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§ 66
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
tekninen johtaja
Kokouskutsu on lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille 05.11.2021 ja se on
luettavissa myös kunnan verkkosivuilta.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 67
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
tekninen johtaja
Teknisen lautakunnan tulee valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto
Naskali ja Valto Sorva.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi Risto Naskalin
ja Valto Sorvan.
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§ 68
Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 ja toimenpideohjelma vuoteen 2030 saakka
VESDno-2021-383
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Lausuntopyyntö: Läntisen Suomen_Vesihuoltostrategia_2050_Pirkanmaa
2 Toimenpiteet
3 Visio ja tavoitetila 2050
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa koskien uutta Läntisen Suomen
vesihuoltostrategiaa sekä vuoteen 2030 saakka laadittua toimenpideohjelmaa.
Läntisen Suomen ELY-keskukset ovat yhdessä alueen vesihuoltotoimijoiden ja muiden
sidosryhmien kanssa laatineet laajan koko vesihuoltokenttää koskevan
vesihuoltostrategian. Strategian tavoitevuotena on vuosi 2050. Strategiassa laadittiin
visio ja tavoitetilat, joihin vesihuollon kehittämisessä pyritään viimeistään vuoteen
2050 mennessä.
Keväällä 2021 pidettyjen sidosryhmätilaisuuksien pohjalta valittiin kuusi
painopistealuetta, joiden pohjalta aloitettiin työstämään strategian tavoitteeseen
tähtääviä toimenpiteitä. painopistealueet ovat
1. Resurssit
2. Vesihuolto-omaisuus
3. Toimintavarmuus
4. Osaaminen
5. Terveys ja ympäristönsuojelu
6. Energiaviisaus ja resurssitehokkuus
Nyt laaditussa strategian ensimmäisessä toimenpideohjelmassa on keskitytty
seuraavan noin kymmenen vuoden sisällä toteutettavaksi suunniteltuihin
toimenpiteisiin. Jokaiselle toimenpiteelle on nimetty päävastuutahot, kohderyhmä
sekä tavoiteaikataulu. Toimenpideohjelmassa toimenpiteet jaoteltiin kahdeksan
erilaisen keinovalikoiman alle. Toimenpiteitä esiteltiin syksyn sidosryhmätilaisuudessa
ja ohjelmaa muokattiin saadun palautteen perusteella.
Ely- keskuksen toiveena on, että lausuntoa antaessa pohditaan ja
arvioidaan toimenpiteitä erityisesti oman toiminnan kannalta. Ely-keskus toivoo myös,
että lausunnoissa kiinnitetään huomiota toimenpideohjelmassa esitettyihin
toimenpiteiden päävastuutahoihin sekä tavoiteajankohtiin.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää, että sillä ei ole lausuttavaa Läntisen Suomen
vesihuoltostrategiaan, sekä toimenpideohjelmaan.

Vesilahden kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
10.11.2021

Kokouskäsittely
Kati Ajoksenmäki saapui pykälän käsittelyn aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 69
Lausunnon antaminen Pirkanmaan pelastustoimen palvelutaso vuosille 2022 - 2023
VESDno-2021-340
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Palvelutasopäätös 2022_2023
2 Palvelutaso
3 Palvelutasopäätösvalmistelu
Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia
kuultuaan. Palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia.
Palvelutasoa määritettäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.
Pelastustoimen palvelutasopäätöksen tulee kattaa pelastuslaissa määritetyt alueen
pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät ja sen tulee perustua riskien ja
uhkien sekä meneillään olevan palvelutasokauden arvioinnin pohjalta tehtyihin
johtopäätöksiin. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason
kehittämisestä. Palvelutasopäätös on voimassa määräajan. Pirkanmaan
pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen tarkistus 2022 - 2023 on valmisteltu
Pirkanmaan pelastuslaitoksella virkamiestyönä vastuualueittain. Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen edustajien kanssa
on käyty yhteisneuvottelu palvelutasopäätöksen toteutumisesta, sisällöstä ja
palvelujen kehittämisestä.
Palvelutasopäätöksen tarkistus on valmisteltu vuosille 2022 – 2023. Seuraava
palvelutasopäätös valmistellaan uudelle Pirkanmaan Hyvinvointialueen
valtuustokaudelle vuosille 2024 - 2025. Pelastustoimen järjestämisestä annettu laki
(613/2021) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Voimaanpanolain mukaan
hyvinvointialueen ensimmäiset palvelutasopäätökset tulee tehdä viimeistään 1
päivänä joulukuuta 2023. Ennen ensimmäisen palvelutasopäätöksen tekemistä
noudatetaan pelastuslain (379/2011) nojalla tehtyjä kyseistä aluetta koskeneita alueen
pelastustoimen palvelutasopäätöksiä.
