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Vaasan kaupunki – Vasa stad

 

Tiedotusasiat 26.11.2019, Jätelautakunta

Vaasan seudun jätelautakunta26.11.2019 19

Jätehuoltopäällikkö on hyväksynyt seuraavat päätökset 327/2019-350/2019, 5.10.2019-
15.11.2019 välisenä aikana yhteensä 23 virkamiespäätöstä. Päätökset ovat nähtävillä 
jätelautakunnan toimistossa.
 
Muut asiat.

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Dno VAASA/470/02.02.02/2019

Vaasan seudun jätelautakunnan talouden seurantaselvitys 30.9.2019 ja 
tulosennuste 31.12.2019

Vaasan seudun jätelautakunta 28.5.2019 9
Vaasan seudun jätelautakunta 8.10.2019 16
Vaasan seudun jätelautakunta 26.11.2019 20

------------------------------------------------
Vaasan seudun jätelautakunta 26.11.2019

Talousasiantuntija Tarja Kumpula, puh. 06 325 4026, tarja.kumpula(at)vaasa.fi

Liite Jätelautakunnan talouden ennuste 31.12.2019 (Exreport)

Kaupungin talousarvion noudattamisohjeiden (kh 19.11.2018) mukaisesti talouden 
tilinpäätöksen toteumaennuste, investointien toteumaseuranta ja henkilöstöseuranta 
laaditaan huhti-, elo- ja syyskuun lopun tilanteista. 

30.9.2019 tilanteesta tehdyn ennusteen mukaan menot ja tulot toteutuvat talousarvion 
mukaisesti. Jätelautakunnan menot katetaan Ab Stormossen Oy:n laskuttamilla 
ekomaksuilla, jotka tilitetään sopimuksen mukaisesti Vaasan kaupungin tilille ja 
täsmäytys tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 660 4496, camilla.enell.ost(at)vaasa.fi

Jätelautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurannan ja tilinpäätösennusteet syyskuun 
lopun tilanteessa ja toimittaa päätöksen tiedoksi talous- ja omistajaohjaukseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.
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Dno VAASA/1053/00.01.02/2019

Vaasan seudun jätelautakunnan kokousaikataulu vuodelle 2020

Vaasan seudun jätelautakunta 20.11.2019 21

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh.  040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Jätelautakunnan kokousaikataulu 2020:

Tiistai 28.1.2020 klo 16.30
Tiistai 10.3.2020 klo 16.30
Tiistai 21.4.2020 klo 16.30
Tiistai 9.6.2020 klo 16.30
Tiistai 1.9.2020 klo 16.30
Tiistai 13.10.2020 klo 16.30
Tiistai 24.11.2020 klo 16.30
Tiistai 15.12.2020 klo 16.30

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh.  040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Jätelautakunta hyväksyy yllä olevan kokousaikataulun.

Päätös Hyväksyttiin.
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Dno VAASA/875/02.05.00/2015

Lietekaivojen käsittelytaksa 1.1.2016 lukien

Vaasan seudun jätelautakunta 25.8.2015 24
Vaasan seudun jätelautakunta 24.11.2015 36
Vaasan seudun jätelautakunta 16.2.2016 10
Vaasan seudun jätelautakunta 26.11.2019 22

LIITE Lietteen hintavertailu 2015

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Jätelautakunta vahvistaa vuoden 2016 jätetaksan kokouksessaan 20.10.2015. 
Aikaisemmin jätelautakunta on vahvistanut pelkästään kuntien yhteisen 
jätehuoltoyhtiön Stormossenin jätemaksut. Lautakunnan tulee myös vahvistaa jätetaksa 
sellaisesta kunnallisesta jätelietteestä, jota ei johdeta toiminta-alueen kunnalliseen 
viemäriverkkoon, jätelain § 32 mukaan. Jätelautakunnan tulee sen vuoksi pyytää 
hintatiedot kaikilta toiminta-alueen kunnallisen viemärilietteen vastaanottopaikoilta.

Yhteisen jätetaksan käyttöön ottamisesta on keskusteltu lietteen vastaanottajien kanssa. 
Yhteinen jätetaksa koskisi näin koko toiminta-aluetta ja kaikkia kunnallisen verkon 
ulkopuolella syntyvän kunnallisen viemärilietteen vastaanottopaikkoja. Yhteisen 
jätetaksan etuna on kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu ja kaikkien asukkaiden 
yhdenvertaiset maksut asuinkunnasta riippumatta. Jos taksa on sama koko toiminta-
alueella, liete viedään käsittelyyn syntypaikalla, ja täten vältetään turhia kuljetuksia. 
Toivottavasti kaikki vastaanottopaikat ovat myös jatkossa halukkaita vastaanottamaan 
lietettä ja siten tarjoamaan tätä palvelua kuntalaisille omassa kunnassa.

Jätehuoltopäällikkö on tehnyt hintaehdotuksen, josta on keskusteltu vastaanottajien 
kanssa. Vastaanottopaikkojen tulee nyt ottaa kantaa, voivatko ne ottaa vastaan lietettä 
tähän käsittelyhintaan. Hintaehdotus on laskettu toiminta-alueen nykyisen keskihinnan 
perusteella. Hintaehdotus on valtakunnallisesti katsottuna kilpailukykyisellä tasolla. 
Katso liite, Lietteen hintavertailu 2015. Lietteen keskihinta toiminta-alueella on nyt tällä
tasolla:

Sakokaivoliete 13,43 € /m3  (alv 0%)
Umpikaivoliete 4,49 € /m3  (alv 0%)

Nykyiset hinnat vaihtelevat voimakkaasti vastaanottopaikkojen välillä. 
Sakokaivolietteen hinnat ovat nyt 4–25 € /m2 (alv 0 %). Umpikaivolietteen hinnat ovat 
1,50–10,15 € /m3 (alv 0 %). Yhteisen jätetaksan käyttöön ottaminen alueella merkitsee 
hinnan nousua joillekin asiakkaille ja laskua joillekin.

Ympäristöluvan omaavia vastaanottopaikkoja kunnalliselle viemärilietteelle 
kunnallisten jäteverkkojen ulkopuolella sijaitsevista kotitalouksista ja laitoksista on 
toiminta-alueella yhteensä seitsemän. Nämä ovat:

Stormossen, Mustasaari
Oravaisten puhdistuslaitos, Vöyri
Vöyrin puhdistuslaitos, Vöyri
Hyyriän puhdistuslaitos, Isokyrö
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Korsnäsin puhdistuslaitos, Korsnäs (vastaanottaa lietettä pelkästään Korsnäsista)
Röjdahlin lietevastaanotto, Mustasaari
Fogde Jan-Erikin lietteen vastaanotto, Maalahti (vastaanottaa lietettä pelkästään omilta 
asiakkailta) 

Lietteen hintaehdotus 1.1.2016, josta vastaanottajien kanssa on keskusteltu on:

Sakokaivoliete 13,75 € /m3  (alv 0%)
Umpikaivoliete 4,00 € /m3  (alv 0%)

Sakokaivolietteen hinta on hieman nykyistä keskiarvoa korkeampi, kun umpikaivoliete 
puolestaan on nykyistä keskihintaa hieman alempi.  Tämä hinta sisältää vain 
käsittelykulut eikä mahdollista palvelukulua, joka tulee lisäksi, jos käsittelykulujen 
laskutus siirretään jäteyhtiölle. Tämä kulu tulee todennäköisesti olemaan 1,5-2,75 €/m3.

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 66 044 96,camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Jätelautakunta päättää pyytää hintatiedot lietteenkäsittelyn käsittelymaksusta toiminta-
alueen kaikilta lietteen vastaanottopaikoilta pohjaksi taksan vahvistamista varten. 
Vastaanottajat ottavat samalla kantaa hintaehdotukseen yhteisestä jätetaksasta 2016. 
Hintatiedot ja lausunnot on toimitettava jätelautakunnalle viimeistään 30.9.2015. Asia 
voidaan ratkaista vaikka hintatietoja ja lausuntoja ei jätetä.

Päätös Hyväksyttiin.

__________________________ 
Vaasan seudun jätelautakunta 24.11.2015 875/2015

LIITTEET Ehdotus lietejätetaksaksi 1.1.2016 alkaen
Lausunto Korsnäsin tekninen lautakunta, 30.9.2015
Lausunto Vöyrin tekninen lautakunta, 30.9.2015
Lausunto Kyrönmaan Jätevesi Oy, 28.10.2015

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Jätelautakunta on pyytänyt vastaanottopaikoilta hintatietoja lietteen käsittelymaksuista 
1.1.2016 alkaen. Vastaanottopaikoilla oli mahdollisuus antaa oma hinta sekä ottaa 
kantaa koko toiminta-alueen yhteiseen lietejätetaksaan. Yhteensä kolme lausuntoa 
saapui. Yhdessäkään lausunnossa ei ole annettu vaihtoehtoista hintaa.

Vöyrin tekninen lautakunta ilmoittaa lausunnossaan, että se hyväksyy yhteisen 
jätetaksan hintatason Vöyrin sekä Oravaisten puhdistuslaitoksen osalta. Lausunnossaan 
Korsnäsin tekninen lautakunta ei ole ottanut kantaa hintaan, mutta ilmoittaa, että se 
ottaa vastaan lietettä ainoastaan oman kunnan alueelta. Kyrönmaan Jätevesi Oy:n 
(Hyyriä) jättämässä lausunnossa hallitus ei myöskään ota kantaa hintaan. Stormossen ja 
Fogde ovat suullisesti ilmoittaneet, että he hyväksyvät yhteisen jätetaksan.

Lietetaksasta on keskusteltu vastaanottopaikkojen yhteisessä kokouksessa 13.8.2015. 
Kaikkien vastaanottopaikkojen edustajat, lukuun ottamatta Kyrönmaan Jätevesi Oy:n, 
olivat paikalla.

26.11.2019Vaasan seudun jätelautakunta
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Vaihtoehtoisia hintaehdotuksia ei ole tullut ja ehdotus lietejätetaksaksi on tehty alueen 
nykyisen keskihinnan perusteella. Stormossenia on pyydetty tekemään laskelma 
kustannuksista, joita käsittelytaksan laskutuksesta aiheutuu. Jotta saadaan hinta, joka on 
verrattavissa muihin jäteyhtiöihin, jätelautakunta on pyytänyt Stormossenia 
ilmoittamaan hinnan €/m3.

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 66 044 961, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Vaasan seudun jätelautakunta päättää vahvistaa lietetaksat lietetaksaehdotuksen 
mukaisesti. Lietejätetaksat astuvat voimaan 1.1.2016 toiminta-alueen kaikilla 
vastaanottopaikoilla. Samanaikaisesti kumotaan kunnan aikaisemmin vahvistamat ja 
jätelain § 32:ssa mainitut kunnallisen lietteen taksat.

Päätös Lietteen käsittelymaksun hinnat hyväksyttiin.

Päätös laskutuslisästä tehdään myöhemmin, sillä jätelautakunta haluaa, että Stormossen 
valmistelee hintaehdotuksensa koskien laskutuslisää uudestaan, siten että laskutuslisä on
kiinteä omakustanteinen kertamaksu x €/lasku.

________________________________ 
Vaasan seudun jätelautakunta 16.2.2016 875/2015

Teknisen toimen lakimies Sebastian Rönnlund, puh. 06-325 4013, sebastian.ronnlund(at)vaasa.fi

OHEISMATERIAALI
Kb Röjdahls Åkeri Ky:n 22.12.2015 päiväämä valituskirjelmä
Oy Rune Bergström Ab:n, Ab Nordqvist-Trans Oy:n, Juha Waismaan, Oy Retex Ab:n, 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:n, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy:n ja Storsved 
Sopservice Kb:n 18.12.2015 päiväämä valituskirjelmä

Taustaa
Vaasan seudun jätelautakunta on päätöksellään 24.11.2015 § 36 päättänyt vahvistaa 
lietetaksat lietteen käsittelymaksun hintojen osalta astumaan voimaan 1.1.2016 
toiminta-alueen kaikilla vastaanottopaikoilla. Samanaikaisesti on kumottu kunnan 
aikaisemmin vahvistamat ja jätelain 32 §:n mainitsemat kunnallisen lietteen taksat.

