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Asia
a1
13 §

KOKOU
UKSEN LAILLISUUDE
EN JA PÄÄ
ÄTÖSVALTA
AISUUDEN
N TOTEAMIINEN
Kokouss todetaan la
aillisesti kokkoon kutsuttuksi ja päättösvaltaisekksi.
Päätös:
Todettiin, että koko
ous on laillissesti koolle kutsuttu ja päätösvaltaainen.
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Asia
a2
14 §

PÖYTÄ
ÄKIRJATAR
RKASTAJIE
EN VALINT
TA
us:
Ehdotu
Valitaan
n pöytäkirjantarkastaja
at.
Päätös:
Pöytäkirjantarkasta
ajiksi valittiin
aksonen ja Antero Honnkasalo
n Merja Laa
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Asia
a3
15 §

SAKO- JA UMPIK
KAIVOLIETT
TEIDEN JÄ
ÄTTEENKULJETUSJÄ
ÄRJESTELM
MÄ LÄNSI-UUDEN
NMAAN JÄT
TELAUTAK
KUNNAN ALUEELLA,
A
, HELSING IN HALLIN
NTOOIKEUD
DEN PALA
AUTTAMA A
ASIA
Jätelauttakunta teki kokouksesssaan 14.11
1.2013 § 34
4 päätöksenn äänin 5-3, että jatketaan sako- ja umpikaivojätteid
den osalta kiinteistön
k
haltijan järjesstämää jätte
eenkuljetussta
ja asia otetaan
o
uud
delleen tarkkasteluun jos ilmenee, että
e jätelainn määräykse
et eivät täytty.
Liite 1 Kokouksen
K
14.11.2013
3 pöytäkirjao
ote § 34.
Jätelauttakunnan päätöksestä Patrik Skult teki valituksen Helsinngin hallinto
o-oikeuteen
vaatien, että päätö
ös tulee kum
mota ja pala
auttaa Länsi-Uudenmaaan jäte-lauta
akuntaan uudelleen käsiteltävä
äksi.
Helsing
gin hallinto-o
oikeus on pä
äätöksessä
ään 2.5.2014 14/0334/55 Diaarinum
mero
08069/1
13/5142 pää
ättänyt, että
ä hallinto-oikeus kumoa
aa Länsi-Uuudenmaan jätelautakun
j
nnan pää
ätöksen ja palauttaa
p
assian Länsi-U
Uudenmaan
n jätelautakkunnalle uud
delleen käsiiteltäväkksi.
Hallinto
o-oikeuden päätelmän
p
m
mukaan päätös, joka perustuu
p
jäte
telain 149 §:n 4 momen
nttiin, on tehtävä
t
sam
man lain 37 §:n 1 mom
mentissa mainittujen ehttojen mukaisesti. LänssiUudenm
maan jätelautakunta on
n, esittelijän
n esityksen vastaisesti, päättänyt jatkaa
j
lietteenkuljjetusta kiintteistönhaltija
an järjestäm
mänä. Hallin
nto-oikeus ttoteaa, että jätelautaku
unta ei ole
e perustellut päätöstää
än. Päätökse
essä ei mainita, mitkä sseikat ja se
elvitykset ovvat
vaikutta
aneet päätökseen ja m itä määräyk
ksiä on noudatettu. Ha llinto-oikeus
s katsoo, etttä
päätökssestä ei ilme
ene, onko p
päätös tehty
y jätelain 37
7 §:n 1 mom
mentin ehtojen mukaise
esti. Koskka päätöstä ei ole perussteltu, ei pä
äätöksen laillisuutta voiida arvioida
a. Näin ollen
n
päätös on kumotta
ava ja asia p
palautettava
a lautakunta
aan uudelle en käsiteltä
äväksi. Liite 2
Helsing
gin hallinto-o
oikeuden pä
äätös.
Esityslisstan liiteluettelo:
Liite § 16/1:
1
Kokou
uksen 14.11 .2013 pöytä
äkirjaote § 34
3
Liite § 16/2:
1
Helsin
ngin hallinto--oikeuden päätös
p
Ehdotu
us
Jätelain
n 37 §:n mukaan kiinteiistön haltija
an järjestämä (ent. sopiimusperuste
einen) jätteenkuljjetus on edelleen sallitttua, jos se täyttää lain vaatimukseet. Jätelain 37 §:ssä on
n
edellyte
etty, että
1) näin järjes
stetty jättee nkuljetus tä
äyttää 35 §:n
n 2 momenttissa sääde
etyt edellytyykse
et, eli tarjollla on jätteen
n kuljetuspa
alveluja katttavasti ja lu otettavasti sekä kohtuu
ullissin ja syrjim
mättömin eh doin ja että jätteenkulje
etuksessa nnoudatetaan jätehuolto
om
määräyksiä
ja
j jäte kulje
etetaan kunn
nan määrää
ämään vasttaanotto- tai käsittelypaikkaan;
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2) jätteenkuljjetus edistä
ää jätehuollo
on yleistä to
oimivuutta kkunnassa, tukee jätehuollon aluee
ellista kehitttämistä eikä
ä aiheuta va
aaraa tai haaittaa tervey
ydelle tai ym
mpäristölle;
n vaikutukse
et arvioidaa
an kokonais
suutena myöönteisiksi otttaen erityi3) päätöksen
esti huomio
oon vaikutukkset kotitalo
ouksien ase
emaan sekää yritysten ja
a viranomaisse
te
en toimintaa
an.
Länsi-U
Uudenmaan jätelautaku
unnan aluee
ella jätelain 37 §:n 1 moomentin kohtien 1-3 mum
kaiset edellytykset
e
eivät täyty lain edellyttämällä tava
alla nykyiseellä kiinteistön haltijan
jätteenkkuljetusjärje
estelmällä. T
Tehdyt selvitykset jätelautakunnann alueella osoittavat
o
myös tä
ämän. Jotta vanhaa so
opimusperus
steista sako
o- ja umpikaaivolietteide
