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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 16.2.2021 kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi
16.02.2021

Jonna Koivumäki, pöytäkirjanpitäjä
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Perustelut
Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja
ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan
Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aki Tainio ja Sinikka Lampinen (varalle Ari
perämaa).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 15.2.2021.

Tampere
Alueellinen jätehuoltolautakunta

Pöytäkirja
10.02.2021

1/2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§3
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §:n Ajankohtaiskatsaus ajaksi
suunnittelija Minna Tjäderhane-Ojalalle.
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§4
Ajankohtaiskatsaus
TRE:840/00.01.03/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Toppila
Valmistelijan yhteystiedot
Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Ajankohtaiskatsaus merkitään tiedoksi.

Perustelut
Jätehuoltoinsinööri Anu Toppilan katsaus ajankohtaisiin asioihin:
Jätehuoltomääräysten luonnoksen esittely, Suunnittelija Minna
Tjäderhane-Ojala
Keskuspuhdistamon vaikutus sako- ja umpikaivolietteen
vastaanottoon, Jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi
Jätehuollon yhteistoiminta-alueen info- ja keskustelutilaisuus
29.1.2021, Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila.
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§5
Luonnos kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi 01.07.2021 alkaen
TRE:608/11.02.04/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Minna Tjäderhane-Ojala, Anu Toppila
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelija Minna Tjäderhane-Ojala, puh. 040 806 3559 ja
jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Luonnos kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi asetetaan julkisesti
nähtäville 17.2.-18.3.2021 toimialueen kuntien virallisille ilmoitustauluille.
Asianosaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta
18.3.2021 mennessä.
Toimialueen kunnilta, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta,
Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä pyydetään
lausuntoa jätehuoltomääräysten luonnoksesta 31.3.2021 mennessä.
Perustelut
Jätehuoltomääräysten taustaa
Jätelain (646/2011) 91 §:n mukaan kunta voi antaa jätelain täytäntöön
panemiseksi tarvittavia paikallisista oloista johtuvia määräyksiä alueensa
jätehuollon järjestämiseksi. Nämä paikalliset määräykset eli
jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelakia ja –asetusta ja ovat sitovia
määräyksiä toimialueella. Määräyksiä voidaan antaa jätelain mukaisesti
esimerkiksi syntypaikkalajitteluun, jätteiden vastaanottopaikkojen
järjestelyihin, keräykseen, kuljetukseen, pienimuotoiseen jätteen
käsittelyyn sen syntypaikalla, roskaantumisen ehkäisemiseen sekä
erilaisiin jätehuollon teknisiin vaatimuksiin liittyen.
Jätehuoltomääräyksistä päättää jätelain mukaisesti kunnan
jätehuoltoviranomainen eli alueellinen jätehuoltolautakunta.
Jätehuoltoviranomaisen määräysvalta jätehuoltomääräyksissä on rajattu
kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin
jätelain 32 §:n mukaisesti. Kunnan vastuulle kuuluvat asumisessa
syntyvien jätteiden ja kunnan omassa toiminnassa syntyneiden hallinto-
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ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteiden jätehuolto. Tämän lisäksi
kunnan vastuulle kuuluu saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon sekä
toissijaisen jätehuollon palveluiden järjestäminen. Määräykset
koskevatkin muuta toimintaa vain rajoitetusti, ja muita jätteitä ja
jätehuoltoa säätelee puolestaan jätelainsäädäntö.
Toimialueen ensimmäiset yhteiset kunnalliset jätehuoltomääräykset on
hyväksytty jätehuoltoviranomaisessa 14.5.2014 ja jätehuoltomääräyksiin
on tehty pieniä päivityksiä vuosina 2015 ja 2018.
Jätehuoltomääräysten valmistelu ja päätöksenteko
Voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä ehdotetaan päivitettäväksi
jätelakiin esitettyjen muutosten sekä aikaisempien määräysten
soveltamisesta saatujen kokemusten ja palautteen johdosta. Päivitystä on
valmisteltu jätehuollon viranomaistyönä yhteistyössä Pirkanmaan
Jätehuolto Oy:n ja toimialueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten
kanssa vuodesta 2019 alkaen. Lisäksi jätehuoltomääräysten valmistelua
ja niiden keskeisiä linjauksia on esitelty toimialueen kunnille jätehuollon
vuosittaisissa kehittämispalavereissa vuosina 2019 ja 2020.
Nyt käsiteltävänä on luonnos uusiksi kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi.
Luonnos koostuu yleisestä, periaatteita ja vastuita kuvailevasta osasta
sekä varsinaisesta määräysosasta. Lisäksi jätehuoltomääräysten
perustelumuistio avaa määräysten perusteita ja antaa soveltamisohjeita
käytännön tilanteisiin.
Jätehuoltomääräysten esitetään tulevan voimaan 1.7.2021 ja niillä
kumotaan aiemmin voimassa olleet jätehuoltomääräykset.
Jätehuoltomääräysten esitetään astuvan voimaan, vaikka niiden
hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.
Ennen jätehuoltomääräysten hyväksymistä luonnoksesta on pyydettävä
lausunnot jätelain 92 §:n mukaisesti. Lausuntopyynnöt on tarpeen
osoittaa toimialueen kunnille, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille,
Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle. Lisäksi
kuntalaisille ja muille asianosaisille on varattava vaikutusmahdollisuus
asiaan hallintolain 41 §:n mukaisesti ennen jätehuoltomääräysten
hyväksymistä. Vaikutusmahdollisuuksien varaamisen ja mahdollisten
muutosten jälkeen uudet kunnalliset jätehuoltomääräykset tuodaan
hyväksyttäväksi jätehuoltolautakunnalle.
Jätehuoltomääräyksiin esitettävät keskeisimmät muutokset kunnan
jätehuoltojärjestelmään liittymisessä
Jätehuoltomääräyksiin esitetään päivitettäväksi jo voimaan tulleet jätelain
(445/2018) muutokset kunnan jätehuollon järjestämisvastuussa. Kunnan
vastuu on rajattu pääosin vain asumisessa syntyviin jätteisiin. Lisäksi
kunnalla on vastuu sen omassa toiminnassa syntyvistä hallinto- ja
palvelutoiminnan yhdyskuntajätteistä. Edellä mainittujen ohella kunnan
vastuulle kuuluu saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon sekä
toissijaisen vastuun jätehuollon palveluiden järjestäminen. Määräyksissä
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on myös huomioitu jätelain toisen vaiheen (438/2019) täsmennys kunnan
toissijaisesta jätehuoltopalvelusta.
Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittymistä koskevassa luvussa
säännellään, miten kiinteistöjen on hoidettava jätelain 41 §:n mukainen
velvoite luovuttaa jätteet kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen
jätteenkuljetukseen tai aluekeräyspisteeseen. Kunnan
jätehuoltojärjestelmään liittymistä koskevia määräyksiä ehdotetaan
kokonaisuudessaan selkeytettäviksi. Lisäksi uusia määräyksiä ehdotetaan
lisättäväksi ja tarkennettavaksi mm. jätteiden putkikeräys- ja
lähikeräysjärjestelmiä koskien. Muutokset on koettu tarpeellisiksi
liittymiskäytäntöjen sekä niitä koskevien velvoitteiden selkeyttämiseksi.
Jätehuoltomääräyksiin esitettävät keskeisimmät muutokset jätteiden
erilliskeräysvelvoitteissa
Jätteiden keräämistä koskevassa luvussa säännellään sitä, mitä jätteitä
kiinteistöillä on kerättävä.
Ympäristöministeriössä on parhaillaan käynnissä jätelainsäädännön
uudistus. Se liittyy EU:ssa 2018 hyväksytyn jätesäädöspaketin
toimeenpanoon Suomessa. EU:n jätesäädöspaketin keskeisinä tavoitteina
on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. EU:n
jätedirektiivi asettaa mm. yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteiden
kierrätykselle uudet, nykyistä kunnianhimoisemmat tavoitteet.
Jätedirektiivi mm. edellyttää, että yhdyskuntajätteestä kierrätettäisiin 55
prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia
vuonna 2035. Muutokset on otettava huomioon kunnallisissa
jätehuoltomääräyksissä valtakunnallisesti asetettuihin
kierrätystavoitteisiin pääsemiseksi.
Edellä mainitun vuoksi voimassa olevien jätehuoltomääräysten jätteiden
erilliskeräysvelvoitteita ehdotetaan laajennettaviksi merkittävästi
nykyisestä. Jätehuoltomääräyksiin esitetään lisättäväksi uudet
erilliskeräysvelvoitteet koko toimialueelle pienmetallille, lasi-, kartonki- ja
muovipakkausjätteelle vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöille.
Lisäksi biojätteen erilliskeräysvelvoitetta esitetään tiukennettavaksi
nykyisestä. Biojätteen erilliskeräysvelvoite koskee jatkossa jokaista
asuinkiinteistöä yli 10 000 asukkaan taajamissa. Voimassa olevissa
jätehuoltomääräyksissä ainoastaan biojätteen erilliskeräys on ollut
pakollista vähintään 5 asuinhuoneiston kiinteistöillä. Muiden
kierrätettävien jätteiden erilliskeräys on perustunut vapaaehtoisuuteen.
Esitetyillä muutoksilla varaudutaan jätelainsäädännön tulevaan
uudistukseen, jossa mm. esitetään tiukennuksia jätteiden
erilliskeräysvelvoitteita koskien. Jatkossa jäteasetuksessa määrätään
jätteiden erilliskeräyksen velvoiterajoista asuinkiinteistöillä sekä hallinto-,
palvelu- ja elinkeinotoiminnassa. Jätehuoltomääräyksissä on mahdollista
