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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§2
Läsnäolo- ja puheoikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Alueellisen jätehuoltolautakunnan
kokouksissa Tampereen kaupungin ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari
Kankaalalle, Parkanon kaupungin ympäristötarkastaja Meri Koskiselle ja
Kangasalan kaupungin ympäristötarkastaja Heini Tanskaselle.
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§3
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Anne Tervo ja Miisa Karjalainen
(varalle Sinikka Lampinen).
Perustelut
Pöytäkirjan tarkastus Keskusvirastotalossa viimeistään maanantaina
25.2.2019.
Jos pöytäkirjantarkastajaksi esitettävä tietää olevansa estynyt silloin
suorittamasta tarkastusta tai tietää joutuvansa poistumaan tästä
kokouksesta ennen sen päättymistä, on siitä ilmoitettava.
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§4
Ajankohtaiset asiat
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 Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.
sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Ajankohtaiskatsaus merkitään tiedoksi.
Perustelut
Jätehuoltoinsinööri Anu Toppilan katsaus ajankohtaisiin asioihin:
Kiertotalous nyt- Miten Suomi saavuttaa yhdyskuntajätteen
kierrätystavoitteet?- tilaisuuden yhteenveto, Anu Toppila
Yhteenveto jätehuoltoviranomaisen toteuttamasta lieteseurannasta
vuonna 2018, jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi
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§5
Luonnos jätestrategiaksi vuoteen 2025
TRE:1191/00.01.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Toppila
Valmistelijan yhteystiedot
Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.
sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Luonnos toimialueen jätestrategiaksi vuoteen 2025 hyväksytään liitteen 1
mukaisena jatkotyöskentelyä varten.
Toimialueen kunnilta ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta sekä
Pirkanmaan ELY-keskukselta pyydetään lausuntoa
jätestrategialuonnoksesta 30.4.2019 mennessä.
Perustelut
Yleistä jätestrategiasta
Kun jätehuollon palvelu- ja viranomaistehtäviä hoidetaan yhdessä laajalla
toimialueella, tarvitaan kuntien yhteistä näkemystä siitä, millaisin
periaattein jätehuoltoa kehitetään tulevina vuosina. Jätestrategia
määrittelee yhteistoiminnan kannalta ne välttämättömät asiat, joiden
perusteella kaikki kunnalliset osapuolet sitoutuvat jätehuoltoa
kehittämään. Jätestrategiassa määritellään yhteisesti toteutettavan
jätehuollon visio, päämäärät ja tavoitetila. Näin jätehuoltoa voidaan
kehittää suunnitellusti ja pitkäjänteisesti koko toimialueella. Jätestrategia
on kunnille myös väline ohjata kuntien omistamaa jäteyhtiötä,
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:tä. Myös kuntien asukkaat hyötyvät koko
alueelle avoimesti linjatuista jätehuollon kehittämisperiaatteista ja siitä,
että jätehuoltoa kehitetään koko alueella johdonmukaisesti.
Toimialueen kuntien edellinen yhteinen jätestrategia valmistui vuonna
2003. Edellisessä jätestrategiassa on määritelty kuntien yhteisiä
päämääriä ja toimenpiteitä jätehuollon toteuttamiseksi ja kehittämiseksi
enintään vuoteen 2020 saakka. Muuttunut toimintaympäristö kuten
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tiukentunut jätelainsäädäntö, kiristyvät materiaalikierrätystavoitteet ja
muuttuneet jätteenkäsittelymenetelmät ovat luoneet ilmeisen tarpeen
toimialueen jätestrategian uudistamiselle.
Jätestrategian valmistelu ja päätöksenteko
Jätestrategian uudistustyö käynnistettiin vuonna 2017 ja sitä on
valmisteltu laajassa yhteistyössä. Työhön on osallistettu vuosien 2017-
2018 aikana alan asiantuntijoita, kuntien edustajia, viranomaisia,
päättäjiä ja kuntalaisia järjestämällä työpajoja, keskustelutilaisuuksia ja
muita vuorovaikutteisia tilaisuuksia. Lisäksi työn tueksi on teetetty useita
kyselytutkimuksia, joilla on selvitetty mm. kuntalaisten näkemyksiä
jätehuoltopalveluista ja niiden järjestämisen periaatteista. Osallistamisen
muotoja on kuvattu yksityiskohtaisemmin liitteenä 2 olevassa
jätestrategian nykytilakuvauksessa ja perustelumuistiossa. Lisäksi
internetissä on ollut kuntalaisille avoinna palautekanava jätestrategiaa
koskevien mielipiteiden jättämiseksi.