en kuljetusjä
ärjestelmä
ää voitaisiin
n jatkaa, tuliisi kaikkien jätelain 37 §:n mukaissten edellyty
ysten täyttyä
ä.
Sako- ja
a umpikaivo
olietteiden kkeskitetty ha
allinta on tärkeää myöss vesiensuo
ojelun takia..
Edellä esitetyin
e
perustein jäte lautakunta päättää siirtymisestä kkunnan järje
estämään sa
aetukseen ka
ko- ja umpikaivolie
etteiden kulje
aikissa Länsi-Uudenmaaan jätelautakunnan
toiminta
a-alueen kunnissa ja m
määrää vanh
han sopimusperusteiseen/kiinteistö
ön haltijan jä
ärjestämä
än sako- ja umpikaivoli etteiden kuljetuksen pä
äättymään aaikaisintaan
n 31.5.2016
6.
Kunnan
n järjestämä
ään ja kilpai luttamaan sakos
ja umpikaivolietteeiden kuljettusjärjestelmään siirrytään my
yöhemmin e
erikseen hy
yväksyttävän
n suunnitelm
man mukais
sesti. Siirty-misen on
o kuitenkin
n tapahdutta
ava 1.5.2017 mennessä.
Lautaku
unta päättää
ä myös, että
ä sako- ja umpikaivolie
u
etteen vastaaanottopaikat määritel-lään uusissa jätehu
uoltomääräyyksissä.
Täytänttöönpano: Päätös
P
pann
naan täytän
ntöön muuto
oksenhaustaa huolimatta.
n välittömässti.
Pykälä tarkistetaan
ely
Käsitte
sittelyä puh eenjohtaja ilmoitti, että
ä jäsen Ilkkaa Lähteenm
mäen esteellliEnnen pykälän käs
ättää koska jjäsen Lähte
eenmäki on edustanut jäteyhtiö Rosk’n Roll Oy
O
syydesttä tulisi pää
Ab:n yh
htiökokouksissa pienossakkaina ole
evia jätteenkuljetusyrityyksiä. Tämä
än asian käsittelyssä on tarkoitus tehdä pää
ätös jätteenkuljetusjärje
estelmästä,, joka vaikutttaa pienosa
akkaina oleviin jättee
enkuljetusyrrityksiin. Täs
stä syystä esteellisyys
e
on otettava
a toimielime
en
ratkaisttavaksi. Lisä
äksi tämän asian aikais
semmassa käsittelyssää jätelautak
kunnan koko
ouksessa
a 14.11.201
13 § 34 on L
Lähteenmäki itse ilmoittanut olevaansa esteellinen ja lautta4 § 5 päätti lautakunta yksimieliseesti, että Lähteenmäki on
kunnan
n kokoukses
ssa 6.2.2014
esteellin
nen.
Ilkka Lä
ähteenmäki halusi esitttää lautakun
nnalle oman
n kantansa esteellisyyd
destään. Pu
uheenjoh
htaja totesi, että lain m ukaan Lähtteenmäki ei voi osallisttua esteellis
syytensä kä
äsittelyyn. Ilkka Lähtee
enmäki poisstui kokoustilasta estee
ellisyytensää käsittelyn ajaksi.
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Matti Jo
ohansson ehdotti, että Lähteenmä
äkeä tulisi kuulla hänenn esteellisyy
ydestään. BjarB
ne Roth
h kannatti ehdotusta.
Puheen
njohtaja tote
esi, että Läh
hteenmäkeä
ä ei voida kuulla asiastta ja Jarmo Aho kannatti
ehdotussta.
Koska oli
o tehty kak
ksi poikkeavvaa kannate
ettua ehdotu
usta, suoriteettiin niiden välillä äänestys. Ne, jotka kannattavat
k
jäsen Joha
anssonin ehdotusta äännestävät EI ja ne, jotka
a
kannatttavat puhee
enjohtajan e
ehdotusta ää
änestävät JAA.
Nimenh
huutoäänestyksenä suo
oritetussa äänestykses
ä
ssä annettiinn 2 ”EI-ääntä” (Bjarne
Roth ja Matti Johan
nsson) ja 7 ”JAA-ääntä
ä” (Ingrid Trräskman, Laahja Stenbe
erg, Jarmo
erja Laakso
onen, Antero
o Honkasalo, Sikke Le
einikki ja Se ija KannelsuoAho, Me
Mäntynen). Äänesttyksessä pu
uheenjohtajjan ehdotus
s voitti ääninn 7-2.
Puheen
njohtaja esittti, että Lähtteenmäki tu
ulee todeta esteelliseks
e
si tämän asian käsittelyssä. Jarmo
J
Aho kannatti
k
puh
heenjohtaja
an ehdotusta
a.
Matti Jo
ohansson esitti, että lau
utakunnan tulee todeta
a, että Lähteeenmäki ei ole esteellinen
asiassa
a. Bjarne Ro
oth kannatti ehdotusta..
Koska oli
o tehty kak
ksi poikkeavvaa kannate
ettua ehdotu
usta, suoriteettiin niiden välillä äänestys. Ne, jotka kannattavat
k
jäsen Joha
anssonin ehdotusta äännestävät EI ja ne, jotka
a
kannatttavat puhee
enjohtajan e
ehdotusta ää
änestävät JAA.
Nimenh
huutoäänestyksenä suo
oritetussa äänestykses
ä
ssä annettiinn 2 ”EI-ääntä” (Bjarne
Roth ja Matti Johan
nsson) ja 7 ”JAA-ääntä
ä” (Ingrid Trräskman, Laahja Stenbe
erg, Jarmo
Aho, Me
erja Laakso
onen, Antero
o Honkasalo, Sikke Le
einikki ja Se ija KannelsuoMäntynen). Äänesttyksessä pu
uheenjohtajjan ehdotus
s voitti ääninn 7-2.
Äänin 7-2
7 lautakun
nta päätti, e
että Lähteen
nmäki on es
steellinen assian käsittellyssä.
Puheen
njohtaja ava
asi keskuste
elun asiasta
