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ASIAT:
1. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
4. TAKSAN JA MAKSUJEN TARKISTAMINEN
5. TIEDOKSI
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11 §
12 §
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Asia 1

9§

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Asia 2

10 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ehdotus
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Aho ja Matti Erola.
Asia 3

11 §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus
Esityslista hyväksytään.
Päätös
Esityslista hyväksyttiin, sillä muutoksella että tiedoksi saatettavista asioista Rosk´n
Roll Oy Ab:n Raportti 2/2012 käsiteltiin asian nro 3 jälkeen.

Asia 4
12 §

TAKSAN JA MAKSUJEN TARKISTAMINEN
Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan taksaan esitetään muutoksia. Ehdotus uudeksi
taksaksi on liitteenä. Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään
jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta. Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen. Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Taksan on esitetty uusia maksuja.
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Uudet maksut
Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan taksa sisältää seuraavat esitykset uusiksi maksuiksi:
 Jäteasemien vastaanottomaksut, maksutaulukon mukaisesti.
 Jätteenkäsittelymaksut maksutaulukon mukaisesti.

Sekajätemaksujen tarkastaminen
Sekajätteen käsittelymaksu koostuu varsinaisesta jätteenkäsittelyn kustannuksesta ja
jäteverosta. Jätevero tilitetään valtiolle. Valtiovarainministeriö nostaa jäteveroa
1.1.2013 alkaen, uusi jätevero on 50 €/tonni (nykyinen 40 €/t). Jäteveron korotus nostaa käsittelymaksua 9,4 %. Edellisen kerran jäteveroa nostettiin 1.1.2011 alkaen.
Jätteenkäsittelymaksua on nostettu varsinaisten jätteenkäsittelyn kustannusten nousun myötä 1.7.2010. Vuoden 2013 alusta varsinaiseen jätteenkäsittelyn painoperusteiseen hintaan esitetään viiden prosentin korotusta, korotuksen perusteena ovat
kahden ja puolen vuoden aikana kohonneet jätteenkäsittelyn kustannukset.
Kuljetuksen kustannusten muutosta kuvaa Tilastokeskuksen ylläpitämä kuormaautoliikenteen kustannusindeksi, johon perustuen urakoitsijoille maksettavat korvaukset muuttuvat. Kuljetuksen kustannukset ovat olleet voimakkaassa kasvussa, tarkastelujaksolla (1/2009 -> 8/2012) kustannukset ovat nousseet lähes 19 %.

Esitys sekajätteen asiakasmaksuihin tehtäviksi muutoksiksi
Sekajätteen astiakohtaiset maksut koostuvat kahdesta osasta: astian tyhjennyksen
osuus ja sekajätteen käsittelyn osuus.
Jäteastioiden (ei punnittavat) käsittelymaksun osuutta ei korotettu vuoden 2010 korotuksen myötä. Vaikka käsittelyn painoperusteiseen maksuun esitetään korotusta
vuoden 2013 alusta, Rosk’n Roll Oy Ab esittää sekajäteastioiden käsittelymaksun
osuuteen tehtäväksi vain jäteveron nousun vaatima korotus.
Kuljetuskustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Roll Oy Ab esittää tyhjennysten
osuuteen neljän prosentin korotusta. Korotuksia ei esitetä vuonna 2011 voimaan tulleisiin Vihdin ja Karkkilan alueen syväkeräysastioiden tyhjennysten osuuksiin.
Sekajätteen painoperusteiseksi käsittelyhinnaksi esitetään vuoden alusta 119,09 €/t
(alv 0 %).
Rosk’n Roll Oy Ab esittää jätepistemaksuihin viiden prosentin tasokorotusta.
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Biojätemaksun tarkastaminen
Biojätteen astiakohtaiset maksut koostuvat kahdesta osasta: astian tyhjennyksen
osuus ja biojätteen käsittelyn osuus.
Nykyiset biojätemaksut (ei punnittavat jäteastiat) ovat olleet käytössä 1.9.2008 alkaen. Biojätteen syväkeräysastioiden (punnittavat astiat) osalta maksut on hyväksytty
vuonna 2011.
Kuljetuskustannusten muutosta kuvaa Tilastokeskuksen ylläpitämä kuormaautoliikenteen kustannusindeksi, johon perustuen myös urakoitsijoille maksettavat
korvaukset muuttuvat. Kuljetuskustannukset ovat nousseet huomattavasti vuoden
2008 tasosta.
Biojätteen käsittelykustannusten kasvu on ollut tarkastelujaksolla noin 10 %.
Rosk’n Roll Oy Ab esittää biojätteen astiamaksuihin kuuden prosentin tasokorotusta.
Korotusta ei esitetä vuonna 2011 hyväksyttyihin syväkeräysastioiden tyhjennysmaksuihin.