uuden jätelain voimaantulon jälkeen määrätä enää tiukemmista tai
poikkeustapauksissa lievemmistä velvoiterajoista. Jätehuoltomääräyksiin
esitetyt erilliskeräyksen velvoiterajat vastaavat pääsääntöisesti
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uudistuvaan jätelainsäädäntöön suunniteltuja jätteiden erilliskeräyksen
vähimmäisvaatimuksia. Lainsäädännössä jätteiden
erilliskeräysvelvoitteen vähimmäisvaatimukset on suunniteltu
asetettavaksi yli 200 asukkaan taajamia koskeviksi, mutta
jätehuoltomääräyksissä kierrätettävien jätteiden velvoiterajat koskevat
koko toimialuetta kaikille asuinkiinteistöille asetettua biojätteen
erilliskeräysvelvoitetta lukuun ottamatta. Koko toimialuetta koskevat
velvoiterajat on katsottu tarkoituksenmukaiseksi mm. tulkinnallisten
epäselvyyksien ja hallinnollisen työn vähentämiseksi. Yli 10 000 asukkaan
taajamarajausta noudatetaan kuitenkin kaikkia kiinteistöjä koskevassa
biojätteen erilliskeräysvelvoitteessa, jotta keräyksen tehokkuus ja
ympäristöhyödyt pystytään varmistamaan.
Tämän lisäksi myös kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvien,
muiden kuin asuinkiinteistöjen erilliskeräysvelvoitteita esitetään
tiukennettavaksi. Voimassa olevien jätehuoltomääräysten
painoperusteisia erilliskeräysvelvoitteita esitetään tiukennettavaksi, ne
myös laajenevat koskemaan koko toimialuetta ja mukaan tulee uusi
velvoite muovipakkausten erilliskeräykselle. Erilliskeräysvelvoitteet on
asetettu kiinteistöille siten, että erilliskeräys on järjestettävä aina, kun
kiinteistöllä syntyy kyseistä jätelajia yli säännöksessä mainitun kilorajan
viikossa. Erilleen kerättävät jätelajit ovat samat kuin asuinkiinteistöillä
erilliskerättävät jätteet. Myös näillä erilliskeräysvelvoitteilla varaudutaan
jätelainsäädännön muutokseen. Säännöksessä asetetut painoon
perustuvat velvoiterajat vastaavat uudistuvan jätelainsäädännön
jätteiden erilliskeräyksen vähimmäisvaatimuksia. Velvoiteraja on
kuitenkin asetettu koskemaan koko toimialuetta asuinkiinteistöjen
velvoiterajojen tavoin.
Erilliskeräysvelvoitteet astuvat voimaan toimialueella porrastetusti
alueittain ja jätelajeittain. Lasipakkausten ja pienmetallin keräys on
toteutettava Tampereella viimeistään 1.9.2021 ja muissa toimialueen
kunnissa viimeistään 1.4.2022 mennessä. Vastaavat siirtymäajat koskevat
myös biojätteen erilliskeräyksen järjestämistä niillä yli 5 asuinhuoneiston
kiinteistöillä, joille biojätteen keräysalue ei ole aiemmin
toimialueella ulottunut. Kartonki- ja muovipakkausten keräys on
toteutettava Tampereella viimeistään 1.9.2022 ja muissa kunnissa
viimeistään 1.4.2023 mennessä. Biojätteen osalta erilliskeräys on
toteutettava kaikilta asuinkiinteistöiltä yli 10 000 asukkaan taajamissa
koko toimialueella viimeistään 1.9.2023 mennessä. Muiden kuin
asuinkiinteistöjen erilliskeräysvelvoitteiden esitetään astuvan voimaan
koko toimialueella viimeistään 1.7.2022 mennessä. Siirtymäajat
tarkoittavat, että jätteiden erilliskeräys on aloitettava kiinteistöillä
viimeistään jätehuoltomääräyksissä asetettuihin määräaikoihin
mennessä.
Riittävät siirtymäajat on katsottu tarpeelliseksi, jotta kiinteistöt voivat
varautua muutosjärjestelyjen kustannuksiin ja tehdä tarvittavat
muutokset kiinteistöjen jätetiloihin tai keräyspisteille. Riittävillä,
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portaittain voimaan astuvilla siirtymäsäännöksillä on myös pyritty
varmistamaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelun ja logistiikan
toimivuus jätehuollon muutosten keskellä.
Jätelain mukaisesti kunnallinen jäteyhtiö huolehtii sekajätteen ja
biojätteen lisäksi erilliskerättävän pakkausjätteen kiinteistöittäisen
kuljetuksen järjestämisestä toimialueella.
Erilliskeräysvelvoitteiden tiukentamisen taustalla on jätelain uudistukseen
varautumisen ohella myös valtakunnallinen jätesuunnitelma sekä
jätedirektiivin asettamat uudet yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet.
Kansallisen jätelainsäädännön valmistelutyön yhteydessä on todettu, että
erityisesti biojätteen ja muovipakkausjätteen keräyksen tehostaminen on
avainasemassa tiukentuviin kierrätystavoitteisiin pääsemisessä.
Hyötyjätteille annettavilla erilliskeräysvelvoitteilla edistetään lisäksi
etusijajärjestyksen toteutumista, sillä niiden avulla jätteiden lajittelusta
tehdään asukkaille vaivatonta. Erilliskeräysvelvoitteiden avulla
vaikutetaan myös energiahyötykäyttöön ohjautuvan sekajätteen
koostumukseen. Biojäte, lasi ja metalli aiheuttavat haittoja
energiahyödyntämisessä, minkä vuoksi nämä jätelajit tulisi saada
kerättyä mahdollisimman kattavasti erilleen.
Jätehuoltomääräyksiin esitettävät keskeisimmät muutokset jäteastioissa ja
niiden tyhjennysväleissä
Jäteastioita koskien jätehuoltomääräyksissä säännellään sitä, millaisia
jäteastioita kiinteistöllä voidaan käyttää jätteiden keräykseen, miten
jäteastiat saadaan täyttää ja miten ne on tyhjennettävä.
Jätehuoltomääräyksiin esitetään päivitettäväksi jo olemassa oleva
toimintatapa siitä, että jäteyhtiö toimittaa kiinteistölle käsin siirreltävän
jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastian, mikäli olemassa oleva astia
on jätehuoltomääräysten vastainen tai ei muutoin täytä esim.
turvallisuusvaatimuksia. Samalla jäteastioiden värikoodeista luovutaan ja
jäteastioissa siirrytään käyttämään jätelajien nimitarroja tai -kylttejä.
Jätehuoltomääräyksissä esitetään myös pikakonteista luopumista
jätehuoltomääräysten mukaisina keräysvälineinä vuoden 2021 loppuun
mennessä. Muutosta esitetään työturvallisuussyistä.
Jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti riittävän tiheillä
tyhjennysväleillä, jottei jätteistä aiheudu haittoja ja jottei niitä ohjaudu
epäasianmukaiseen käsittelyyn jäteastioiden ylitäytön vuoksi. Jätteiden
erilliskeräyksen lisääntyessä jätehuoltomääräyksissä pyritään
mahdollistamaan nykyistä joustavammat seka- ja biojäteastioiden
tyhjennysvälit. Jos kiinteistöllä lajitellaan biojäte erikseen, sekajäteastian
pisimmäksi mahdolliseksi tyhjennysväliksi esitetään 8 viikkoa nykyisen 6
viikon sijaan. Myös biojäteastian enimmäistyhjennysvälejä esitetään
pidennettäväksi nykyisestä. Jatkossa käsin siirreltävistä, pyörällisistä
jäteastioista biojäte on kesäaikaan tyhjennettävä vähintään 2 viikon
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välein ja talviaikaan vähintään 4 viikon välein. Voimassa olevien
jätehuoltomääräysten mukaan biojäteastia on tällä hetkellä tyhjennettävä
kesäaikaan viikon välein ja talviaikaan vähintään kahden viikon välein.
Erityisesti biojätteen keräysvälineen tyhjennysväliä harventamalla
voidaan vähentää jätteenkuljetuksista aiheutuvia ympäristövaikutuksia.
Sekajätteen osalta enimmäistyhjennysvälin pidentämisen tavoitteena on
huomioida eri jätelajien erilliskeräyksen lisääntyminen ja sen myötä
tapahtuva sekajätteen määrän vähentyminen kiinteistöillä.
Uutena asiana jätehuoltomääräyksiin esitetään 8 viikon
enimmäistyhjennysväliä kartonki- ja muovipakkausten jäteastialle.
Määräys on asetettu roskaantumisen ja hygieniahaittojen estämiseksi.
Jätehuoltomääräyksiin esitettävät keskeisimmät muutokset jätteiden
omatoimisessa käsittelyssä
Jätteiden omatoimista käsittelyä ja hyödyntämistä koskevaa sääntelyä
tarkennetaan kompostoinnin osalta. Uutena asiana
jätehuoltomääräyksiin esitetään biojätteen kompostointia koskevaa
ilmoitusvelvollisuutta. Kiinteistöllä, jota koskevat biojätteen
erilliskeräysvelvoitteet, ei ole velvoitetta liittyä kiinteistöittäiseen
biojätteenkuljetukseen, mikäli elintarvikejätteet kompostoidaan
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Biojätteen kompostoinnista on
kuitenkin tehtävä jatkossa ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle biojätteen
asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Kompostointi-ilmoituksen
käyttöönotolla varaudutaan myös uudistuvan jätelainsäädännön
vaatimukseen biojätteen käsittelyä koskevan rekisterin perustamisesta.
Muut jätehuoltomääräyksiin esitettävät keskeisimmät muutokset
Jätehuoltomääräyksiä ehdotetaan lisäksi useilta kohdin täsmennettäväksi
määräysten käytännön soveltamisessa saadun kokemuksen ja palautteen
perusteella.
Uusissa jätehuoltomääräyksissä tarkennetaan jätehuollon toimintatapoja
ja vastuita eri tavoin. Jätteen haltijan vastuu ilmoittaa palvelutarpeen tai
kiinteistön hallinnan muutoksista jäteyhtiölle, sekä esim.
lietetyhjennysten tilausten ajoittaminen kelirikkoajan ulkopuolelle
korostavat kiinteistön haltijan vastuuta omasta jäte- ja lietehuollostaan.
Lisäksi kiinteistön haltijan vastuu tiedottaa kiinteistön käyttäjiä jätteiden
lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä ja –ohjeista korostuu aiemmasta,
kun erilliskeräysvelvoitteet kiinteistöllä kiristyvät. Kiinteistön haltijan on
lisäksi seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä.
Lisäksi jätteenkuljetusyritysten ja jäteyhtiön vastuuta huolehtia
lakisääteisistä jätteenkuljetusrekisterin
raportointivelvoitteistaan esitetään tarkennettavaksi. Tiedot tulee
jatkossa toimittaa jätehuoltomääräysten mukaisiin päivämääriin
mennessä neljännesvuosittain. Muutoksella pyritään vastaamaan
erityisesti tulevan jätelain uusiin velvoitteisiin sekä mahdollistamaan
jätehuollon tehokas seuranta.
