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§ 21
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 22
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sinikka Lampinen ja Sirpa Koivisto
(varalle Jussi Kuortti).
Perustelut
Pöytäkirjan sähköinen tarkastus viimeistään maanantaina 10.6.2019.

5 (28)

Tampere
Alueellinen jätehuoltolautakunta

Pöytäkirja
05.06.2019

3/2019

6 (28)

§ 23
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksissa
toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021
TRE:3514/00.00.03/2019
Valmistelijan yhteystiedot
hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus alueellisen jätehuoltolautakunnan
kokouksissa jätehuoltoinsinööri Anu Toppilalle, jätehuoltosuunnittelija
Jani Suoniemelle, ympäristötarkastaja Meri Koskiselle (Parkanon
kaupunki), kehitysinsinööri Jussi Teroselle (Ylöjärven kaupunki), vs.
ympäristötarkastaja Hanna Honkanselle (Ruoveden kaupunki), tekninen
johtaja Satu Hyötylälle (Hämeenkyrön kunta), tekninen johtaja Antti
Jortikalle (Oriveden kaupunki), ma. tekninen johtaja Reijo Kalliolle (Virtain
kaupunki), vs. tekninen johtaja Hannu Kemppaiselle (Mänttä-Vilppulan
kaupunki), ympäristötarkastaja Erkka Hurtolalle (Pirkkalan kunta),
tekninen johtaja Pekka Maasillalle (Juupajoen kunta),
ympäristönsuojelusihteeri Teijo Jokiselle (Ikaalisten kaupunki),
ympäristötarkastaja Heini Tanskaselle (Kangasalan kunta),
ympäristötarkastaja Sari Sassille (Lempäälän kunta), rakennustarkastaja
Satu Uusi-Erkkilälle (Vesilahden kunta), ympäristönsuojelupäällikkö Raimo
Tuohisaarelle (Nokian kaupunki), yhdyskuntatekniikan päällikkö Pasi
Lähteenmäelle (Sastamalan kaupunki), tekninen johtaja Matti Vesavalle
(Pälkäneen kunta), ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willbergille
(Tampereen kaupunki) sekä ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaalalle
(Tampereen kaupunki).
Perustelut
Hallintosäännön 125 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten
kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää
asianomainen toimielin.
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§ 24
Alueellisen jätehuoltolautakunnan pöytäkirjanpitäjän määrääminen toimikaudeksi
01.06.2019 - 31.05.2021
TRE:3509/00.00.03/2019
Lisätietoja päätöksestä
hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää
toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 hallintosihteeri Jonna Koivumäki tai
joku muu toimielin- ja kirjaamopalvelujen hallintosihteereistä.
Perustelut
Hallintosäännön 141 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja
ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Tiedoksi
Luottamushenkilömuutokset
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§ 25
Alueellisen jätehuoltolautakunnan tiedotusvastaavan nimeäminen toimikaudeksi 1.6.2019 -
31.5.2021
TRE:3510/00.04.01/2019
Lisätietoja päätöksestä
hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Alueellisen jätehuoltolautakunnan tiedotusvastaavaksi toimikaudeksi
1.6.2019 - 31.5.2021 nimetään viestintäsuunnittelija Tarja Nikupaavo-
Oksanen.
Perustelut
Hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielimen tiedotusvastaavalla on
läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa.
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§ 26
Alueellisen jätehuoltolautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen toimikaudella
1.6.2019 - 31.5.2021
TRE:3511/00.00.03/2019
Valmistelijan yhteystiedot
hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Alueellisen jätehuoltolautakunnan tarkastetut pöytäkirjat asetetaan
nähtäväksi kokousta seuraavan viikon tiistaina yhteistoiminta-alueen
kuntien verkkosivuille.
Perustelut
Hallintosäännön 142 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan
pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin
kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi
kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen
tarpeelliseksi. Nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina silloin, kun
halutaan päätökset lainvoimaisiksi.
Tiedoksi
Tuire Nyyssönen
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§ 27
Kuntalaisaloitteiden käsittely Alueellisessa jätehuoltolautakunnassa kaudella 01.06.2019 -
31.05.2021
TRE:3513/00.01.01/2019
Valmistelijan yhteystiedot
hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Alueelliselle jätehuoltolautakunnalle on esitettävä maaliskuun loppuun
mennessä selvitys sen toimivaltaan kuuluvista edellisenä vuonna
tehdyistä kaupungin asukkaiden aloitteista ja niiden johdosta
suoritetuista toimenpiteistä.
Perustelut
Hallintosäännön 144 §:ssä määrätään kuntalaisaloitteiden käsittelystä
seuraavaa:
Aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä
päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen
viranomainen on toimielin, aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista
toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä
tavalla.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä
esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja
niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla
päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on
annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi
samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kaupungin
asukkaista, aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava
toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.
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§ 28
Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokoukset syyskaudella 2019
TRE:6513/00.00.03/2018
Lisätietoja päätöksestä
hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Alueellisen jäthuoltolautakunnan kokoukset syyskaudella 2019 pidetään
pääsääntöisesti Tammerkoski -salissa seuraavasti:
11.9.2019 kello 16.00
9.10.2019 kello 16.00
11.12.2019 kello 16.00
Perustelut
Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja
paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puhheenjohtaja voi
perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Tiedoksi
luottamushenkilömuutokset, virastomestarit
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§ 29
Ajankohtaiskatsaus
TRE:179/00.01.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Toppila
Valmistelijan yhteystiedot
jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Ajankohtaiskatsaus merkitään tiedoksi.