Jätestrategian valmistelutyötä ovat koordinoineet alueellinen
jätehuoltolautakunta sekä jäteyhtiön asiantuntijat. Ohjausryhmä, jossa
on ollut jätehuoltoviranomaisen, jäteyhtiön ja Tampereen kaupungin
edustajat, on ohjannut ja seurannut työn käytännön toteuttamista.
Päätöksenteko jätestrategiasta kuuluu kunnille. Kuntien näkemysten
vahvistamiseksi kunnille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä
jätestrategialuonnoksesta. Samoin valvontaviranomaisia, eli kuntien
ympäristönsuojeluviranomaisia ja Pirkanmaan ELY-keskusta on
perusteltua konsultoida jätestrategialuonnoksesta.
Toimialueen kuntien ja valvontaviranomaisten kuulemisen jälkeen
jätehuoltolautakunnalle tuodaan käsiteltäväksi ehdotus jätestrategiaksi
vuoteen 2025 saakka. Lautakuntakäsittelyn jälkeen jätestrategia
lähetetään kuntien toimielimille käsiteltäväksi, jotta kunnat vahvistaisivat
sitoutumisensa yhteiseen jätestrategiaan.
Luonnos uudeksi jätestrategiaksi vuoteen 2025
Nyt käsittelyssä on luonnos uudeksi toimialueen jätestrategiaksi. Se
perustuu yleisesti tunnistettuihin toimintaympäristön muutostekijöihin ja
se koskee kunnan vastuulle kuuluvaa jätehuoltoa. Jätestrategian
esitetään ulottuvan vuoteen 2025 saakka. Uudistettu jätestrategia korvaa
vuonna 2003 laaditun toimialueen kuntien yhteisen jätestrategian.
Jätestrategia koostuu kahdesta dokumentista: varsinaisesta
jätestrategiasta, joka on laadittu lyhyeen ja tiiviiseen muotoon.
Jätestrategialuonnos on esitetty liitteessä 1. Tämän lisäksi jätestrategiaan
liittyy jätehuollon nykytilakuvaus ja perustelumuistio (liite 2), jossa on
kuvattu laajemmin mm. nykyistä toimintaympäristöä ja sen
muutostekijöitä, jätestrategian laatimisprosessia sekä valittuja
strategisia periaatteita ja tavoitteita.
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Jätestrategialuonnos koskee Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen,
Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon,
Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (Suodenniemen ja
Mouhijärven osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kuntia.
Lähtökohtana on, että jätestrategian periaatteet jätehuollon
järjestämiseksi ja kehittämiseksi huomioitaisiin vastuutoimijoiden omissa
strategioissa, ohjelmissa ja toiminnan suunnittelussa. Näissä
määriteltäisiin strategiaa yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja
mittarit asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Jätestrategian toteutumista seurataan vuosittain ja seurantatiedot
raportoidaan toimialueen kuntiin.
Visio, tavoitteet ja toimenpiteet
Jätestrategiassa on asetettu seuraava tulevaisuuden kuva eli visio: ”
Tutkitusti parasta jätehuoltoa ympäristölle ja asukkaalle". Vuoteen 2025
mennessä alueella on laadukas jätehuoltojärjestelmä, joka palvelee
joustavasti ja motivoi asukkaita. Jätehuolto järjestetään ja sitä kehitetään
avoimessa yhteistyössä eri toimijoiden kesken etusijajärjestys
huomioiden ja ympäristöhyödyt varmistaen.
Jätestrategiassa on määritelty kolme periaatetta, joita noudattamalla
saavutetaan vision mukainen tavoitetila:
Ympäristöhyödyt varmistaen,
Asukasta osallistaen ja
Yhteistyöllä eteenpäin.
Ympäristöhyötyjen varmistamisella tavoitellaan sitä, että
jätehuoltopalvelut järjestetään ja niitä kehitetään siten, että
lainsäädännön tiukentuviin kierrätysvaatimuksiin pystytään vastaamaan.