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Yleisötilaisuuksia järjestettäessä edellytetään tilaisuuden järjestäjän
vastuuta riittävän jätehuollon ja erilliskeräyksen toteuttamiseen.
Voimassa olevien jätehuoltomääräysten tavoin tilaisuuden järjestäjän on
huolehdittava yleisötilaisuuden jätehuollon suunnittelusta, sen
järjestämisestä ja alueen sekä lähialueen siivoamisesta. Uusissa
jätehuoltomääräyksissä esitetään lisäksi, että jätteiden erilliskeräys olisi
jatkossa järjestettävä yleisötilaisuuden ajaksi, mikäli
jätehuoltomääräyksissä asetettujen painorajojen arvioidaan ylittyvän
yleisötilaisuuden aikana. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi
jatkossakin edellyttää yleisötilaisuuden järjestäjältä
jätehuoltosuunnitelmaa ennen tilaisuuden järjestämistä. Tällä tavoin
jätehuollon järjestelyiden huomioon ottamista pyritään edistämään jo
tapahtumien suunnitteluvaiheessa.
Saostus- ja umpisäiliölietteitä koskevat keskeisimmät muutokset
Saostus- ja umpisäiliölietteitä koskevat jätehuoltomääräykset ovat
aiempaa kattavammat. Aiemmin velvoitteita on sisältynyt mm.
jätetaksaan, minkä vuoksi näitä kirjauksia esitetään tuotavaksi osaksi
jätehuoltomääräyksiä. Määräykset eivät pidä sisällään merkittäviä
muutoksia, vaan kyseessä on pikemminkin käytäntöjen, olemassa olevien
toimintatapojen ja turvallisuusnäkökohtien kirjaamista määräystasolle.
Olennaisimpana muutoksena määräyksissä edellytetään noudattamaan
laitevalmistajan/-suunnittelijan ohjeita sellaisten jätevesien
käsittelyjärjestelmien tyhjentämisessä, joissa on vaihtoehtoinen
lietteenpoisto eikä järjestelmä vaadi lieteautotyhjennystä. Vastaavaa
määräystä ei ole aiemmin ollut jätehuoltomääräyksissä. Tämän ohella
määräyksissä painottuu aikaisempaa selkeämmin kiinteistön haltijan
vastuu jätevesijärjestelmänsä kunnosta, huollosta ja siitä, että kiinteistön
olosuhteet mahdollistavat lietesäiliön tyhjennyksen
jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Saostussäiliölietteille ja niitä vastaaville lietteille on asetettu nykyisissä
jätehuoltomääräyksissä vähimmäistyhjennysväli, joka on yhtenäinen
hyväksymisajankohtana voimassa olleen ns. haja-asutuksen
jätevesiasetuksen (209/2011) sääntelyn kanssa. Haja-asutuksen jätevesiä
koskeva sääntely on tämän jälkeen muuttunut, eikä
vähimmäistyhjennysvälistä ole säädetty uudessa asetuksessa (157/2017).
Jätehuoltomääräyksissä annetaan kuitenkin edelleen asiaa koskien
sääntelyä, koska riittävät tyhjennykset ovat tärkeitä jätevesijärjestelmän
häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi sekä ympäristölle ja terveydelle
lietteistä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.
Kuivakäymälässä syntyvän ulostejätteen kompostoinnin tulee tapahtua
kiinteistöllä. Koska ympäristöluvanvaraista kuivakäymäläjätteen
käsittelypaikkaa ei ole toimialueella, esitetään, että aiempi mahdollisuus
kuivakäymäläjätteen toimittamiseen kunnan osoittamaan paikkaan
poistetaan jätehuoltomääräyksistä.
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Saostus- ja umpisäiliölietteiden pienimuotoinen omatoiminen käsittely on
edelleen jätehuoltomääräysten nojalla mahdollista. Määräysten mukaan
jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä on jatkossakin tehtävä
jätehuoltoviranomaiselle ilmoitus asianmukaisen käsittelyn
varmistamiseksi.
Eri viranomaisten roolit kunnallisessa jätehuollossa ja
jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen
Jätehuoltoviranomainen vastaa jätelain mukaisista jätehuollon
järjestämisen viranomaistehtävistä toimialueella. Jätehuoltoviranomainen
seuraa lisäksi jätehuollon toteutumista sekä jätelain ja
jätehuoltomääräysten noudattamista. Jätelain 24 §:ssä säädetään jätelain
ja sen nojalla annettujen jätehuoltomääräysten valvonnasta. Alueellisen
jätehuoltolautakunnan toimialueella valvontaviranomaisina toimivat
kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Pirkanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), mikäli valvontatehtävä ulottuu
useamman kunnan alueelle. Jätehuoltoviranomaiselle ei kuulu jätelain
perusteella valvontatoimivaltaa eikä toimivaltaa hallintopakkokeinojen
käyttöön.
Jätelain 91 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä määrätty viranomainen
voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräyksen
noudattamisesta. Jätehuoltomääräysten mukaan poikkeamisen myöntää
jätehuoltoviranomainen. Alueellinen jätehuoltolautakunta on delegoinut
jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta päättämisen
jätehuoltoinsinöörille. Jätehuoltoinsinööri voi yksittäistapauksessa
myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräyksen noudattamisesta, jos
jätehuollon järjestäminen sitä erityisestä syystä edellyttää eikä
poikkeamisesta aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.
Esitettyjen muutosten vaikutusten arviointi
Jätehuoltomääräyksiin esitettävillä muutoksilla edistetään
jätelainsäädännön etusijajärjestyksen noudattamista ja kierrätyksen
lisäämistä sekä varaudutaan uudistuvan jätelain muutoksiin. Muutoksilla
vähennetään myös poltettavaksi päätyvän jätteen määrää, ehkäistään
ympäristölle aiheutuvaa haittaa, vähennetään roskaantumista ja
varmistetaan myös toimiva jätehuolto.
Jätehuoltomääräyksissä asetetaan uusia velvoitteita taloyhtiöille sekä
kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöille kierrätettävien
jätteiden erilliskeräykseen. Myös pientaloille asetettava biojätteen
erilliskeräysvelvoite on uusi asia. Näillä kiinteistöillä jätteiden
lajittelumahdollisuudet lisääntyvät, minkä osa ihmisistä kokee
positiivisena. Erityisesti muovipakkausten keräyksen lisääntymistä on
viime aikoina toivottu paljon. Jätteiden lajittelusta pyritään tekemään
kuntalaisille vaivatonta, kun jäteastiat sijaitsevat lähellä jätteen
syntypaikkaa. Osa ihmisistä puolestaan kokee uudet velvoitteet ja niistä
mahdollisesti aiheutuvat kustannukset negatiivisina.
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Myös kiinteistöjen uudet jäteastia- ja jätetilajärjestelyt voivat aiheuttaa
haasteita ja lisätä jätehuollon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.
Mikäli kiinteistöillä joudutaan tekemään muutoksia esimerkiksi
jätetiloihin, vaatii se investointeja. Esitetyistä muutoksista aiheutuvat
jätehuollon järjestämisen kustannusvaikutukset riippuvat kiinteistöjen
tämän hetkisistä jätehuollon palveluista. Mikäli kiinteistöillä on jo
vapaaehtoisuuteen pohjautuen hankittu pääosa jätteiden
erilliskeräyspalveluista, jäävät kustannusvaikutukset vähäisiksi. Osalla
kiinteistöistä esimerkiksi muovipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite
voidaan hoitaa muuttamalla osa olemassa olevista sekajäteastioista
muovipakkausten keräykseen. Mikäli kiinteistöllä on tällä hetkellä
ainoastaan sekajätteen ja biojätteen keräys järjestettynä, on
odotettavissa, että kustannusvaikutukset ovat suurempia, mutta
kuitenkin edelleen kohtuullisia. Lasin ja metallin keräys on voimassa
olevassa jätetaksassa veloituksetonta, muovi- ja kartonkipakkausten
keräykselle on taksassa maksu. Pakkausjätteiden jätehuollossa
kustannuksia muodostuu ainoastaan keräyksestä ja kuljetuksesta,
käsittelyn kustantavat pakkausten tuottajat jätehuollon tuottajavastuuta
koskevan sääntelyn mukaisesti.
Jätehuoltomääräysten sääntelyä esitetään väljennettäväksi seka- ja
biojäteastian tyhjennysvälien osalta. Asiasta on tullut asiakkailta toiveita,
ja määräysmuutos vaikuttaa näihin asiakkaisiin positiivisesti.
Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen jätehuoltomääräyksillä 8
viikkoon vähentää myös hallinnollista taakkaa, kun 8 viikon
tyhjennysvälejä ei enää tarvitse käsitellä jätehuoltomääräyksistä
poikkeamisena jätehuoltoviranomaisessa. Seka- ja biojäteastian
tyhjennysväliä pidentämällä voi myös vaikuttaa kiinteistön jätehuollon
kustannuksiin.
Erilliskeräysvelvoitteiden tiukentamisella vaikutetaan ympäristöön
positiivisesti. Jätteiden lajittelu on yleensä tehokkaampaa silloin, kun
keräys on järjestetty kiinteistökohtaisesti. Asettamalla erilliskeräysvelvoite
vähintään viiden huoneiston kiinteistöille saadaan keräysjärjestelmästä
tehokas. Lajittelutehokkuus lisää kerättävän hyötyjätteen määrää ja
samalla keräyksestä aiheutuvat ilmastovaikutukset vähenevät. Kerätyt
hyötyjätteet ohjautuvat materiaalina kierrätettäväksi, jolloin sekajätteen
määrä vähenee. Kierrätysmateriaalin käyttö säästää lisäksi neitseellisiä
raaka-aineita. Lasipakkausten ja metallin lisääntyvä kierrättäminen
vaikuttaa myös energiahyödyntämiseen ohjautuvan sekajätteen laatuun
positiivisesti.
Biojätteen kompostointi-ilmoitusten arvioidaan lisäävän hallinnollista
työtä jätehuoltoviranomaisessa sekä välillisesti myös kuntien
ympäristönsuojeluviranomaisessa niiden kiinteistöjen osalta, jotka eivät
ole ilmoitusvelvollisuudestaan huolehtineet jätehuoltomääräysten
edellyttämällä tavalla. Ilmoitusten käyttöönotto perustuu kuitenkin
uudistuvan jätelain vaatimuksiin, minkä vuoksi ne on otettava käyttöön
hallinnollisen työmäärän lisääntymisestä huolimatta.
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Tiedoksi
Toimialueen kunnat, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset,
Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, kuulutus
Liitteet