Perustelut
Jätehuoltoinsinööri Anu Toppilan katsaus ajankohtaisiin asioihin:
Kuntien yhteisen jätestrategian valmistelun tilanne ja yhteenveto
kuntien lausunnoista
Lassila&Tikanoja Oyj:n tiedustelu muovipakkausten
kiinteistöittäisen keräyksen järjestämisestä
Hämeenkyrön kuntavierailu 21.5.2019
Kuntien keskustelu- ja infotilaisuus 10.6.2019
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§ 30
Valvontamääräyksen antamista koskevan asian vireillepano jätteenkuljetustietojen
saamiseksi
TRE:3871/11.02.04/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Jani Suoniemi
Valmistelijan yhteystiedot
jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, puh. 040 596 4737, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Merkitään tiedoksi, että molemmat kuljetusyrittäjät ovat toimittaneet
vuoden 2018 jätteenkuljetustietonsa jätehuoltoviranomaiselle 3.6.2019 ja
4.6.2019, joten asia ei enää vaadi toimenpiteitä yritysten osalta.
Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian
käsittelyn pohjana.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Asia laitetaan vireille Pirkanmaan ELY-keskuksessa valvontamääräyksen
antamista koskevana asiana niiden kuljetusyrittäjien osalta, jotka ovat
jättäneet lakisääteiset kuljetusrekisteritiedot toimittamatta asetettuun
määräaikaan mennessä.
Jätehuoltolautakunta pyytää, että ELY-keskus määräyksessään velvoittaa
sakon uhalla asianomaisia kuljetusyrittäjiä antamaan jätelain 39.2 §:n
sekä jätehuoltoviranomaisen jätelain 122.3 §:n mukaisen
tiedonsaantioikeuden perusteella liitteen 5 mukaiset tiedot alueelliselle
jätehuoltolautakunnalle.
Kokouskäsittely
Asian esittelijä, jätehuoltoinsinööri Anu Toppila muutti
päätösehdotustaan seuraavasti:
"Merkitään tiedoksi, että molemmat kuljetusyrittäjät ovat toimittaneet
vuoden 2018 jätteenkuljetustietonsa jätehuoltoviranomaiselle 3.6.2019 ja
4.6.2019, joten asia ei enää vaadi toimenpiteitä yritysten osalta".
Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian
käsittelyn pohjana.
Perustelut
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Jätelain (646/2011) 39 §:n mukaan jätteen kuljettajan on vuosittain
annettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle tiedot kiinteistöistä, joilta
jätettä on noudettu, sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin
ja jätelajeittain. Jätelain mukaan kuljettajan on lisäksi vuosittain annettava
jätelajeittain tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja
toimituspaikoista.
Alueellinen jätehuoltolautakunta on 20.2.2019 päivätyllä kirjeellään (liite
1) pyytänyt Nokian kaupungin alueella toimivilta sako- ja
umpikaivolietteen kuljetusyrittäjiltä jätelain 39.2 §:n mukaisia vuoden
2018 kuljetustietoja. Tiedot pyydettiin toimittamaan 31.3.2019 mennessä.
Niille kuljetusyrittäjille, jotka eivät toimittaneet tietoja asetettuun
määräpäivään mennessä, lähetettiin edelleen kehotuskirje (liite 3) jätteen
kuljetustietojen saamiseksi viimeistään 30.4.2019 mennessä. Lisäksi
prosessin aikana kävi ilmi, että Nokian kaupungin alueella toimii
kuljetusyrittäjä, jolle ensimmäistä kuljetustietopyyntöä ei oltu lähetetty.
Kyseiselle kuljetusyritykselle lähetettiin 1.4.2019 päivätty kirje (liite 2)
kuljetustietojen toimittamiseksi 30.4.2019 mennessä.
Kaikki Nokian kaupungin alueella toimivat kuljetusyrittäjät eivät olleet
asetettuun määräaikaan, 30.4.2019 mennessä, toimittaneet lakisääteisiä
kuljetustietojaan viranomaiselle. Näille kuljetusyrityksille lähettiin vielä
kehotuskirje 8.5.2019 (liite 4). Puuttuvat kuljetustiedot pyydettiin
toimittamaan 26.5.2019 mennessä.
Kaksi kuljetusyrittäjää ei ole toimittanut jätelain 39.2 §:n mukaisia vuoden
2018 kuljetustietoja annettuun määräaikaan, 26.5.2019 mennessä.
Jätehuoltoviranomaisella ei ole jätelain nojalla oikeutta antaa jätelain
mukaisia määräyksiä vaadittujen tietojen luovuttamisesta. Jätelain 126 §:
n nojalla jätelain 24 §:n tarkoittamalla yleisellä valvontaviranomaisella on
määräysvalta asiassa. Jätelain 24 §:n mukaisia yleisiä
valvontaviranomaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kuljetusyrittäjät voivat toimia
usean kunnan alueella, joten on tarkoituksenmukaista laittaa asia vireille
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, joka myös vastaa lain 96 §:
n nojalla kuljetusyrittäjien hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin.
