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Jätelain mukainen hallintopakkoasia; uhkasakon asettaminen
Teknvk 12.04.2022 § 22 Valmistelija vs. ympäristösihteeri Elsi Hietaranta
Kiinteistöjen haltijoita on kehotettu liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen jätelain ja sen perusteella annettujen Järviseudun jätelautakunnan jätehuoltomääräyksien mukaisesti. Toimenpidettä ei ole suoritettu määräaikaan
mennessä.
Jätelain 28 §:n mukaan jätteen haltijan on järjestettävä jätehuolto, jollei
asiasta toisin säädetä. Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätehuolto, jos jätteen haltija ei huolehdi velvollisuudestaan tai tätä ei tavoiteta ja jos kiinteistön haltija on sallinut jätettä tuottavan toiminnan kiinteistöllä tai jätteen tuomisen kiinteistölle. Järviseudun jätelautakunnan toimialueella voimassaolevien jätehuoltomääräyksien mukaisesti, jokainen jätteenhaltija on velvollinen liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Liittymisvelvollisuudesta
ei lain mukaan voi myöntää vapautusta.
Kaikilla toimialueella sijaitsevilla kiinteistöillä tulee olla säännöllinen jätteenkuljetus. Kiinteistöllä tulee olla oma jäteastia tai useammalla kiinteistöllä yhteinen jäteastia. Järviseudun jätelautakunnan toimialueella voimassaolevien jätehuoltomääräyksien mukaisesti, jäteastialle tulee olla sovittuna
säännöllinen tyhjennysväli kuljetusyrittäjän kanssa. Tyhjennys on suoritettava vähintään neljä kertaa vuodessa. Tällöin velvollisuus liittyä järjestettyyn
jätteenkuljetukseen katsotaan täytetyksi. Velvollisuus liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen ei riipu jätteen määrästä, laadusta tai jätteen käsittelystä.
Jätteiden hakua ”tarvittaessa” yhteydenoton perusteella ei katsota voimassaolevaksi sopimukseksi.
Ympäristönsuojelu on 27.1.2022 kehottanut kiinteistöjen haltijoita liittämään kiinteistön järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Määräaika toimenpiteen
suorittamiseen on ollut neljä viikkoa, joka on mennyt umpeen 28.2.2022.
Ympäristönsuojelun selvityksen mukaan kiinteistön jätteen haltija ei ole liittänyt kiinteistöä jätteenkuljetukseen määräaikaan mennessä.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi jätelainvalvontaviranomaisena
(JL 24 §) kieltää 126 §:n perusteella sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen
nojalla annettua asetusta tai määräystä, jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin
velvollisuutensa.
Valvontaviranomaisen on 129 §:n perusteella tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän
kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään. Tässä tapauksessa,

kun kyse on talousjätteen kuljetukseen liittymisestä, teettämisuhka tai toimintakielto eivät tule kysymykseen.
Asianosaisille on uhkasakkolain 22 §:n mukaisesti varattu tilaisuus antaa
kirjallinen vastineensa asiassa ennen uhkasakon asettamista. Asianosaisille
14.3.2022 postitetussa kuulemiskirjeessä kerrottiin siirtymisestä mahdollisiin hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön. Mahdollinen vastine tuli antaa
31.3.2022 mennessä. Vastinetta ei saapunut määräaikaan mennessä.
Uhkasakkolain (1113/1990) 6 §:n mukaan uhkasakko asetetaan määräämällä
päävelvoite asianosaisen noudatettavaksi sakon uhalla. Uhkasakko asetetaan
markkamäärältään kiinteänä tai siten, että sen suuruus määräytyy ajan kulumisen mukaan (juokseva uhkasakko).
Uhkasakon perintään sovelletaan lakia (672/2002) ja asetusta (789/2002) sakon täytäntöönpanosta. Asianosaiselle annetaan tuomitsemispäätöksen yhteydessä tilisiirtolomake uhkasakon maksamista varten. Kun tuomitsemispäätös on lainvoimainen (SakkoTpA 5.1 §), toimitetaan sakkoluettelon ote
sekä jäljennös uhkasakon tuomitsemispäätöksestä oikeusministeriön Oikeusrekisterikeskukselle, joka perii uhkasakon. Rahat menevät valtiolle.
Maksamaton uhkasakko voidaan muuntaa vankeudeksi.
Vs. Ympäristösihteerin päätösehdotus: Kohdekiinteistöjen jätteen haltijat
velvoitetaan uhkasakon uhalla liittämään kiinteistö välittömästi järjestettyyn
jätteenkuljetukseen (päävelvoite). Määräyksen tehosteeksi asetetaan päävelvoitetta koskeva kiinteä uhkasakko, jonka peruseränä on viisisataa (500) euroa, mikäli edellä asetettua velvoitetta liittää kiinteistö jätteenkuljetukseen ei
täytetä välittömästi. Uhkasakkojakson pituus on kuusi (6) kuukautta ja lisäerän suuruus sata (100) euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta, jonka velvoitteen laiminlyönti jatkuu annetun päätöksen jälkeen.
Koska uhkasakko on asetettu kiinteää omaisuutta koskevan päävelvoitteen
tehosteeksi, velvoitetun on uhkasakkolain 18 §:n mukaisesti omaisuuden tai
sen käyttöoikeuden luovuttaessaan ilmoitettava luovutuksensaajalle, minkälainen päävelvoite ja uhka sitä koskee. Velvoitetun on lisäksi ilmoitettava
uhan asettaneelle viranomaiselle luovutuksensaajan nimi ja osoite.
Tästä päätöksestä ilmoitetaan uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti maanmittauslaitokselle merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.
Tätä päätöstä on jätelain 139 §:n mukaisesti noudatettava mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus toisin määrää.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. ympäristösihteeri Elsi Hietaranta, puh.
044-3699 446, email etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.