Vaatimuksiin vastataan mm. nostamalla hyötyjätteiden
talteenottoastetta, parantamalla asukkaille tarjottavia palveluja ja
lisäämällä niiden käyttöastetta. Jätehuollon järjestämistä ja kehittämistä
koskevat päätökset tehdään aina ympäristövaikutukset huomioiden ja -
hyödyt varmistaen.
Asukkaan osallistamisella tavoitellaan sitä, että kaikille asukkaille
turvataan asianmukaiset jätehuoltopalvelut, jotka vastaavat
saavutettavuudeltaan, laadultaan ja käytettävyydeltään asukkaiden
odotuksia. Asukkaat ovat strategiajakson päätyttyä tietoisia jätteiden
lajittelun merkityksestä sekä ympäristöhyödyistä ja toisaalta myös
jätehuollon rasitteesta sekä taloudellisista vaikutuksista.
Yhteistyötä koskevalla strategisella periaatteella pyritään vaikuttamaan
siihen, että jätehuoltoyhteistyö on sujuvaa ja avointa jätehuollon
toimijoiden ja asukkaiden välillä. Tavoitteena on myös, että jätehuollon
toimijat ymmärtävät kuntien, jäteyhtiön ja viranomaisten tehtävät ja
vastuut, ja niistä osataan viestiä selkeästi. Lisäksi yhteistyöllä pyritään
vaikuttamaan siihen, että päätöksiä tehdään toimialueella tietopohjaisesti
ja yhteistä ymmärrystä lisäten.
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Jätestrategian tärkein osuus on yksityiskohtaisempia tuloksia ja
toimenpiteitä kuvaavat taulukot. Tuloksiin on nostettu esille esimerkiksi
hyötyjätteiden lajittelun tehostuminen, jätehuollon ympäristövaikutusten
väheneminen sekä asukkaiden lajittelumotivaation ja jätehuoltoa
koskevan tietoisuuden lisääntyminen. Jätehuoltoyhteistyön osalta
tuloksiin on nostettu esille mm. se, että alueellinen asiantuntemus
jätehuollosta on vahvistunut. Yksityiskohtaisemmat toimenpiteet
tavoitteiden saavuttamiseksi on vastuutettu pääsääntöisesti kunnallisille
toimijoille. Jätestrategian perustelumuistiosta käy lyhyesti ilmi myös se,
miten kunkin toimenpiteen toteutumista seurataan.
Tiedoksi
Toimialueen kunnat, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset,
Pirkanmaan ELY-keskus
Liitteet

1 Liite 1 Luonnos jätestrategiaksi vuoteen 2025
2 Liite 2 Jätestrategian nykytilakuvaus ja perustelumuistio
3 Liite 3 Lausuntopyyntö kunnille jätestrategialuonnoksesta
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§6
Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelyhintojen yhtenäistäminen
TRE:8746/02.04.03/2017
Valmistelija / lisätiedot:
Jani Suoniemi
Valmistelijan yhteystiedot
Jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, puh. 040 596 4737, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.
sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Liitteenä 1 oleva ehdotus sako-ja umpikaivolietteiden käsittelyhintojen
yhtenäistämiseksi hyväksytään jatkotyöskentelyä varten.
Toimialueen kunnilta pyydetään lausuntoa ehdotuksesta 30.4.2019
mennessä.
Perustelut
Asian valmistelun taustaa
Sako- ja umpikaivolietteen käsittelyhinnoissa on kunnittain merkittäviä
eroja. Tämä on kuntalaisten yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista,
koska voimassa olevan jätetaksan mukaan lietteen käsittelymaksu
määräytyy kiinteistön sijaintikunnan jätevedenpuhdistamon tai
jätehuoltoviranomaisen hyväksymän muun vastaanottopaikan
vastaanottohinnoittelun perusteella. Sako- ja umpikaivolietteiden
käsittelytaksojen yhtenäistäminen on perusteltua toimialueen
kuntalaisten tasavertaisen kohtelun vuoksi. Kunnallisessa
lietteenkuljetuksessa noudatetaan jo yhtenäistä kuljetushintaa koko
toimialueella.
Sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksujen kehitystyö on käynnistetty
vuonna 2017 jätehuoltoviranomaisen 22.3.2017 (§ 5) tekemän päätöksen
mukaisesti. Kehitystyötä varten toimialueen kunnilta on pyydetty
lausuntoja sako- ja umpikaivolietteen käsittelykustannusten
muodostumisesta. Antamissaan lausunnoissa kunnat ovat tuoneet esille
lietteiden käsittelykustannuksia aiheuttavina tekijöinä lieteasemien,
vedenpuhdistuslaitosten ja siirtoviemärien rakentamisinvestoinnit ja
käyttökustannukset. Rakentamisinvestointeja syntyy kuljettajien
rekisteröintijärjestelmistä, lieteasemista, puhdistamoiden lietealtaista ja
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lietteenkuivatusjärjestelmistä. Käyttökustannuksia ovat mm. lietteen
siirtopumppaus, lieteasemilla välppään ja hiekanerottimeen kertyvän
jätteen poistaminen ja sen jätemaksut, sähkö- ja lämmityskulut,
lietteenkuivatuksen kulut, vesihuoltolaitoksen analyysit, erilaiset
asiantuntijakulut sekä huolto- ja korjauskulut.
Osana kehitystyötä jätehuoltoviranomainen on järjestänyt tapaamisen
kuntien vesilaitosten edustajien kanssa. Lisäksi lietejätehuollon
kehittämiseksi on perustettu kuntajohtajien nimeämä työryhmä, jossa on
Tampereen ja Ikaalisten vesilaitosten edustajat, Ylöjärven kaupungin ja
Hämeenkyrön kunnan teknisen toimen edustajat, toimialueen kuntien
yhteinen ympäristönsuojeluviranomaisen edustaja,
jätehuoltoviranomaisen edustajat sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n
edustaja. Ryhmän tarkoituksena on kehittää toimialueen lietejätehuoltoa
ja tuoda kehittämisehdotuksia jätehuoltolautakuntaan tiedoksi ja
päätettäväksi.
Asiasta jätettyjen lausuntojen ja tapaamisten pohjalta käy ilmi, että osalla
kunnista ja kuntien vesilaitoksista on kannatusta hintojen
yhtenäistämiselle. Kuntien vesilaitosten edustajat ovat toivoneet, että
jätehuoltolautakunta tekisi pohjaesityksen kunnille ja kuntien
vesilaitoksille lietteen käsittelytaksaksi. Asiaa on käsitelty
jätehuoltolautakunnassa 13.9.2017 (§ 15), jolloin oheismateriaalina oleva
ehdotus sako- ja umpikaivolietteiden käsittelyhintojen yhtenäistämiseksi
on hyväksytty jatkotyöskentelyä varten. Ehdotuksesta on tämän jälkeen
pyydetty toimialueen kuntien lausuntoja. Monessa kunnan lausunnossa
lietetaksojen yhtenäistämistä koskevaa taksaehdotusta toivottiin
selkeytettävän ja yksinkertaistettavan.
Ehdotus lietteiden käsittelyhintojen yhtenäistämiseksi
Nyt käsittelyssä on uusi, päivitetty ehdotus sako- ja umpikaivolietteiden
käsittelyhintojen yhtenäistämiseksi (liite 1). Ehdotuksen kehitystyötä on
tehty kuntien lausuntojen jälkeen lietejätehuollon
kehittämistyöryhmässä. Ehdotusta on kuntien toiveiden mukaisesti
yksinkertaistettu ja ehdotettuja käsittelyhintoja on päivitetty vuoden 2019
muuttuneiden sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottomaksujen
perusteella.
Ehdotus perustuu kuntien ja vesilaitosten antamiin lausuntoihin
käsittelyhintojen kustannusvastaavuudesta. Lisäksi ehdotuksessa on
huomioitu kuntien lausunnoissa esiintuomat seikat siitä, että kuntien
sako- ja umpikaivolietteen käsittelyhinnoilla on erilaisia
kustannusrakenteita. Toimialueella on myös käytössä erikokoisia ja eri-
ikäisiä jätevedenpuhdistamoita, joiden kustannusrakenne on erilainen.