Oheismateriaali

1 Liite 1 Luonnos kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi
2 Liite 2 Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistion luonnos
3 Liite 3 Kuulutus jätehuoltomääräysten päivittämisestä
4 Liite 4 Lausuntopyyntö jätehuoltomääräysten päivittämisestä
1 Oheismateriaali: Voimassa olevat jätehuoltomääräykset
2 Oheismateriaali: Voimassa olevien jätehuoltomääräysten
perustelumuistio
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Alueellinen jätehuoltolautakunta, § 6, 10.02.2021
Alueellinen jätehuoltolautakunta, § 62, 11.12.2019
§6
Alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätetaksa 1.4.2021 alkaen
TRE:5826/02.04.03/2019
Alueellinen jätehuoltolautakunta, 10.02.2021, § 6
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Toppila
Valmistelijan yhteystiedot
Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Liitteenä 1 oleva alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätetaksa
hyväksytään käyttöönotettavaksi toimialueella.
Taksa tulee voimaan 1.4.2021 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta.
Alueellisen jätehuoltolautakunnan 12.12.2018 § 48 hyväksymä kunnan
ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa kumotaan.
Perustelut
Yleistä jätetaksasta
Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään
jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta
aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset,
joita aiheutuu lakisääteisen kuntavastuullisen jätehuollon
toteuttamisesta (esim. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö,
neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin
varautuminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon
viranomaistehtävien hoitaminen.
Jätelain luvussa 9 säädetään jätemaksun ja sen perustana olevan
jätetaksan laadinnasta. Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää luettelon
käytössä olevista jätemaksuista ja niiden laskentaperusteista
yksikköhintoineen. Kunnassa on oltava voimassa oleva jätetaksa, jotta
julkisoikeudellista jätemaksua voidaan periä. Jätetaksan mukaisten
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maksujen on vastattava kunnan tarjoamaa jätehuollon palvelutasoa ja
mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja
haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen
jätehuoltoon.
Jätetaksa koskee Tampereen Vuoreksen putkikeräysjärjestelmällä
kerättäviä asumisen ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteitä.
Taksa ei koske muuta kunnan ensisijaiselle ja toissijaiselle jätehuollon
järjestämisvastuulle kuuluvia jätteitä sekä saostus- ja umpisäiliölietteitä,
joille on omat taksansa.
Jätetaksa päätetään ilman arvonlisäveroa. Esityksessä jätetaksaksi
yksikköhinnoille esitetään myös arvonlisäverollinen yksikköhinta
pyöristettynä likiarvona.
Jätetaksan valmistelu ja esityksestä jätetyt mielipiteet
Jätehuoltolautakunta päätti 11.12.2019 (§ 62) asettaa jätetaksaesityksen
julkisesti nähtäville. Lisäksi asianosaisille varattiin mahdollisuus lausua
mielipiteensä asiasta hallintolain 41 §:n mukaisesti.
Jätetaksaesityksestä jätettiin kuulutusajan päättymiseen mennessä 25
mielipidettä. Vuoreksen alueen alle 15 asuinhuoneiston taloyhtiöt jättivät
esityksestä yhteensä 8 mielipidettä ja loput 17 mielipidettä jätettiin
alueen pienkiinteistöasiakkaiden toimesta. Mielipiteet on käyty
kokonaisuudessaan läpi jätehuoltolautakunnan kokouksessa 5.2.2020,
minkä lisäksi ne on myös esitetty liitteessä 2.
Esitettyä muutosta alle 15 asuinhuoneiston suurkiinteistöasiakkaille
lisätystä uudesta jätetaksaluokasta pidetään osassa mielipiteistä oikean
suuntaisena, koska jätemaksu on aiemmin ollut etenkin pienille asunto-
osakeyhtiöille suhteettoman suuri. Uuden taksaesityksen katsotaan
korjaavan tätä epäkohtaa sekä parantavan pienkiinteistöasiakkaiden ja
pienten taloyhtiöiden välillä ollutta jätemaksujen epäsuhtaa.
Monen taloyhtiön mielipiteissä kuitenkin edelleen katsotaan, ettei uuden
jätemaksuluokan lisääminen taksaan ratkaise riittävällä tavalla
taloyhtiöille määräytyvän jätemaksun epäkohtia. Suurimpana
epäkohtana nähdään edelleen jätemaksun määräytyminen
asemakaavassa kaavoitetun kerrosneliömetrimäärän perusteella.
Pääosassa mielipiteistä katsotaan, että jätemaksujen tulisi määräytyä
joko rakennettujen kerrosneliömetrimäärien tai kiinteistön
asukasmäärän perusteella.
Pienkiinteistöasiakkaalle esitettyä kiinteän vuosimaksun korotusta
vastustettiin kaikissa pienkiinteistöasiakkaiden toimesta jätetyissä
mielipiteissä. Esitetty hinnankorotus nähtiin kohtuuttomana ja sen
katsottiin rikkovan yhdenvertaisuuden periaatetta sekä asettavan
Vuoreksen asukkaat eriarvoiseen asemaan putkikeräysjärjestelmän
korkeampien jätemaksujen vuoksi. Mielipiteissä tuotiin myös esille, että
Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tulisi kantaa
rahoitusvastuu putkijärjestelmän investoinnista, eikä tästä aiheutuneita
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kustannuksia tulisi asettaa alueen asukkaiden maksettaviksi. Mielipiteissä
tuotiin myös edelleen esille, ettei jätetaksa nykyisellään kannusta jätteen
määrän tai haitallisuuden vähentämiseen eikä maksujen korotukset ole
palvelutason tai ympäristö- ja turvallisuushyötyjen näkökulmasta
perusteltuja.
Mielipiteissä on lisäksi tuotu esille useita asioita mm. putkijärjestelmän
toimivuuteen, järjestelmän syöttöluukkujen sijoitteluun sekä alueen
ekopisteiden siisteyteen ja sijaintiin liittyen.
Vastine jätetaksaesityksestä jätettyihin mielipiteisiin on esitetty liitteessä
3.
Putkikeräysjärjestelmän jätetaksaa ei ole tuettu muiden Pirkanmaan
Jätehuolto Oy:n asiakkaiden jätemaksuilla tai muun toiminnan tuloilla,
vaan kaikki järjestelmän aiheuttamat kustannukset on peritty alueen
asukkailta. Alueen kaavoitus on kuitenkin toteutunut jossain määrin
yleissuunnitelmasta poiketen, alueen rakentuminen on tapahtunut alun
perin suunniteltua hitaammin, eikä Lempäälän puolta Vuoreksesta ole
vielä päästy rakentamaan. Myös järjestelmän toteutus on jossain määrin
eronnut alkuperäisistä toteutus- ja taloussuunnitelmista.
Kaikki edellä mainitut seikat aiheuttavat rahoitushaasteita alueen
putkikeräysjärjestelmälle ja luovat painetta jätemaksujen korottamiselle,
mikäli noudatettaisiin alkuperäistä periaatetta siitä, että järjestelmä
rahoitettaisiin ainoastaan alueen liityntä- ja jätemaksuilla. Tämän vuoksi
jätehuoltolautakunta on viestinyt Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle ja
jäteyhtiön omistajakunnille huolensa alueen jätemaksujen kehityksestä.
Lautakunta on mm. pyytänyt jäteyhtiön hallitusta esittämään ratkaisuja
kohtuullisen ja tasapuolisen jätetaksan varmistamiseksi Vuoreksen
alueelle. Vaikka jätehuoltolautakunta päättää jätetaksasta, Pirkanmaan
Jätehuolto Oy:n toimiva johto ja yhtiön hallitus päättävät yhtiön
taloudesta ja investoinneista, eikä lautakunnalla ole niihin mitään
toimivaltaa.
Mielipiteiden perusteella tehdyt muutokset taksaesitykseen
Jätehuoltolautakunta katsoo, että alueellisen putkikeräysjärjestelmän
jätetaksaan ei ole tässä vaiheessa perusteita esittää kuin
indeksikorotukset. Jätehuoltolautakunta katsoo, että haasteen
taloudellinen suuruus ja järjestelmän luonne ensimmäisenä jätteiden
putkikeräysjärjestelmän tutkimus- ja kehityshankkeena Pirkanmaalla
puoltaisivat sitä, että alueen asukkaat eivät ainoastaan vastaisi
järjestelmän rahoittamisesta. Myös Ranta-Tampellan
putkikeräysjärjestelmän käyttöönoton vaikutukset alueellisen
putkikeräysjärjestelmän jätetaksaan on syytä tarkastella ennen esitetyistä
korotuksista päättämistä.
Edellä mainitun perusteella alueellisen putkikeräysjärjestelmän
jätetaksaan esitettyjä hinnankorotuksia on kohtuullistettu. Jätetaksaan
esitetään indeksikorotuksia perusmaksun, seka- ja biojätteen käsittelyn,