Kb Röjdahls Åkeri Ky on 23.12.2015 tehnyt kunnallisvalituksen Vaasan seudun 
jätelautakunnan päätöksestä 24.11.2015 § 36 vaatien sen kumoamista ja 
oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. Perusteet kyseisille vaatimuksille löytyvät 
oheismateriaalina olevasta Kb Röjdahls Åkeri Ky:n  22.12.2015 päiväämästä 
valituskirjelmästä  (jätetty Vaasan hallinto-oikeuteen 23.12.215).

Oy Rune Bergström Ab, Ab Nordqvist-Trans Oy, Juha Waismaa, Oy Retex Ab, 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy ja Storsved 
Sopservice Kb ovat 18.12.2015 tehneet kunnallisvalituksen Vaasan seudun 
jätelautakunnan päätöksestä 24.11.2015 § 36 vaatien sen kumoamista ja 
täytäntöönpanokieltoa. Perusteet kyseisille vaatimuksille löytyvät oheismateriaalina 
olevasta Oy Rune Bergström Ab:n, Ab Nordqvist-Trans Oy:n, Juha Waismaan, Oy 
Retex Ab:n, Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:n, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy:n ja 
Storsved Sopservice Kb:n 18.12.2015 päiväämästä valituskirjelmästä (jätetty Vaasan 
hallinto-oikeuteen 18.12.2015).

26.11.2019Vaasan seudun jätelautakunta
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Vaasan hallinto-oikeus on lähetteillään 8.1.2016 nro 114/16 ja 28.12.2015 nro 7220/15 
asioissa dnro 01983/15/2205 ja 01945/15/2205 pyytänyt, että Vaasan seudun 
jätelautakunta antaa lausuntonsa kyseisten kunnallisvalitusten johdosta ja liittää oheen 
valituksenalaisen päätöksen, eli päätöksensä 24.11.2015 § 36 perusteena olevat 
asiakirjat.

Vaasan seudun jätelautakunnan kyseisten kunnallisvalitusten johdosta antamaksi 
lausunnoksi esitetään seuraavaa:

Kb Röjdahls Åkeri Ab:n 23.12.2015 tekemä kunnallisvalitus
Vaatimukset
Vaasan seudun jätelautakunta vaatii että Vaasan hallinto-oikeus hylkää kyseisen 
kunnallisvalituksen perusteettomana, myös oikeudenkäntikulujen korvaamista koskevan
vaatimuksen osalta.

Perusteet
Valittaja on vedonnut siihen, ettei Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksen 24.11.2015 
§ 36 perusteluissa olisi ilmoitettu mitä säännöksiä on sovellettu siltä osin, kuin 
lietetaksat lietteen käsittelymaksun hintojen osalta on päätetty koskemaan toiminta-
alueen kaikkia vastaanottopaikkoja, itsenäisenä yksityisoikeudellisena oikeushenkilönä 
oleva Kb Röjdahls Åkeri Ky mukaan lukien. Tältä osin Vaasan seudun jätelautakunnan 
päätös 24.11.2015 § 36 olisi lakiin perustumaton.

Tähän Vaasan seudun jätelautakunta toteaa, että nimenomaan edellä esitetyin osin 
sovellettu aineellisoikeudellinen säännös (jätelain 32 §) on asianmukaisesti ilmoitettu 
Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksen 24.11.2015 § 36 päätösesityksessä 
hallintolain 44-45 §:issä säädetyn mukaisesti. Jätelain 78 §:n 1 momentissa on säädetty, 
että kunnan on perittävä jätelaissa säädetyn nojalla järjestämästään jätehuollosta 
jätemaksua. Jätelain 32 §:n 1 momentin 1 kohdassa on säädetty, että kunnan on 
järjestettävä asumisessa syntyvän mm. sako- ja umpikaivolietteen jätehuolto; 
Ratkaisevaa on, käsitteleekö vastaanottopaikka (vaikkakin itsenäisenä 
yksityisoikeudellisena oikeushenkilönä) jätelain 32 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
säädettyä lietettä (kunnallista viemärilietettä). Jos niin tekee, on kunnan/yhteistoiminta-
alueen kuntien yhteisen toimielimen tehtävänä päättää mm. kyseisen lietteen eri 
jätemaksuista. Vaasan seudun jätelautakunnan päätös 24.11.2015 § 36 on ollut kaikkien 
em. säännösten mukainen. Jätelaissa säädetyn mielessä samat pelisäännöt koskevat 
myös niitä ykistyisiä toimijoita, jotka vastaanottavat kunnallista viemärilietettä.

Vaasan hallinto-oikeuden tulee siten hylätä kyseinen kunnallisvalitus kaikilta osin 
perusteettomana, myös oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen 
osalta.

Oy Rune Bergström Ab:n, Ab Nordqvist-Trans Oy:n, Juha Waismaan, Oy Retex Ab:n, 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:n, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy:n ja Storsved 
Sopservice Kb:n 18.12.2015 tekemä kunnallisvalitus
Vaatimukset
Vaasan seudun jätelautakunta vaatii, että Vaasan hallinto-oikeus ensisijaisesti jättää 
kyseisen kunnallisvalituksen tutkimatta, toissijaisesti hylkää sen perusteettomana.

Perustelut

26.11.2019Vaasan seudun jätelautakunta
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Sivu 7



Vaasan kaupunki – Vasa stad

Kuntalain 90 §:n 3 momentissa on säädetty, että valittajan tulee esittää 
kunnallisvalituksen perusteet (kuntalain 90 §:n 2 momentissa säädetyt 
laillisuusperusteet) ennen valitusajan päättymistä.

Kyseisessä kunnallisvalituksessa on vaadittu myös Vaasan seudun jätelautakunnan 
päätöksen 24.11.2015 § 36 kumoamista ja täytäntöönpanokieltoa, mutta ilmeisesti ilman
että valittajat olisivat esittäneet mitään jätetaksan hyväksymistä koskevaan asiaan 
liittyviä laillisuusperusteita kuin mahdollisesti, ettei myöskään Vaasan seudun 
jätelautakunnan 24.11.2015 § 36 päätöstä tehtäessä olisi kuultu asianosaisia ja muita 
kuin asianosaisia hallintolain 34 ja 41 §:issä säädetyn nojalla. Tältä osin Vaasan seudun 
jätelautakunta toteaa, että se päätöksellään 25.8.2015 § 24 asianmukaisesti on varannut 
toiminta-alueen kaikille lietteen vastaanottopaikoille tilaisuuden tulla kuulluksi asian 
johdosta. Mitä taasen tulee lietekuljetusyritysten puuttuvaan asianosaisasemaan tässäkin
asiassa Vaasan seudun jätelautakunta viittaa soveltuvin osin Oy Rune Bergström Ab:n, 
Ab Nordqvist-Trans Oy:n, Juha Waismaan, Oy Retex Ab:n, Pohjanmaan 
Hyötyjätekuljetus Oy:n, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy:n ja Storsved Sopservice Kb:n
Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksestä 25.8.2015 § 23 15.12.2015/18.12.2015 
tekemän valituksen johdosta antamaansa lausuntoon ja siinä kuulemisesta esitettyyn.

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa on säädetty, että päätöksellä, josta saa 
valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Kaikilta 
muilta osin kyseisen kunnallisvalituksen perusteet liittyvät ihan muihin asioihin kuin 
mitä Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksellä 24.11.2015 § 36 on ratkaistu. 
Myöskään täytäntöönpanokieltoa koskevalle vaatimukselle ei ilmeisesti ole esitetty 
mitään perusteita nimenomaan tässä asiassa.

Joka tapauksessa Vaasan seudun jätelautakunta viittaa varmuuden vuoksi muutoinkin 
soveltuvin osin Oy Rune Bergström Ab:n, Ab Nordqvist-Trans Oy:n, Juha Waismaan, 
Oy Retex Ab:n, Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:n, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy:n
ja Storsved Sopservice Kb:n Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksestä 25.8.2015 § 23
15.12.2015/18.12.2015 tekemän valituksen johdosta antamaansa lausuntoon ja siinä 
esitettyyn.

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040-66 044 96, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Vaasan seudun jätelautakunta antaa edellä esitetyn lausuntonaan kyseisten 
kunnallisvalitusten johdosta ja liittää oheen päätöksensä 24.11.2015 § 36 perusteena 
olevat asiakirjat.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

ROBERT GRÖNBLOM EEVA GRÄSBECK
Puheenjohtaja Sihteeri

CAROLA LITHÉN MICHAEL LUTHER
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Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

--------------------------------------------------
Vaasan seudun jätelautakunta 26.11.2019

Teknisen toimen lakimies Sebastian Rönnlund, puh. 06-325 4013, sebastian.ronnlund(at)vaasa.fi

Oheismateriaali
Kb Röjdahls Åkeri Ky:n jatkovalitus, päivätty 25.9.2019

Kb Röjdahls Åkeri Ky on 26.9.2019 tehnyt oheismateriaalina olevan jatkovalituksen 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 20.8.2019 No 
19/0288/1 Dno 01983/15/2205 asiassa, joka koskee lietekaivojen käsittelytaksan 
hyväksymistä 1.1.2016 lukien. Vaasan hallinto-oikeus oli päätöksellään hylännyt Kb 
Röjdahls Åkeri Ky:n Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksestä 24.11.2015 § 36 
tekemän valituksen kaikilta osin perusteettomana. Jatkovalituksessaan Kb Röjdahls 
Åkeri Ky on vaatinut asiassa täytäntöönpanokieltoa, Vaasan hallinto-oikeuden ja Vaasan
seudun jätelautakunnan päätösten kumoamista sekä oikeudenkäyntikulujensa (tähän asti
8 608,08 euroa) korvaamista laillisine viivästyskorkoineen.

Jatkovalitus on kokonaisuudessaan nähtävissä oheismateriaalina.

Korkein hallinto-oikeus on kirjeellään 18.10.2019 Dno 4605/3/19 pyytänyt Vaasan 
seudun jätelautakuntaa antamaan vastineen tehdyn jatkovalitusten johdosta. Vastine on 
pyydetty toimittamaan 9.12.2019 (pidennetty määräaika) mennessä. 

Vaasan seudun jätelautakunnan tehdyn valituksen johdosta korkeimmalle hallinto-
oikeudelle antamaksi vastineeksi esitetään seuraavaa:

Vaasan seudun jätelautakunnan katsoman mukaan Kb Röjdahls Åkeri Ky:n 
jatkovalituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aihetta muuttaa Vaasan 
hallinto-oikeuden päätöstä. Näin ollen Vaasan seudun jätelautakunta vaatii, että korkein 
hallinto-oikeus, Vaasan hallinto-oikeuden tavoin, hylkää Kb Röjdahls Åkeri Ky:n 
jatkovalituksen kaikilta osin perusteettomana.

Jätelain 78 §:n 1 momentin mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti 
järjestämästään jätehuollosta jätemaksua. Jätelain 32 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan 
kunnan on järjestettävä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja 
muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete; Ratkaisevaa 
on, käsitteleekö vastaanottopaikka (vaikkakin itsenäisenä yksityisoikeudellisena 
oikeushenkilönä) jätelain 32 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua lietettä. Jos niin 
tekee, on kunnan/yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen toimielimen tehtävänä päättää 
kyseisen lietteen eri jätemaksuista. Jatkovalituksessa on esitetty, että Kb Röjdahls Åkeri 
Ky:n jätekuljetukset on järjestetty jätelain 37 §:n mukaisena kiinteistön haltijan 
järjestämänä jätteenkuljetuksena, ja että kunnalle jätelain 78 §:ssä säädetty velvollisuus 
periä jätemaksua jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta edellyttäisi, että kunta
järjestäisi sekä jätekuljetuksen että -käsittelyn itse tai kilpailuttamalla ne. Kb Röjdahls 
Åkeri Ky vaikuttaa jostakin syystä olevan siinä käsityksessä, etteivät sen toimittamat 
asumisen lietekuljetukset ja -käsittely kuuluisivat kunnan lakisääteiseen jätehuollon 
järjestämistehtävään. Selvennyksenä todettakoon, että onhan esimerkiksi jätelain 37 
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§:ssä säädetty kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus yksi jätelain 35 §:n nojalla 
kunnan vastuulla olevan kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämismuodoista, joilla
kunta voi huolehtia siitä, että jätelain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetun jätteen (kuten 
asumisessa syntyneen lietteen) kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä 
vastaanottopaikasta. Asumisen lietejätteen luovutusvelvollisuudesta kunnan 
järjestämään jätehuoltoon ei jätelaissa ole säädetty poikkeusta. 