Tiedoksi
Pirkanmaan ELY-keskus, asianomaiset kuljetusyrittäjät, Nokian kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen
Liitteet

1 Liite 1 Alueellisen jätehuoltolautakunnan kirje 20.2.2019
2 Liite 2 Alueellisen jätehuoltolautakunnan kirje 1.4.2019
3 Liite 3 Alueellisen jätehuoltolautakunnan kehotuskirje 17.4.2019
4 Liite 4 Alueellisen jätehuoltolautakunnan kehotuskirje 8.5.2019
5 Liite 5 Kiinteistöittäiset jätteenkuljetustiedot
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§ 31
Jätelain 36 §:n noudattamisen seuranta sako- ja umpikaivolietteen tyhjennyksissä
TRE:3838/11.02.04/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Jani Suoniemi
Valmistelijan yhteystiedot
jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, puh. 040 596 4737, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Asia ja sitä koskeva jatkotoimenpidesuunnitelma merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Ari Perämaa poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
Virpi Pohjola ehdotti, että toimintaa aloitetaan kehittää yhteistoiminnassa
kaikkia tyydyttävään suuntaan, eikä jatkotoimenpidesuunnitelmassa
edetä. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.
Perustelut
Lietekuljetusten järjestämistä koskevat päätökset
Alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialueella (pl. Nokia) asumisessa
syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetukset aloitettiin 1.1.2017 alkaen
jätelain 36 §:n mukaisena kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena.
Muutos liittyi jätehuoltoviranomaisen 24.4.2013 (§ 18) tekemään
päätökseen siitä, että sopimusperusteinen sako- ja umpikaivolietteen
kuljetus päättyi 31.12.2016, ja että sako- ja umpikaivolietteen
kiinteistöittäinen kuljetus on toteutettu 1.1.2017 alkaen kunnan
järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kyseinen päätös on lainvoimainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hylättyä päätöstä koskevan valituksen.
Lisäksi jätehuoltoviranomainen hylkäsi 9 kunnan poikkeamishakemukset
koskien 24.4.2013 tehtyä päätöstä (§ 18). Jätehuoltoviranomainen päätti
30.9.2015 (§ 48-57), että Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Parkanon,
Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisten Mouhijärven ja
Suodenniemen osalta), Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnille ei
myönnetä poikkeusta lietteenkuljetusten järjestämistä koskevasta
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päätöksestä. Myös näistä päätöksistä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta molemmat
oikeusasteet hylkäsivät valitukset. Tämän vuoksi myös 30.9.2015 tehdyt
päätökset (§ 48-57) ovat lainvoimaisia.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n 3.1.2018 tekemästä lietekuljetusten
hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus
hylkäsi valituksen. Koska korkein hallinto-oikeus ei enää myöntänyt
valituslupaa asiassa, markkinaoikeuden päätös (326/18) on
lainvoimainen. Edellä mainitun perusteella myös lietekuljetusten
hankintaa koskeva päätös on lainvoimainen.
Jätelain vaatimukset kunnan järjestämälle jätteenkuljetukselle
Jätelain (646/2011) 32 §:n mukaan sako- ja umpikaivolietteet ovat kunnan
jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaa jätettä. Jätelain 41 §:n mukaan
kiinteistön haltijan on luovutettava 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle
kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.
Kiinteistöittäinen lietteenkuljetus järjestetään toimialueella kunnan
järjestämänä jätteenkuljetuksena (pl. Nokia). Jätelain 36 §:n 2 momentin
mukaan jätteen saa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa
kuljetettavakseen vain kunta tai jätteen kuljettaja, joka toimii kunnan
lukuun. Muilla kuin kunnan lukuun toimivilla toimijoilla ei ole oikeutta
kuljettaa kunnan vastuulle kuuluvaa jätettä kunnan järjestämässä
jätteenkuljetuksessa.
Lietekuljetusten tilanne alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialueella
Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetukset ovat
siirtyneet Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n organisoitavaksi 1.1.2017 alkaen,
jonka jälkeen ainoastaan kunnan lukuun toimivat kuljetusyrittäjät ovat
saaneet tyhjentää jätelain 32 §:n mukaisia lietekaivoja. Tästä huolimatta
myös muut kuin kunnan lukuun toimivat kuljetusyrittäjät tyhjentävät
edelleen lietekaivoja jätelain 36 §:n vastaisesti. Esimerkiksi
jätehuoltoviranomaisen vuonna 2018 toteuttaman lietekaivojen
tyhjennyksiä koskevan seurantaprojektin yhteydessä
jätehuoltoviranomaiselle toimitettiin useita laskujäljennöksiä muiden
kuin kunnan lukuun toimivien kuljetusyrittäjien tekemistä kaivojen
tyhjennyksistä.
Jätehuoltoviranomainen on seurannut vuosien 2017-2018 ajan kunnan
järjestämään lietteenkuljetukseen siirtymistä ja lietekaivojen tyhjennysten
toteutumista toimialueella. Seurantaa on tehty kuntakohtaisesti.