Edellä mainitun perusteella koko toimialueelle ei ole mahdollista määrätä
ainoastaan yhtä yhtenevää hintaa.
Lietteen käsittelytaksojen yhtenäistämisehdotuksessa on kolme erilaista
taksaluokkaa. Kuntien vesilaitokset voivat harkintansa mukaan ottaa
käyttöönsä kaksi tai kolme erilaista hintaluokitusta erilaisille jätevesille.
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Näitä ovat sako- ja pienpuhdistamoliete, umpikaivoliete sisältäen WC- ja
pesukonevedet ja harkinnan varaisesti kolmas jätevesiluokka
umpikaivolietteelle, joka sisältää kiinteistön kaikki jätevedet. Ehdotuksen
taksaluokat (1, 2 tai 3) on muodostettu siten, että vuonna 2019 voimassa
olevista lietteen käsittelyhinnoista (liite 2) on ehdotukseen valittu
hinnaltaan edullisempi taksaluokka (taksaluokka 1), keskiarvohinta
(taksaluokka 2) sekä voimassa olevien hintojen kalleinta maksuluokkaa
edustava hinta (taksaluokka 3). Kuntien toivotaan sako- ja
umpikaivolietteen vastaanottohintoja määrittäessään valitsevan
vastaanottohinnat joko taksaluokkaan 1,2 tai 3 perustuen. Luonnoksen
periaatteena on tarjota mahdollisuus kohtuullisille muutoksille lietteen
käsittelyhinnoissa jokaisessa kunnassa samalla varmistaen sen, että hinta
on jatkossakin kustannusvastaava.
Ehdotuksessa on harkinnanvarainen erillinen hintaluokka
umpikaivolietteelle, joka sisältää kiinteistön kaikki jätevedet.
Vastaanottohinnaksi on ehdotettu kunnan viemäriverkoston jäteveden
käsittelyhinta + 10 %. Tämä on nähty tarpeelliseksi erityisesti niiden
kiinteistöjen osalta, jotka sijaitsevat sellaisilla alueilla, joissa jätevesiä ei
saa johtaa maahan. Toimialueella on useita kuntia, jotka sijaitsevat
pohjavesialueella ja lisäksi alueella on runsaasti asutusta vesistöjen
läheisyydessä. Kaikki kiinteistön jätevedet sisältävä umpikaivoliete on
muilta osin verrattavissa viemäriverkoston jätevesiin, mutta ainoastaan
lietteen ikä voi olla vanhempaa tyhjennysvälistä riippuen. Umpikaivoliete
myös vastaanotetaan sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottoasemalla,
jonka ylläpidosta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Tästä johtuen
kaikki jätevedet sisältävästä umpikaivolietteestä on perusteltua periä 10
%:lla korotettua taksaa viemäriverkoston jätevesien käsittelystä
perittävään taksaan verrattuna.
Asian jatkokäsittely ja jätehuoltoviranomaisen toimivalta asiassa
Sako- ja umpikaivolietteet ovat jätelain (646/2011) mukaista jätettä.
Jätehuoltolautakunnan on hyväksyttävä jätetaksa sako- ja
umpikaivolietteille siltä osin kuin lietteet kuuluvat kunnan
jätehuoltojärjestelmään. Taksassa määritellään mm. lietteiden
käsittelymaksujen perusteet. Käsittelymaksut yksittäisille kiinteistön
haltijoille määrätään jätetaksan mukaisesti. Kunnan järjestämässä
lietteenkuljetuksessa Pirkanmaan Jätehuolto Oy laskuttaa asukkaita
lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti lietteen kuljetuksesta ja
käsittelystä sekä tilittää lietteen käsittelymaksut kuntien vesilaitoksille
niiden asettaman vastaanottohinnan mukaisesti. Nokian kaupungin
alueella yksityiset kuljetusyrittäjät vastaavat lietteen käsittelymaksujen
perimisestä asiakkailta ja maksujen tilittämisestä kuntien vesilaitoksille.