Muilta osin Vaasan seudun jätelautakunta viittaa asiassa jo aikaisemmin esittämäänsä.

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Vaasan seudun jätelautakunta antaa edellä esitetyn vastineenaan korkeimmalle hallinto-
oikeudelle tehdyn valituksen johdosta.

Päätös Hyväksyttiin. Michael Lutherin oheinen lisäys mukaan lukien:

Vaasan seudun jätelautakunta toteaa, että lautakunnan käsittelyn jälkeen 25.8.2015 EU 
parlamentti on hyväksynyt uusi jätedirektiivi 2018/851 toukokuussa 2018. Direktiivin 
artiklassa 3 kohta 2b säädetään; ”Yhdyskuntajätteeseen ei sisälly tuotantoteollisuudesta, 
maataloudesta, metsätaloudesta, kalastuksesta, sakokaivoista sekä viemäriverkosta ja 
viemäriveden käsittelystä peräisin oleva jäte, mukaan lukien puhdistamoliete, 
romuajoneuvot tai rakennus- ja purkujäte”.
EU-direktiivin 2018/851 pohjalta Suomen jätelainsäädäntöä päivitetään pääministeri 
Rinteen hallitusohjelman mukaan. Tavoitteena on että uusi lainsäädäntö voidaan 
hyväksyä heinäkuun 2020 mennessä. 
Ympäristöministeriön työryhmä joka on tehnyt työtä lainsäädännön valmistelua varten 
on mietinnössään (EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpano, Työryhmän mietintö 
16.9.2019 ) todennut että EU-direktiivin kirjaus on pakottava. Työryhmä ehdottaa että 
kunnan vastuu sakokaivo- ja puhdistamolietteestä rajoitetaan vastaanottoon ja 
käsittelyyn ja kunnan vastuu lietteen jätteenkäsittelyn järjestämisestä loppuisi.
Tänä päivänä on ristiriita Suomen lainsäädännön ja EU direktiivin 2018/851 säädösten 
välillä koskien sakokaivo- ja puhdistamolietettä kunnes kansallinen lainsäädäntö on 
päivitetty. Tätä huomioiden Vaasan seudun jätelautakunta pyytää KHO:tta arvioimaan 
onko lautakunnan 25.8.2015 tekemä päätös perusteltu ja ajankohtainen kun uusi laki 
hyväksytty ja astuu voimaan. 
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Dno VAASA/878/02.05.00/2015

Kunnallisen viemärilietteen käsittelymaksujen laskutuksen siirtäminen 
jätehuoltoyhtiölle

Vaasan seudun jätelautakunta 25.8.2015 23
Vaasan seudun jätelautakunta 15.12.2015 42
Vaasan seudun jätelautakunta 16.2.2016 9
Vaasan seudun jätelautakunta 26.11.2019 23

LIITTEET Lietekuljetusjärjestelmää koskeva selvitys, Vaasan seudun jätelautakunta 2015
Kunnallisen viemärilietteen vastaanottajat Vaasan seudun jätelautakunnan alueella 2015 
Lietetilanne viiden muun jätelautakunnan alueella Suomessa

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Turun ammattikorkeakoulut alueen lietetilannetta koskevan selvityksen yhteydessä kävi 
ilmi, että toiminta-alueen lietekaivotyhjennykset ovat vaikeasti kartoitettavissa 
nykytilanteessa, sillä tietoja ei ole saatavissa mm. tyhjennysväleistä. Katso liite, 
Lietekuljetusjärjestelmää koskeva selvitys, Vaasan seudun jätelautakunta 2015.

Toiminta-alueella on yhteensä seitsemän vastaanottopaikkaa tai puhdistamoa 
kunnallisen viemäriverkon ulkopuolella syntyvää kunnallista viemärilietettä varten, 
jätelautakunnan § 32 mukaisesti. Näillä vastaanottopaikoilla on ympäristölupa lietteen 
vastaanottamiseen toiminta-alueelta: 

Stormossen, Mustasaari
Oravaisten puhdistuslaitos, Vöyri
Vöyrin puhdistuslaitos, Vöyri
Hyyriän puhdistuslaitos, Isokyrö
Korsnäsin puhdistuslaitos, Korsnäs
Röjdahlin lietevastaanotto, Mustasaari
Fogde Jan-Erikin lietevastaanotto, Maalahti

Kaikki puhdistuslaitokset eivät pyydä siirtoasiakirjoja toimitetusta lietteestä, jätelain § 
121 mukaan. Seitsemästä vastaanottajasta, neljä pyytä tällä hetkellä siirtoasiakirjoja 
lietetoimituksen yhteydessä. Kolme näistä vastaanottajasta ei tällä hetkellä käytä 
hyväkseen siirtoasiakirjoissa olevaa tietoa, ellei prosessissa synny ongelmia. Eli 
siirtoasiakirjoissa olevia tietoja lietteen alkuperästä ei siirretä kirjallisista 
siirtoasiakirjoista sähköiseen muotoon. Tämä merkitsisi paljon enemmän työtä. Vain 
yhdellä vastaanottajalla, Korsnäsin puhdistuslaitoksella (Korsnäsin kunta), joka itse 
hoitaa käsittelymaksun laskutuksen, on nämä tiedot saatavilla sähköisessä muodossa. 
Tällä hetkellä tarvittavaa tietoa ei ole saatavissa vastaanottopaikkojen kautta. 
Vastaanottopaikkojen nykytilan kartoitus on tehty. Katso liite, Kunnallisen 
viemärilietteen vastaanottajat Vaasan seudun jätelautakunnan alueella 2015.

Jätelautakunta pyysi huhtikuussa 2015, Turun ammattikorkeakoulun alueen 
lietetilannetta koskevan kartoituksen yhteydessä, kaikilta lietekuljetusyrityksiltä tietoja 
lietetyhjennyksistä 2014. Vain kolme yrittäjää toimitti nämä tiedot huhtikuussa 2015. 
Lietettä kuljettavien on jätelain mukaan pidettävä kirjaa kuljetuksistaan ja 
jäteviranomaisella on oikeus pyytää näitä tietoja yrityksiltä, jätelaki 44 §. Jätelautakunta

23 §
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lähetti kesäkuussa 2015 saman pyynnön toistamiseen. Tällä kertaa yhteensä 5 20:sta 
yrityksestä toimitti tiedot jätelautakunnalle lautakunnan pyytämässä muodossa. Kaksi 
yrittäjää toimitti jonkin tyyppiset tiedot, mutta eivät kaikkia. Sen lisäksi kaksi ilmoitti, 
että tiedot pitäisi olla saatavissa puhdistuslaitokselta ja siirtoasiakirjoista. 4 yritystä 
ilmoitti, ettei niillä ole näitä tietoja, etteivät voi tai halua toimittaa niitä. 7 yrittäjää ei 
ottanut minkäänlaista yhteyttä jätelautakuntaan. Kuljetusyritysten kautta ei ollut 
mahdollista saada tarvittavia tietoja.

ELY-keskuksen jäterekisteriin ilmoitettujen lietekuljetusyritysten yhteystiedot 
julkaistaan Stormossenin kotisivuilla viimeistään syyskuussa 2015. Vain näillä 
yrityksillä on lupa suorittaa lietetyhjennyksiä toiminta-alueella.

Jätelautakunta pyysi kokouksessaan 19.5.2015 jätehuoltopäällikköä selvittämään 
lietetilannetta koskevia ratkaisuja muualla maassa. Katso liite, Lietetilanne viiden muun 
jätelautakunnan alueella Suomessa.

Muualla maassa on ensimmäinen askel tilanteen haltuun ottamiseksi ollut 
siirtoasiakirjojen käyttöönottaminen vastaanottopaikoilla sekä kaikkien 
vastaanottopaikkojen käsittelymaksun laskutuksen siirtäminen yhteiselle 
jätehuoltoyhtiölle. Siirtoasiakirjojen tietojen siirtäminen sähköiseen muotoon on aikaa 
vievää työtä, vaikkakin tietojen siirto tapahtuu sähköisesti. Työ työllistää useimmissa 
jäteyhtiöissä yhden kokoaikaisen henkilön.

 
Tällä hetkellä jätelautakunnan on mahdotonta suorittaa jätelautakunnan tehtäviin 
kuuluvan lietekaivojen valvonnan, koska täydellisiä tyhjennystietoja ei ole saatavissa 
vastaanottopaikoilta, eli puhdistuslaitoksilta eikä kuljetusyrityksiltä. On mahdotonta 
tietää miten moni kunnallisen viemäriverkon ulkopuolinen kotitalous tyhjentää 
lietekaivonsa tarpeeksi usein eli kerran vuodessa. Jätelautakunnan kunnilta saamien 
tietojen mukaan alueella on 2015 yhteensä 12 000 kotitaloutta, jotka eivät ole 
kunnallisen viemärin piirissä.

Tyhjennyspaikkatietojen siirtämiseen siirtoasiakirjoista vaaditaan työpanos. Jätelaki ei 
edellytä, että kunnat ottavat tämän palvelutehtävän vastuulleen, sillä kunnat ovat 
yhdessä perustaneet yhteisen jätehuoltoyhtiön Stormossenin. Jätelain § 43, § 83-84. 
Kunnat ovat siten siirtäneet vastuun yhteiselle jätehuoltoyhtiölle. Jätehuoltoyhtiö 
Stormossenin tulee hoitaa tämä palvelu omistajakunnilleen ja toiminta-alueen 
asiakkaille omakustannushintaan. Käytännössä tämä maksu (palvelumaksu) tulee 
sisältymään käsittelymaksuun ja hyväksytään jätelautakunnassa taksan vahvistamisen 
yhteydessä. Jätehuoltoyhtiöllä on asiantuntijuus sekä laskutusjärjestelmä, joka soveltuu 
myös tämän jätemaksun laskuttamiseen. Jätehuoltoyhtiö vastaa tämän järjestelmän 
mahdollisesti aiheuttamista luottotappioista.

Tällä hetkellä lietekuljetusyritykset laskuttavat asiakkailta sekä kuljetus- että 
käsittelymaksun. Järjestelmän muuttaminen merkitsee sitä, että asiakkaat jatkossa saavat
kaksi laskua, yhden kuljetusyritykseltä kuljetuksesta, ja toisen jätehuoltoyhtiöltä lietteen
käsittelystä.  Jätelain mukaan kuljetusosuus ja käsittelyosuus on eriteltävä laskuissa, 
tänä päivänä ei ole mahdollista tarkistaa tehdäänkö todella näin.

Siirrettäessä laskutus jäteyhtiölle puhdistuslaitokset laskuttavat Stormossenia lietteen 
käsittelystä vastaanotettujen, siirtoasiakirjasta ilmenevien lietemäärien perusteella. 
Ennen kuin Stormossen voi aloittaa käsittelymaksujen laskutuksen yhtiöllä tulee olla 
sopimukset tehtyinä kaikkien vastaanottopaikkojen kanssa. Stormossen vastaa siitä, että 
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siirtoasiakirja laaditaan ja jaetaan kaikille toimittajille ja vastaanottopaikoille. 
Stormossen ratkaisee itse otetaanko sähköinen siirtoasiakirja käyttöön paperisen 
asiakirjan rinnalle. Siirtoasiakirjat jätetään puhdistuslaitokselle lietteen toimituksen 
yhteydessä. Puhdistuslaitos toimittaa Stormossenin osan siirtoasiakirjasta 
Stormossenille laskutuksen pohjaksi.

Keskusteluja on käyty Stormossenin kanssa elokuun alussa ja Stormossen on 
ilmoittanut jätelautakunnalle, että yhtiö voi ottaa käsittelymaksun laskutuksen 
hoitaakseen 1.1.2016 lukien.

Jätelautakunta päättää vielä erikseen Vaasan seudun jätelautakunnan alueen 
lietekuljetuksista. Nykytilanteessa toiminta-alueen jätteiden kuljetus on järjestetty 
kiinteistön haltijan järjestämänä kuljetuksena.