Toteutuneita tyhjennysmääriä on verrattu jätehuoltoviranomaisen
vuodesta 2012 lähtien ylläpitämään jätelain 143 §:n mukaisen
jätteenkuljetusrekisterin tietoihin. Tyhjennysten seuranta on osoittanut,
että osassa kuntia lietteen tyhjennysmäärät kunnallisessa
lietteenkuljetuksessa ovat olleet huomattavasti alhaisemmat kuin
aiemmin. Vuonna 2018 tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan ja
kuntakohtaiset jätelain 36 §:n mukaiset tyhjennysmäärät ovat
lisääntyneet usean kunnan osalta. Kuntakohtaiset tyhjennysmäärät
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kuitenkin osoittavat sen, että alueella esiintyy edelleen jätelain 36 §:n
vastaista toimintaa. Erityisen ongelmallinen tilanne on Pälkäneen,
Parkanon ja Sastamalan Suodenniemen ja Mouhijärven alueilla sekä
Pohjois-Ylöjärvellä, joissa lietetyhjennysten määrä on huomattavasti
alhaisempi kuin niiden pitäisi olla. Jätehuoltoviranomaisen tietoon
on edelleen toimitettu asukkaiden toimesta ilmoituksia jätelain 36 §:n
vastaisesta toiminnasta. Jätelain 36 §:n vastainen toiminta on jo
aiheuttanut ja aiheuttaa jatkuessaan lisää taloudellista vahinkoa kuntien
omistamalle jäteyhtiölle Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle ja sen
sopimusurakoitsijoille.
Kokouksessa on esillä asiaan liittyvää valmisteluaineistoa.
Pirkanmaan ELY-keskus jätelain valvontaviranomaisena on kahdesti
tiedottanut alueella aiemmin toimineita lietekuljetusyrityksiä siitä, että
heillä ei ole enää 1.1.2017 jälkeen ollut lainmukaista lupaa kuljettaa
asumisessa syntyviä lietteitä toimialueella (pl. Nokia). Myös
jätehuoltoviranomainen on tiedottanut asiasta. Lisäksi usean kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen edustajat ovat tiedottaneet asiasta ja
kehottaneet lopettamaan lainvastaisen toiminnan. Valitettavasti
ohjeistuksella ja neuvonnalla ei ole saavutettu toivottuja tuloksia.
Myös alueen asukkailla on ollut laajaa epätietoisuutta siitä, kuka
jätevesikaivoja saa tyhjentää. Epätietoisuutta ovat aiheuttaneet erityisesti
asiaan liittyvät oikeuskäsittelyt. Lisäksi kuntalaisten epätietoisuutta on
lisännyt asiaan liittyvä osin virheellinen informaatio, jota on välitetty
kuntalaisille. Jätteen haltijan on jätelain 41.1 §:n mukaan luovutettava
kunnan vastuulle kuuluva jätteensä alueella järjestettyyn
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Jätehuoltolautakunnan
toimialueella kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnan
järjestämänä kuljetuksena (pl. Nokia). Näin ollen jätteen haltijat eivät
myöskään saa luovuttaa jätettään jätelain 36 §:n vastaiselle taholle.
Johtopäätökset ja asian jatkotoimenpiteet
Jätelain 36 §:n mukaan jätteen saa kunnan järjestämässä
jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain kunta tai jätteen
kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun. Kiinteistön haltijan on luovutettava
kunnan vastuulle kuuluva jäte jätelain 41.1 §:n mukaisesti alueella
järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kunnalla on sekä
velvollisuus että oikeus jätelain 32 §:n mukaisen kuntavastuullisen jätteen
hallintaan. Palvelutehtävää ei ole mahdollista hoitaa asianmukaisesti,
ellei jätelakia noudateta.
Jätehuoltoviranomaisen saamien tietojen mukaan jätelain 36 §:n vastaista
toimintaa esiintyy edelleen toimialueella ja valvontaviranomaisten
lietteenkuljetusyrityksille lähettämät kehotukset toiminnan
lopettamiseksi eivät ole poistaneet lainvastaista toimintaa täysin. Jätelain
vastainen toiminta on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n lietetyhjennysmäärien
kasvun perusteella kuitenkin vähentynyt vuoden 2018 aikana ja tilanne
parantunee vielä vuoden 2019 aikana. Tämän vuoksi
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jätehuoltoviranomainen seuraa lietetyhjennysten tilanteen kehittymistä
31.8.2019 saakka. Tilannetta seurataan kuntakohtaisten lietekaivojen
tyhjennysmäärien perusteella. Lisäksi seurantaa varten
jätehuoltoviranomainen pyytää kuntien jätevedenpuhdistamoilta jätelain
122 §:n mukaiseen tiedonsaantioikeuteen perustuen tiedot toimijoista,
jotka ovat toimittaneet kunnan vastuulle kuuluvaa sako- ja
umpikaivolietettä käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamoille ajalla 1.1.
-31.8.2019.
Mikäli jätelain 36 §:n vastainen toiminta jatkuu edelleen kesän 2019
aikana, asia on saatettava syksyllä 2019 ympäristönsuojeluviranomaisen
valvonta-asiaksi. Jätehuoltoviranomaisella ei ole jätelain nojalla oikeutta
kieltää jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä
jätelain 126.1 §:n mukaisella tavalla, vaan toimivalta asiassa on yleisellä
valvontaviranomaisella. Jätelain 24 §:n mukaisia yleisiä
valvontaviranomaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Pirkanmaan ELY-keskus on
tarkoituksenmukainen viranomainen käsittelemään asian, koska
kuljetusyrittäjät voivat toimia usean kunnan alueella ja Ely-keskus myös
vastaa lain 96 §:n nojalla kuljetusyrittäjien hyväksymisestä
jätehuoltorekisteriin. Samassa yhteydessä valvontaviranomainen voi
harkita tutkintapyynnön tekemistä poliisille jätelain rikkomisesta.
Asiaa koskeva jatkotoimenpidesuunnitelma toimitetaan tiedoksi niille
kuljetusyrittäjille, jotka ovat jätehuoltoviranomaiselle toimitettujen
tietojen mukaan tyhjentäneet lietekaivoja jätelain 36 §:n vastaisesti
vuosien 2017-2018 aikana.