a. Keskustelun aikana jjäsen Anterro Honkasalo
teki seu
uraavan pää
ätösehdotukksen:
toteaa, ette
Päätös
sehdotus: Lautakunta
L
ei asian käsittelyn yhteyydessä jäte
elautakunna
assa
ole ilme
ennyt sellais
sia todisteita
a ja seikkoja, jotka antaisivat lautaakunnalle aiheen
a
poike
eta
nykyise
estä kiinteisttönhaltijan jjärjestämäs
stä kuljetusjä
ärjetelmästää. Lautakun
nta on harkinnut asia
aa suhteess
sa jätelain 3
37 §:n 1 mo
omentin kohtiin 1-3 sekä
kä 35 §:n 2 momentin
m
e
ehtoihin.
Lautaku
unta päätti sallia
s
sako- ja umpikaiv
volietteen ty
yhjennyksett vain sellaisille ammatttimaista jätteen
j
kulje
etusta harjo
oittaville yrittyksille, jotka on hyväkssytty alueellisen elinke
eino, liikenn
ne- ja ympäristökeskukksen jätehuo
oltorekisteriin ja jotka ssitoutuvat no
oudattamaa
an
lautakunnan antam
mia jätteenkkäsittelymää
äräyksiä.
Yrityste
en tulee lask
kutuksessaa
an selvittää
ä tyhjennysa
ajankohta, kkuutiomäärä
ä, tyhjennysskustann
nukset sekä
ä puhdistusllaitoksen kä
äsittelykulut. Kiinteistönnomistaja sä
äilyttää kuittin
todistukksena siitä, että sakoka
aivot on tyhjjennetty jätteenkäsittellymääräyste
en mukaise
esti.
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kunnan pää
ätöksen perrustelut
Lautak
1) Jätelain 37 §:n mukaan k iinteistön haltijan
h
järjjestämä jättteenkuljetus (aiemmin
sopimu
uksen peru
ustuva) on edelleen sallittu, mikäli se täytttää lain vaa
atimukset. Jäjätteenkuljjetus täyttä
telain 37
3 §:ssä ed
dellytetään,, että näin järjestetty
j
ää 35 §:n 2
momen
ntissa sääd
detyt edelly
ytykset eli, että tarjollla on jätteeen kuljetuspalveluja katk
tavasti ja luotetta
avasti sekä kohtuullis
sin ja syrjim
mättömin e hdoin ja jä
ätteenkulje-tuksess
sa noudate
etaan jäteh
huoltomäärräyksiä, ja että
e jäte to
oimitetaan kunnan
k
mä
ääräämää
än vastaanotto- tai kä
äsittelypaik
kkaan.
Lautaku
unta toteaa, että lautakkunnan alue
eella on yhte
eensä noin 30 jätteenk
kuljetusyrityystä.
Asukka
aat voivat va
alita tarpeekksi monen paikallisen
p
ja kansalliseen kuljetusy
yrityksen vä
älillä,
jotka toimivat niin luotettavastti, että on pe
erusteltua to
odeta, että kiinteistöno
omistajilla on
kattava toimijoiden
n verkko, jossta he voiva
at valita. Se
e merkitsee,, että kilpailua on koko
alueella
a ja että kiin
nteistönomisstajat voivatt valita kulje
etusyritykseen kohtuullis
sin ja syrjimättömin ehdoin.
e
Vaih
htelut tyhjen
nnyksen hinnassa johtu
uvat suurim maksi osak
ksi kuntien
puhdisttuslaitosten erisuuruisissta käsittely
ykuluista (4 - 8 €/m3) riiippuen siitä
ä, onko kunnalla on errillinen taksa
a lietteelle ssekä sakoka
aivojen ja umpikaivojenn /jätevesita
ankkien tyhjjentämiselle. Lautakunta on ryhtyynyt toimenpiteisiin saa
avuttaakseeen alueen hinnoitteluss
h
sa
suurem
mpaa läpinäk
kyvyyttä niin
n, että puhd
distuslaitoks
sen käsittelyykustannuk
kset kirjataan
erikseen.
Yksityissen kuljetus
syrittäjän tarrjoama jätte
eenkuljetus kuuluu kuluuttajansuoja
alain piiriin. Se
merkitsee, että kiin
nteistönomisstajat voivat kääntyä kuluttaja-asiaamiehen pu
uoleen, jos yriy
tykset eivät
alvelua koh
e
toimita
a kysyttyä pa
htuullisin hin
nnoin.
Kaikkien jätehuolto
orekisteriin hyväksyttyjen toimijoid
den edellyteetään nouda
attavan lain-säädän
ntöä ja lauta
akunnan jäte
emääräyksiä sekä kulje
ettavan liettteen kunnan
n osoittama
aan
vastaan
notto- tai kä
äsittelypaikkkaan eli kunnalliseen pu
uhdistuslaittokseen.
eenkuljetus
s edistää jä
ätehuollon yleistä teh
htävää, tukeee alueen jätehuollon
j
n
2) Jätte
kehitys
stä eikä aih
heuta vaara
aa tai vahin
nkoa tervey
ydelle tai yympäristölle
e.
Voimasssa olevissa
a jätehuoltom
määräyksis
ssä on sako- ja umpikaaivolietteen tyhjennystä
t
ä
koskeva
at suuntaviivat. Tarkoittuksena on,, että sakok
kaivot tyhjennnetään sää
ännöllisesti vähintään
n kerran vuo
odessa ja ta
arvittaessa useammin.
u
Kuntien ne uvonnan ja valvonnan on
tuettava
a suuntaviiv
voja. Myös jjärjestelmiä tyhjentävällä yrityksel lä on keske
einen rooli asia
akkaide
en neuvonnassa.
Toimijat saavat ain
noastaan ty hjentää liete
että ja jätev
vesiä kuntieen jäteverko
ossa. Paikalliset
