistaan Viitasaaren Seutu ja
   Kotiseudun Sanomat paikallislehdissä.

   Jätehuoltomääräykset lähetetään tiedoksi alueen ely-keskukselle ja aluehallin-
   tovirastolle.
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Päätös Hyväksyttiin. 

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

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus

Toimenpiteet  5.4.2016 kuulutus, ote + jätehuoltomääräykset tiedoksi Keski-Suomen
ELY-Keskus, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ote tiedoksi
ympäristölautakunta, maanrakennusmestari, yhdyskuntatekniikan päällikkö

 ____________

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Viitasaarella  31.3.2016

Kanslisti Mervi Kauppinen
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VALITUSOSOITUS

Päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen
Päätöksen tiedoksianto:
Pöytäkirja on pidetty nähtävänä: 5.4.2016

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.

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. 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
13100 HÄMEENLINNA
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
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Telekopio: 029 56 42269
Lisätietoja:
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta pe ritään oikeu denkäyntimaksua
hallinto-oi keudessa 250 €. 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 (1455/2015) nojalla riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian
käsittelystä peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2.000 €. Jos markkinaoikeudessa
käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa,
käsittelymaksu on 4.000 €. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on
6.000 €. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 €. Hankinta-asioissa
peritään 2.000 €:n sijasta 500 €:n oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta
pääasiassa ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä.