Tiedoksi
Jäsenkunnat, Pirkanmaan ELY-keskus, kuljetusyrittäjät
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§ 32
Alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2020
TRE:3820/02.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Toppila
Valmistelijan yhteystiedot
jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Vuoden 2020 talousarvioesitys hyväksytään liitteen 1 mukaisena
jatkotyöskentelyä varten.
Yhteistoiminta-alueen kunnille varataan mahdollisuus jättää lausuntonsa
talousarvioesityksestä 23.8.2019 mennessä.
Perustelut
Alueellinen jätehuoltolautakunta kuuluu Tampereen kaupungin
organisaatioon ja se noudattaa talousarvioesityksen laadinnassa
Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymää kehyspäätöstä sekä
talousarvion laadintaohjeita.
Alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2020 on
liitteessä 1.
Jätehuollon viranomaistehtäviä koskevan sopimuksen kohdan 8 mukaan
talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on kunnille varattava
tilaisuus esityksen tekemiseen toiminnan tavoitteista, suunnitelluista
toimenpiteistä ja rahoituksesta. Tätä varten seuraavan kalenterivuoden
alustava yhteistoiminnan talousarvio on toimitettava sopijakunnille 30.9.
mennessä. Yhteistoiminta-alueen kunnille osoitettava lausuntopyyntö
talousarvioesityksestä on liitteessä 2. Sopimuksen mukaan talousarvio ja –
suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan
tehtävien hoitamiseen turvataan.
Alueellisen jätehuoltolautakunnan kustannukset katetaan
kokonaisuudessaan jätemaksuilla, joten jätehuoltolautakunnan
talousarvion nettovaikutus Tampereen kaupungin talouteen on 0 euroa.
Yhteistoimintasopimuksen kohdan 9 mukaan Tampereen kaupunki
laskuttaa lautakunnan toiminnasta aiheutuneet kustannukset
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Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä viimeistään kalenterivuoden loppuun
mennessä.
Jätehuoltoviranomaisen vuoden 2020 talousarvioksi esitetään 380 000 €.
Jätehuoltoviranomaisen budjetin esitetään nousevan vuodesta 2019,
jolloin toiminnan kustannuksiksi on arvioitu 333 000 €. Budjetin korotus
johtuu henkilöstökulujen noususta. Osaltaan henkilöstökulujen
muutoksessa on varauduttu palveluryhmätasolla käynnistettyyn
laajempaan tehtävien vaativuuden arviointia koskevaan muutostyöhön.
Lisäksi jätehuoltoviranomaisen toiminnassa on ensi vuodelle varauduttu
yhden määräaikaisen työntekijän palkkakustannuksiin 8 kuukauden
ajalle. Määräaikaisen työntekijän rekrytointi on tarpeen, koska vuoden
2020 aikana jätehuoltoviranomaisen hallinnollinen taakka lisääntynee
jätehuollon toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten kuten
uudistuneen lainsäädännön, jätehuoltomääräysten ja kiinteistökohtaisten
jätteenkeräysalueiden laajenemisen vuoksi. Lisäksi jätelain ja
jätehuoltomääräysten noudattamisen seurantaan liittyvän työnjaon
tarkentuminen lisännee jätehuoltoviranomaisen työtaakkaa. Valtakunnan
tasoon verrattuna alueellisella jätehuoltolautakunnalla on tällä hetkellä
vähiten resursseja käytettävissään väestöpohjaan verrattuna.
Jätehuoltoviranomaisen päätöksenteolla asetetaan raamit toimivalle ja
ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalle jätehuollolle.
Toiminnan tavoitteena on aikaisempien vuosien tapaan ympäristön
pilaantumisen ehkäiseminen ja luonnonvarojen kestävän käytön
edistäminen, alueen kiinteistön omistajien ja asukkaiden tasapuolinen
kohtelu sekä jätehuollon viranomaistehtävien selkeyttäminen.
Vuoden 2020 aikana jätehuoltoviranomaisen toimintaympäristöön
vaikuttavat useat lainsäädännölliset muutokset. Jätelain (646/2011) toisen
vaiheen muutos astuu voimaan 1.1.2020 ja siinä täsmennetään kunnan
toissijaista jätehuoltopalvelua koskevaa sääntelyä. Lakimuutokset
lisännevät jonkin verran kunnan jätehuoltoviranomaisen hallinnollista
taakkaa. Tämän lisäksi jätelain ja sitä koskevien asetusten on tarkoitus
uudistua vuoden 2020 aikana vastaamaan EUn jätedirektiivin
vaatimuksia. Uuden jätelain myötä mm. kaikkien jätejakeiden
erilliskeräystä tulee merkittävästi laajentaa. Muutosten täytäntöönpano
lisää jätehuoltoviranomaisen hallinnollista taakkaa mm.
asiakasyhteydenottojen ja poikkeamishakemusten muodossa.
Vuoden 2020 toiminnan strategisiksi painopisteiksi esitetään kolmea osa-
aluetta: Uudistettujen jätehuoltomääräysten sekä kiinteistökohtaisten
jätteenkeräysalueiden toimeenpanoa, jätelain ja jätehuoltomääräysten
noudattamisen seurantaa ja siihen liittyvien toimintaprosessien
sujuvoittamista sekä jätestrategian toimeenpanoa.