puhdisttuslaitokset ovat FCG:n
n raportin 14.10.2013 mukaan
m
vuoonna 2012 vastaanotta
v
aneet 10
05 374 m3 liietettä ja jättevesiä sulje
etuista jätek
kaivoista. M
Määrät vaiku
uttavat kohtuullisilta ja
a loogisilta sitä
s taustaa vasten, että
ä lautakunn
nan alueellaa on paikkoja, joilla yli puop
let haja-asutusalue
een kiinteisttöistä on va
apaa-ajan as
suntoja, joitta käytetään
n vain muuttamia viikkkoja, jotka on varustetttu kuivakäy
ymälällä ja joiden vedeenkäyttö on rajoitettua.
Mahdolllisuuksia kä
äsitellä talou
usvesiä sak
ko- ja umpik
kaivoista peelloilla on ra
ajoitettu eri
määräyyksillä ja on mahdollista
a ainoastaa
an jätelautak
kunnan luvaalla. Asukka
aat ja naapu
urit
välittävä
ät ympäristö
östä, eikä yympäristörik
koksia tai lie
etteen dumpppausta laitttomasti maa
astoon hyyväksytä.
Länsi-U
Uudenmaan Vesi ja Ym
mpäristö ry on
o kuntien ja ELY-keskkuksen lask
kuun analysoinut kiintteistöjen pu
uhdistusjärje
estelmiä vuodesta 2009 lukien. Niiiden raportit antavat vuosittaisen
n katsaukse
en lautakun
nnalle. Puhd
distamattom
mia ja suoraaan vesistöih
hin johdetta
avia
jätevesiä esiintyy vain
v
margin aalisesti (no
oin yksi pro
osentti).
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Lautaku
unta toteaa nykyisen jä
ärjestelmän edistävän jätteenkäsit
j
ttelyn yleistä
ä tehtävää, tukevan jätteenkäsitttelyn kehittä
ämistä alue
eella, jolle le
eimaa antavvaa on vapa
aa-ajan asuttus.
Se tarjo
oaa joustava
aa asiakasp
palvelua otttaen huomio
oon tarpeideen vaihtelutt ja kiinteistö
öjen
saavute
ettavuuden talvella ja kkesällä. Kaik
ken kaikkiaa
an lautakunnta toteaa, ettei
e
nykyine
en
järjestelmä aiheuta
a vaaraa taii haittaa terv
veydelle tai ympäristöl le.
kutukset arrvioidaan kaiken
k
kaik
kkiaan myö
önteisiksi, erityisesti
e
o
ot3) Päättöksen vaik
taen hu
uomioon se
euraukset kotitalouks
sílle sekä yritysten
y
jaa viranomaisten toiminnalle.
Länsi-U
Uudenmaan kunnat (Ha
anko, Raasepori, Inkoo
o, Siuntio, LLohja, Karkk
kila ja Vihti)
ovat vuodesta 200
09 lähtien yh
hdessä ELY
Y-keskuksen
n kanssa raahoittaneet LänsiUudenm
maan Vesi ja Luonto ryy:n hanketta
a, jolla on ka
artoitettu kiiinteistöjen jätevesiratka
aisuja hajja-asutusalueella ja tarrjottu kiinteiistöille neuv
voja järjesteelmien parantamiseksi.
Lautaku
unnan aluee
ella on arvio
olta 33 000 kiinteistöä, jotka ovat jjäteverkon ulkopuolella
a.
Länsi-U
Uudenmaan Vesi ja Luo
onto ry:n vu
uonna 2013 tekemien aarvioiden mukaan hoidetaan ve
esihuolto noin 30 %:ssa
a kiinteistöis
stä (10 000) ämpärillä oomasta kaiv
vosta ja niid
den
vedenkkulutus on erittäin vähä
äistä. Vesikä
äymälä puuttuu pääasiaassa vapaa
a-ajan asunen
noista. Karkeasti ottaen
o
40 % :lla kiinteisttökannasta on kuivakäyynmälä ja yksinkertain
y
harmaa
an veden kä
äsittely.
Arviolta
a 22 000 kiin
nteistöä on jonkin tyyppisen liettee
entyhjennykksen tarpee
essa. Länsi-Uudenm
maan vesi ja
a ympäristö
ö, joka vuos
sittain tutkii noin 1 000 kiinteistön vesiv
ja viem
märijärjesttelmän, luok
kittelee ne 1
10 eri luokka
aan. Suurin
n tyhjennysttarve koskee 8 % eli no
oin
1 800 haja-asutusa
h
alueen kiintteistöä, joilla
a on suljetut tankit kaikkelle jäteved
delle. Umpissäiliöiden tyhjennyksi
t
stä arviolta 80 % tehdä
ään tilaukse
esta silloin kkun säiliö on täynnä tai
täyttymäisillään. Ty
yhjennykse
ellä on silloin
n yleensä kiire, heti tai muutaman päivän kulu
uessa. Nykyinen
N
järrjestelmä on
n osoittanutt joustavuutensa ja vasstaavansa kiinteistöjen
k
tarpeisiin.
Lietteen
n ja jäteveden keräämiinen umpisä
äiliöistä eroaa perustavvanlaatuisesti kotitalou
uksien sekajätteen ke
eräämisestä
ä. Kotitalouksien jätehu
uolto asemaakaava-alueella on sää
ännöllistä toimintaa, jossa
j
taloud
det asettava
at keräysastiat näkyvälle paikalle ja mitoittava
at
astioide
en koon site
en, että se rriittää säänn
nölliseen tyh
hjennyksee n. Sakokaiv
vojen ja umpikaivojen
n (jätevesita
ankit) tyhjen
nnys on epä
äsäännöllisttä toimintaaa, jonka kau
usivaihtelut
ovat me
erkittävät va
aihtelevalla haja-asutus
salueella, jo
olla on erittääin suuri vapaaajanasu
utus.
Vapaa-ajan asunto
