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Ote pöytäkirjasta 22.04.2021
Otteen oikeaksi todistaa Lahden kaupungin konsernipalveluissa 28.4.2021.
Riitta Permanto
valmistelusihteeri
Otteen saaja / asianosainen:
Alueen kunnat: Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila
ja Sysmä
Alueen kuntien sako- ja umpikaivolietettä käsittelevät vesihuoltolaitokset ja operatiiviset
toimijat/palveluntuottajat:
Asikkala: Asikkalan kunta ja Asikkalan vesi ja satama Oy
Heinola: Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos
Hollola: Hollolan vesihuoltolaitos ja Lahti Aqua Oy
Lahti: Lahti Aqua Oy
Kärkölä: Kärkölän Vesi
Myrskylä: Nivos Vesi Oy, Loviisan seudun vesi, Porlammin jäteveden puhdistamo, Porvoon vesi
Orimattila: Orimattilan Kaupungin vesilaitos
Padasjoki: Padasjoen kunnan viemärilaitos
Pukkila: Pukkilan kunnan vesilaitos ja Nivos Vesi Oy
Sysmä: Sysmän kunnan vesi- ja viemärilaitos
Salpakierto Oy
Hämeen ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
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Lahden kaupungin säädöskokoelma

Tiedoksianto:
28.4.2021 sähköposti
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen:
27.4.2021
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Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen jätelautakunta, 22.04.2021

§7
Päijät-Hämeen jätetaksa 1.6.2021 alkaen
1008/02.02.05.00/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä p. 044 416 3634
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Kemppainen Mika
Päätösehdotus
Jätelautakunta päättää hyväksyä liitteen jätetaksan maksuliitteen 4
Asumisessa syntyvien lietteiden vastaanottomaksut. Jätetaksa tulee
voimaan 1.6.2021 alkaen.
Perusteluosa
Tiivistelmä
Päijät-Hämeen jätelautakunta päättää alueen jätetaksasta. Loviisan
Vesiliikelaitoksen sako- ja umpikaivolietteen vastaanottomaksu nousee 5 %
ja on 1.6.2021 alkaen 6,72 €/m3 (alv 0). Aiemmin maksu oli 6.40 €/m3.
Päättäminen
Päijät-Hämeen jätelautakunta päättää alueen jätetaksasta. Jätetaksa on
ollut yleisesti nähtävillä 10.2-26.2.2021. Jätetaksaliite hyväksytään
suomenkielisenä ja hinnat arvonlisäverottomina. Jätetaksasta tehdään
ruotsinkielinen käännös. Taksa tulee voimaan 1.6.2021 alkaen ja on
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julkisesti nähtävillä 28.4.2021-27.5.2021 Asikkalan, Heinolan, Hollolan,
Lahden, Kärkölän, Myrskylän, Orimattilan, Padasjoen, Pukkilan ja Sysmän
yleisessä tietoverkossa.
Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus
Toimenpiteet
Kuulutus
- Alueen kuntien tietoverkko: Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti,
Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä
Ote
- Alueen kunnat: Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä,
Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä
- Alueen kuntien sako- ja umpikaivolietettä käsittelevät vesihuoltolaitokset
ja operatiiviset toimijat/palveluntuottajat
- Asikkala: Asikkalan kunta ja Asikkalan vesi ja satama Oy
- Heinola: Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos
- Hollola: Hollolan vesihuoltolaitos ja Lahti Aqua Oy
- Lahti: Lahti Aqua Oy
- Kärkölä: Kärkölän Vesi
- Myrskylä: Nivos Vesi Oy, Loviisan seudun vesi, Porlammin jäteveden
puhdistamo, Porvoon vesi
- Orimattila: Orimattilan Kaupungin vesilaitos
- Padasjoki: Padasjoen kunnan viemärilaitos
- Pukkila: Pukkilan kunnan vesilaitos ja Nivos Vesi Oy
- Sysmä: Sysmän kunnan vesi- ja viemärilaitos
Salpakierto Oy
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 7

Lahden kaupunki
VALITUSOSOITUS, kunnallisasiat
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Yhteystiedot
www.oikeus.fi/hallintooikeudet/hameenlinnanhallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
029 56 42210
faksi 029 56 42269
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Annettaessa päätös asianosaiselle tiedoksi hänen suostumuksellaan
sähköisenä viestinä hänen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Muuta tiedoksiantotapaa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitusaika taloudellisin ja
tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä
alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus tehdään kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi;
- vaatimusten perustelut;
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- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei
kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja (HOL 32 §).
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan
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viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä
sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
Tuomioistuinmaksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n mukaan muutoksenhakuasian
vireille panijalta peritään hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa
oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä
ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa 4 ja 5 §:n poikkeuksia
lukuun ottamatta. Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja
valitusviranomaiselta.