Jätehuoltomääräysten toimeenpano liittyy tänä vuonna käynnistettyyn
jätehuoltomääräysten uudistustyöhön. Uusien määräysten on tarkoitus
astua voimaan vuonna 2020. Muuttuvat erilliskeräysvelvoitteet koskevat
laajaa joukkoa kiinteistöjä. Ensi vuoden aikana on aloitettava uusien
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jätehuoltomääräysten toimeenpano, joka edellyttää tiedottamista ja
seurantaa asiassa. Lisäksi kiinteistökohtaiset jätteenkeräysalueet on
tarkoitus päivittää vuoden 2019-2020 aikana. Myös aluerajausten
muutokset vaativat päätösten täytäntöönpanoa ensi vuoden aikana
erityisesti uusien alueiden tiedottamisen osalta.
Jätehuoltoviranomaisen ylläpitämää jätteenkuljetusrekisteriä koskeva
kehitystyö on tarkoitus saattaa loppuun tämän vuoden aikana, jotta
jätteenkuljetusrekisteri on otettavissa tuotantokäyttöön viimeistään
vuoden 2020 aikana. Kuljetusrekisteriä koskevan kehitystyön
loppuunsaattamisen ohella seurantatyöhön liittyviä toimintaprosesseja
kehitetään ja sujuvoitetaan. Seurantatyössä kiinnitetään vuoden 2020
aikana erityistä huomiota sako- ja umpikaivojen tyhjennyksiin niiden
vakituisten asuinkiinteistöjen osalta, joita jätehuoltoviranomainen on jo
aiemmin lähestynyt seurantakirjeellä vuoden 2018 aikana. Lisäksi
seurantatyössä keskitytään biojätteen erilliskeräysvelvollisuuden
noudattamiseen toimialueella. Tätä seurantatyötä ei ole vielä aiemmin
toimialueella tehty.
Vuoden 2019 aikana valmistuu kuntien yhteinen jätestrategia vuoteen
2025. Vuoden 2020 aikana jätehuoltoviranomainen aloittaa strategiassa
määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamisen ja edistämisen yhteistyössä
strategiassa määriteltyjen vastuutahojen kanssa. Erityistä huomiota
kiinnitetään sidosryhmäyhteistyön parantamiseen. Lisäksi biojätteiden
syntypaikkalajitteluun ja biojätteiden erilliskeräykseen kannustamiseen
kiinnitetään huomiota Koukkujärvelle valmistuvan biolaitoksen
käyttöönoton vuoksi.
Tiedoksi
Jäsenkunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Liitteet

1 Liite 1 Talousarvioesitys 2020
2 Liite 2 Lausuntopyyntö
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§ 33
Valtuustoaloite Tampereesta muovikierrätyksen kärkikaupunki - Tampereen Keskustan
valtuustoryhmä
TRE:2242/11.00.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Toppila
Valmistelijan yhteystiedot
jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Tampereen kaupungin keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite ja
siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin
toimenpiteisiin.
Perustelut
Tampereen Keskustan valtuustoryhmä jätti 19.3.2018 valtuustoaloitteen,
jonka aiheena on Tampereesta muovinkierrätyksen kärkikaupunki.
Valtuustoaloitteessa esitetään muun muassa, että Tampereen tulee ottaa
mallia Helsingin kustannusneutraalista kiinteistökohtaisesta
muovipakkausten kierrätyksestä. Lisäksi aloitteen mukaan on aiheellista
selvittää muovinkierrätyksen velvoiterajat kiinteistöille sekä
muovinkeräyspisteiden lisääminen niin, että jokaisella kuntalaisella olisi
vain kävelymatka lähimmälle muovinkeräysastialle.
Asian lainsäädännöllinen tausta
Muovipakkaukset ovat jätelain (646/2011) mukaan tuottajavastuun alaista
jätettä ja keräyksen järjestäminen on ensisijaisesti tuottajien, eli
tuotteiden pakkaajien sekä pakattujen tuotteiden maahantuojien,
vastuulla. Kuluttajamuovipakkauksia otetaan vastaan Rinki Oy:n
ylläpitämillä ekopisteillä. Keräysverkoston laajuudesta säädetään
valtioneuvoston asetuksessa pakkauksista ja pakkausjätteestä (518
/2014). Asetus edellyttää tällä hetkellä, että tuottajien on järjestettävä
vähintään 500 muovipakkausten vastaanottopaikkaa siten, että
jokaisessa vähintään 10 000 asukkaan taajamassa on oltava vähintään
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yksi vastaanottopaikka. Tuottajavastuun alaisten jätteiden jätehuollon
järjestämisestä aiheutuvat kustannukset peritään kuluttajilta osana
pakatun tuotteen hintaa.
Jätelain 47 §:n mukaan kunta voi osana järjestämäänsä jätehuoltoa
täydentää tuottajien järjestämää jätehuoltoa. Tällöin kerätty pakkausjäte
on toimitettava tuottajien järjestämään jätehuoltoon. Mikäli kunta
täydentää tuottajavastuun alaisten jätteiden keräystä, jätteen keräyksestä
ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset peritään kuntalaisilta
jätemaksuina. Täydentävän muovinkeräyksen jätemaksuista päättää
alueellinen jätehuoltolautakunta.