ojen tyhjenn
nys tapahtuu pääasiass
sa kesä-syyyskuussa ku
un tiet ovat
kunnossa ja kestäv
vät kuorma--auton. Lom
ma-asuntoje
en tiennimett on yleensä
ä hyvin esillä,
mutta kiinteistöistä
k
ä puuttuu ussein numero
okilpi ja säiliöiden paikkka vaihtelee
e kiinteistösstä
toiseen. Vesakot ra
ajoittavat ussein kuorma
a-autojen perillepääsyää. Sama ko
oskee käänttöa. Jätevesik
kaivot/tankitt ovat sitä paitsi
p
usein hyvin peitelltyinä luonto
oon. Tämä
paikkoja
merkitsee, että ala
an yrittäjillä o
on oltava va
ankka paika
allistuntemuus löytääkse
een kaikki kaik
vot ja osatakseen perille kiinte
eistölle.
Tyhjenn
nystarve vaihtelee talve
en ja kesän
n välillä suhtteessa 1:3, mikä merkitsee että operaattorin
n on talvika
audella yhdisstettävä toiminta muihiin tehtäviin,, esim. lume
enpoistoon tai
teollisuu
uden jäteve
esilinjojen h uoltoon ym. saadaksee
en toiminnaastaan kann
nattavan.
Kiinteistöjen huolto
otarpeet mu
uuttuvat ajan mittaan sitä mukaa kkun kiinteistöt kehittävä
ät
järjestelmiä vastata
akseen lain
nsäädännön
n asettamiin uusiin vaattimuksiin. Uusia
U
järjesttelmiä pakkastekäymä
älöineen ja h
hajuttomine
e kuivakäym
mälöineen ootetaan jatku
uvasti käyttö
öön.
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Järjeste
elmät ovat monimutkais
m
sia ja vaativ
vat tyhjenny
yksen lisäkssi huoltoa ja
a kunnossap
pitoa. Sako- ja umpikaivoja tyhj entävät yrittykset hoitav
vat myös kuunnossapito
otöitä, mikä
edellyttää monipuo
olista osaam
mista ja pitk
käjänteisiä asiakassuht
a
teita.
On kyse
eenalaista, johtaisiko ssiirtyminen keskitettyyn
k
n järjestelmäään taloude
ellisesti ratio
onaalisiin
n ajoihin. Te
eiden kunto
o vaikuttaa siihen,
s
että tyhjennysauutossa ei yleensä voi olla
o
14 kuuttiota suurem
mpaa tankkiia. Jo nykyis
sessä järjes
stelmässä ppyrkivät kaik
kki yrittäjät täyt
siin lastteihin, eikä täyteen sakkokaivoon mahdu
m
enem
mpää lietetttä kuin nytkään. Säänn
nöllinen tyhjennysjärje
estelmä joh
htaisi päinva
astoin puolittyhjien säiliööiden tyhjen
ntämiseen, mikä johta
aisi useamp
piin ajoihin ja
a korkeamp
piin kustann
nuksiin.
Paikallisset yrittäjät avustavat m
myös kuntie
en vesilaitok
ksia vuotojeen sattuessa
a ja korjaussten
yhteyde
essä vesi- ja
a jätevesive
erkon tyhjen
ntämisessä.. Näin käy kkeskimäärin
n kerran viikkossa. Jos kilpailutus johtaisi
j
paikkallisten yritttäjien karsiutumiseen,, menettäisivät kunnat tärkeän lähipalvelun ja
j valmiude
en toimia kriisitilanteissa. Lautakunnta katsoo, että nykyine
en
järjestelmä tarjoaa
a suhteellise
en hyvän va
almiuden jättteen tyhjennnykseen pitempien sähkökatko
osten ja muiden kriisitila
anteiden va
aralta.
Kaiken kaikkiaan la
autakunta to
oteaa, että nykyistä järrjestelmää ppidetään ko
otitalouksien
n,
yritysten ja viranom
maisten kan
nnalta tarkoituksenmuk
kaisena. Kaaikki lautaku
unnalle laussuntonsa jä
ättäneet kun
nnat puoltavvat nykyistä
ä järjestelmä
ää.
Honkassalon ehdotusta kannatttavat varajäsen Ingrid Träskman,, varajäsen Merja Laakksonen, jässen Bjarne Roth, jäsen
n Lahja Sten
nberg ja jäsen Matti Joohansson.
Koska oli
o tehty esitttelijän ehdo
otuksesta poikkeava
p
kannatettu eehdotus, suo
oritettiin ään
nestys. Ne,, jotka kann
nattavat esitttelijän ehdo
otusta ääne
estävät JAA
A ja ne, jotka
a kannattava
at
jäsen Honkasalon
H
ehdotusta ä
äänestävät EI.
Nimenh
huutoäänestyksenä suo
oritetussa äänestykses
ä
ssä annettii n 7 ”EI-ääntä” (Bjarne
Roth, In
ngrid Träskm
man, Lahja Stenberg, Matti Johan
nsson, Merjaa Laaksone
en, Antero
a 2 ”JAA-ää
Honkassalo ja Sikke
e Leinikki) ja
äntä” (Jarmo Aho ja Seeija Kannels
suoMäntyn
nen). Äänestyksessä jä
äsen Honkasalon ehdotus voitti ääänin 7-2.
Päätös
Jätelautakunta pää
ätti asiasta A
Antero Hon
nkasalon pä
äätösehdotuuksen muka
aisesti..
Puheen
njohtaja Seijja Kannelsu
uo- Mäntyne
en ja Jarmo
o Aho jätti ppöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. Eriävä mielipide
m
on pöytäkirjaliitteenä.
Esittelijä
ä jätti eriävä
än mielipite
een asiassa.
älittömästi.
Lautaku
unta tarkastti pykälän vä
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Asia
a4
16 §