Tampere
Alueellinen jätehuoltolautakunta

Pöytäkirja
10.02.2021

1/2021

21 (40)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

kuljetuksen ja putkijärjestelmän ylläpidon osalta. Voimassa oleva
alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätetaksa 1.1.2019 alkaen on
hyväksytty jätehuoltolautakunnassa vuonna 2018, joten taksaan on
tehtävä indeksikorotukset vuosien 2020 ja 2021 osalta. Taksaan
esitettävät indeksikorotukset vastaavat vuoden 2021 kunnan ensisijaisen
vastuun jätetaksaan esitettyjä hinnankorotuksia, jotka
jätehuoltolautakunta hyväksyi 9.12.2020 (§ 47).
Indeksikorotukset kohdentuvat eri asiakasryhmiin eri tavoin.
Pienkiinteistöjen osalta tämä tarkoittaa, että pientalojen vuosimaksuksi
esitetään 279,00 € (sis. alv 24 %) aiemmin esitetyn 359,60 euron sijaan.
Voimassa olevassa jätetaksassa, joka on hyväksytty vuonna 2018,
pienkiinteistöjen vuosimaksu on ollut 227,10 € (sis. alv 24 %).
Vuosimaksun esitetään nousevan 51,90 €, mutta korotus ei kuitenkaan
toteudu vielä tänä vuonna täysimääräisenä, koska jätetaksan esitetään
astuvan voimaan vasta 1.4.2021 alkaen. Putkikeräysjärjestelmän
palvelutasoon nähden esitettyä korotusta voidaan pitää kohtuullisena.
Esimerkiksi muualla Tampereella ainoastaan seka- ja biojätteen
keräyksen piirissä olevien pientalojen vuosittaiset jätehuollon
kustannukset vuonna 2021 ovat 255 € (sis. alv 24 %).
Koska putkikeräysjärjestelmän jätetaksaan esitettyjä korotusesityksiä on
kuulutusajan jälkeen kohtuullistettu pienkiinteistöjen osalta,
jätetaksaesitystä on muutettu myös enintään 15 asuinhuoneiston
suurkiinteistöasiakkaiden jätemaksun määräytymisen osalta.
Jätetaksassa esitetään nyt, että enintään 15 asuinhuoneiston kiinteistön
jätemaksu määräytyisi asuinhuoneistojen lukumäärän mukaan.
Jätemaksu olisi pienkiinteistöjen vuosimaksun suuruinen per
asuinhuoneisto kiinteistöllä. Esitetty muutos laskee pääosan enintään 15
asuinhuoneiston suurkiinteistöasiakkaiden jätemaksuja. Hinnat laskevat
keskimäärin 810 € vuoden 2020 jätemaksuihin verrattuna. Erityisen
suurta hintojen lasku on niiden taloyhtiöiden kohdalla, jotka ovat
jättäneet merkittävän osan rakennusoikeudestaan käyttämättä. 27
tarkastellusta taloyhtiöstä kolmen taloyhtiön jätemaksut nousevat
esitetyn muutoksen johdosta. Hinnan nousu on näillä taloyhtiöillä 530-
1 700 € välillä, mutta korotus ei kuitenkaan toteudu vielä tänä vuonna
täysimääräisenä, koska jätetaksan esitetään astuvan voimaan vasta
1.4.2021 alkaen. Huoneistoa kohden hinnankorotukset ovat kuitenkin
vähäisempiä, ollen 38 eurosta 132 euroon vuodessa taloyhtiöstä ja
huoneistojen lukumäärästä riippuen.
Jätemaksun määräytyminen kerrosalaperusteisesti on aiheuttanut
enintään 15 asuinhuoneiston kiinteistöille selkeästi korkeammat
keskimääräiset huoneistokohtaiset jätemaksut kuin pienkiinteistöillä tai
yli 15 asuinhuoneiston suurkiinteistöasiakkailla. Edellä esitetyn
jätemaksun määräytymisperusteen muuttamisen myötä pienten
taloyhtiöiden huoneistokohtainen jätemaksu ei enää nouse
korkeammaksi kuin pienkiinteistöjen maksu, eikä se näin ollen aiheuta
epäsuhtaa eri asiakasryhmien välille kuten kerrosalaperusteinen
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jätemaksun määräytymisperuste on aiheuttanut. Näin pystytään myös
kohtuullistamaan pienempien asunto-osakeyhtiöiden jätemaksuja, ottaen
huomioon rakennusoikeuden käyttämättä jättämisen yleisyyden ko.
asiakasryhmässä.
Yli 15 asuinhuoneiston suurkiinteistöasiakkaiden ja kiinteistöjen, joilla on
muita jätelain 32 §:n mukaisia toimintoja, jätemaksun esitetään edelleen
määräytyvän kerrosalaperusteisesti. Jätemaksuun esitettyä korotusta on
kuulutusajan jälkeen kuitenkin kohtuullistettu. Uudeksi jätemaksuksi

esitetään 3,00 €/ asemakaavan mukainen k-m2/ vuosi aiemmin esitetyn
3,24 € sijaan (sis. alv 24 %). Voimassa olevassa jätetaksassa jätemaksu on
2,81 €/ asemakaavan mukainen k-m2/ vuosi, joten korotus on 6,8 %.
Euromääräinen korotus on keskimäärin 508 € vuodessa asemakaavassa
kaavoitetusta kerrosalaneliömetrimäärästä riippuen. Huoneistoa kohden
muutokset ovat kuitenkin vähäisempiä, ollen keskimäärin 12 € vuodessa.
Vaikka yli 15 asuinhuoneiston suurkiinteistöasiakkaiden jätemaksu
määräytyy edelleen kerrosalaperusteisesti muista asiakasryhmistä
poiketen, ei tämä kuitenkaan aseta eri asiakasryhmiä toisistaan
poikkeavaan asemaan. Kerrosalaperusteinen jätemaksu yli 15
asuinhuoneiston kiinteistöillä on keskimäärin 194 €/ huoneisto.
Edellä esitetyin muutoksin päivitetty alueellisen putkikeräysjärjestelmän
jätetaksa on liitteessä 1. Liitteessä 4 on esitetty hinnoittelumuutokset
voimassa olevaan jätetaksaan nähden.
Maksumuistutukset ja jätetaksan voimaantulo
Jätelaki säätelee jätemaksuja koskevien maksumuistutusten käsittelyä.
Jätehuoltoviranomainen voi jätelain 81 §:n mukaisesti kohtuullistaa
jätemaksua, mikäli taksan mukaista maksua on pidettävä kohtuuttoman
suurena tai pienenä. Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän
kuluessa jätelaskun saamisesta kirjallinen muistutus asiasta kunnan
jätehuoltoviranomaiselle.
Jätetaksaa esitetään astuvaksi voimaan 1.4.2021, vaikka sen hyväksymistä
koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Taksa on voimassa
toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään.
Tiedoksi
Toimialueen kunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, kuulutus
Liitteet

1 Liite 1 Alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätetaksa 1.4.2021 alkaen
2 Liite 2 Jätetaksasta jätetyt mielipiteet
3 Liite 4 Jätetaksan hinnoittelumuutokset
4 Liite 3 Vastine jätetaksasta jätettyihin mielipiteisiin