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Jätelautakunta päättää siirtää kunnallisen viemärilietteen käsittelymaksujen laskutuksen 
jätehuoltoyhtiö Stormossen Ab Oy:lle 1.1.2016 lukien.

Päätös Beata Taijala esitti asian pöydällepanoa.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitys sai 7 ääntä (Grönblom, Wahlström, Perälä, 
Mäenpää, Bergman, Luther, Lithén) ja Taijalan esitys 4 ääntä (Taijala, Skinnars, 
Kronqvist, Kleemola), joten esittelijän esitys hyväksyttiin päätökseksi.

Jäsenet Beata Taijala ja Kai Kleemola ilmoittivat eriävän mielipiteensä.

____________________________ 
Vaasan seudun jätelautakunta 15.12.2015 878/2015

LIITE Oikaisuvaatimus 14.9.2015

Teknisen toimen lakimies Sebastian Rönnlund, puh. (06) 325 4013, sebastian.ronnlund(at)vaasa.fi

Jätelautakunnan päätöksestä kunnallisen viemärilietteen käsittelymaksujen laskutuksen 
siirtämisestä jätteidenkäsittely-yhtiölle on 14.9.2015 tehty oikaisuvaatimus 
jätelautakunnalle seuraavien kuljetusyrittäjien toimesta: Ab Rune Bergström Oy, Ab 
Nordqvist-Trans Ab, Pohjanmaan Viemäripalvelu Oy, Storsved Sopservice Ab, Oy 
Retex Ab, Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy, Juha Waismaa. Päätökseen 24.8.2015 on 
liitetty väärä muutoksenhakuohje. Väärän muutoksenhakuohjeen mukaan on ollut 
mahdollista hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Päätös on asetettu nähtäville 
kunnissa uudelleen 19.11.2015 korjattuine muutoksenhakuohjeineen. Vaasan seudun 
jätelautakunta on kirjeitse 16.11.2015 sekä s-postitse 19.11.2015 ja 20.11.2015 myös 
erikseen tiedottanut asiakirjan lähettäjille väärästä muutoksenhakuohjeesta sekä 
mahdollisuudesta nyt hakea muutosta kunnallisvalituksella sekä, että Vaasan seudun 
jätelautakunta täten ei ole toimivaltainen käsittelemään asiakirjaa. Asiakirjan lähettäjät 
ovat s-postitse asiamiehensä välityksellä 20.11.2015 ilmoittaneet, että he kuitenkin 
edelleen toivovat, että asiakirja alkuperäisen muutoksenhakuohjeen mukaisesti 
käsitellään jätelautakunnassa oikaisuvaatimuksena.
Jätelain 137 § 3 mom. mukaan kunnan jätehuollon palvelutehtävien siirtämisestä 
kuntaomisteiselle yhtiölle jätelain 43 § 1 mom. nojalla tehtyyn kunnan päätökseen 
haetaan valittamalla muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään. Hallintolain 21 § 
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mukaan viranomaisen, jolle erehdyksestä on toimitettu asiakirja sen toimivaltaan 
kuulumattoman asian käsittelemiseksi, on viipymättä siirrettävä asiakirja 
toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle. Asiakirjan lähettäjälle on ilmoitettava 
siirrosta. Asiakirjaa siirrettäessä asian tutkimatta jättämisestä ei tarvitse tehdä päätöstä. 
Siirrettäessä asiakirja, joka on toimitettava viranomaiselle määräajassa, määräaikaa 
katsotaan noudatetun, jos toimivaltainen viranomainen saa asiakirjan määräajan 
kuluessa. 
Edellä mainitusta toivomuksesta asiakirjan käsittelystä jätelautakunnassa 
oikaisuvaatimuksena alkuperäisen muutoksenhakuohjeen mukaisesti voidaan todeta, 
että muutoksenhakuohjetta on korjattu edellä mainitun mukaisesti. Asiakirjan jättäneet 
ovat virheellisen muutoksenhakuohjeen perusteella erehdyksestä toimittaneet asiakirjan 
jätelautakunnalle oikaisuvaatimuksena. Asiakirja on viipymättä siirrettävä Vaasan 
hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksena.

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Vaasan seudun jätelautakunta toteaa, että se ei ole toimivaltainen käsittelemään 
asiakirjaa oikaisuvaatimuksena. Jätelautakunta päättää täten siirtää asiakirjan 
kunnallisvalituksena Vaasan hallinto-oikeudelle, jolloin ei asian tutkimatta jättämisestä 
tarvitse tehdä erillistä päätöstä. Jätelautakunta ilmoittaa asiakirjan jättäjille siirrosta.

Päätös Hyväksyttiin.

________________________________ 
Vaasan seudun jätelautakunta 16.2.2016 878/2015

Teknisen toimen lakimies Sebastian Rönnlund, puh. 06-325 4013, sebastian.ronnlund(at)vaasa.fi

OHEISMATERIAALI
Oy Rune Bergström Ab:n, Ab Nordqvist-Trans Oy:n, Juha Waismaan, Oy Retex Ab:n, 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:n, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy:n ja Storsved 
Sopservice Kb:n 14.9.2015 päiväämä oikaisuvaatimuskirjelmä ja 18.12.2015 päiväämä 
valituskirjelmä
Korsnäsin kunnan 17.12.2015 päiväämä valituskirjelmä
Kb Röjdahls Åkeri Ky:n 22.12.2015 päiväämä valituskirjelmä

Taustaa
Vaasan seudun jätelautakunta on päätöksellään 25.8.2015 § 23 päättänyt siirtää 
kunnallisen viemärilietteen käsittelymaksujen laskutuksen jätehuoltoyhtiö Stormossen 
Ab Oy:lle 1.1.2016 lukien.

Oy Rune Bergström Ab, Ab Nordqvist-Trans Oy, Juha Waismaa, Oy Retex Ab, 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy ja Storsved 
Sopservice Kb ovat 16.12.2015/18.12.2015 tehneet kunnallisvalituksen Vaasan seudun 
jätelautakunnan päätöksestä 25.8.2015 § 23 vaatien sen kumoamista ja 
täytäntöönpanokieltoa. Perusteet kyseisille vaatimuksille löytyvät oheismateriaalina 
olevista Oy Rune Bergström Ab:n, Ab Nordqvist-Trans Oy:n, Juha Waismaan, Oy:n, 
Retex Ab:n, Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:n, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy:n ja 
Storsved Sopservice Kb:n 14.9.2015 päiväämästä oikaisuvaatimuskirjelmästä (siirretty 
Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksellä 15.12.2015 § 42 kunnallisvalituksena 
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Vaasan hallinto-oikeudelle 16.12.2015) ja 18.12.2015 päiväämästä valituskirjelmästä 
(jätetty Vaasan hallinto-oikeuteen 18.12.2015).

Korsnäsin kunta on 17.12.2015 tehnyt kunnallisvalituksen Vaasan seudun 
jätelautakunnan päätöksestä 25.8.2015 § 23 vaatien niin ikään sen kumoamista ja 
täytäntöönpanokieltoa. Perusteet kyseisille vaatimuksille löytyvät oheismateriaalina 
olevasta Korsnäsin kunnan 17.12.2015 päiväämästä valituskirjelmästä (jätetty Vaasan 
hallinto-oikeuteen 17.12.2015).

Myös Kb Röjdahls Åkeri Ky on 23.12.2015 tehnyt kunnallisvalituksen Vaasan seudun 
jätelautakunnan päätöksestä 25.8.2015 § 23 vaatien sen kumoamista ja 
oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. Perusteet kyseisille vaatimuksille löytyvät 
oheismateriaalina olevasta Kb Röjdahls Åkeri Ky:n 22.12.2015 päiväämästä 
valituskirjelmästä (jätetty Vaasan hallinto-oikeuteen 23.12.2015).

Vaasan hallinto-oikeus on lähetteillään 28.12.2015 nro 7218/15 ja 7219/15 sekä 
8.1.2016 nro 113/16 asioissa dnro 01927/15/2299, 01939/15/2299 ja 01982/15/2299 
pyytänyt, että Vaasan seudun jätelautakunta antaa lausuntonsa kyseisten 
kunnallisvalitusten johdosta ja liittää oheen valituksenalaisen päätöksen, eli päätöksensä
25.8.2015 § 23 perusteena olevat asiakirjat.

Vaasan seudun jätelautakunnan kyseisten kunnallisvalitusten johdosta antamaksi 
lausunnoksi esitetään seuraavaa:

Oy Rune Bergström Ab:n, Ab Nordqvist-Trans Oy:n, Juha Waismaan, Oy Retex Ab:n, 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:n, Pohjanmaan Viemäripalvelut Oy:n ja Storsved 
Sopservice Kb:n 16.12.2015/18.12.2015 tekemä kunnallisvalitus

Vaatimukset
Vaasan seudun jätelautakunta vaatii, että Vaasan hallinto-oikeus ensisijaisesti jättää 
kyseisen kunnallisvalituksen tutkimatta lähinnä niiltä osin, kuin valitusoikeus tai 
-kelpoisuus mahdollisesti puuttuu taikka kyseinen kunnallisvalitus mahdollisesti on 
tehty tarkoituksenmukaisuus- eikä laillisuusperusteilla. Kaikilta muilta(kin) osin Vaasan
hallinto-oikeuden tulee hylätä kyseinen kunnallisvalitus perusteettomana.

Perusteet
Valitusoikeus
(Vanhan) kuntalain 92 §:n 1 momentissa on säädetty, että kunnallisvalituksen saa tehdä 
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Hallintolainkäyttölain 6 §:ä 
koskevissa lainvalmisteluasiakirjoissa on asianosaisasemasta esitetty, että 
”Valitusoikeus olisi ensinnäkin sillä, johon päätös on kohdistettu. Valitusoikeus olisi 
siten sillä, jolle päätöksessä on nimenomaisesti asetettu jokin velvollisuus, rajoitus tai 
kielto tai jolta on evätty kokonaan tai osittain jokin oikeus tai etu. Toiseksi valitusoikeus
olisi sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, 
mutta johon päätöstä ei ole muodollisesti kohdistettu. Valitusoikeutta ei voitaisi johtaa 
yksinomaan päätöksen välillisistä vaikutuksista. Välittömyyskriteerin soveltuvuutta 
arvioitaessa olisi kiinnitettävä huomiota kunkin asian laatuun ja asiassa ilmenevään 
oikeusturvan tarpeeseen.” (HE 217/1995 vp).

Vaasan seudun jätelautakunta on päätöksellään 25.8.2015 § 23 päättänyt yksinomaan 
sen, että kunnallisen viemärilietteen käsittelymaksujen laskutus siirretään 
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jätehuoltoyhtiö Stormossen Ab Oy:lle 1.1.2016 lukien, perustuen jätelain 43 §:n 1 
momentissa säädettyyn, eli että kunta (jätelain 23 §:n 2 momentissa säädetyn nojalla 
yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin, jos kunta on siirtänyt jätelain 43 §:ssä 
säädetyn mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämiseen liittyvän palvelutehtävän 
hoidettavaksi kuntien omistamassa yhtiössä (jätehuoltyhtiö)) päätöksellään voi siirtää 
mm. sille jätelain 82 §:ssä säädetyn jätemaksujen laskutuksen jätehuoltoyhtiölle. 
Jätelaissa säädetyn mielessä julkisoikeudellisia maksuja olevien jätemaksujen 
laskutuksen siirtäminen jätehuoltoyhtiölle lienee siis yhteistoiminta-alueen kuntien 
yhteisen toimielimen ja jätehuoltoyhtiön välinen asia (tai ei ainakaan 
lietekuljetusyritysten asia). Kunnalle jätelain 80 §:n 2 momentissa säädetty 
mahdollisuus periä jätemaksu jätteen käsittelystä jätteen kuljettajalta, jos kunta järjestää 
jätteen käsittelyn muttei sen kuljetusta, on toinen asia eikä Vaasan seudun 
jätelautakunnan päätöksellä 25.8.2015 § 23 ole ratkaistu sitä asiaa. Linjassa tämän 
kanssa Vaasan seudun jätelautakunta katsoo, ettei sen päätös 25.8.2015 § 23 siten ole 
kohdistunut lietekuljetusyrityksiin; Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksellä 
25.8.2015 § 23 ei ole asetettu lietekuljetusyrityksille mitään nimenomaista 
velvollisuutta, rajoitusta tai kieltoa. Koska jätelain 43 §:n 1 momentissa säädettynä 
lähtökohtana on, että jätemaksujen laskutus on yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisellä 
toimielimellä, Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksellä 25.8.3015 § 23 ei myöskään 
ole evätty lietekuljetusyrityksiltä mitään oikeutta tai etua. Lietekuljetusyrityksillä ei 
siten ole varsinaista oikeusturvan tarvetta asiassa. Vaasan seudun jätelautakunnan 
päätöksellä 25.8.2015 § 23 on ollut korkeintaan välillinen vaikutus 
lietekuljetusyrityksiin, mistä siis valitusoikeutta ei kuitenkaan voida johtaa. Vaasan 
seudun jätelautakunnan päätöksen 25.8.2015 § 23 korkeintaan välillinen vaikutus 
lietekuljetusyrittäjiin lienee ilmenevän myös siitä, että valittajat tältä osin ovat 
vedonneet lähinnä asian suureen periaatteelliseen merkitykseen lietekuljetusyrityksille 
ja vaikutukseen lietekuljetusyritysten liiketoimintaan ja liikevaihtoon. On vaikeaa 
nähdä, miten laskutuksen siirtämistä koskevalla asialla voisi olla välitöntä vaikutusta 
lietekuljetusyritysten liiketoimintaan tai liikevaihtoon. Valittajat ovat tältä osin 
vedonneet niin ikään vaikutukseen asiakkaiden maksamiin hintoihin ja 
lietekuljetusyritysten asiakastietojen siirtämiseen, vaikkei Vaasan seudun 
jätelautakunnan päätöksellä 25.8.2015 § 23 olekaan ratkaistu näitä asioita (ks. myös 
jäljempänä valituskelpoisuudesta).