Ympäristöministeriö on aloittanut helmikuussa 2019 jätelainsäädännön
uudistuksen. Jätelainsäädännön uudistus liittyy EU:ssa kesällä 2018
hyväksytyn jätesäädöspaketin toimeenpanoon Suomessa. Uudistetun
jätedirektiivin myötä yhdyskuntajätteen sekä pakkausjätteen
kierrätystavoitteet tulevat tiukentumaan merkittävästi vuodesta 2020
alkaen. Hallituksen esitys uudeksi jätelaiksi on tarkoitus antaa
helmikuussa 2020 ja uuden lainsäädännön on tarkoitus astua voimaan
ensi vuoden heinäkuussa.
Uusi lainsäädäntö tulee asettamaan nykyistä tarkempia vaatimuksia mm.
muovipakkausten erilliskeräysverkostolle. Lainsäädännön valmistelutyön
yhteydessä tulee harkittavaksi myös mahdolliset lainsäädännössä
asetettavat valtakunnalliset vähimmäisvelvoitteet jätteiden
erilliskeräykselle kiinteistöiltä. Tällöin kunnallisissa
jätehuoltomääräyksissä olisi mahdollista asettaa valtakunnallista tasoa
tiukempia erilliskeräysvelvoitteita. Myös tuottajien ja kuntien yhteistyöstä
pakkausjätteen keräyksessä tullaan säätämään nykyistä tarkemmin.
Muovipakkausten tämän hetkinen keräys Tampereen seudulla
Muovin erilliskeräys on alkanut vasta vuonna 2016, mutta kiinnostus
muovin erilliskeräykseen on kasvanut nopeasti. Tällä hetkellä muovia
kerätään Tampereen alueella 19 Rinki-ekopisteellä. Ekopisteiden tämän
hetkinen määrä perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tuottajat
eivät ole tällä hetkellä järjestäneet muovipakkausten kiinteistöittäistä
kuljetusta.
Keväällä 2018 toimialueella on käynnistetty kunnan järjestämä
täydentävä muovipakkausten kiinteistöittäinen kuljetus jätelain 35 §:n
mukaisesti. Toiminta käynnistyi aluksi kokeiluluonteisesti, mutta keräystä
laajennettiin nopeasti Tampereen kaupunkiseudun suuriin kiinteistöihin.
Tällä hetkellä muovinkeräyksen piirissä on noin 12 000 asukasta
Tampereen kaupunkiseudulla. Keräys perustuu vielä toistaiseksi
vapaaehtoisuuteen, koska yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräyksissä
ei ole velvoiterajoja hyötyjätteiden erilliskeräykselle.
Kerätyt muovipakkaukset hyödynnetään tällä hetkellä Fortum Waste
Solutions Oy:n Riihimäen muovinkierrätysprosessissa. Fortumin
muovinkierrätysprosessi pystyy tällä hetkellä kierrättämään sinne
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tuodusta muovista noin 75 %. Loppuosuus menee polttoon. Fortum on
perustamassa myös Tampereen Tarastenjärvelle materiaalien
kierrätyskeskuksen.
Toimeenpiteet muovinkeräyksen tehostamiseksi
Vuonna 2020 uudistuva lainsäädäntö tuo muutoksia muovipakkausten
erilliskeräykseen. Alueellinen jätehuoltolautakunta on varautunut
muovipakkausten erilliskeräykselle asetettujen vaatimusten
tiukentumiseen siten, että jätehuoltomääräysten päivitystyö on
käynnistetty lautakunnassa vuonna 2019. Päivitystyön yhteydessä
jätehuoltomääräyksiin lisätään hyötyjätteiden erilliskeräyksen
velvoiterajat kiinteistöille valtuustoaloitteen mukaisesti. Päivitystyön
aikana selvitetään mm., missä laajuudessa muovin kiinteistöittäin keräys
on järkevää toteuttaa asuinkiinteistöiltä, jotta ympäristöhyödyt pystytään
varmistamaan ja kuljetuskustannukset pitämään järkevässä suhteessa
kerättyyn muovimäärään nähden. Jätehuoltomääräysten päivittämisen
tueksi LCA Consulting Oy on toteuttanut Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n
toimeksiannosta muovipakkausten jätehuollon ja kierrätyksen
elinkaaritarkastelun (LCA). Tarkastelu on toteutettu, jotta erilliskeräyksen
laajentumista koskeva päätös pystytään tekemään ympäristövaikutukset
huomioiden. Tämä tukee myös piakkoin valmistuvan kuntien yhteisen
jätestrategian päämääriä.
Kiinteistökohtaisen muovinkeräyksen jätemaksuista määrätään
jätehuoltoviranomaisen hyväksymässä jätetaksassa. Vuoden 2019
jätetaksassa muovinkeräys- ja kuljetushinnat laskivat vuoteen 2018
verrattuna. Tämä osaltaan tukee muovin erilliskeräykseen
kannustamista. Jätetaksassa asetettu muovinkeräyksen ja -kuljetuksen
hinta on tällä hetkellä kustannusvastaava lainsäädännön ja jäteyhtiön
osakassopimuksen velvoittamana.
Yleisesti ottaen muovin erilliskeräys lisää merkittävästi jätehuollon
järjestämisen kustannuksia, ja lisäkustannukset kasvavat voimakkaasti
mitä pienempiin kiinteistöihin keräys ulotetaan. Jätetaksalla on kuitenkin
mahdollista kannustaa jätteiden erilliskeräykseen siten, että
kierrätettävistä jätteistä peritään suhteessa pienempää maksua kuin
energiana hyödynnettävistä jätteistä. Suomen ympäristökeskus ja
Ympäristöministeriö yhteistyössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa
ovat selvittäneet erilliskeräyksen tehostamista taloudellisin kannustimin.