Alueellinen jätehuoltolautakunta, 11.12.2019, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
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Anu Toppila ANUTOP
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila ANUTOP
Päätösehdotus oli
Alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätetaksa 1.4.2020 alkaen asetetaan
julkisesti nähtäville 18.12.2019-16.1.2020 Tampereen kaupungin
viralliselle ilmoitustaululle.
Asianosaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta
hallintolain 41 §:n mukaisesti 16.1.2020 mennessä.
Perustelut
Jätelain vaatimukset kunnan jätemaksulle
Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään
jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta
aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset,
joita aiheutuu lakisääteisen kuntavastuullisen jätehuollon
toteuttamisesta (esim. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö,
neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin
varautuminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon
viranomaistehtävien hoitaminen.
Jätelain luvussa 9 säädetään jätemaksun ja sen perustana olevan
jätetaksan laadinnasta. Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää luettelon
käytössä olevista jätemaksuista ja niiden laskentaperusteista
yksikköhintoineen. Kunnassa on oltava voimassa oleva jätetaksa, jotta
julkisoikeudellista jätemaksua voidaan periä. Jätetaksan mukaisten
maksujen on vastattava kunnan tarjoamaa jätehuollon palvelutasoa ja
mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja
haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen
jätehuoltoon.
Jätetaksa koskee Tampereen Vuoreksen putkikeräysjärjestelmällä
kerättäviä asumisen ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteitä.
Taksa ei koske muuta kunnan ensisijaiselle ja toissijaiselle jätehuollon
järjestämisvastuulle kuuluvia jätteitä sekä saostus- ja umpisäiliölietteitä,
joille on omat taksansa.
Jätetaksa päätetään ilman arvonlisäveroa. Esityksessä jätetaksaksi
yksikköhinnoille esitetään myös arvonlisäverollinen yksikköhinta
pyöristettynä likiarvona.
Jätetaksan valmistelu ja päätöksenteko
Vuoden 2019 jätetaksan hyväksymisen (12.12.2018 § 48) yhteydessä
alueellinen jätehuoltolautakunta edellytti, että vuoden 2020 jätetaksan
valmistelua varten käynnistetään Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa
Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän jätetaksan kokonaistarkastelu.
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Tarkastelussa jätemaksujen määräytymisen perusteita ja palvelun
kustannusten jakautumista asiakasryhmittäin tuli tarkastella
yksityiskohtaisesti. Tarkastelun käynnistäminen liittyi Vuoreksen
putkikeräysjärjestelmän taloudellisiin haasteisiin sekä havaittuihin
epäkohtiin suurkiinteistöasiakkaiden ja pienkiinteistöasiakkaiden
jätemaksujen välillä. Taksan valmistelua varten toteutettu tarkastelu on
esitetty liitteessä 2.
Lisäksi jätetaksan valmistelua varten kunnallinen jäteyhtiö, Pirkanmaan
Jätehuolto Oy, on tehnyt laskelmat putkikeräysjärjestelmällä
järjestettävien jätehuoltopalvelujen kustannuksista ja niiden perusteista.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy on toimittanut jätehuoltolautakunnalle
16.9.2019 päivätyllä kirjeellään alueellisen putkikeräysjärjestelmän
tulevan jätetaksan valmisteluaineiston. Valmisteluaineistoa on päivitetty
19.9.2019. Lisäksi putkikeräysjärjestelmän tämän hetkistä taloudellista
tilannetta ja tulevaisuutta on selvitetty Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n
toimittamassa muistiossa, joka on esitetty liitteessä 4. Muistio on salassa
pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuutta säätelevän lain (621/1999)
24 §:n 1 momentin kohdan 20 perusteella.
Syksyn aikana Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat ovat myös
keskustelleet alueellisen putkikeräysjärjestelmän rahoitus- ja
lainajärjestelyistä tulevaisuudessa.
Käsittelyssä on nyt esitys jätemaksutaksaksi 1.4.2020 alkaen (Liite 1).
Jätetaksaa esitetään astuvaksi voimaan, vaikka sen hyväksymistä
koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.
Jätelain 79 §:n mukaan kuntalaisille ja muille asianosaisille on varattava
vaikutusmahdollisuus asiaan hallintolain 41 §:n mukaisesti ennen
jätetaksan hyväksymistä. Vaikutusmahdollisuuksien varaamisen ja
mahdollisten muutosten jälkeen jätetaksa tuodaan hyväksyttäväksi
jätehuoltolautakunnalle.
Jätehuoltolautakunta voi jätelain sallimissa puitteissa määritellä
maksupolitiikan ja maksujen nimikkeet, kohteet ja suuruuden.
Lautakunta ei voi kuitenkaan hyväksyä laillisesti taksaa, jolla ei katettaisi
kunnallisen jäteyhtiön toimintaa jätelain edellyttämällä tavalla. Jäteyhtiö
toimii tehdyn osakassopimuksen mukaisesti omakustannusperiaatteella,
eli kaikki kustannukset katetaan jätemaksuilla.
Jätetaksan rakenne ja merkittävimmät muutokset jätetaksaan
Alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätetaksa on aiemmin sisältynyt
kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvien jätehuoltopalvelujen
jätetaksaan. Vuodelle 2020 alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätetaksa
on eriytetty omaksi kokonaisuudekseen, joten kyseessä on ensimmäinen
kerta, kun alueelliselle putkikeräysjärjestelmälle laaditaan oma, erillinen
jätetaksansa.
Putkikeräysjärjestelmän jätemaksu on ns. kokonaisjätemaksu, joka
sisältää kuntavastuullisen jätehuollon järjestämisen ja toteutuksen kaikki
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jätelain mukaiset kustannukset, jotka muodostuvat jätteen keräyksestä,
kuljetuksesta ja käsittelystä sekä tiedotuksesta, neuvonnasta, hallinnosta
ja jätehuoltoviranomaisen toiminnasta. Jätemaksu koostuu
perusmaksuosuudesta sekä jätteen kuljetuksesta, käsittelystä sekä
putkikeräysjärjestelmän ylläpidosta.
Ottaen huomioon liitteessä 2 esitetyt kokonaistarkastelun tulokset,
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n esittämän valmisteluaineiston sekä
putkikeräysjärjestelmän tilannetta selvittävän liitteenä 4 olevan muistion,
vuoden 2020 jätetaksaan esitetään seuraavia muutoksia:
Pienkiinteistöasiakkaiden jätemaksuja esitetään nostettavaksi siten, että
kiinteäksi vuosimaksuksi esitetään 290 € (alv 0 %). Arvonlisäveron
sisältävä hinta on 359,60 €. Vuoden 2019 jätetaksassa
pienkiinteistöasiakkaalta on peritty kiinteää, huoneistojen lukumäärään
perustuvaa vuosimaksua, joka on ollut 227,10 €/v/ huoneisto (alv 24 %).
Pienkiinteistöasiakkaan jätemaksun euromääräiseksi korotukseksi
esitetään 132,50 €. Prosentuaalinen korotus olisi 58,3 %.
Pientalojen vuosimaksua on korotettava, koska aikaisemmin jätemaksun
määräytyminen on perustunut liian alhaisiin arvioihin alueen
omakotitalojen keskimääräisestä neliömäärästä ja asukasmäärästä.
Korotusesityksellä pyritään korjaamaan myös jätemaksujen epäsuhtaa
pienkiinteistöasiakkaiden ja suurkiinteistöasiakkaiden välillä. Myös
palvelutason näkökulmasta korotus on perusteltu. Vuoreksen alueen
pienkiinteistöjen vuosittaiset jätemaksukustannukset ovat olleet
palvelutasoon nähden noin 28 % edullisempia kuin muualla Tampereella.
Suurkiinteistöasiakkaiden jätemaksun määräytymiseen esitetään myös
muutosta. Vuoden 2020 jätetaksaan esitetään lisättäväksi uusi
jätemaksuluokka enintään 15 asuinhuoneiston suurkiinteistöasiakkaille.
Jätemaksuksi vuoden 2020 jätetaksaan esitetään 2,10 €/ asemakaavan
mukainen k-m2/ vuosi (alv 0 %). Arvonlisäverollinen hinta on 2,60 €.
Uuden jätemaksuluokan tuominen jätetaksaan on tarpeen, jotta
jätemaksukustannusten kohtuullisuudesta voidaan varmistua myös
pienten asunto-osakeyhtiömuotoisten taloyhtiöiden kohdalla. Uuden
maksuluokan lisäämisen myötä enintään 15 asuinhuoneiston asunto-
osakeyhtiöiden jätemaksut laskevat keskimäärin 241 € vuodessa.

Yli 15 asuinhuoneiston suurkiinteistöasiakkaiden ja kiinteistöjen, joilla on
muita jätelain 32 §:n mukaisia toimintoja, jätemaksuihin esitetään 13,8 %
korotusta vuoden 2020 jätetaksaan. Jätemaksuksi esitetään 2,61 €/
asemakaavan mukainen k-m2/ vuosi (alv 0 %). Arvonlisäverollinen hinta
on 3,24 €. Euromääräinen korotus on noin 430-2 580 € vuodessa
asemakaavassa kaavoitetusta kerrosalaneliömetrimäärästä riippuen.
Huoneistoa kohden muutokset ovat kuitenkin vähäisempiä ollen
keskimäärin 27 € vuodessa.

Korotuspaineet johtuvat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n mukaan mm.
Vuoreksen alueen rakentumisesta. Tarkempia syitä maksukorotuksille on
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eritelty Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimittamassa muistiossa liitteessä 4.
Jätemaksujen korotukset on pienkiinteistöjen ohella ohjattu yli 15
asuinhuoneiston suurkiinteistöasiakkaille, koska tässä asiakasryhmässä
maksukorotusten vaikutukset jäävät huoneistoa kohden vähäisimmiksi.
Liitteessä 2 on perusteltu yksityiskohtaisemmin esitettyjä muutoksia
tulevaan jätetaksaan. Liitteessä 3 on puolestaan esitetty
jätetaksaesityksen hinnoittelumuutokset verrattuna vuoden 2019
jätetaksaan.
Jätetaksan ohjaavuus etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon
Jätetaksalla pyritään jätelain 78 §:n mukaisesti kannustamaan
etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Ympäristöministeriön
Jätelakioppaan mukaan eri jätelajien jätehuollosta perittäviä maksuja
voidaan porrastaa niin, että kierrätettävistä jätteistä peritään suhteessa
pienempää maksua kuin energiana hyödynnettävistä jätteistä.
Jätemaksujen on kuitenkin kokonaisuudessaan katettava jätteen
tuottajien aiheuttamat kustannukset.
Biojätehuollon kustannuksia esitetään edelleen tuettavaksi jätetaksassa.
Biojätehuollon tuki sisällytetään täysimääräisesti sekajätteen jätetaksan
perusmaksuosuuteen sekä toiminnan katteeseen. Laskennallisesti
biojätteen käsittelyä tuetaan sekajätteen jätetaksan
perusmaksuosuudella 27 €/t.
Tiedoksi
Pirkanmaan Jätehuolto Oy, kuulutus
Liitteet

1 Liite 1 Esitys putkikeräyksen jätemaksutaksaksi 1.4.2020 alkaen
2 Liite 2 Alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätetaksan
kokonaistarkastelu
3 Liite 3 Jätetaksaesityksen hinnoittelumuutokset
4 Liite 5 Kuulutus jätetaksaesityksestä
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Alueellinen jätehuoltolautakunta, § 7, 10.02.2021
Alueellinen jätehuoltolautakunta, § 48, 09.12.2020
§7
Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan päivittäminen 1.4.2021 alkaen
TRE:5615/02.04.03/2020
Alueellinen jätehuoltolautakunta, 10.02.2021, § 7
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Toppila
Valmistelijan yhteystiedot
Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Liitteenä 1 olevat kunnan toissijaisen vastuun jätetaksan jäteastioiden
tyhjennyshinnat hyväksytään käyttöönotettavaksi Sastamalan kaupungin
entisten Suodenniemen ja Mouhijärven alueilla.
Päivitetyt tyhjennyshinnat astuvat voimaan 1.4.2021, vaikka niiden
hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.
Alueellisen jätehuoltolautakunnan 9.12.2020 § 48 hyväksymä kunnan
toissijaisen vastuun jätteen jätetaksa kumotaan 1.4.2021 alkaen 14 §:n
Sastamalan tyhjennyshintojen osalta.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Liitteenä 1 olevat kunnan toissijaisen vastuun jätetaksan jäteastioiden
tyhjennyshinnat hyväksytään käyttöönotettavaksi Sastamalan kaupungin
entisten Suodenniemen ja Mouhijärven alueilla.
Päivitetyt tyhjennyshinnat astuvat voimaan 1.4.2021, vaikka niiden
hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.
Alueellisen jätehuoltolautakunnan 9.12.2020 § 48 hyväksymä kunnan
toissijaisen vastuun jätteen jätetaksa kumotaan 14 §:n Sastamalan
tyhjennyshintojen osalta.
Kokouskäsittely
Esittelijä täydensi päätösehdotuksen viimeistä kappaletta seuravaasti:
"Alueellisen jätehuoltolautakunnan 9.12.2020 § 48 hyväksymä kunnan
toissijaisen vastuun jätteen jätetaksa kumotaan 1.4.2021 alkaen 14 §:n
Sastamalan tyhjennyshintojen osalta."
Puheenjohtaja totesi näin lisäyksen olevan asian käsittelyn pohjana.
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Perustelut
Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 9.12.2020 § 48 kunnan
toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan 1.1.2021 alkaen. TSV-
jätetaksa on laadittu kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluville
jätekeskuksissa ja jäteasemilla vastaanotettaville jätteille, Tarastenjärven
jätekeskuksessa vastaanotettavalle vaaralliselle jätteelle sekä
jäteastioiden tyhjennyksille. Jäteastioiden tyhjennyshinnat on taksassa
asetettu kuntakohtaisesti.
Jätetaksan hyväksymisen jälkeen on ilmennyt, että tietojen käsittelyssä on
tapahtunut tekninen virhe Sastamalan jäteastian tyhjennyshintojen
kohdalla. Tietojen käsittelyn yhteydessä osa Sastamalan TSV-jätetaksan
jäteastian tyhjennyshinnoista on korvautunut Ruoveden kunnan hinnoilla
usean jäteastian tyhjennyshinnan osalta. Virhe koskee sekajätteen osalta
660 litran astian, pikakonttien, syväsäiliöiden (0,3-1,3 m3 ja 5 m3) ja
vaihtolavasäiliöiden tyhjennyshintoja sekä biojätteen osalta käsin
siirreltävien jäteastioiden sekä syväsäiliöiden tyhjennyshintoja.