Toimialueen kunnille on tarpeen varata vaikutusmahdollisuus lietteiden
käsittelymaksujen yhtenäistämistä koskevasta ehdotuksesta, koska
ehdotusta on olennaisesti muutettu edellisen käsittelyn (25.10.2017)
jälkeen. Kuntien lausuntojen jälkeen esitys tuodaan vielä käsiteltäväksi
jätehuoltolautakuntaan. Kuntien vesilaitosten sako- ja
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umpikaivolietteiden vastaanottohintojen toivotaan jatkossa noudattavan
yhtenäisempää hinnoittelua. Lietteiden käsittelymaksut vahvistetaan
vuoden 2020 jätetaksan käsittelyn yhteydessä.
Tarkoituksena on, että aiempaa yhtenäisemmät hinnat otetaan käyttöön
koko jätehuoltolautakunnan toimialueella tai ainakin mahdollisimman
kattavasti vuoden 2020 alusta lähtien. Jos kuitenkin jokin kunta katsoo,
että kunnan vastaanottojärjestelyjen tai puhdistamon olosuhteiden
vuoksi millään em. hinnoista (taksaluokat 1, 2 tai 3) ei saada katettua
lietteistä aiheutuvia kustannuksia, on tässä kunnassa aiheutuvista
kustannuksista esitettävä jätehuoltolautakunnalle laskelma. Tämän
laskelman perusteella jätehuoltolautakunnan on mahdollista hyväksyä
yhtenäisistä hinnoista poikkeava käsittelytaksa yksittäistä kuntaa koskien.
Jatkossa kuntien jätevesihuollon edustajien kanssa on tarkoitus pitää
vuosittain yhteinen palaveri, jossa käydään läpi yhtenäisemmän
hinnoittelun toimivuutta ja korotuspaineita ottaen huomioon
kustannusten nousu ja sen, että tarvittavat kuntien investoinnit saadaan
katettua.
Tiedoksi
Toimialueen kunnat, kuntien vesilaitokset
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite 1 Ehdotus lietteiden käsittelymaksujen yhtenäistämiseksi
2 Liite 2 Sako-ja umpikaivolietteiden käsittelyhinnat 2019
3 Liite 3. Lausuntopyyntö kunnille lietteen käsittelytaksojen
yhtenäistämisestä
1 Oheismateriaali Jätehuoltolautakunnan aiempi ehdotus maksujen
yhtenäistämisestä 2017
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§7
Sisäisen valvonnan selonteko 2018
TRE:644/00.05.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Toppila
Valmistelijan yhteystiedot
Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.
sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Liitteenä oleva selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä merkitään
tiedoksi.
Perustelut
Hallintosäännön 85 §:n mukaan lautakunnat vastaavat tehtäväalueensa
sisäisen valvonnan ja riskienhalllinnan järjestämisestä, toimeenpanon
valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Lautakunnat raportoivat
kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessaan annettava arvio
merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä annettava
selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Selonteossa annetaan
tiedot siitä, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on
järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja
miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla
taloussuunnittelukaudella.
Lautakunnan selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio
merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ovat liitteinä.
Kokonaisarviona lautakunta lausuu, että sen sisäinen valvonta on
pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole
todettu.
Tiedoksi
Ritva Niemelä, sisainentarkastus@tampere.fi
Liitteet

1 Liite 1 Selonteko jätehuoltoyksikkö
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Alueellinen jätehuoltolautakunta, § 8, 19.02.2019
Vanhusneuvosto, § 17, 14.03.2018
§8
Tiedotusasiat
TRE:1489/05.00.01/2018
Alueellinen jätehuoltolautakunta, 19.02.2019, § 8
Valmistelija / lisätiedot:
Arja Kekäläinen
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.
sukunimi2@tampere.fi
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Vanhusneuvoston aloite ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi.
Perustelut
Vanhusneuvosto esitti aloitteenaan, että vanhusneuvoston kanta lain
edellyttämästi selvitettäisiin aina ennen kuin luottamuselimet tekevät
ikäihmisille merkittävissä asioissa päätöksiä ja että tämän kannan
selvittäminen tarvittaessa tehdään pyytämällä vanhusneuvoston edustaja
asiantuntijaksi kyseessä olevan asian käsittelyyn esimerkiksi
lautakuntaan. Hallintojohtaja on kirjeellään 8.1.2019 antanut aloitteeseen
vastauksen. Aloite ja siihen annettu vastaus ovat pykälän liitteinä.