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on arvioitu riskien ja uhkien sekä toimintaympäristön
muutoksia, voimassa olevan palvelutasopäätöksen toteutumista sekä niiden
vaikutuksia pelastustoimen suunnitteluun. Pelastustoimen palvelutason
tarkistuksessa ei esitetä merkittäviä muutoksia varsinaiseen palvelutasopäätökseen,
mutta kehittämissuunnitelmassa huomioidaan kaupunkiseudun toimintaympäristössä
tapahtuneet muutokset ja niiden edellyttämät kehittämistoimenpiteet kahden
paloaseman rakentamiseksi Tampereen läntiselle ja eteläiselle alueelle
toimintavalmiuden turvaamiseksi. Näiden lisäksi on valmistumassa uusi paloasema
Hämeenkyröön ja suunnittelu on käynnissä paloaseman uudelle sijoitukselle Urjalassa.
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Toimintaympäristön nopeiden muutosten varalta poikkeusoloissa tai erityisen
painavasta syystä on palvelutasopäätökseen kirjattu mahdollisuus poiketa
palvelutasopäätöksestä kaupunginhallituksen päätöksellä ja myös pelastusjohtajan
viranhaltijapäätöksellä. Korona-pandemiasta saatujen kokemusten perusteella
palvelutuotannon muuttamiseen voi tulla nopeasti tarve tehtävien priorisoimiseksi ja
toiminnan turvaamiseksi.
Tulevan palvelutasokauden aikana on painopisteenä myös hyvinvointialueelle
siirtymiseen liittyvä valmistelutyö, jota tehdään useissa työryhmissä. Valmistelutyöllä
varmistetaan palvelutuotannon sujuva siirtyminen Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja
alueellisen yhteistyön jatkuminen kuntiin tiiviinä myös uudessa organisaatiossa.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteena on ollut pelastustoimen kehittäminen
valtakunnallisten linjausten mukaisesti siten, että Pirkanmaan pelastustoimi
jatkossakin on koko maan kärkitasoa.
Ehdotus Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistamisesta lähetetään
kunnille lausunnolle. Lausuntopyynnön liitteenä lähetetään Pirkanmaan
pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistus 2022 – 2023, riskialuekartta ja
tiivistetty ppt-esitys. Lausunnot pyydetään toimittamaan 17.11.2021 mennessä ja
lausuntojen perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavat muutokset Pirkanmaan
pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistusehdotukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää, että sillä ei ole lausuttavaa pelastustoimen
palvelutasopäätökseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Pirkanmaan pelastuslaitos
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Kunnanhallitus, § 197,18.10.2021
Tekninen lautakunta, § 70, 10.11.2021
§ 70
Lausunto Kauppilan ranta-asemakaavan ehdotuksesta (Tekla)
VESDno-2020-277
Kunnanhallitus, 18.10.2021, § 197
Liitteet

1 Kaavakartta 22.9.2021 Ehdotusvaihe Kauppilan_rak
2 Kaavaselostus 22.9.2021 Ehdotusvaihe Kauppilan rak
3 OAS 22.9.2021 Ehdotusvaihe Kauppilan rak
4 Luontoselvitys 20.12.2020 Ehdotusvaihe Kauppilan rak
5 Emätilatarkastelu 29.1.2021 Ehdotusvaihe Kauppilan rak
6 Kaavan pienennökset Ehdotusvaihe Kauppilan rak
7 Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet Ehdotusvaihe Kauppilan rak
8 Tarkkuusinventointi 30.6.2021 Ehdotusvaihe Kauppilan rak
Kauppilan ranta-asemakaavan luonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista
varten 22.4.-23.5.2021 välisen ajan. Ranta-asemakaavaa esiteltiin yleisötilaisuudessa
Teamsin välityksellä 27.4.2021. Tilaisuuteen osallistui noin 8 henkilöä, joista pääosa oli
lähialueen maanomistajia, asukkaita tai loma-asukkaita. Kaavaluonnoksesta saatiin
nähtävilläolon aikana neljä lausuntoa ja viisi mielipidettä. Alustavasta
kaavaehdotuksesta järjestettiin viranomaistyöneuvottelu 18.8.2021 Pirkanmaan ELY-
keskuksen kanssa. Neuvottelun ja muun saadun palautteen perusteella kaava-aluetta
päätettiin supistaa merkittävästi koskemaan vain kahta rantaosayleiskaavassa
osoitettua uutta rantarakennuspaikkaa. Kaavaehdotus koskee vain noin kolmasosaa
Keihosten kylän kiinteistöstä 922-401-2-44.