SELITY
YS KORKEIIMMALLE H
HALLINTO-OIKEUDELLE KOSK
KIEN LÄHTEENMÄEN
VALITU
USTA

Valmisttelu: Raase
eporin kaup
punginlakimies Leila An
ndersin, leilaa.andersin((at)raasepori.fi,
jäteas
siamies Chrristine Perja
ala, roskaraati(at)roskaaraati.fi
Esittelijjä: jäteas
siamies Chrristine Perja
ala 0206 90145

Korkein
n hallinto-oik
keus pyytää
ä Länsi-Uud
denmaan jätelautakunnnalta selitys
stä Ilkka Läh
hteenmä
äen korkeim
mmalle hallin
nto-oikeudelle tekemän
n valituksenn johdosta.
Ilkka Lä
ähteenmäki on valittanu
ut korkeimp
paan hallinto
o-oikeuteenn Helsingin hallintooikeude
en 23.5.2014 antamastta päätökse
estä 14/0386/5 sekä haakenut jätelautakunnan
n
päätökssen 12.6.20
013 § 25 täyytäntöönpan
non keskeytttämistä.
Jätelautakunta on päätöksesssä 12.6.2013 § 25 päätttänyt hyväkksyä äänin 6-3, että siirrytään Lo
ohjan kaupu
ungin alueellla kunnan järjestämää
än jätteenkuuljetukseen. Tämä päättös
ei kuitenkaan kosk
ke Sammati n, Saukkola
an, Pusulan
n ja Nummeen kaupunginosia, joisssa
on jo en
ntuudestaan
n kunnan jä
ärjestämä jä
ätteenkuljetu
us. Lautakuunta on myö
ös päättänytt,
että mä
äärätään vanha sopimu
usperusteinen/kiinteistö
ön haltijan jäärjestämä jätteenkuljettus
päättym
mään 2.10.2
2016. Kunna
an järjestäm
mään ja kilpailuttamaann jätteenkuljjetusjärjeste
elmään siirrytään
s
3.1
10.2016 alkkaen.
Päätökssessä 4.7.2
2013 § 30 o n jätelautak
kunta päättä
änyt (äänin 7-2 ja 1 tyh
hjä ääni) ede
ellisen kokkouksen pöy
ytäkirjan hyyväksymisen yhteydess
sä, että jäseen Ilkka Läh
hteenmäki on
o
esteellin
nen hallinto
olain 28.1 §::n 7 kohdan
n tarkoittamalla tavalla kun hän on
n jäteyhtiön yhtiökokouksessa toiminut pieno
osakkaina olevien
o
jätte
eenkuljetusyyrityksien ed
dustajana ja
a
asiamie
ehenä. Este
eellisyysään
nestyksen jä
älkeen koko
ouksen 12.66.2013 pöytä
äkirja hyväkksyttiin yksimielises
y
sti sillä muuttoksella, etttä sivulla 14
4 oleva virkee muutettiin
n muotoon: JäJ
senet Matti
M
Johans
sson ja Ilkka
a Lähteenm
mäki poistuiv
vat kokoukssesta.
Valitukssenalaisella
a päätöksell ä Helsingin
n hallinto-oik
keus poisti llautakunnan
n päätöksee
en
4.7.2013 § 30 liitettyn virheellissen muutok
ksenhakuoh
hjauksen ja samalla kumosi kyseissen
päätökssen. Hallinto
o-oikeus hyylkäsi Lähteenmäen valituksen pääätöksestä 12.6.2013 § 25.

Valitus
s
Lähteen
nmäki katso
oo valitukse
essaan kork
keimpaan ha
allinto-oikeuuteen, että jätelautakun
j
nnan pää
ätös 12.6.20
013 § 25 on
n syntynyt virheellisess
v
sä järjestykssessä, kosk
ka lautakunn
nan
jäsentä on estetty osallistuma
asta asian käsittelyyn
k
ilman, että hhänen estee
ellisyyttään oli
ratkaisttu. Lisäksi jä
äsen on jou
utunut uhkaiilun kohteek
ksi ja hänett on pakotetttu poistuma
aan
kokouksesta. Lähteenmäkeä olisi myös tullut
t
kuulla hänen esteeellisyydestään. Koska
a
Lähteen
nmäen este
eellisyyden käsittely oli aloitettu, olisi lautakunnnan tullut ratkaista
r
esteellisyyysasia, vaik
kka Lähteen
nmäki oli po
oistunut kokouksesta.
Lähteen
nmäki pyytä
ää korkeinta
a hallinto-oikeutta lisäk
ksi määrääm
mään lautak
kunnan päätöksen 12.6.2014 § 25
5 täytäntöö npanon kes
skeytettäväksi valitukseen ratkaisuu
un saakka.
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utakunnan vastaus
Jätelau
Jätelautakunta viitttaa hallinto--oikeuskäsittelyssä lausumaansa sekä Helsin
ngin hallinto
ooikeude
en valitukse
enalaiseen rratkaisuun perusteluine
p
een.
Lautaku
unta haluaa
a lisäksi koro
ostaa, että Lähteenmä
äkeä ei ole uuhkailtu, ei myöskään pap
kotettu poistumaan
n kokouksessta. Puheen
njohtaja ilmoitti Lähteeenmäelle, etttä hänen tu
ulee
- lainsäädännön ed
dellyttämällä
ä tavalla - poistua
p
siksi ajaksi, kunn hänen estteellisyyttää
än
käsitellä
ään. Poistuminen koko
o kokoukses
sta oli Lähte
eenmäen om
ma valinta. Koska Läh-teenmä
äki oli ilmoitttanut kokou
uksesta pois
stumisestaa
an, hän ei taauon jälkeis
sessä käsitte
elyssä en
nää ollut ko
okouksen ossanottaja eikä näin olle
en ollut syyttä ratkaista hänen este
eellisyyttään asian käs
sittelyssä.
Kuulem
misen osalta
a lautakunta
a toteaa, että
ä lainsäädä
ännössä ei ssäädetä kuu
ulemisesta esteellisyyyttä käsiteltäessä. Päin
nvastoin hallintolain 27
7 §:n mukaaan Lähteenm
mäellä ei olllut
oikeutta
a osallistua esteellisyyssasiansa kä
äsittelyyn eikä olla läsnnä sitä käsiteltäessä.
Lautaku
unta katsoo
o, että Lähte
eenmäen va
alitus ja näin
n ollen myöös vaatimus täytäntöönpanon kesskeyttämise
estä ovat pe
erusteettomia ja ne tule
ee sillä peruusteella hylä
ätä.
Esityslisstan liiteluettelo:
Liite § 17/1:
1
korkeimman Halliinto-oikeude
en selvitysp
pyyntö
us:
Ehdotu
Lautaku
unta päättää
ä antaa yllä
ä esitetyn se
elityksenään
n korkeimm
malle hallinto
o-oikeudelle
e.
Pykälä tarkistetaan
n välittömässti.
Käsitte
ely:
njohtaja saa
attoi jäsen Illkka Lähtee
enmäen este
eellisyyden toimielimen
n ratkaistavvakPuheen
si, koskka Lähteenm
mäki on asia
assa asiano
omaisena. Lähteenmäk
L
ki poistui es
steellisyyten
nsä
käsittelyyn ajaksi ko
okoustilasta
a.
Lautaku
unta päätti yksimielises
y
sti, että Ilkka
a Lähteenm
mäki on esteeellinen osa
allistumaan
asian käsittelyyn.
s:
Päätös
ehdotus hyv
väksyttiin ykksimielisestti. Lautakun
nta tarkasti ppykälän välittömästi.
Päätöse
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Asia
a5
17 §