Tiedoksi
Kirsi Nurmio/vanhusneuvosto
Liitteet

1 Vanhusneuvoston aloite
2 Vastaus vanhusneuvoston aloitteeseen

Vanhusneuvosto, 14.03.2018, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Nurmio Kirsi
Päätös
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Keskusteltiin aloitteesta ja päätettiin lähettää se kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi. Keskusteltiin myös siitä, tulisiko vanhusneuvostossa
vakituisesti tai tilanteen mukaan kutsuttuna olla paikalla
kaupunginhallituksen edustaja. Päätettiin palata tähän asiaan kun on aika
taas laatia vanhusneuvoston asettamispäätös. Tässä vaiheessa tyydyttiin
siihen, että esittelijäsihteeri pyytää apulaispormestari Johanna
Loukaskorpea paikalle vanhusneuvoston kokoukseen.
Päätösehdotus oli
Vanhusneuvosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
vanhusneuvoston kanta lain edellyttämästi selvitettäisiin aina ennen kuin
luottamuselimet tekevät ikäihmisille merkittävissä asioissa päätöksiä; ja
että tämä kannan selvittäminen tarvittaessa tehdään pyytämällä
vanhusneuvoston edustaja asiantuntijaksi kyseessä olevan asian
käsittelyyn esimerkiksi lautakuntaan.
Perustelut
Vanhusneuvosto teki jo vuonna 2013 kaupunginhallitukselle aloitteen
siitä, että vanhusneuvoston edustaja tulisi kutsua lautakuntien kokouksiin
paikalle silloin kun siellä käsitellään ikäihmisille merkittäviä asioita. Koska
vanhusneuvosto ei ole saanut aloitteeseensa vastausta, on syytä uskoa,
että aloitteen sisällön suhteen on jotain epäselvyyttä ja siksi
vanhusneuvosto tarkentaa nyt aloitteensa tarkoitusta.
Kuntalaki ja vanhuspalvelulaki edellyttävät, että luottamuselimet tietävät
vanhusneuvoston kannan ennen päätöksentekoaan ikäihmisille
merkittävissä asioissa. Tämän kannan selvittämiseen on monta keinoa.
Paras, mutta myös hitain ja eniten valmistelulta ennakointia vaativa,
keino on pyytää asiasta lausunto koko vanhusneuvostolta. Tampereen
vanhusneuvostolla on kuitenkin myös puheenjohtajistosta ja
esittelijäsihteeristä koostuva laatujaosto, joka voi tarpeen niin vaatiessa
antaa lyhyelläkin aikataululla lausunnon.
Joskus kuitenkin asiat valmistellaan luottamuselimeen hyvin nopealla
aikataululla tai niiden sisältöä ei haluta julkistaa ennen luottamuselimen
kokousta. Tällöin lautakunta tai muu poliittinen luottamuselin voi kutsua
kokoukseen paikalle kyseessä olevan pykälän ajaksi, ennen
päätöksentekovaihetta, asiantuntijaksi vanhusneuvoston edustajan, joka
yleensä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Luottamushenkilöt
voivat silloin selvittää vanhusneuvoston kannan paikan päällä, ennen
päätöksentekoa. Tällöin lain vaatimus täyttyy vaikka aikataulu ei ole
sallinut asian viemistä lausunnolle joko vanhusneuvoston tai laatujaoston
kokoukseen.
Tiedoksi
Johanna Loukaskorpi, Jouko Aarnio
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§9
Ilmoitusasiat
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 Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Asia merkitään tiedoksi.
Perustelut
Ajalla 1.1.-10.2.2019 jätehuoltoinsinööri on antanut
jätemaksumuistutuksia koskevia päätöksiä sekä jätehuoltomääräysten
poikkeamispäätöksiä seuraavasti:
Jätemaksumuistutuksia koskevat päätökset 41 kpl,
Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysvälin pidentämistä koskevat
päätökset 13 kpl,
Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysten keskeyttämistä koskevat
päätökset 33 kpl,
Jätehuoltovelvoitteiden poistoa koskevat päätökset 3 kpl,
Aluejätepisteen käyttöoikeutta koskevat päätökset 1 kpl.
Päätöksiä on annettu yhteensä 91 kpl.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9
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 §)

