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Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskunnat
Jätehuoltorekisteriin merkityt lietteenkuljettajat

OHJEKIRJELMÄ SAKOKAIVOLIETTEEN KUNNALLISEEN JÄTTEENKULJETUKSEEN SIIRTYMISESTÄ

Asian tausta
Alueellinen jätehuoltojaosto on päättänyt, että sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus toteutetaan 1.1.2017 alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena.
Alueellisen jätehuoltojaoston päätös kiinteistöittäisestä kuljetuksesta 24.4.2013 on
lainvoimainen ja sitä tulee noudattaa kunnissa päätöksen mukaisesti.
Alueellinen jätehuoltojaosto mahdollisti asian uudelleenkäsittelyn yksittäisille kunnille
alkuperäisessä päätöksessään 24.4.2013. Kunnan tuli tehdä hakemus alueelliselle
jätehuoltojaostolle 1.1.2015 mennessä asian uudelleenkäsittelystä. Asia käsiteltiin hakemuksen jättäneiden kuntien osalta uudelleen alueellisessa jätehuoltojaostossa
30.9.2015. Jätehuoltojaosto ei myöntänyt hakijoille poikkeusta 24.4.2013 tekemästään päätöksestä § 18. Näin ollen sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus toteutetaan 1.1.2017 alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena alkuperäisen päätöksen mukaisesti.
Vuonna 2015 tehdystä uudelleenkäsittelystä valitettiin useiden tahojen toimesta hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksensä valitusten osalta 22.12.2016. Hallinto-oikeus
katsoi kaikissa tapauksissa, että asiassa ei ole toimittu vastoin hallintolain periaatteita
eikä päätös ollut muutoinkaan valituksissa mainituilla perusteilla lainvastainen. Ratkaisuissa todetaan myös, että jätehuoltojaosto ei ole asettanut kuntia perusteettomasti
keskenään eri asemaan. Osasta hallinto-oikeuden päätöksistä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja päätökset saapunevat aikaisintaan tämän vuoden loppupuolella. Niiden kuntien osalta, jotka eivät valittaneet uudelleenkäsittelystä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, on jätehuoltojaoston vuonna 2015 tekemä päätös lainvoimainen.
Käynnissä oleva muutoksenhaku
Vaikka uudelleenkäsittelystä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, on alkuperäinen vuonna 2013 tehty päätös siirtymisestä kunnalliseen jätteenkuljetukseen lainvoimainen. Nyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsittelyssä olevat valitusasiat koskevat sisällöltään menettelyn laillisuutta ja kuntien tasa-arvoista kohtelua, eivät itse
kunnalliseen jätteenkuljetukseen siirtymistä tai 24.4.2013 tehtyä päätöstä.
Jätehuoltojaoston päätöksestä on valitettu myös markkinaoikeuteen 10.6.2016. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu tutkia jätteenkuljetuksen hankintamenettely, ei itse
PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 036 000
www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

PL 297
33101 Tampere

ELY-keskuksen ohje

Dnro PIRELY/4036/2015

10.4.2017

Pirkanmaa

2013 18 § päätöksen laillisuus tai lainvoimaisuus. Ennen kuin markkinaoikeus antaa
hankintamenettelystä tuomion, järjestetään sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukset
väliaikaisilla sopimuksilla. Väliaikaisten sopimusten käyttö tai markkinaoikeuden tutkinta eivät vaikuta jätteenkuljetuksen kunnalliseen järjestämiseen tai kunnan vastuuseen jätteenkuljetuksesta.
Kuka saa kuljettaa jätettä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
Jätteen saa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain
kunta tai jätteen kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun. Kunnan on tullut noudattaa jätteenkuljetuspalveluita hankkiessaan julkisista hankinnoista annetun lain säädöksiä (JL
36 §). Hallituksen esityksessä pykälää täsmennetään toteamalla, että kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kukaan muu kuin kunta tai kunnan lukuun toimiva jätteen
kuljettaja ei saisi ottaa jätettä kuljetettavakseen. Jätelaki asettaa siten vastuun kuljetuksen oikeasta toteuttamisesta jätteen vastaanottavalle taholle, tässä tapauksessa
sakokaivolietteen kuljettajille.
Päätöstä valvovat viranomaiset
Jätelakia valvovat sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen että ELY-keskukset.
Valvontatehtäviin liittyvää toimivaltaa ei ole jaettu vaan se on päällekkäinen. Käytännössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle soveltuvat paikalliseen toimintaan ja
järjestelyihin liittyvät valvontatehtävät, kuten kunnan vastuulla olevan jätehuollon toteutuksen valvominen.
Jatkotoimenpiteet
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskuntien tulee aloittaa alueellaan valvontatoimet
sakokaivolietteen kunnalliseen jätteenkuljetukseen siirtymisen johdosta. Valvontatoimet on aloitettava tiedottamalla sekä kuntalaisia että alueella toimivia lietteen kuljettajia sakokaivolietteen luovuttamisesta vain kunnalliseen jätteenkeräykseen.
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