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Jätehuoltomääräysten hyväksyminen
Jokilaaksojen jätelautakunta 21.06.2022 § 3
1871/14.06.01.03/2021
Valmistelija

jätelautakunnan esittelijä Kaisa Helaakoski
Jätelautakunta käsitteli luonnosta jätehuoltomääräyksiksi 6.5.2022 § 3.
Jätelautakunta päätti asettaa luonnoksen jätehuoltomääräyksistä julkisesti
nähtäville ja varata asianosaisille mahdollisuuden lausua mielipiteensä
asiasta. Lisäksi jätelautakunta päätti pyytää toimialueensa kunnilta, kuntien
ympäristönsuojeluviranomaisilta, Pohjois-Pohjanmaan ja EteläPohjanmaan ELY-keskuksilta ja Vestia Oy:ltä lausuntoa asiasta.
Lisäksi on pyydetty lausuntoa Pirkanmaan ELY-keskukselta, joka valvoo
tuottajavastuun toteutusta.

Jätehuoltomääräysten luonnoksesta jätetyt lausunnot
Jätehuoltomääräysten luonnoksesta jätettiin yhteensä 4 lausuntoa.
Mielipiteitä ei saapunut. Lausunnot on esitetty kokonaisuudessaan
liitteessä 3. Lausuntonsa ovat jättäneet seuraavat tahot:
-

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

-

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

-

Ylivieskan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta

-

Oulaisten kaupungin valvonta- ja lupalautakunta

Kuulutuksen liitteenä oli vahingossa siistimätön versio
jätehuoltomääräysten luonnoksesta. Asiakokonaisuudet ovat kuitenkin
olleet samat kuin edellisen kokouksen (6.5.2022) pöytäkirjan 3 §:n
liitteessä.

Keskeiset lausunnoissa esitetyt asiat sekä jätehuoltomääräyksiin
tehdyt korjaukset
Suurempia korjauksia ei lausunnoissa esitetty tehtävän. Pienet
korjaukset/lisäykset löytyvät oranssilla liitteessä 2. Vastineet lausunnoille
on esitetty liitteessä 4.

Jätehuoltomääräysten voimaantulo
Jätehuoltomääräysten esitetään tulevan voimaan 1.7.2022.
Jätehuoltomääräysten esitetään tulevan voimaan, vaikka niiden
hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.
Uusilla jätehuoltomääräyksillä kumotaan aiemmin voimassa olleet
jätehuoltomääräykset.
Jätehuoltomääräykset ovat liitteenä 1 ja värikoodattuversio liitteenä 2.
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Tiedoksi
Kuulutus, toimialueen kunnat, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset,
Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset ja
Vestia Oy
Esittelijä

jätelautakunnan esittelijä Kaisa Helaakoski

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy jätehuoltomääräykset liitteen 1 mukaisesti.
Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.7.2022, vaikka niiden
hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.
Jätehuoltomääräykset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes erikseen muuta
päätetään.
Uudet jätehuoltomääräykset kumoavat voimaan tullessaan 10.12.2015 (36
§) hyväksytyt kunnalliset jätehuoltomääräykset.

Päätös

Pyhäjoen kunnan teknisen lautakunnan lausunto saapui myöhässä
(16.6.2022), siinä ei ollut muutosehdotuksia määräyksiin. (Liite 5)
Hyväksyttiin.
Otteen oikeaksi todistaa
Elina Myllyoja
pöytäkirjanpitäjä

23.06.2022
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 3
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.
Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen
on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän/xx 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. Päätöksen
katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen
saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42841
Puhelinnumero: 029 56 42800
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 on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva
päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
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3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva
päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. 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 Ylivieskan
kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 70, 84101 Ylivieska
Käyntiosoite:
Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska
Sähköpostiosoite: kirjaamo@ylivieska.fi
Puhelinnumero / vaihde: 08 42941
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 09.00 – 15.00.
Pöytäkirja on viety nähtäville kaupungin kotisivuille
Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeellä
Päätös on lähetetty asianosaiselle sähköpostilla
Päätös on lähetetty asianosaiselle saantitodistuksella
Päätös on luovutettu asianosaiselle

Päivämäärä
23.6.2022