TIEDOK
KSI
Jäteasia
amiehen virranhaltijapä
äätökset § 188-304.
Rosk’n Roll Oy Ab 15.8.2014:: Raportti 3//2014 Länsi-Uudenmaaan jätelauta
akunnalle
ajankoh
htaisista asioista.
Esityslisstan liiteluettelo:
Liite § 18/1:
1
Ros
sk’n Roll Oyy Ab:n raporrtti 3/2014
us:
Ehdotu
Jätelauttakunta pää
ättää olla kä
äyttämättä otto-oikeutta
o
aan viranhaaltijapäätöks
sistä. Jätela
autakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.
Päätös:
Jätelauttakunta pää
ätti olla käytttämättä otto-oikeutta viranhaltijap
v
päätöksistä.. Muut asiatt
merkittiin tiedoksi.

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 4.9.2014

PÖYTÄKIRJAN LIITE

MUUTOKSENHAKU
Pykälät 13, 14, 16, 17
Päätöksestä, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta.
Kuntalaki 91 §
Pykälä 15
Kunnallisvalitus.
Muutosta tähän päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusasiakirjat toimitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle, os. Ratapihantie 9, 00520 Helsinki valtion
noudattamana virka-aikana viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä, tiedoksiantopäivästä lukien, siten ettei nähtävänä olopäivää taikka tiedoksiantopäivää lasketa valitusaikaan.
Valitusasiakirjat voi jättää itse, lähetin välityksellä, valtuutetun asiamiehen taikka postin välityksellä.
Valitukseen on liitettävä tämä päätös, asiakirjat joihin valittaja haluaa vedota sekä selvitys päivämäärästä, josta valitusaika lasketaan.

Jätelautakunnan äänestyslista
Liite 1
§ 15 Johanssonin ehdotus vastaan puheenjohtajan ehdotus koskien Lähteenmäen
kuulemista esteellisyysasiassa.
JAA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bjarne Roth
Ingrid Träskman
Lahja Stenberg
Jarmo Aho
Matti Johansson
Merja Laaksonen
Antero Honkasalo
Sikke Leinikki
Seija Kannelsuo-Mäntynen
YHTEENSÄ

EI
x

TYHJÄ

YHTEENSÄ

0

9

x
x
x
x
x
x
x
x
7

2

Jätelautakunnan äänestyslista § 15
§ 15 Johanssonin ehdotus vastaan puheenjohtajan ehdotus koskien
Lähteenmäen esteellisyyttä.
JAA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bjarne Roth
Ingrid Träskman
Lahja Stenberg
Jarmo Aho
Matti Johansson
Merja Laaksonen
Antero Honkasalo
Sikke Leinikki
Seija Kannelsuo-Mäntynen
YHTEENSÄ

EI
x

TYHJÄ

YHTEENSÄ

0

9

x
x
x
x
x
x
x
x
7

2

Liite 2

Jätelautakunnan äänestyslista § 15
§ 15 Honkasalon muutosesitys vastaan esittelijän päätösesitys

JAA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bjarne Roth
Ingrid Träskman
Lahja Stenberg
Jarmo Aho
Matti Johansson
Merja Laaksonen
Antero Honkasalo
Sikke Leinikki
Seija Kannelsuo-Mäntynen
YHTEENSÄ

