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Kokousaika ja ko- Torstaina 28. huhtikuuta 2022 klo. 14.00-15.55 Jätelautakunnan
kouspaikka
kokoushuone, Strengberg, Pietarsaari
Päättäjät

Varsinaiset jäsenet
x Erik Nyberg
x Annika Hautala
Elina Verronen
x Mikael Lindvall
x Hans Sandström
x Jan-Anders Fagerhed
x Ralf Lindfors
x Juha-Matti Kujala
x Reino Korpela
Ulpu Keränen
x Minna Roukkio-Taipale
x Heikki A. Hakala

Henkilökohtaiset varajäsenet
Kristina Lundström-Björk Pietarsaari
Magnus Vikman
Pietarsaari
x Juha Hanhikoski
Kaustinen
Sonja Frilund
Uusikaarlepyy
Harald Slotte
Kruunupyy
Tommy Liljekvist
Luoto
Joakim Lasén
Pedersöre
Vily Kattilakoski
Evijärvi
Salme Lempiälä
Veteli
Minna Koskela
Kokkola
Laura Sahlgren
Kokkola
Raimo Lindholm
Kauhava

Muut läsnäolijat

x Johan Hassel, jätehuoltopäällikkö
x Marina J Björk, jätehuoltokoordinaattori
x § 7 Tommy Nordström, käyttöpäällikkö, Ekorosk Oy

Merkittiin

§ 8 Mikael Lindvall, poistui kokouksesta klo. 15.40

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja

Sihteeri

Erik Nyberg

Marina J Björk

Pöytäkirjan tarkastus
Tämä pöytäkirja sisältää pykälät 6 - 9.
Pöytäkirjantarkastus on käsittänyt jokaisen pykälän liitteineen.
Ralf Lindfors

Juha-Matti Kujala

Jäljennös kokouksen tarkistetusta pöytäkirjasta, johon on liitetty
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä jäsenkuntien
kunnanvirastoissa.
Tämä pöytäkirja on yleisön nähtävänä kaupungin kotisivulla
www.pietarsaari.fi
Puheenjohtaja

Sähköinen allekirjoitus
Marina Björk, avfallshanteringskoordinator/jätehuoltokoordinaattori 05.05.2022 10:21

Erik Nyberg
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6§

KOKOUSKUTSUN LAILLISUUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Ehdotus
Esittelijä:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös
Pohjanmaan jätelautakunta:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty
sähköisesti 13.4.2022 ja että kokous on päätösvaltainen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ralf Lindfors ja Juha-Matti Kujala.
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Dnr JSTAD/234/2022