Liitteet 1 Jätetaksa 1.1.2013
2 Sekajätemaksun tarkastamisperusteet sekä Biojätemaksun tarkastamisperusteet
3 Taksataulukko 1.1.2013
Päätösehdotus
Jätelautakunta hyväksyy esitetyt taksa ja siihen perustuvat maksut. Taksa ja maksut
tulevat voimaan 1.1.2013.
Korjattu päätösehdotus
Jätelautakunta hyväksyy esitetyn taksan (liite 1) ja siihen perustuvat maksut (liite 3)
seuraavasti. Nämä tulevat voimaan 1.1.2013.
Lohjan jätepistemaksuista ja ekomaksusta päätetään kuitenkin seuraavassa kokouksessa.
Päätös
Korjattu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Jäsenkunnat
Rosk´n Roll Oy Ab
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Asia 5
13 §

TIEDOKSI
Jäteasiamiehen viranhaltijapäätökset, liite 4.
Jätteenkuljetusjärjestelmä: Vanhat sopimusperusteiset järjestelmät tulee tarkastella
uuden jätelain 37 §:n edellytysten perusteella ja asiassa tulee tehdä päätös ennen
1.5.2013.
Liite 5 Jätelaitosyhdistyksen, lakiasiainpäällikkö Leena Erängön, JLY-tietoisku
30.10.2012 Sopimusperusteisen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkistamispäätös.
Liite 6 Jätelaitosyhdistyksen, lakiasiainpäällikkö Leena Erängön, tekemä muistio
1.11.2012 Menettelyistä siirtymäsäännöksen mukaisissa jätteenkuljetusjärjestelmäasioissa.
Puolustushallinnon rakennuslaitos hakee Dragsvikin varuskunnan alueella oleville
kiinteistöilleen jätelain (646/2011) 42 §:n mukaista vapautusta velvollisuudesta luovuttaa yhdyskuntajäte Raaseporin kaupungin järjestämään jätehuoltoon.
Strömsön Vesi- ja jätehuolto Oy:n hakemus koskien Strömsön alueen jättämiseksi
jätteenkuljetuksen ulkopuolelle.
Helsingin hallinto-oikeus 30.5.2012: Päätös järjestettyä jätteenkuljetusta koskevaan
valitukseen. Valittaja on hakenut 6 viikon tyhjennysväliä jäteastialleen. Hakijalla on
kolme kompostoria ja 600 litran jäteastia ja jätettä tulee kuukaudessa 300 litraa. Palavat jätteet hakija polttaa takassa. Jäteasiamies on hylännyt harvennetun tyhjennysvälin, sillä hakijalla on käytössä 600 litran jäteastia kun poikkeamisen myöntämisen
edellytyksenä jäteastian saa olla enintään 240 litran jäteastia. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen jäteasiamiehen päätöksestä.
Helsingin hallinto-oikeus 30.5.2012: Jätemaksua koskevaan valitukseen. Valittaja on
hakenut vapautusta kiinteistön jätepistemaksuun, sillä maistraattiin on jäänyt vahingossa tieto asukkaasta. Hakija kertoo myös, että kiinteistöllä on kimppasopimus. Jäteasiamies on hylännyt hakemuksen, sillä maistraatin mukaan kiinteistö asuu vakituisesti asukas eikä kimppaisäntä ole tehnyt ilmoitusta, että kiinteistö olisi mukana
kimppa-astiassa. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen jäteasiamiehen päätöksestä.
Liite 7 Rosk´n Roll Oy Ab 16.11.2012: Raportti 2/2012 Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle ajankohtaisista asioista.
Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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MUUTOKSENHAKU
Pykälät 9, 10, 11, 13
Päätöksestä, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta.
Kuntalaki 91 §
Pykälä 12
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville.
Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisena Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle ja siihen on liitettävä ote päätöksestä, jota oikaisuvaatimus koskee.
Jätelaki 81 §, Kuntalaki 89 §, 91 §, 92 §, 93 §