Jätehuollon kustannusvastaavuuden varmistamiseksi virhe on korjattava
ja uudet tyhjennyshinnat on päivitettävä TSV-jätetaksaan Sastamalan
kaupungin osalta. Myös jätelain mukaan TSV-maksujen on vastattava
mahdollisimman tarkasti jätehuollon järjestämisestä aiheutuvia
kustannuksia.
Virheen korjauksen vaikutukset arvioidaan jäävän vähäisiksi. Sastamalan
TSV-asiakkaiden määrä on hyvin vähäinen, joten virheen korjaus koskee
ainoastaan muutamaa kymmentä asiakasta. Pääosalla asiakkaista on
käytössään 660 litran sekajäteastia, jonka tyhjennyshinta nousee 10,28
eurosta/ astiatyhjennys (alv 24 %) 10,77 euroon/ astiatyhjennys (alv 24 %).
Lisäksi muutamalla asiakkaalla on käytössä 6 m3:n vaihtolavasäiliö
sekajätteelle, jonka tyhjennyshinta laskee 134,23 eurosta (alv 24 %)
131,75 euroon/ astiatyhjennys. Muita jäteastiatyyppejä ei ole ollut
käytössä Sastamalan TSV-asiakkailla, joten muiden hintojen korjauksella
ei ole vaikutusta Sastamalan olemassa oleviin TSV-asiakkaisiin.

Sastamalan päivitetyt jäteastioiden tyhjennyshinnat TSV-asiakkaille on
esitetty liitteessä 1. Oheismateriaalina on jätelautakunnan 9.12.2020 § 48
hyväksymä TSV-jätetaksa.
Päivitettyjen hintojen esitetään astuvan voimaan 1.4.2021
laskutusteknisistä syistä. Päivitettyjen Sastamalan kaupungin TSV-
jätetaksan tyhjennyshintojen esitetään astuvan voimaan, vaikka sen
hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.
Tiedoksi
Pirkanmaan Jätehuolto Oy, toimialueen kunnat, kuulutus
Liitteet
Oheismateriaali

1 Liite 1 TSV-taksan päivitys 1.4.2021 Sastamalan alueet
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1 Oheismateriaali Jätehuoltolautakunnan 9.12.2020 hyväksymä TSVjätetaksa
Alueellinen jätehuoltolautakunta, 09.12.2020, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Toppila ANUTOP
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila ANUTOP
Päätösehdotus oli
Liitteenä 1 oleva kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa
hyväksytään käyttöönotettavaksi toimialueen kunnissa.
Taksa tulee voimaan 1.1.2021 mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta.
Alueellisen jätehuoltolautakunnan 11.12.2019 § 60 hyväksymä kunnan
toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa kumotaan.
Perustelut
Yleistä TSV-taksasta
Elinkeinoelämän jätehuolto on pääsääntöisesti jätteen haltijan
järjestämisvastuulla. Kunta kuitenkin vastaa tietyin ehdoin toissijaisesti
näiden jätteiden jätehuollosta. Jätelain 33 §:n mukainen toissijainen
vastuu tarkoittaa sitä, että kunnilla on velvollisuus järjestää yrityksille ja
muille yhteisöille jätehuoltopalveluja tilanteessa, jossa jätteen haltija tätä
pyytää muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja jäte laadultaan ja
määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan
jätehuoltojärjestelmässä. Toissijaisen vastuun nojalla tuotettavia
jätehuoltopalveluja kutsutaan TSV-palveluiksi.
TSV-palvelusta peritään jätteen haltijalta julkisoikeudellinen jätemaksu.
Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa, jonka kunnan
jätehuoltoviranomainen hyväksyy. 1.1.2020 voimaan tullut jätelain
muutos täsmensi kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta perittävien
jätemaksujen vaatimuksia. Kunnan TSV-palvelusta perittävä jätemaksu ei
saa alittaa kunnan ensisijaisen vastuun nojalla järjestetystä lajiltaan ja
laadultaan vastaavan jätteen jätehuoltopalvelusta perittävää jätemaksua.
TSV-maksujen on vastattava mahdollisimman tarkasti jätehuollon
järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia eikä palveluja saa kompensoida
asukkaiden jätemaksuilla tai markkinaehtoisen toiminnan tuloilla.
Jätetaksan valmistelu
Alueellinen jätehuoltolautakunta käsitteli kunnan toissijaiselle vastuulle
kuuluvan jätteen jätetaksaesitystä 21.10.2020 § 39. Jätehuoltolautakunta
päätti asettaa jätetaksaesityksen julkisesti nähtäville ja varata
asianosaisille mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Lisäksi
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jätehuoltolautakunta päätti pyytää toimialueensa kunnilta lausuntoa
taksaesityksestä.
Jätetaksaesityksestä jätetyt lausunnot
Esityslistan valmistumiseen mennessä jätetaksaesityksestä ovat
lausuntonsa jättäneet seuraavat kunnat (liite 2):
Ikaalisten kaupungin tekninen lautakunta 4.11.2020,
Oriveden kaupungin tekninen lautakunta 5.11.2020,
Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta 9.11.2020,
Nokian kaupunginhallitus 10.11.2020,
Hämeenkyrön kunnan tekninen lautakunta 10.11.2020,
Virtain kaupungin tekninen lautakunta 10.11.2020,
Lempäälän kunnan yhdyskuntalautakunta 10.11.2020,
Ylöjärven kaupungin tekninen lautakunta 11.11.2020,
Sastamalan kaupungin tekninen lautakunta 17.11.2020,
Kangasalan kaupungin elinympäristölautakunta 18.11.2020,
Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus 23.11.2020,
Vesilahden kunnan tekninen lautakunta 25.11.2020.
Kunnilla ei ollut huomautettavaa tai lausuttavaa kunnan toissijaiselle
vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaesityksestä.
Pälkäneen kunnan lausunnossa esitettiin lisäksi, että alueellisia
jätepisteitä ei pitäisi enää supistaa ja että aluepisteiden kunnosta tulisi
pitää hyvää huolta. Jätehuoltolautakunta toteaa tähän, että kunnan
toissijaisen vastuun jätetaksalla ei kateta aluejätepisteiden ylläpitoa tai
siihen liittyviä kustannuksia. Aluejätepisteiden ylläpitoa katetaan kunnan
ensisijaisen vastuun jätetaksalla, koska aluejätepisteet on tarkoitettu
ainoastaan kotitalouksien päivittäiselle jätteelle. Tämän vuoksi
jätehuoltolautakunta käsittelee aluejätepisteitä koskevan
toivomusponnen kunnan ensisijaisen vastuun jätetaksan yhteydessä.
Ylöjärven kaupungin lausunnossa puolestaan esitettiin lisäksi, että vaikka
nyt esitetyt korotukset ovat maltillisia ja perusteltuja, on syytä kiinnittää
huomiota varsinkin yleiskustannusten vuosittaiseen kehittymiseen sekä
uuden teknologian kustannustehokkaaseen hyödyntämiseen, jotta
kustannukset ja korotuspaineet pysyvät jatkossa maltillisina.
Jätehuoltolautakunta toteaa, että yleiskustannuksiin vaikuttavat mm.
polttoainehintojen, palkkakustannusten, vuokrien ym. yleinen
kustannuskehitys, joten näiden vuosittaiseen kehitykseen on vain rajatut
vaikutusmahdollisuudet. Toiminnan kustannustehokkuutta pyritään
kuitenkin jatkuvasti parantamaan mm. digitalisaation, automaation ja
robotiikan keinoin, jotta jätehuollon kustannukset pysyisivät jatkossakin
maltillisina.
Jätetaksaesityksestä jätetyt mielipiteet
Jätetaksaesityksestä ei jätetty mielipiteitä.
Lausuntojen ja mielipiteiden perusteella tehdyt muutokset taksaesitykseen
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Asiasta jätettyjen lausuntojen perusteella ei esitetä muutoksia
jätetaksaan.
Maksumuistutukset ja jätetaksan voimaantulo
Jätelaki säätelee jätemaksuja koskevien maksumuistutusten käsittelyä.
Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun
saamisesta kirjallinen muistutus asiasta kunnan jätehuoltoviranomaiselle.
Jätehuoltoviranomainen voi jätelain 81 §:n mukaisesti kohtuullistaa
jätemaksua, mikäli taksan mukaista maksua on pidettävä kohtuuttoman
suurena tai pienenä.
TSV-jätetaksaa esitetään astuvaksi voimaan, vaikka sen hyväksymistä
koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Taksa on voimassa
toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään.
Tiedoksi
Toimialueen kunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Kuulutus
Liitteet