(Vanhan) kuntalain 92 §:n 2 momentissa on säädetty, että kuntien yhteisen toimielimen 
päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös sopimukseen osallisen kunnan jäsen. 
Valittajat saattavat toki joka tapauksessa olla yhteistoiminta-alueen kuntien jäseniä ja 
sen kautta valitusoikeuden omaavia. Niiden valittajien osalta, joilta yhteistoiminta-
alueen kuntien jäsenyys mahdollisesti puuttuu, Vaasan hallinto-oikeuden tulee kuitenkin
jättää kyseinen kunnallisvalitus tutkimatta.

Valituskelpoisuus
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa on säädetty, että päätöksellä, josta saa 
valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. 

Vaasan seudun jätelautakunta on päätöksellään 25.8.2015 § 23 päättänyt yksinomaan 
sen, että kunnallisen viemärilietteen käsittelymaksujen laskutus siirretään 
jätehuoltoyhtiö Stormossen Ab Oy:lle 1.1.2016 lukien. Esim. siltä osin, kuin valittajat 
ovat vedonneet siihen, ettei viranomaistietoja tarvitse toimittaa osakeyhtiölle (”Päätös 
siirtää … laskutus jätehuoltoyhtiö Stormossen Ab Oy:n hoidettavaksi käytännössä 
siirtäisi yritysten asiakasrekisterit yhden yrityksen Ab Stormossen Oy:n käyttöön...”, 
kyse ei ole Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksellä 25.8.2015 § 23 ratkaistusta 
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asiasta, joten esim. siltäkin osin Vaasan hallinto-oikeuden tulee jättää kyseinen 
kunnallisvalitus tutkimatta (Viitteellisesti todettakoon joka tapauksessa, ettei 
asiakasrekisterin ylläpitäminen ole sama asia kuin viranomaisrekisterin ylläpitäminen. 
Ks. tältä osin jätelain 43 §:ä koskevissa lainvalmisteluasiakirjoissa esitetty (HE 
1999/2010 vp).). Kyseinen kunnallisvalitus lähtee ilmeisesti myös siitä, että Vaasan 
seudun jätelautakunta päätöksellään 25.8.2015 § 23 olisi yhtenäistänyt myös 
käsittelytaksan/määritellyt käsittelymaksuja, vaikka kyse onkin ollut yksinomaan 
laskutuksen siirtämistä koskevasta asiasta. 

Tarkoituksenmukaisuusperusteet
(Vanhan) kuntalain 90 §:n 2 momentissa on säädetty, että kunnallisvalituksen saa tehdä 
sillä perusteella, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen 
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen. 
Kunnallisvalituksen saa siis tehdä ainoastaan laillisuus- eikä 
tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Kyseisen kunnallisvalituksen mukaan vaikutusta alueen yritysten toimintaan ja 
asiakkaisiin sekä siihen, että jätevesilietteitä käsittelevät lisäksi alueen kunnat ja jopa 
yksityiset toimijat, ei ole arvioitu asiasta päätettäessä. Lisäksi valittajat ovat hyvin 
seikkaperäisesti vedonneet myös siihen, että käsittelymaksun erillislaskutus lisäisi 
asiakkaiden kustannuksia ja sekaannusta asiakkaille kahden laskun saapumisen 
johdosta. Näiltä osin kyse lienee kunnallisvalituksessa kielletyistä 
tarkoituksenmukaisuusperusteista. Joka tapauksessa kyseiset perusteet eivät ainakaan 
liity jätelain 43 §:n 1 momentissa säädetyn laillisuusharkintaan (hylkäämisperuste).

Myös siltä osin, kuin valittajat ovat vedonneet siihen, ettei laskutusjärjestelmän muutos 
ole asiassa oikea toimintatapa, jos jätevesilietteitä jossakin yksittäistapauksessa ei ole 
toimitettu laillisille toimijoille, kyse on selvästä tarkoituksenmukaisuusperusteesta, jolta
osin Vaasan hallinto-oikeuden tulee jättää kyseinen kunnallisvalitus tutkimatta.

Jos Vaasan hallinto-oikeus jostakin syystä kuitenkin katsoo, että kyseinen 
kunnallisvalitus edellä esitetyin osin onkin tehty laillisuusperusteilla, Vaasan seudun 
jätelautakunta toteaa kuitenkin seuraavaa; Vaasan seudun jätelautakunta on 
päätöksellään 25.8.2015 § 23 päättänyt yksinomaan sen, että kunnallisen viemärilietteen
käsittelymaksujen laskutus siirretään jätehuoltoyhtiö Stormossen Ab Oy:lle 1.1.2016 
lukien, perustuen jätelain 43 §:n 1 momentissa säädettyyn, eli että kunta (jätelain 23 §:n 
2 momentissa säädetyn nojalla yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin, jos 
kunta on siirtänyt jätelain 43 §:ssä säädetyn mukaisesti kunnan jätehuollon 
järjestämiseen liittyvän palvelutehtävän hoidettavaksi jätehuoltoyhtiölle) päätöksellään 
voi siirtää mm. sille jätelain 82 §:ssä säädetyn jätemaksujen laskutuksen 
jätehuoltoyhtiölle. Jätelain 82 §:n 1 momentissa on säädetty, että maksuvelvolliselle on 
toimitettava kunnan jätemaksun maksamista varten jätelasku. Jätelain 78 §:n 1 
momentissa taasen on säädetty, että kunnan on perittävä jätelaissa säädetyn nojalla 
järjestämästään jätehuollosta jätemaksua. Jätelain 32 §:n 1 momentin 1 kohdassa on 
säädetty, että kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvän mm. sako- ja 
umpikaivolietteen jätehuolto; Ratkaisevaa on, käsitteleekö vastaanottopaikka jätelain 32
§:n 1 momentin 1 kohdassa säädettyä lietettä. Jos niin tekee, on kunnan/yhteistoiminta-
alueen kuntien yhteisen toimielimen tehtävänä päättää mm. lietteen käsittelymaksun 
laskutuksesta.Vaasan seudun jätelautakunnan päätös 25.8.2015 § 23 on ollut kaikkien 
em. säännösten kuten myös esim. jätelain 1 §:ssä säädetyn toimivan jätehuollon 
tarkoitusperän ja hallintolain 6 §:ssä säädettyjen hallinnon oikeusperiaatteiden 
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mukainen. Vaasan seudun jätelautakunta viittaa näiltä osin myös sen päätöksessä 
25.8.2015 § 23 kertaalleen jo esitettyyn.

Kuuleminen
Kyseisen kunnallisvalituksen mukaan Vaasan seudun jätelautakunnan päätöstä 
25.8.2015 § 23 tehtäessä ei olisi kuultu asianosaisia (alueen yrityksiä, niiden palveluita 
käyttäviä asukkaita ja jätevesilietteitä käsitteleviä toimijoita sekä alueen kuntia). Tältä 
osin valittajat ovat keskeisesti vedonneet vaikutukseen alueen yritysten toimintaan ja 
asiakkaisiin sekä siihen, että jätevesilietteitä käsittelevät lisäksi alueen kunnat ja jopa 
yksityiset toimijat.

Hallintolain 34 §:ssä on säädetty asianosaisten kuulemisesta. Tältä osin Vaasan seudun 
jätelautakunta vetoaa kuitenkin siihen, mitä edellä on esitetty lietekuljetusyritysten 
puuttuvasta asianosaisasemasta. Lietekuljetsyritysten kuulematta jättäminen 
asianosaisina ei siis ole ollut menettelyvirhe.

Lisäksi valittajat ovat vedonneet siihen, mitä hallintolain 41 §:ssä on säädetty 
vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta; Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava 
vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, 
viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn 
lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Lain sanamuodosta kuten 
myös hallintolain 41 §:ä koskevissa lainvalmisteluasiakirjoissa esitetystä ilmenee, että 
vaikutusmahdollisuuksien vaaramisessa kyse on muiden kuin asianosaisten 
kuulemisesta. Tiedottamisvelvollisuus edellyttää, että asian ratkaisulla voi olla 
huomattava vaikutus laajalla alueella tai lukuisien henkilöiden oloihin. Elinympäristön 
käsite viittaa lähinnä elinympäristön terveellisyyteen, ympäristöhaittoihin kuten meluun 
ja hajuun sekä vaikutukseen alueen viihtyisyyteen ja asumiseen. Henkilöllinen 
ulottuvuus on lähinnä alueella pysyvästi asuvat tai oleskelevat henkilöt. Työnteon käsite
taasen viittaa esim. sellaisiin tilanteisiin, kuin kunnallisen sairaalan tai oppilaitoksen 
lakkauttamiseen, jolla saattaa olla käytännössä laajojakin työllisyyspoliittisia 
vaikutuksia. Asiassa annettavan ratkaisun vaikutus henkilöiden muihin oloihin viittaa 
tilanteisiin, joissa ratkaisu saattaa vaikuttaa ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen. (HE
72/2002 vp)

On vaikeaa nähdä miten Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksellä 25.8.2015 § 23 
olisi, edellä esitetyllä tavalla, huomattava vaikutus henkilöiden elinympäristöön tai 
työntekoon. Asian ratkaisulla, eli yksinomaan kunnallisen viemärilietteen 
käsittelymaksujen laskutuksen siirtäminen jätehuoltoyhtiö Stormossen Ab Oy:lle 
1.1.2016 lukien, ei myöskään voida katsoa olevan huomattavaa vaikutusta minkään 
laajan henkilöjoukon muihin oloihin (esim. ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen), 
koska päätöksellään 25.8.2015 § 23 Vaasan seudun jätelautakunta on siis ratkaissut 
yksinomaan hallinnollista tehtävää eli laskutuksen siirtämistä koskevan asian. On 
vaikeaa nähdä, miten Vaasan seudun jätelautakunnan päätös 25.8.2015 § 23 olisi 
huomattavasti vaikuttanut edes lietekuljetusyritysten ammatin tai elinkeinon 
harjoittamiseen. Varmuuden vuoksi korostettakoon, että käsittelymaksu on 
julkisoikeudellinen maksu, joka ei kuulu lietekuljetusyrityksille eikä valituksenalaisella 
Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksellä 25.8.2015 § 23 edes ole tehty mitään 
käsittelymaksua koskevaa päätöstä.