8§

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN ENERGIAJÄTTEEN
KULJETUSJÄRJESTELMÄN SEURANTA
Pohjanmaan jätelautakunta päätti 4.11.2021, § 14, jätelautakunnan
aikaisemmin tehdyn kuljetuspäätöksen § 61/2021 seurannasta. Seuranta
rajoittuu erilliskerättävän energiajätteen kuljetuksiin kiinteistöiltä, jotka
kuuluvat jätelain 32 §:ssä säädetyn kunnan jätehuollon
järjestämisvelvollisuuden piiriin. Poiketen jätelain 32 §:stä, vapaa-ajan
kiinteistöt on jätetty selvityksen ulkopuolelle, koska suurin osa vapaa-ajan
asutuksen jätehuollosta on järjestetty Ekoroskin ylläpitämillä
aluekeräyspisteillä.
Pohjanmaan jätelautakunnan energiajätteen kuljetusten seuranta perustuu
erilliseen selvitykseen, liite A. Selvitys toimii jätelautakunnan
päätöksenteon perustana, jonka valmistelu oli annettu toimeksiantona
jätehuoltopäällikölle.
Asia on ollut nähtävillä kuntien tietoverkoissa ja Pohjanmaan
jätelautakunnan nettisivulla kuntalaisten vaikutusmahdollisuutta varten,
noudattaen hallintolain 43 §. Lisäksi asian valmistelua varten on pyydetty
lausuntoja tai mielipiteitä kuntien ympäristöviranomaisten viranhaltijoilta,
Pietarsaaren kaupungin tilapalvelulta, Ekoroskilta sekä paikallisilta
jätteenkuljetusyrityksiltä, (liite B).
Selvityksen loppupäätelmiä, jotka perustuvat jätelain 37 § 1 momentin
poikkeusehtoihin kiinteistönhaltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle:
1. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta
järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja
luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
•Ehto jätteenkuljetuspalvelujen saatavuudesta täyttyy toimialueella.
•Jätteenkuljetuspalvelujen luotettavuutta voidaan pitää puutteellisena
perustuen jätelautakunnalle ja Ekoroskille kotitalouksilta tulleesta
palautteesta.
•Ehto kohtuullisuudesta ei täyty, koska osassa toimialuetta on ainoastaan
yksi yritys joka tarjoaa jätteenkuljetuspalveluja, yritys jolla mahdollisuus
hyödyntää määräävää markkina-asemaa omassa hinnoittelussa.
•Ehto syrjimättömyydestä ei täyty hinnoittelun osalta, koska hinnoittelu
samasta kuljetuspalvelusta voi vaihdella samalla alueella asiakkaiden
kesken.
2. Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee
jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa
terveydelle tai ympäristölle.
•Kuljetusyritysten raportointi kunnallisten jätehuoltomääräysten
vastaisista poikkeavuuksista on nykypäivänä miltei olematonta.
•Toimialueen jätehuollon kehittäminen on rajallinen, osittain johtuen
kuljetusten epäsymmetrisestä vastuunjaosta joka syntyy heinäkuussa 2023
kun asumisessa ja kunnan toiminnoissa syntyvän bio- ja energiajätteen
kuljetukset on oltava kunnan kilpailuttamat.
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•Energiajätteen kuljetusten säilyttäminen kiinteistönhaltijan järjestämänä
tarkoittaa, että jätteenkuljetuksista aiheutuvat liikennepäästöt eivät ole
laskettavissa pienemmälle mahdolliselle päästötasolle, poiketen
vahvistetusta ilmastotavoitteesta Pietarsaaren seudun ilmastostrategissa.
•Kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ei voida varmistaa,
että kaikki asumisessa ja kunnan toiminnoissa syntyvä energiajäte
toimitetaan kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan käsittelyä varten,
koska jätevirtojen hallittavuus on rajallinen verrattuna kunnan
järjestämään jätteenkuljetukseen.
3. Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteiseksi ottaen
erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja
viranomaisten toimintaan.
•Mikäli myös energiajätteen kuljetukset olisivat kunnan järjestämät, olisi
kiinteistönhaltijan asiointi liittyen oman kiinteistön jätehuoltoon liittyvissä
asioissa nykyistä selvempää ja joustavampaa, kerran kokonaisvastuu bioja pakkausjätteen kuljetuksista siirtyy Ekoroskille heinäkuussa 2023.
•Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa varmennetaan kotitalouksien
jäteastioiden tyhjennysmaksujen tasapuolisuutta kunnallisessa
jätetaksassa.
•Kilpailutus joka sisältää sekä bio- että energiajätteen kuljetukset on
jätteenkuljetusyrityksille kannattavampi vaihtoehto kuin pelkästään
biojätettä koskeva kilpailutus, joka vuorostaan voi olla kannustin uusien
yritysten tulolle markkinoille.
•Jätehuollon valvonta on tehokkaampaa jos jätteenkuljetukset ovat kunnan
järjestämät.
Ehdotus
Esittelijä:
Pohjanmaan jätelautakunta vahvistaa, että jätelain 37 § 1 momentissa
asetut ehdot kiinteistönhaltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle, eivät
täyty toimialueella energiajätteen kuljetusten osalta. Viitaten 37 § 3
momenttiin on toimialueen energiajätteen kuljetukset oltava kunnan
järjestämät jätelain 36 §:n mukaisesti 19.7.2025 alkaen.
Päätös
Pohjanmaan jätelautakunta:
Pohjanmaan jätelautakunta hyväksyi ehdotuksen.
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VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella
vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.
Postiosoite:

Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA

Käyntiosoite:

Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA

Sähköpostiosoite:

vaasa.hao@oikeus.fi

Faksinumero:

029 56 42 760

Puhelinnumero:

Kirjaamo 029 56 42780

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pietarsaaren kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite:

Strengberginkatu 1, PL 41, 68601 PIETARSAARI

Käyntiosoite:

Strengberginkatu 1, 68600 PIETARSAARI

Sähköpostiosoite:

kirjaamo@pietarsaari.fi

Puhelinnumero:

044 785 1413

Pöytäkirja on 5.5.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 9.5.2022.