1 Liite 1 TSV-jätetaksa 1.1.2021 alkaen
2 Liite 2 Kuntien lausunnot TSV-jätetaksaesityksestä
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§8
Ehdotus lietejätehuollon kehittämisestä yhteistoiminta-alueen kunnille
TRE:713/11.02.04/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Jani Suoniemi
Valmistelijan yhteystiedot
Jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, puh. 040 596 4737, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Yhteistoiminta-alueen kunnille lähetetään ehdotus lietejätehuollon
kehittämisestä siten, että alueen kaikki vesilaitokset ottaisivat vastaan
jätevesilietettä riippumatta siitä, minkä kunnan alueelta se on kerätty.
Perustelut
Toimialueen kuntien välisessä neuvottelutilaisuudessa vuonna 2018 on
sovittu yhteisen lietejätehuollon kehittämisryhmän perustamisesta.
Ryhmän kokoonpano on nimetty kuntajohtajien toimesta keväällä 2018.
Ryhmässä on jäseninä kuntien vesilaitosten (Ikaalinen ja Tampere),
teknisen toimen (Hämeenkyrö ja Ylöjärvi), ympäristöviranomaisen
(toimialueen yhteinen edustaja), Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n sekä
jätehuoltoviranomaisen edustajat. Ryhmä ei käytä itsenäistä
päätösvaltaa, vaan sen tehtävänä on kehittää lietejätehuoltoa sekä tuoda
sitä koskevia kehittämisehdotuksia alueellisen jätehuoltolautakunnan ja
muiden asianosaisten tahojen tietoon ja päätettäväksi.
Kehittämisryhmän tapaamisissa on keskusteltu mm. pienempien
jätevedenpuhdistamoiden kapasiteettiongelmista kesän
ruuhkahuippujen aikaan. Kahtena edellisenä kesänä lietetyhjennykset
ovat suurista tilausmääristä johtuen ruuhkautuneet kesän aikaan.
Lietekaivojen tyhjennyksistä suuri osa on edelleen ollut tilaustyhjennyksiä
ja ne ovat myös painottuneet voimakkaasti kesäaikaan. Lähtökohtaisesti
liete toimitetaan aina sen kunnan vastaanottopaikkaan, josta se on
kerätty. Tämä on ajoittain aiheuttanut kapasiteettiongelmia pienemmillä
vastaanottopaikoilla ja lisännyt tarvetta kuljetusten logistiikan
suunnitteluun ja kehittämiseen jatkossa aiempaa tiiviimmässä
yhteistyössä kuntien jätevedenpuhdistamoiden kanssa. Tietyt pienemmät
puhdistamot eivät ole kyenneet vastaanottamaan oman kuntansa tai

Tampere
Alueellinen jätehuoltolautakunta

Pöytäkirja
10.02.2021

1/2021

33 (40)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

alueensa lietteitä kaikkina vuodenaikoina, erityisesti kesän ruuhkahuipun
aika on ollut haastava ja kapasiteettiavulle toiselta puhdistamolta on ollut
tarve.
Lietejätehuollon kehittämisryhmä on päättänyt esittää
jätehuoltolautakunnalle ja toimialueen kunnille toiveen siitä, että kesän
ruuhkahuippujen sekä mahdollisten puhdistamoiden laiterikkojen aikaan
kapasiteettiongelmiin varaudutaan kuntien jätevedenpuhdistamoiden
välisellä yhteistyöllä. Jätehuoltolautakunnan toivotaan esittävän
toimialueen kunnille sekä toimialueen kuntien vesilaitoksille, että
naapurikunnan alueella syntyviä lietteitä voitaisiin mahdollisten
poikkeustilanteiden sekä kesän ruuhkahuippujen aikaan ottaa vastaan
myös toisen kunnan jätevedenpuhdistamoilla. Näin pystyttäisiin
varmistamaan toiminnan ja asiakaspalvelun sujuvuus sekä lisäksi
alueellisen jätehuollon kustannustehokkuus sekä ympäristöhyödyt.
Tiedoksi
Toimialueen kunnat, toimialueen kuntien vesilaitokset, Pirkanmaan
Jätehuolto Oy.
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§9
Vireillepano kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa kiinteistöjen liittämiseksi
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen
TRE:610/11.02.04/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Jani Suoniemi
Valmistelijan yhteystiedot
Jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, puh. 040 596 4737, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisessa laitetaan
vireille jätelain 126 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen
valvontamääräyksen antamista koskeva asia.
Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaista pyydetään
määräyksessään velvoittamaan liitteessä mainittuja kiinteistön haltijoita
sakon uhalla liittymään kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen sako- ja
umpikaivolietteen jätteenkuljetukseen.
Perustelut
Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten (hyväksytty
14.5.2014) nojalla kaikkien vakinaisten ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen on
oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Liittymisvelvollisuus on
kiinteistökohtainen, eikä siitä voida myöntää vapautusta.
Jätehuoltomääräysten 3 §:n mukaan liittyminen kunnan
jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Alueellisen
jätehuoltoviranomaisen toimialueella kiinteistöittäinen jätteenkuljetus
saostus- ja umpisäiliölietteille on 1.1.2017 alkaen järjestetty kunnan
järjestämänä jätteenkuljetuksena Nokian kaupunkia lukuun ottamatta.
Jätelain 32 §:n mukaan saostus- ja umpisäiliölietteet ovat kunnan
jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaa jätettä. Jätelain 41 §:n mukaan
kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava 32 §:n
mukaisesti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.
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Jätehuoltomääräysten mukaan kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen
alueella kiinteistöt, joissa on tyhjennettävä jätevesijärjestelmä, liittyvät
kunnan jätehuoltojärjestelmään tilaamalla saostus- ja
umpisäiliölietteiden tyhjennyksen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä. Tämä
koskee myös Sastamalan Suodenniemen ja Mouhijärven alueilla
sijaitsevia kiinteistöjä. Jätelain 41 §:n mukaan kunnan jätehuollon
järjestämisvastuulle kuuluvaa jätettä, ml. saostus- ja umpisäiliölietteitä, ei
saa luovuttaa muille toimijoille.
Liitteessä mainittuja kiinteistöjä on jätehuoltoviranomaisen toimesta
kehotettu vuosina 2018 ja 2020 luovuttamaan kiinteistöllä syntyneet
saostus- ja umpisäiliölietteet alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen
jätteenkuljetukseen. Kiinteistöjä on kahteen otteeseen tiedotettu, että
saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus järjestetään alueella kunnan
järjestämänä jätteenkuljetuksena, minkä vuoksi tyhjennykset on tilattava
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä. Viimeisin kehotus kiinteistöille on lähetetty
jätehuoltoviranomaisen toimesta 4.3.2020. Sastamalassa sijaitsevien
jätehuoltoon liittymättömien kiinteistöjen haltijoita on kehotettu
liittämään kiinteistönsä kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen
kuljetukseen 31.12.2020 mennessä. Kehotuksista huolimatta liitteessä
mainitut 80 kiinteistön haltijat eivät ole luovuttaneet kiinteistöillä syntyviä
jätevesilietteitä jätelain 41 §:n mukaisesti kunnan järjestämään
jätteenkuljetukseen, eivätkä kiinteistöt siten ole liittyneet jätelain ja
jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla kunnan järjestämään
jätehuoltoon.
Päätöksen liite on salainen viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain (621/1999) 24 §:n 32 momentin nojalla.
Jätelain nojalla jätehuoltoviranomaisella ei ole oikeutta antaa jätelain
mukaisia määräyksiä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymiseksi.
Jätelain 126 §:n nojalla määräysvalta asiassa on jätelain 24 §:n
tarkoittamalla yleisellä valvontaviranomaisella, joita ovat elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen. Valvontamääräyksen antamista
koskevan asian vireillepano kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen
liittymiseksi on syytä laittaa vireille kiinteistön sijaintikunnan
ympäristönsuojeluviranomaisessa jätelain 134 §:n nojalla.
Tiedoksi
Kiinteistöjen haltijat, kiinteistöjen sijaintikunnan
ympäristönsuojeluviranomainen, Pirkanmaan Jätehuolto Oy
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§ 10
Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
TRE:7782/00.05.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Toppila
Valmistelijan yhteystiedot
Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Liitteenä oleva selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arviointi
merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Reijo Leppänen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Hallintosäännön 85 §:n mukaan lautakunnat vastaavat tehtäväalueensa
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 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.
Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio merkittävistä
riskeistä ja epävarmuustekijöistä ovat liitteinä.
Tiedoksi
Sisäinen tarkastus
Liitteet

1 Liite 10.2.2021 Sisäisen valvonnan selonteko 2020
2 Liite 10.2.2021 Itsearviointi 2020
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§ 11
Ilmoitusasiat
TRE:840/00.01.03/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Toppila
Valmistelijan yhteystiedot
Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus oli
Asiat merkitään tiedoksi.
Perustelut
Nokian kaupunki on pyytänyt alueelliselta jätehuoltolautakunnalta
lausuntoa ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisten
ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä. Lausuntoa
pyydettiin 1.2.2021 mennessä. Tampereen kaupungin
hallintosäännön 35 §:n mukaan apulaispormestari päättää
lausunnon antamisesta muissa kuin muutoksenhakuun liittyvissä
asioissa. Apulaispormestarin päätös asiasta on liitteenä.
Ajalla 1.12.2020-31.1.2021 jätehuoltoinsinööri on antanut
jätemaksuja koskevia päätöksiä sekä jätehuoltomääräysten
poikkeamispäätöksiä seuraavasti. Päätöksiä on annettu yhteensä
205 kpl.
Jätemaksujen maksuunpanoa koskevat päätökset 25 kpl,
Jätemaksumuistutuksia koskevat päätökset 67 kpl,
Jätelaskujen ulosottoa koskevat päätökset 1 kpl,
Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysvälin pidentämistä
koskevat päätökset 8 kpl,
Sekajäteastian tai lietteen tyhjennysten keskeyttämistä
koskevat päätökset 100 kpl,
Aluejätepisteen käyttöoikeutta koskevat päätökset 1 kpl,
Jätehuoltovelvoitteiden poistoa koskevat päätökset 3 kpl.
Liitteet

1 Liite Apulaispormestarin päätös lausunnon antamisesta Nokian
kaupungille
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Kunnallisvalitus
§6, §7
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen
osallinen kunta ja sen jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
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- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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Muutoksenhakukielto
§4, §5, §8, §9, §10, §11
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
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