Oikaisuvaatimuskäsittely ja muutoksenhakuohjeen korjaaminen
Näiltäkin osin Vaasan seudun jätelautakunta muistuttaa ensinnäkin siitä, että kyseisen 
kunnallisvalituksen kohteena on Vaasan seudun jätelautakunnan päätös 25.8.2015 § 23 
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ja asian siihen liittyvä käsittely. Jätelain 137 §:n 3 momentissa on säädetty, että kunnan 
jätehuollon palvelutehtävien sekä niihin välittömästi liittyvien hallinnollisten tehtävien 
(kuten esim. laskutuksen) siirtämisestä kuntaomisteiselle yhtiölle jätelain 43 §:n 1 
momentissa säädetyn nojalla tehtyyn kunnan päätökseen haetaan valittamalla muutosta 
siten kuin kuntalaissa on säädetty. Asiaan ei siis olekaan liittynyt mitään 
oikaisuvaatimuskäsittelyä. Näiltäkin osin Vaasan hallinto-oikeuden tulee ensisijaisesti 
jättää kyseinen kunnallisvalitus tutkimatta.

Valittajat ovat lisäksi vedonneet siihen, että muutoksenhakuohjeen korjaaminen Vaasan 
seudun jätelautakunnan päätöksestä 15.12.2015 § 42 ilmenevällä tavalla olisi ollut 
lainvastaista. Kyseisen kunnallisvalituksen mukaan muutoksenhakuohjeen korjaamisen 
olisi täytynyt tapahtua Vaasan seudun jätelautakunnan kokouksessa tehdyllä uudella 
päätöksellä. (Vanhan) kuntalain 94 §:n 1 momentissa on säädetty, että päätökseen, josta 
saa tehdä kunnallisvalituksen, on liitettävä valitusosoitus. Kunnallishallinnossa 
muutoksenhakuohjeista ei päätetä toimielinten kokouksissa (osana toimielinten 
päätöksiä), vaan kokousten jälkeen ne kuntalain 94 §:ssä säädetyn nojalla nimenomaan 
liitetään osaksi kokouspöytäkirjaa. Muutoksenhakuohjeen korjaamisessa ei siis ole kyse
hallintolain 8 luvussa säädetystä päätöksessä olevan asiavirheen korjaamisesta, joka 
edellyttäisi uuden päätöksen tekemistä, vaan muutoksenhakuohjeen korjaamisesta on 
säädetty erikseen (ks. hallintolain 46 §:n 3 momentissa ja 49 §:ssä säädetty). 
Kokouspöytäkirjaan liitetyn virheellisen muutoksenhakuohjeen korjaamisen täytyy 
voida tapahtua samalla tavalla, jolla se alun perinkin on liitetty kokouspöytäkirjaan.

Täytäntöönpanokielto
(Vanhan) kuntalain 98 §:ssä on säädetty, että täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä mm. jos 
valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 
momentissa säädetyn nojalla kun valitus on tehty, valitusviranomainen voi kieltää 
päätöksen täytäntöönpanon tai antaa muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen. 
Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että täytäntöönpanoa koskevan kiellon antaminen 
riippuu harkinnasta ja tulee yleensä kysymykseen, milloin valitus täytäntöönpanon 
vuoksi kävisi hyödyttömäksi ja tästä joko asianosaiselle tai yhteiseltä kannalta 
aiheutuisi vahinkoa, joka on pyrittävä estämään (Hannus, Arno ja Hallberg, Pekka: 
Kuntalaki, Porvoo 2000, s. 633).

Valittajat ovat tältä osin vedonneet lähinnä siihen, että laskutuspäätöksen yhtaikainen 
käsittely taksapäätösten kanssa olisi hyvin erikoista ja sekaannusta aiheuttavaa. On 
vaikeaa nähdä, miten mahdollisille asianosaisille tai edes yhteiseltä kannalta aiheutuisi 
vahinkoa laskutuksen siirtämistä koskevan asian täytäntöönpanolla. Tältä osin Vaasan 
seudun jätelautakunta viittaa sekä edellä esitettyyn että siihen, mitä Vaasan seudun 
jätelautakunnan päätöksessä 25.8.2015 § 23 jo kertaalleen on esitetty. Tältä osin Vaasan 
hallinto-oikeuden tulee siis hylätä kyseinen kunnallisvalitus perusteettomana.

Korsnäsin kunnan 17.12.2015 tekemä kunnallisvalitus

Vaatimukset
Vaasan seudun jätelautakunta vaatii, että Vaasan hallinto-oikeus ensisijaisesti jättää 
kyseisen kunnallisvalituksen tutkimatta lähinnä siltä osin, kuin se mahdollisesti on tehty
tarkoituksenmukaisuusperusteilla. Kaikilta muilta(kin) osin Vaasan hallinto-oikeuden 
tulee hylätä kyseinen kunnallisvalitus perusteettomana. 

Perusteet
Perustelut
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Kyseisen kunnallisvalituksen mukaan Vaasan seudun jätelautakunnan päätöstä 
25.8.2015 § ei olisi lainmukaisesti perusteltu Vaasan seudun jätelautakunnan 
toimivaltuuksien ja perusteena olevan lainsäädännön osalta.

Hallintolain 44-45 §:issä on säädetty päätöksen sisällöstä ja perustelemisesta. Päätös on 
perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet 
ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Sovelletuilla säännöksillä tarkoitetaan 
kuitenkin aineellisoikeudellisia säännöksiä, ei päätöksentekijän toimivaltaa koskevia 
prosessioikeudellisia säännöksiä, joita siis ei tarvitse ilmoittaa. Sovelletut 
aineellisoikeudelliset säännökset on asianmukaisesti ilmoitettu Vaasan seudun 
jätelautakunnan päätöksen 25.8.2015 § 23 päätösesityksessä.

Kuuleminen
Kyseisen kunnallisvalituksen mukaan Vaasan seudun jätelautakunta olisi tehnyt 
päätöksensä 25.8.2015 § 23 ilman yhteistoiminta-alueen kuntien kuulemista 
asianosaisina.

Hallintolain 34 §:ssä on säädetty asianosaisten kuulemisesta. Korsnäsin kunnan asema 
asiassa on kuitenkin ns. yhteistoiminta-alueen kunnan eikä asianosaisen. Jätelain 23 §:n 
1-2 momenteissa on säädetty, että kunnalle kuuluvista jätelaissa säädetyn mukaisista 
jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä kuntalaissa tarkoitettu 
toimielin (kunnan jätehuoltoviranomainen). Jos kunta on siirtänyt jätelain 43 §:n 1 
momentissa säädetyn mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämiseen liittyvän 
palvelutehtävän hoidettavaksi jätehuoltoyhtiössä, kunnan jätehuoltoviranomaisena 
toimii sen sijaan yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin. Myös Vaasan seudun
jätelautakunnan johtosäännön 1 §:ssä on määrätty, että ”Vaasan seudun jätelautakunta 
hoitaa kunnille jätelainsäädännön mukaan kuuluvat jätehuollon järjestämisen 
viranomaistehtävät sekä jätehuollon muut kehitys- ja seurantatehtävät kulloinkin 
voimassa olevan yhteisen jätelautakunnan yhteistyösopimuksen mukaisesti.”,7 §:ssä, 
että ”Lautakunta hoitaa edellä mainittujen ja alla olevan 8 §:n tehtävien lisäksi myös 
muut vastaavat lainsäädännön mukaiset jätehuollon järjestämisen 
viranomaistehtävät…” ja 8 §:ssä ”Lautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan 
jätelain mukaan kunnalle kuuluvista viranomaistehtävistä, kuten: … 7) Päätökset 
jätemaksun … maksuunpanosta”. Vaasan seudun jätelautakunta on siten toiminut 
asiassa mm. Korsnäsin kunnan puolesta. Toimivalta jätelain 43 §:n 1 momentissa 
säädetyn nojalla päättää kunnallisen viemärilietteen käsittelymaksujen laskutuksen 
siirtämisestä jätehuoltoyhtiö Stormossen Ab Oy:lle 1.1.2016 lukien on siten kuulunut 
Vaasan seudun jätelautakunnalle myös Korsnäsin kunnan osalta. Vastaavasti Korsnäsin 
kunnan valitusoikeus asiassa perustuu (vanhan) kuntalain 92 §:n 2 momentissa 
säädettyyn, eli että kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä kunnallisvalituksen saa 
tehdä myös sopimukseen osallinen kunta, eikä Korsnäsin kunnan (puuttuvaan) 
asianosaisasemaan.

Tarkoituksenmukaisuusperusteet
(Vanhan) kuntalain 90 §:n 2 momentissa on säädetty, että kunnallisvalituksen saa tehdä 
sillä perusteella, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen 
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen. 
Kunnallisvalituksen saa siis tehdä ainoastaan laillisuus- eikä 
tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Valittaja on vedonnut myös ns. lisäperusteluihin (otsikkona ”Tilläggsmotiveringar:”). 
Tältä osin kyse lienee kunnallisvalituksessa kielletyistä 
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tarkoituksenmukaisuusperusteista, joiden osalta Vaasan hallinto-oikeuden tulee jättää 
kyseinen kunnallisvalitus tutkimatta.

Täytäntöönpanokielto
(Vanhan) kuntalain 98 §:ssä on säädetty, että täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä mm. jos 
valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 
momentissa säädetyn nojalla kun valitus on tehty, valitusviranomainen voi kieltää 
päätöksen täytäntöönpanon tai antaa muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen. 
Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että täytäntöönpanoa koskevan kiellon antaminen 
riippuu harkinnasta ja tulee yleensä kysymykseen, milloin valitus täytäntöönpanon 
vuoksi kävisi hyödyttömäksi ja tästä joko asianosaiselle tai yhteiseltä kannalta 
aiheutuisi vahinkoa, joka on pyrittävä estämään (Hannus, Arno ja Hallberg, Pekka: 
Kuntalaki, Porvoo 2000, s. 633).

Valittaja on tältä osin vedonnut siihen, että Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksen 
25.8.2015 § 23 täytäntöönpano johtaisi valittajille kohtuuttomiin kustannuksiin. On 
vaikeaa nähdä, miten mahdollisille asianosaisille tai edes yhteiseltä kannalta aiheutuisi 
kohtuuttomia kustannuksia laskutuksen siirtämistä koskevan asian täytäntöönpanolla. 
Tältä osin Vaasan seudun jätelautakunta viittaa siihen, mitä Vaasan seudun 
jätelautakunnan päätöksessä 25.8.2015 § 23 jo kertaalleen on esitetty.

Kb Röjdahls Åkeri Ky:n 23.12.2015 tekemä kunnallisvalitus
Vaatimukset
Vaasan seudun jätelautakunta vaatii, että Vaasan hallinto-oikeus ensisijaisesti jättää 
kyseisen kunnallisvalituksen tutkimatta lähinnä niiltä osin, kuin valituskelpoisuus 
mahdollisesti puuttuu. Kaikilta muilta(kin) osin Vaasan hallinto-oikeuden tulee hylätä 
kyseinen kunnallisvalitus perusteettomana, myös oikeudenkäyntikulujen korvaamista 
koskevan vaatimuksen osalta.

Perusteet
Valituskelpoisuus/valvontatehtävien siirtäminen ja siirtoasiakirjojen luovuttaminen
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa on säädetty, että päätöksellä, josta saa 
valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. 

Kyseisen kunnallisvalituksen mukaan Vaasan seudun jätelautakunta olisi päätöksellään 
25.8.2015 § 23 siirtänyt jätehuoltoyhtiö Stormossen Ab Oy:lle myös julkisen vallan 
käyttöä sisältävät valvontatehtävät. Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksellä 
25.8.2015 § 23 mitään sellaista asiaa ei ole ratkaistu, joten tältä osin Vaasan hallinto-
oikeuden tulee ensisijaisesti jättää kyseinen kunnallisvalitus tutkimatta, toissijaisesti 
hylätä se perusteettomana. Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksen 25.8.2015 § 23 
niin otsikosta ja päätösesityksestä kuin itse päätöksestä ilmenee, että kyse on 
yksinomaan kunnallisen viemärilietteen käsittelymaksujen laskutuksen siirtämisestä 
jätehuoltoyhtiö Stormossen Ab Oy:lle 1.1.2016 lukien. Vaasan seudun jätelautakunnan 
päätöksellä 25.8.2015 § 23 ei myöskään ole ratkaistu mitään siirtoasiakirjojen 
luovutusvelvollisuutta jätehuoltoyhtiö Stormossen Ab Oy:lle koskevaa asiaa, joten 
siltäkin osin Vaasan hallinto-oikeuden tulee ensisijaisesti jättää kyseinen hallintovalitus 
tutkimatta, toissijaisesti hylätä se perusteettomana.