Jätehuoltolautakunta seuraa hanketta ja sisällyttää hyviksi havaittuja
käytäntöjä jätetaksaan tarpeen mukaan.
Jätteiden erilliskeräyksellä tuetaan ympäristönsuojelua, kestävää
kehitystä ja kiertotaloutta. On kuitenkin tärkeä muistaa, että uusilla
tuotteilla on pystyttävä vähentämään neitseellisten raaka-aineiden
käyttöä, ja että tuotteilla on markkinoilla aito kysyntä. Tehostunut
erilliskeräys ei myöskään saa aiheuttaa enempää ympäristöhaittoja kuin
materiaalista saadaan hyötyä. Tämän vuoksi muovin kierrätyksessä on
tärkeää säilyttää kokonaisuuden hallinta.
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Koska kyseessä on suhteellisen uusi erilliskerättävä jätejae,
muovijätteiden erilliskeräyksen tehostaminen vaatii vielä runsaasti
tutkimustyötä. Oriveden kaupungin taajama-alueella käynnistyy
kesäkuussa 2019 valtakunnallisesti merkittävä pilottihanke, jonka
tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia nostaa yhdyskuntajätteen
kierrätysastetta muovien keräyksen osalta. Pilottihankkeessa
kotitalouksilta kerätään pakkausmuovijätteet ja muut muovijätteet
samaan keräysastiaan kiinteistökohtaisesti. Hanke toteutetaan
yhteistyössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja muovipakkausten
tuottajayhteisö Suomen Uusiomuovi Oy:n kanssa.
Valtuustoaloitteessa esitetään muun ohella, että muovinkeräyspisteitä
tulisi lisätä niin, että jokaisella kuntalaisella olisi vain kävelymatka
lähimmälle muovinkeräysastialle. Uudistuva jätelainsäädäntö lisännee
Rinki Oy:n ylläpitämien ekopisteiden määrää nykyisestä.
Valtuustoaloitteessa esitetyn toiveen toteutuminen tarkoittaisi kuitenkin
käytännössä, että muovipakkausten keräystä tulisi laajentaa merkittävästi
tuottajien ylläpitämien ekopisteiden ohella myös Pirkanmaan Jätehuolto
Oy:n ylläpitämiin ekopisteisiin. Ekopisteverkoston laajentamisella ei
kuitenkaan pystytä keräämään kierrätystavoitteiden saavuttamista
edellyttävää muovimäärää, vaan muovipakkausten tuottajayhteisö,
Suomen Uusiomuovi Oy katsoo, että kiinteistökohtainen keräys palvelee
parhaiten kierrätystavoitteiden saavuttamista. Muovinkeräys alueellisilla
keräyspisteillä on myös tuonut mukanaan alueiden roskaantumista, joten
keräyksen laajentamiseen tässä mittakaavassa on suhtauduttava
varovaisesti.
Kiinteistökohtaisen muovinkeräyksen laajentamisen ohella tällä hetkellä
kuitenkin selvitetään muovinkeräyksen vastaanoton laajentamista
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ylläpitämille jäteasemille. Lisäksi Nokian
kaupungin alueella käynnistyy kesäkuussa 2019 pilottihanke, jossa
testataan ns. korttelikeräyksen toimivuutta. Korttelikeräyksellä
tarkoitetaan lähellä kotia sijaitsevaa asukkaiden yhteistä keräyspistettä,
jossa lajitellaan eri jätelajeja. Hankkeen tavoitteena on kerätä kokemuksia
uudenlaisesta jätteiden keräystavasta. Tavoitteena on erityisesti saada
tietoa siitä, voidaanko jätteiden kierrätystä edistää keräystapaa
muuttamalla ja samalla vähentää keräystyöhön liittyviä
ilmastovaikutuksia.
Muovinkeräystä tehostetaan ensisijaisesti jätehuoltomääräyksiin
asetettavilla kiinteistökohtaisen keräyksen velvoiterajoilla sekä jätetaksan
kannustavuudella. Myös jätteiden lajittelua ja kierrätystä koskevaa
tiedotusta ja neuvontaa on tärkeää lisätä. Alueellinen
jätehuoltolautakunta seuraa lainsäädännön uudistustyötä,
muovinkeräyksen pilottihankkeiden tuloksia sekä lainsäädännön
muutoksesta johtuvan muovinkeräysverkoston laajenemista
toimialueellaan. Mikäli muovipakkausten keräysverkosto koetaan
jätehuoltomääräysten päivittämisen ja jätelainsäädännön vaatimusten
muuttumisen jälkeen riittämättömäksi, asiaa tarkastellaan tarpeen
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mukaan uudelleen yhdessä muovipakkausten tuottajayhteisön ja
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa.
Tiedoksi
kh
Liitteet

1 Valtuustoaloite
2 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n lausunto
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§ 34
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan
käsiteltäväksi.
Perustelut
Alueelliselle jätehuoltolautakunnalle on saapunut seuraavat
viranhaltijapäätökset:
- Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös jätemaksua koskevasta
valituksesta
- Länsi- ja Sisä -Suomen aluehallintoviraston vastaus
jätehuoltolautakunnan kokoonpanoa ym. toimintaa koskevan kantelun
johdosta
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Muutoksenhakukielto
§21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §34
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

