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Pietarsaaren kaupungin 

Kunnallinen asetuskokoelma 
 
 

 

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.2.2014 § 18 
 

 

1 § Toimialue 

 

Pohjanmaan jätelautakunnan toimialue kattaa Ab Ekorosk Oy:n osakaskunnat: 

Kaupungit Kauhava, Kokkola, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy sekä kunnat Evijärvi, Kaustinen, 

Kruunupyy, Luoto, Pedersöre, Veteli ja Vöyri (Oravainen). 

 

 

2 § Isäntäkunta 

 

Pohjanmaan jätelautakunta toimii Pietarsaaren kaupungin lautakuntana. 

 

 

3 § Lautakunnan tarkoitus 

 

Pohjanmaan jätelautakunta toimii sopijakuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena siten 

kuin jätelain 23 §:ssä säädetään. 
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4 § Lautakunnan kokoonpano 

 

Pohjanmaan jätelautakuntaan Kokkolan ja Pietarsaareen kaupunginvaltuustot nimeävät 

kukin kaksi (2) jäsentä ja muut osapuolena olevat kaupungit ja kunnat kukin yhden 

jäsenen. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Pietarsaaren 

kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan puheenjohtajan. Pohjanmaan jätelautakunta 

nimeää jäsenen varapuheenjohtajaksi. 

 

 

5 § Lautakunnan tehtävät 

 

Pohjanmaan jätelautakunta huolehtii sopijakunnille kuuluvista jätehuollon 

viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat mm: 

1. yleisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja kunnan keräys- ja käsittelypaikoista 

päättäminen tässä yhteydessä (91 §, 35.3. §) 

2. jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa (91.3 §) 

3. jätteenkuljetukseen liittyvistä asioista päättäminen (35-38 §§) 

4. jätteenkuljetusrekisterin pitäminen (142 §) 

5. kunnallisten jätehuoltoon kuulumisesta poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa 

palvelujen ja hallinnon jätteen osalta (42 §) 

6. jätetaksan hyväksyminen (79.3 §) 

7. jätemaksujen määrääminen, kohtuullistamisesta päättäminen ja muistutusten 

käsittely (81 §) 

8. jätemaksujen ulosottoon laittaminen (145 §) 

9. muut kunnallisen jätehuoltoon liittyvät viranomaispäätökset 

 

 

6 § Toimivallan siirtäminen 

 

Lautakunta voi siirtää ratkaisuvallan yllä mainitussa asioissa jätehuoltopäällikölle, 

huomioon ottaen laissa annetut määräykset ja lautakunnan hyväksymät ohjeet. 

Jätelautakunnan ohjeissa luetellaan asiat joiden ratkaisuvalta ovat siirretty 

jätehuoltopäällikölle. Ohjeilla tarkoitetaan tässä jätelautakunnan henkilöstön ohjesääntö 

sekä lautakunnan tekemät päätökset jätehuoltopäällikön ratkaisuvallasta. 

 

 

7 § Esittely lautakunnassa 

 

Lautakunta käsittelee ja päättää asioista jätelautakunnan jätehuoltopäällikön esittelyn 

perusteella. 

 

Lautakunta valitsee itselleen sihteerin joka pitää pöytäkirjaa lautakunnan päätöksistä. 
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8 § Otto-oikeuden käyttäminen 

 

Isäntäkunta voi käyttää kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta muissa kuin lautakunnalle 

jätelain nojalla kuuluvissa viranomaisasioissa. 

 

 

9 § Yhteistyövelvoite 

 

Pohjanmaan jätelautakunta toimii yhteistyössä sopijakuntien, toimialueensa 

ympäristönsuojeluviranomaisten ja Ab Ekorosk Oy:n kanssa. Lautakunnan on varattava 

sopijakunnille sekä niiden ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille sekä Ab 

Ekorosk Oy:lle tilaisuus lausunnon antamiseen jätehuoltomääräysten muutosehdotuksista. 

 

Lautakunta on otettava käsittelyyn toimialueensa sopijakunnan, kunnan 

ympäristösuojeluviranomaisen tai Ab Ekorosk Oy:n aloitteesta lautakunnan tehtäviin 

kuuluvan asian. 

 

 

10 § Pöytäkirja ja asiakirjat 

 

Sopimukset ja muut lautakunnan päätösten mukaisesti laadittavat asiakirjat allekirjoittaa 

puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Sihteeri allekirjoittaa pöytäkirjanotteet. 

 

Lautakunnan kokouspöytäkirjat on välittömästi tarkistuksen jälkeen lähetettävä 

yhteiskuntien hallituksille ja ympäristönsuojelulautakunnille. Lautakunnan 

kokouspöytäkirjat pidetään nähtävinä kaikissa jäsenkunnissa kuntalain mukaisesti. 

 

 

11 § Yleistä 

 

Muutoin lautakunta työskentelee kuntalain ja Pietarsaaren kaupungin johtosäännön 

mukaisesti. 

 