Kb Röjdahls Åkeri Ky ottaa vastaan lietettä joka on mainittu jätelain 32 §:n 1 
momentissa. Jäsenkunnat ovat siirtäneet kunnan jätehuoltoon liittyvät 
viranomaistehtävät hoidettavaksi kunnan jätehuoltoviranomaiselle.
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Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040-66 044 96, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Vaasan seudun jätelautakunta antaa edellä esitetyn lausuntonaan kyseisten 
kunnallisvalitusten johdosta ja liittää oheen päätöksensä 25.8.2015 § 23 perusteena 
olevat asiakirjat.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

ROBERT GRÖNBLOM EEVA GRÄSBECK
Puheenjohtaja Sihteeri

CAROLA LITHÉN MICHAEL LUTHER
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

--------------------------------------------------
Vaasan seudun jätelautakunta 26.11.2019

Teknisen toimen lakimies Sebastian Rönnlund, puh. 06 325 4013, sebastian.ronnlund(at)vaasa.fi

Oheismateriaali
Kb Röjdahls Åkeri Ky:n jatkovalitus, päivätty 25.9.2019
Oy Rune Bergström Ab:n ja sen asiakumppaneiden jatkovalitus, päivätty 26.9.2019

Kb Röjdahls Åkeri Ky on 26.9.2019 tehnyt oheismateriaalina olevan jatkovalituksen 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 20.8.2019 No 
19/0285/1 Dno 01927/15/2299, 01939/15/2299 ja 01982/15/2299 asiassa, joka koskee 
kunnallisen viemärilietteen käsittelymaksujen laskutuksen siirtämistä jätehuoltoyhtiö 
Ab Stormossen Oy:lle 1.1.2016 lukien. Vaasan hallinto-oikeus oli päätöksellään 
hylännyt Kb Röjdahls Åkeri Ky:n Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksestä 25.8.2015
§ 23 tekemän valituksen kaikilta osin perusteettomana. Jatkovalituksessaan Kb Röjdahls
Åkeri Ky on vaatinut asiassa täytäntöönpanokieltoa, Vaasan hallinto-oikeuden ja Vaasan
seudun jätelautakunnan päätösten kumoamista sekä oikeudenkäyntikulujensa (tähän asti
17 216,16 euroa) korvaamista laillisine viivästyskorkoineen.

Myös Oy Rune Bergström Ab asiakumppaneineen on 26.9.2019 tehnyt 
oheismateriaalina olevan oman jatkovalituksensa Vaasan hallinto-oikeuden samaisesta 
päätöksestä. Vaasan hallinto-oikeus oli päätöksellään jättänyt Oy Rune Bergström Ab:n 
ja sen asiakumppaneiden valituksen tutkimatta valitusosoitukseen liittyvän 
valitusperusteen osalta, sekä sen valitusperusteen osalta, jonka mukaan Vaasan seudun 
jätelautakunnalla ei olisi ollut oikeutta siirtää viemärilietteiden laskutusta Ab 
Stormossen Oy:lle, koska kaikkien kuntien osalta ei ollut tehty päätöstä siirtää 
viemärilietteiden käsittelyä Ab Stormossen Oy:lle. Muiden valitusperusteiden osalta 
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Vaasan hallinto-oikeus oli tutkinut ja hylännyt Oy Rune Bergström Ab:n ja sen 
asiakumppaneiden valituksen perusteettomana. Jatkovalituksessaan Oy Rune Bergström
Ab asiakumppaneineen on vaatinut asiassa täytäntöönpanokieltoa sekä Vaasan hallinto-
oikeuden ja Vaasan seudun jätelautakunnan päätösten kumoamista.

Molemmat jatkovalitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä oheismateriaalina.

Korkein hallinto-oikeus on kirjeellään 18.10.2019 Dno 4602/3/19 ja 4608/3/19 pyytänyt
Vaasan seudun jätelautakuntaa antamaan vastineen tehtyjen jatkovalitusten johdosta. 
Vastine on pyydetty toimittamaan 9.12.2019 (pidennetty määräaika) mennessä. 

Vaasan seudun jätelautakunnan tehtyjen jatkovalitusten johdosta korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle antamaksi vastineeksi esitetään seuraavaa:

Kb Röjdahls Åkeri Ky:n jatkovalitus
Vaasan seudun jätelautakunnan katsoman mukaan Kb Röjdahls Åkeri Ky:n 
jatkovalituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aihetta muuttaa Vaasan 
hallinto-oikeuden päätöstä. Kunnallisvalituksesta ollessa kyse uusia valitusperusteita ei 
enää ensiasteen valitusajan päättymisen jälkeen sallita. Näin ollen Vaasan seudun 
jätelautakunta tyytyy Kb Röjdahls Åkeri Ky:n jatkovalituksen johdosta lähtökohtaisesti 
viittamaan asiassa jo aikaisemmin esittämäänsä vaatien, että ensiasteen valitusajan 
päättymiseen mennessä esitettyjen, tutkimiskelpoisten valitusperusteiden osalta korkein 
hallinto-oikeus, Vaasan hallinto-oikeuden tavoin, hylkää Kb Röjdahls Åkeri Ky:n 
jatkovalituksen kaikilta osin perusteettomana. Vaasan seudun jätelautakunta on 
päätöksellään 25.8.2015 § 23 päättänyt yksinomaan sen, että kunnallisen viemärilietteen
käsittelymaksujen laskutus siirretään jätehuoltoyhtiö Ab Stormossen Oy:lle 1.1.2016 
lukien.

Vaasan hallinto-oikeudelle toimittamassaan valituksessa, päivätty 22.12.2015, Kb 
Röjdahls Åkeri Ky oli vaatimustensa tueksi valitusperusteina esittänyt lähinnä sen, että 
Vaasan seudun jätelautakunta päätöksellään olisi siirtänyt Ab Stormossen Oy:lle myös 
julkisen vallan käyttöä sisältävät valvontatehtävät, sekä sen, että päätöksellä olisi 
ratkaistu siirtoasiakirjojen luovutusvelvollisuutta koskevan asian. Jatkovalituksessaan 
Kb Röjdahls Åkeri Ky on, vastoin kuntalain 135 §:n 3 momentissa säädettyä, pyrkinyt 
laajentamaan valitusasiaansa koskemaan myös sellaisia muita valitusperusteita, joita Kb
Röjdahls Åkeri Ky ei itse ollut esittänyt ennen ensiasteen valitusajan päättymistä. 
Näiden valitusperusteiden osalta Vaasan seudun jätelautakunta vaatii, että korkein 
hallinto-oikeus ensisijaisesti jättää Kb Röjdahls Åkeri Ky:n jatkovalituksen tutkimatta.

Muilta osin Vaasan seudun jätelautakunta viittaa siis asiassa jo aikaisemmin 
esittämäänsä. Kuten Vaasan hallinto-oikeus on katsonut, valituksenalaisella päätöksellä 
ei ole päätetty valvontatehtävien siirrosta. Valituksenalaisella päätöksellä ei myöskään 
ole ratkaistu siirtoasiakirjojen luovutusvelvollisuutta koskevaa asiaa.

Oy Rune Bergström Ab:n ja sen asiakumppaneiden jatkovalitus
Vaasan seudun jätelautakunnan näkemyksen mukaan myöskään Oy Rune Bergström 
Ab:n ja sen asiakumppaneiden jatkovalituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka 
antaisi aihetta muuttaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä. Myös Oy Rune Bergström 
Ab:n ja sen asiakumppaneiden jatkovalituksen johdosta Vaasan seudun jätelautakunta 
tyytyy lähtökohtaisesti viittaamaan asiassa jo aikaisemmin esittämäänsä vaatien, että 
korkein hallinto-oikeus, Vaasan hallinto-oikeuden tavoin, osittain jättää Oy Rune 
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Bergström Ab:n ja sen asiakumppaneiden jatkovalituksen tutkimatta, osittain hylkää sen
perusteettomana.

Vaasan seudun jätelautakunta on päätöksellään 25.8.2015 § 23 päättänyt yksinomaan 
sen, että kunnallisen viemärilietteen käsittelymaksujen laskutus siirretään 
jätehuoltoyhtiö Ab Stormossen Oy:lle 1.1.2016 lukien. Oy Rune Bergström Ab 
asiakumppaneineen on myös jatkovalituksessaan tuonut esille sellaisia asioita, joita 
valituksenalaisella päätöksellä ei ole ratkaistu; Esimerkkinä tästä todettakoon Vaasan 
hallinto-oikeuden katsomuksellaan vahvistama, ettei valituksenalaisella päätöksellä ole 
ratkaistu kysymystä siitä, missä määrin Ab Stormossen Oy saa tietoja 
jätteenkuljetusrekisteristä tai käsittelee sitä taikka mitä tietoja Ab Stormossen Oy:lle 
ylipäätänsä toimitetaan. Kuten Vaasan hallinto-oikeus on katsonut, valituksenalaisella 
päätöksellä ei myöskään ole päätetty valvontatehtävien siirrosta. Edelleen Oy Rune 
Bergström Ab ja sen asiakumppanit ovat jatkovalituksessaan valitusperusteena 
esittäneet, ettei Vaasan seudun jätelautakunnalla olisi ollut oikeutta siirtää 
viemärilietteiden laskutusta Ab Stormossen Oy:lle, koska kaikkien kuntien osalta ei 
ollut tehty päätöstä siirtää viemärilietteiden käsittelyä Ab Stormossen Oy:lle, vaikka 
tämä selvästi on vasta ensiasteen valitusajan päättymisen jälkeen esitetty valitusperuste. 
Lisäksi Oy Rune Bergström Ab asiakumppaneineen on jatkovalituksensa vaatimusten 
tueksi esittänyt selvästi tarkoituksenmukaisuusharkintaa tarkoittavia valitusperusteita, 
kuten erillislaskutuksen kustannusvaikutus, joita kunnallisvalituksesta ollessa kyse ei 
sallita ja joiden osalta jatkovalitus ensisijaisesti tulee jättää tutkimatta.

Muilta osin Vaasan seudun jätelautakunta viittaa siis asiassa jo aikaisemmin 
esittämäänsä.

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Vaasan seudun jätelautakunta antaa edellä esitetyn vastineenaan korkeimmalle hallinto-
oikeudelle tehtyjen jatkovalitusten johdosta.

Päätös Hyväksyttiin. Michael Lutherin oheinen lisäys mukaan lukien.

Vaasan seudun jätelautakunta toteaa, että lautakunnan käsittelyn jälkeen 25.8.2015 EU 
parlamentti on hyväksynyt uusi jätedirektiivi 2018/851 toukokuussa 2018. Direktiivin 
artiklassa 3 kohta 2b säädetään; ”Yhdyskuntajätteeseen ei sisälly tuotantoteollisuudesta, 
maataloudesta, metsätaloudesta, kalastuksesta, sakokaivoista sekä viemäriverkosta ja 
viemäriveden käsittelystä peräisin oleva jäte, mukaan lukien puhdistamoliete, 
romuajoneuvot tai rakennus- ja purkujäte”.
EU-direktiivin 2018/851 pohjalta Suomen jätelainsäädäntöä päivitetään pääministeri 
Rinteen hallitusohjelman mukaan. Tavoitteena on että uusi lainsäädäntö voidaan 
hyväksyä heinäkuun 2020 mennessä. 
Ympäristöministeriön työryhmä joka on tehnyt työtä lainsäädännön valmistelua varten 
on mietinnössään (EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpano, Työryhmän mietintö 
16.9.2019 ) todennut että EU-direktiivin kirjaus on pakottava. Työryhmä ehdottaa että 
kunnan vastuu sakokaivo- ja puhdistamolietteestä rajoitetaan vastaanottoon ja 
käsittelyyn ja kunnan vastuu lietteen jätteenkäsittelyn järjestämisestä loppuisi.
Tänä päivänä on ristiriita Suomen lainsäädännön ja EU direktiivin 2018/851 säädösten 
välillä koskien sakokaivo- ja puhdistamolietettä kunnes kansallinen lainsäädäntö on 
päivitetty. Tätä huomioiden Vaasan seudun jätelautakunta pyytää KHO:tta arvioimaan 
onko lautakunnan 25.8.2015 tekemä päätös perusteltu ja ajankohtainen kun uusi laki 
hyväksytty ja astuu voimaan. 
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Dno VAASA/839/02.05.00/2019

Jätemaksujen vahvistaminen 1.1.2020 alkaen

Vaasan seudun jätelautakunta 8.10.2019 17
Vaasan seudun jätelautakunta 26.11.2019 24

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Liite Ehdotus jätetaksaksi 1.1.2019 alkaen 

Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä jätemaksu, jolla katetaan sille tehtävän 
hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa 
palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden
vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Kuntien yhteinen 
jätehuoltoyhtiö Stormossen Ab Oy hoitaa toiminta-alueen jätehuollon palvelutehtävät. 
Stormossen Oy Ab:n hallitus on kokouksessaan 3.10.2019 esittänyt muutamia 
muutoksia jätetaksaan. Liitteenä ehdotus jätetaksaksi. 