EI
x
x
x

Liite 3

TYHJÄ

YHTEENSÄ

0

9

x
x
x
x
x
x
2

7
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Puheenjohtaja Seija Kannelsuo-Mäntynen ja jäsen Jarmo Aho jättivät pöytäkirjaan
eriävän mielipiteensä seuraavin perusteluin:
Julkisen vallankäytön tulee perustua lakiin. Selvitysten mukaan mitkään jätelain 37 §
mukaiset edellytykset kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon eivät täyty.
Lisäksi alueella toimii rekisteröimättömiä yrittäjiä. Kuljetusyrittäjät eivät ole toimittaneet jätelain 39 §:n mukaisia tietoja jätehuoltoviranomaiselle mikä oleellisesti vaikeuttaa valvonta- ja seurantatyötä.
Sako- ja umpikaivolietteiden keskitetty hallinta on tärkeää vesiensuojelun takia. Nykyisessä kiinteistön haltijan järjestämässä sopimusperusteisessa kuljetusjärjestelmässä ei ole varmuutta siitä, ovatko kaivot asianmukaisessa kunnossa, tyhjennetäänkö ne jätehuoltomääräysten vaatimusten mukaisesti ja toteutuuko lietteiden
lain mukainen käsittely.
FCG:n 14.10.2013 selvityksen mukaan jätelaissa säädetyt edellytykset kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiselle eivät täyty nykyisellään.
Jätelain 37 § 1 momentin 1 kohdan edellytyksen ei voida todeta täyttyvän. Jätelautakunnan on mahdotonta todeta, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja
luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin, kun se ei ole saanut kuljetusyrityksiltä riittäviä yksilöityjä tietoja. Kattavan viranomaisrekisterin ylläpito on nykyjärjestelmässä aikaa vievää ellei jopa mahdotonta. Nykyjärjestelmässä ei myöskään
voida näyttää toteen, että järjestelmä on tasapuolinen ja kattava kaikilla alueilla.
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristön antamien tietojen mukaan kaivojen tyhjennys
tapahtuu nykyisin pitkälti asiakkaiden muistin ja tiedon varassa. Osalla asiakkaista ei
ole lainkaan yhteyttä lietetyhjentäjään. Usein asukkaat eivät ole tietoisia kaivojen
tyhjennystarpeesta, erityisesti harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmien osalta.
Nykyisessä järjestelmässä tyhjennysurakoitsija ei välttämättä osaa tai suostu tyhjentämään kaivoa sillä tavoin kun olisi tarpeen. Kattavasta ja luotettavasta palvelusta ei
näin ollen ole takeita.
Päätöksessä mainittu kuluttajasuojalaki ei takaa kohtuullisia hintoja koska palvelujen
kohtuullisuutta arvioi yleinen tuomioistuin kuten muissakin asioissa, joissa kohtuullisuutta voidaan arvioida. Esivaiheessa voi tietysti tehdä valituksen kuluttajariitalautakuntaan, mutta sehän on vain suositusratkaisu, jota elinkeinonharjoittajan ei tarvitse
noudattaa. Käräjäoikeus siis harkitsee sen, onko hinta kohtuullinen vai ei
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö Haja-asutuksen jätevedet Tilannekatsaus 2013
todetaan. Kaiken kaikkiaan alueella on käytössä erittäin laaja skaala erityyppisiä
järjestelmiä.
Valtaosa (85 %) saostussäiliöllisistä kohteista täyttää lainsäädännön vaatimuksen vähintään kerran vuodessa tapahtuvasta lietetyhjennyksestä. Alueella voimassa olevien
jätehuoltomääräysten mukaista, vähintään kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaa lietetyhjennystä, noudattaa alle puolet (44 %) saostussäiliöllisistä kohteista. Harmaiden
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jätevesien käsittelyn osalta tilanne on heikompi: jopa joka kolmas jättää lainsäädännön ja joka kolmas jätehuoltomääräysten minimimäärän täyttämättä. Umpisäiliöitä
tyhjennetään ilmeisesti tarpeen mukaan. Lietetyhjennykset säilynevät osana jätevesien käsittelyä myös jatkossa ja niiden merkitys järjestelmän toimivuudessa korostuu
edistyneempien jätevesijärjestelmien yleistyessä. Näin ollen lietetyhjennysten sekä
muun huollon toteutumiseen on syytä jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.
Länsi-Uudellamaalla on sako- ja umpikaivolietehuollon kannalta vaikeasti hoidettavia
alueita, esimerkiksi saaristoa. Siitä, saavatko nämä alueet palvelua, ei ole käytettävissä tietoja. Laskujen maksaminen ei aina tapahdu edellytetyllä tavalla. Siitä ei kuitenkaan ole tietoa, miten hyvin tieto hankalasti maksavista asiakkaista siirtyy muille
yrittäjille ja vaikeuttaako se palvelun saantia.
Koska Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan toimialueen kunnilla ei ole ollut kattavaa
seurantajärjestelmää, täyttä varmuutta tasapuolisesta palvelujen saatavuudesta nykytilanteessa ei voida saada. Palvelujen tarjonnan saatavuuden seurannan voidaan
arvioida tehostuvan kuljetusrekisterin kehittämisen tuloksena.
Jätelaki 37 § mom 2.
Nykyisen kiinteistön haltijan järjestämän kuljetusjärjestelmän ei voida sanoa edistävän jätehuollon toimivuutta. Tämänhetkistä sako- ja umpikaivojätteiden kuljetusjärjestelmää ei koordinoida niin, että kuntalaisella olisi mahdollisuus tilata sako- ja umpikaivojätteiden tyhjennys yhdeltä taholta. Järjestelmän aukot ja puutteet ovat vaarana ja haittana ihmisten terveydelle sekä Länsi-Uudenmaan alueen ympäristölle ja
ennen kaikkea alueen vesistölle.
Huonosti hoidetut vesihuoltojärjestelmät aiheuttavat ympäristöhaittoja. Kunnan järjestämä kuljetus varmistaa lietekaivojen säännöllisen tyhjentämisen, mikä pienentää
niiden aiheuttamaa ympäristöriskiä. Myös kuljetukset voidaan järjestää tehokkaammin, mikä vähentää päästöjä ilmaan.
Jätelautakunta selvitti keväällä 2013 ELY-keskukselta seudulla toimivien sako- ja umpikaivolietettä kuljettavien yritysten jätehuoltorekisteriin hyväksymistilannetta. Jätelautakunnan saamien tietojen perusteella osalla yrittäjistä ei ole päätöstä hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin.
Kokonaisarvio kiinteistön haltijan järjestämälle kuljetukselle asetettujen vaatimusten
täyttymisestä Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan toimialueella
Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan toimialueen kunnilla ei ole ollut systemaattisesti
kerättyä rekisteriä kiinteistöistä, joilla on sako- tai umpikaivolietekaivo joten ei ole
tietoa vaatimusten täyttymisestä. Kunnalliseen järjestelmään siirryttäessä tämä epäkohta poistuu.
Jätelaki 37 § mom. 3.
Tämänhetkistä sako- ja umpikaivojätteiden kuljetusjärjestelmää ei koordinoida yhdestä tahosta jolloin järjestelmä on kotitalouksien näkökulmasta haasteellinen käsittää. Viranomaisen valvonta on haasteellista kun keskitettyä tietoa ei ole saatavilla.
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Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan toimialueen kunnissa ei ole systemaattisesti
koottua ja ylläpidettyä rekisteriä viemäriverkoston ulkopuolella olevista kiinteistöistä.
Nykyinen järjestelmä ei anna mahdollisuutta systemaattiseen valvontaan, mikä lisää
ympäristöön kohdistuvia riskejä. Länsi-Uudenmaan ympäristöviranomaiset ovat toivoneet kunnallista järjestelmää valvonnan ja seurannan helpottamiseksi.