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Jätelautakunta päättää asettaa jätetaksan nähtäville. Jätelautakunta antaa asukkaille, 
kunnille sekä muille mahdollisuuden esittää mielipiteensä asiassa. 

Asia on nähtävillä Vaasan kaupungin internetsivuilla 14.10.2019–14.11.2019 välisenä 
aikana. 

Lausunnot on palautettava viimeistään 14.11.2019 klo 16.00 osoitteeseen Vaasan 
kaupunki PL 3, 65101 VAASA tai sähköpostitse: keskuskirjaamo(at)vaasa.fi. Asia 
voidaan ratkaista vaikka lausuntoja ei jätetä. 

Päätös Hyväksyttiin. Lisättiin Stormossenin jätehinnasto 1.1.2020.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän kohdalta heti kokouksessa. 

ROBERT GRÖNBLOM TUIJA SEPPÄLÄ 
Robert Grönblom Tuija Seppälä
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

MARIA BACKMAN BEATA TAIJALA
Maria Backman Beata Taijala 
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

------------------------------------------------- 
Vaasan seudun jätelautakunta 26.11.2019

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

24 §

26.11.2019Vaasan seudun jätelautakunta
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Liitteet Ehdotus jätetaksaksi 1.1.2020
Lausunto Mustasaaren kunnan jätetaksa 1.1.2020
Lausunto Maalahden kunnan jätetaksa 1.1.2020

Jätetaksasta on jätetty kaksi lausuntoa. Lausunnot ovat liitteenä. 

Stormossen Oy Ab:n hallitus on kokouksessaan 3.10.2019 esittänyt seuraavat muutokset
jätetaksaan:

Kotitalouksien käsittelymaksut
              2019 (Alv 0 %)                  Hintamuutos (Alv 0 %)

Poltettava jäte                    133 €/tonni    + 5,00 €/tonni
Puhdistamoliete 58 €/tonni    + 0,50 €/tonni
Kipsilevyt 75 €/tonni   - 20,00 €/tonni
Tiili 26 €/tonni    + 3,00 €/tonni
Betoni, pienet <1x1 m 29 €/tonni    + 3,00 €/tonni
Betoni, isot 36 €/tonni    + 2,50 €/tonni
Kattohuopa                     140 €/tonni    + 15,00 €/tonni
Asfaltti 18 €/tonni     + 9,10 €/tonni
Hiekanerotuskaivo                  25,50 €/tonni     + 0,50 €/tonni
Vaakamaksu 12,00 €/kerta +0,40 €/kerta

Yritysten käsittelymaksut (TSV= Jätehuollon järjestäminen toissijaisesti, Jätelaki 33 §):

              2019 (Alv 0 %)                Hintamuutos (Alv 0 %) 

Poltettava jäte                     133 €/tonni    + 5,00 €/tonni
Biojäte, pakattu 98 €/tonni    + 14,00 €/tonni
Biojäte, muut ** 92 €/tonni    + 22,00 €/tonni
Biojäte** 92 €/tonni    + 22,00 €/tonni
Biojäte pakattu, muut ** 98 €/tonni    + 14,00 €/tonni
Puhdistamoliete 58 €/tonni    + 0,50 €/tonni
Rasvat                  58 €/tonni    + 0,50 €/tonni
Kipsilevyt 75 €/tonni    - 20,00 €/tonni
Tiili 26 €/tonni    + 3,00 €/tonni
Betoni, pienet <1x1 m 29 €/tonni    + 3,00 €/tonni
Betoni, isot 36 €/tonni    + 2,50 €/tonni
Kattohuopa                     140 €/tonni    + 15,00 €/tonni
Asfaltti 18 €/tonni     + 9,10 €/tonni
Betonimurska 0-90 mm (uusi)              6,00 €/tonni
Hiekanerotuskaivo                 25,50 €/tonni     + 0,50 €/tonni
Öljypitoinen maa 0-999 mg/kg         24,00 €/tonni - 3,00 €/tonni
Lievästi saastuneet maat                24,00 €/tonni - 3,00 €/tonni
Betonimurska -> ulosmyyntihinta 0,50 €/tonni - 1,00 €/tonni
Vaakamaksu                    12,00 €/kerta                      0,40 €/kerta
Kierrätysasemakäynnit 
/ 2 m3  jätettä           32,00 €/käynti + 6,00 €/käynti
Kiinteä väri (väripatruunat)                      1,65 €/kg - 0,07 €/kg

26.11.2019Vaasan seudun jätelautakunta
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Stormossen on15.11.2019 lähettänyt kaksi uutta hintamuutosehdotusta. Nämä muutos-
ehdotukset ovat:

             2019 (Alv 0 %)                Hintamuutos (Alv 0 %)

Kyllästetty puu                     240 €/tonni    + 70,00 €/tonni
Koneavusteinen jätekuorman (esim. jäätynyt kuorma) 
purkaminen jokaista alkavaa
15 min. kohden (uusi) 22,58 €/15 minuuttia

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Vaasan seudun jätelautakunta päättää vahvistaa jätemaksutaksat jätetaksaehdotuksen 
mukaisesti. Tarkistetut jätemaksut astuvat voimaan 1.1.2020. Samanaikaisesti 
aikaisemmin vahvistetut jätemaksutaksat kumotaan.

Päätöksestä tiedotetaan jätelain (646/2011) 79 § 3. mom. mukaisesti. 

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän kohdalta heti kokouksessa. 

ROBERT GRÖNBLOM SUSANNA PAAVOLA-LEHTINEN 
Robert Grönblom Susanna Paavola-Lehtinen
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

MICHAEL LUTHER LIISA WAHLSTRÖM
Michael Luther Liisa Wahlström
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

26.11.2019Vaasan seudun jätelautakunta
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Dno VAASA/976/02.05.00/2019

Lietekaivojen ja lietteen vastaanottopaikkojen käsittelytaksa 1.1.2020 
alkaen

Vaasan seudun jätelautakunta 26.11.2019 25

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 66 044 961, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Liite Ehdotus lietekaivojen ja lietteen vastaanottopaikkojen taksaksi 1.1.2020 alkaen

Jätelain (646/2011) 32 § 1 mom. mukaan kunnan on järjestettävä mm. sako- ja 
umpikaivoista asumisen yhteydessä syntyvän lietteen käsittely. Tämä tarkoittaa 
käytännössä lietettä kunnalliseen viemäriverkkoon kuulumattomista kotitalouksista. 
Vaasan seudun jätelautakunnan tehtävä on myös vahvistaa kunnalliset jätemaksut, 
jätelaki (646/2011) 78-86 §. Jätelain (646/2011) 81 § mukaan kunnan 
jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. 

Koska asumisesta syntyvä sakokaivo- ja umpikaivoliete on kunnan vastuulla, näille 
jätelajeille tulee myös vahvistaa kunnallinen jätemaksu. Kunnalliset jätemaksut ovat 
suoraan ulosottokelpoisia (jätelaki 646/2011 § 145) ja maksuvelvollinen voi esittää 
huomautuksen kunnalliselle jätehuoltoviranomaiselle 14 päivän kuluessa jätelaskun 
vastaanottamisesta (jätelaki 646/2011 § 82).  Vaasan seudun jätelautakunnan tehtäviin 
kuuluu myös päättää mihin jäte kuljetetaan (Jätelaki 646/20119 31 § ja 35 § mom. 3).

Jätelain (646/2100) 83 § mom. 1 mukaisesti jätemaksu maksetaan kunnalle tai tämän 
määräämälle kunnan lukuun toimivalle taholle. Vaasan seudun jätelautakunta on jo 
aikaisemmin määrännyt Stormossenin toimimaan puolestaan, eli määrännyt 
Stormossenin hoitamaan kunnallisten jätemaksujen laskutuksen sako- ja umpikaivojen 
lietteen osalta (jätelaki 646/2011  43 §, 83 § mom. 1). Tähän lietteen käsittelytaksa 
ehdotukseen sisältyy myös Stormossenin hallintokustannus lietteen käsittelymaksujen 
laskuttamisesta.  

Lietteen käsittelytaksan yhteydessä todetaan kotitalouslietteen vastaanottopaikat Vaasan
seudun jätelautakunnan toimita-alueella. Ehdotus lietteen ja lietteen 
vastaanottopaikkojen käsittelytaksaksi 1.1.2020 alkaen on liitteessä: Ehdotus 
lietekaivojen ja lietteen vastaanottopaikkojen käsittelytaksaksi 1.1.2020 alkaen.

Toimialueella on yhteensä 7 sako- ja umpikaivolietteen vastaanottopaikkaa. Kaikilla 
vastaanottopaikoilla on ympäristölupa toiminnalleen. 

Vaasan seudun jätelautakunta lähetti 5.9.2019 kirjallisen pyynnön lietteen 
vastaanottopaikoille heidän lietteen käsittelyä koskevista hintatiedoista. Kaikki 
vastaanottopaikat ovat toimittaneet hintatietonsa.

Lietteen käsittelytaksa käsitellään tarvittaessa jätelautakunnassa. Lietteen 
käsittelymaksuja koskevat hintamuutokset toimitetaan vastedes Vaasan seudun 
jätelautakunnalle: Vaasan seudun jätelautakunta, PL 2, 65101 Vaasa tai 
avfallsnamnden@vaasa.fi. 

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 66 044 961, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

25 §

26.11.2019Vaasan seudun jätelautakunta
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Vaasan seudun jätelautakunta päättää vahvistaa lietekaivojen käsittelytaksan sekä 
vastaanottopaikat 1.1.2020 alkaen, käsittelytaksa ehdotuksen mukaisesti. Tarkistetut 
lietteen jätemaksut astuvat voimaan 1.1.2020. Samanaikaisesti aikaisemmin vahvistetut 
lietteen jätemaksutaksat kumotaan.

Päätöksestä tiedotetaan jätelain (646/2011) 79 § 3. mom. mukaisesti. 

Tämä päätös pannaan täytäntöön välittömästi, vaikka siitä valitettaisiin.

Päätös Asia palautettiin Michael Lutherin ehdotuksesta yksimielisesti. 

26.11.2019Vaasan seudun jätelautakunta
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Vaasan kaupunki

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät

19, 20, 21, 22, 23, 25

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla:
Pykälät

HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja 
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Vaasan seudun jätelautakunta
PL 3, Raastuvankatu 33A, 
65101 Vaasa
sähköposti: kirjaamo(at)vaasa.fi
Pykälät

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan.

PÖYTÄKIRJA
Vaasan seudun jätelautakunta

Nro 5/2019 Sivu 30



Vaasan kaupunki

VALITUSOSOITUS

Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Hankintayksikön 
päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintalain 80-83 §:n
mukaan hankintayksikölle kirjallisen vaatimuksen hankintaoikaisusta.

Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

24
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasan kaupunki 
puh. 029 564 2780, fax 029 564 2760, s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi

Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika kunnallis- ja hallintovalituksessa on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa.

Hankintaoikaisu: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitus markkinaoikeuteen: Pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Vaatimus hankintaoikaisusta ja muutoksenhaku markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut 
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus 
siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne 
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                                      Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite                                                        Pykälät

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan.

PÖYTÄKIRJA
Vaasan seudun jätelautakunta
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