Arkeologinen selvitys valmistui kaavaehdotuksen laadinnan aikana,
tarkkuusinventointi tehtiin koko kiinteistön alueelle. Siinä ei löydetty kiinteistä
muinaisjäännöksiä kaava-alueelta. Aiemmin laaditun luontoselvityksen perusteella
suunnittelualueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Selvityksessä alueelta rajattiin
kuitenkin yksi arvokkaaksi elinympäristöksi luokiteltava kohde, jyrkänteen alta.
Kyseiselle kohdalle ei esitetä rakentamista, vaan alue jää maa- ja metsätalousalueeksi.
Kaavaehdotus sisältää vain kaksi rantarakennuspaikkaa. Kaava-alue käsittää
ehdotusvaiheessa vain rantarakennuspaikat ja luonnosvaiheen mukaisesti kiinteistön
koko rantaviiva on mukana ranta-asemakaavassa. Lisäksi rakennusoikeuksia on
pienennetty merkittävästi.
Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 7,1 hehtaaria. Kaavassa osoitetaan yksi loma-
asuntojen korttelialue (RA-1) ja kaksi rakennuspaikkaa. Rakennusoikeutta koko kaava-
alueelle on osoitettu yhteensä 400 m2 (aluetehokkuus 0,6 % eli alle 1 %), josta 150 k-
m2 rakennuspaikalle 1 ja 250 k-m2 rakennuspaikalle 2. Rakennuspaikan 2
päärakennus on sijoitettu kauemmaksi rantaviivasta, koska rakennusoikeus on
suurempi kuin mitä rakennusjärjestys sallii. Rakennusoikeudet on osoitettu
kerrosalaneliömetreinä rakennusalakohtaisesti. Korttelialueen rakentamisen
tehokkuus on 0.01 (1,3 %). Suurin sallittu kerrosluku on päärakennusten osalta kaksi
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(II), tontilla 1 olevan rantasaunan osalta yksi (I), tontilla 2 olevan rantasaunan osalta
yksi ja puoli kellarikerrosta (½k I). Lisäksi rantarakennuspaikoille saa rakentaa
venevajat, niille erikseen osoitetuille rakennusaloille (vv).
Ranta-asemakaava-alueesta noin 56 % osoitetaan maa- ja metsätalousalueeksi.
Ehdotusvaiheessa M-alueella ollut rantasaunan rakennusoikeus on poistettu, koska
kyläläisten käytössä olleelle rantasaunalle ei ole löydetty rakennuslupaa.
Loma-asumisen korttelialueeksi (RA-1) osoitetaan yhteensä noin 44 % kokonaispinta-
alasta. Toinen rakennuspaikoista on 5135 m2 ja isompi 2,6 hehtaaria.
Rakennuspaikkakohtainen tehokkuusluku on pienemmällä rakennuspaikalla 2,9 % ja
isommalla rakennuspaikalla 1 %. Kaava-alueen todellisen rantaviivan pituus on noin
328 metriä ja muunnetun rantaviivan pituus on noin 320 metriä. Rakennuspaikan 1
rantaviivan pituus on 60 m ja rakennuspaikan 2 rantaviivan pituus on noin 100 m.
Vapaata rantaa jää 167 m (51 % rantaviivan kokonaispituudesta). Kaavan
mitoitustiedot on esitetty kaavaselostuksessa.
Rantapuuston säilyttäminen auttaa rantaan sijoittuvien rakennusten sopeuttamisessa
ympäristöön. Kaavassa on annettu yleismääräyksiä koskien rantapuuston
säilyttämistä, rantaviivan ruoppausta, piha-alueita, rakennettavuutta ja
rakentamistapaa. Ylemmille korkeusasemille sijoittuva rakentaminen sijoittuu
avoimeen rantamaisemaan, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia tulevan rakentamisen
laadulle, varsinkin materiaalivalintojen, ulkovärityksen ja rakennusten massoittelun
osalta.
Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty vastaamaan
muuttunutta tilannetta. Kaavaselostusta on täydennetty monin paikoin ja muutettu
vastaamaan kaavaehdotuksen mukaista aluerajausta. Kaavaselostuksessa on esitetty
ranta-asemakaavan suhde MRL 39 §:n mukaisiin yleiskaavan sisältövaatimuksiin,
koska ranta-asemakaavan poikkeaa korttelialueen rajauksen osalta
rantaosayleiskaavasta. Lisäksi on tutkittu rantaosayleiskaavan toteutumattomat loma-
asuntojen rakennuspaikat lähiympäristössä Narvan ja Kirkonkylän väliltä. Tarkastellut
paikat ovat yli 17 ha kokoisia tiloja. Tarkastelluilla tiloilla on vielä toteuttamattomia
rantaosayleiskaavan mukaisia rakennuspaikkoja 10 kpl tämän ranta-asemakaava-
alueen ulkopuolella. Näistä maisemallisesti samanlaisissa olosuhteissa on ainoastaan
yksi rakennuspaikka Alhonselän etelärannalla. Rantaosayleiskaavasta vähäisesti
poikkeava rakennuspaikan rajaus ei aiheuta haitallisia vaikutuksia ympäristöön, eikä
vaikeuta rantaosayleiskaavan toteuttamista tai vaaranna maanomistajien tasapuolista
kohtelua.
Ranta-asemakaavalla muodostuu Keihosten kylän loma-asuntojen korttelialuetta ja
maa- ja metsätalousaluetta.
Kaavan laatija A-Insinöörit Civil Oy on toimittanut 22.9.2021 päivätyn Kauppilan ranta-
asemakaavan ehdotuksen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että
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1. se hyväksyy päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, merkitsee tiedoksi
saadun luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet sekä hyväksyy palauteraportin,
jossa on esitetty niihin laaditut vastineet sekä toimenpiteet.
2. se päättää asettaa yleisesti nähtäville Keihosten kylän Kauppilan ranta-
asemakaavaehdotuksen 22.9.2021 päivätyn aineiston 30 päivän ajaksi varaten
näin osallisille tilaisuuden muistutusten ja lausuntojen esittämiseen (MRL65§,
MRA 27§).
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta, 10.11.2021, § 70
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Kaavakartta 22.9.2021 Ehdotusvaihe Kauppilan_rak
2 Kaavaselostus 22.9.2021 Ehdotusvaihe Kauppilan rak
Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.10.2021 § 197 asettaa yleisesti nähtäville
Keihosten kylän Kauppilan ranta-asemakaavaehdotuksen 22.9.2021 päivätyn
aineiston 30 päivän ajaksi varaten näin osallisille tilaisuuden muistutusten ja
lausuntojen esittämiseen (MRL65§, MRA 27§).
Kaavaehdotus sisältää vain kaksi rantarakennuspaikkaa. Kaava-alue käsittää
ehdotusvaiheessa vain rantarakennuspaikat ja luonnosvaiheen mukaisesti kiinteistön
koko rantaviiva on mukana ranta-asemakaavassa. Lisäksi rakennusoikeuksia on
pienennetty merkittävästi.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää, että sillä ei ole lausuttavaa Kauppilan ranta-
asemakaavaehdotukseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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§ 71
Lausunnon antaminen kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksasta vuodelle 2022
VESDno-2021-366
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Liite 4 Lausuntopyyntö kunnille jätetaksaesityksestä
2 Liite 2 Hintamuutokset
3 Liite 1 Esitys kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaksi 1.1.2022 alkaen
Alueellinen jätehuoltolautakunta pyytää lausuntoa kunnan ensisijaiselle vastuulle
kuuluvan jätteen taksasta 1.1.2022 alkaen. Lausuntoa pyydetään 11.11.2021
mennessä.
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 kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia jätteitä, kuten
asumisen ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteitä. Taksa ei koske saostus- ja
umpisäiliölietteitä, kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvia jätteitä eikä alueellisen
putkikeräysjärjestelmän jätetaksaa, joille on omat taksansa.
Jätetaksa päätetään ilman arvonlisäveroa. Esityksessä jätetaksaksi yksikköhinnoille
esitetään myös arvonlisäverollinen yksikköhinta pyöristettynä likiarvona.
Jätetaksan rakenne ja merkittävimmät muutokset
jätetaksaan Jätetaksaesityksen mukaisesti jätetaksan rakenne on sama kuin vuonna
2021. Jätemaksu koostuu perusmaksuosuudesta sekä järjestetyn jätehuollon
maksusta. Järjestetyn jätehuollon maksu on maksu jäteastioiden tyhjennyksistä tai
aluejätepisteen käytöstä. Samoin kuin aikaisempina vuosina, perusmaksu sisältyy
edelleen aluejätepisteiden käyttäjien vuosimaksuun sekä kiinteistöittäisessä
jätehuoltopalvelussa sekajätteen keräysvälineen yksikköhintaan.
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Jätemaksun perusmaksuosuutta esitetään korotettavaksi 7,8 % vuoden 2022
jätetaksaan. Korotusesitys johtuu erityisesti kotitalouksien vaarallisten jätteiden
jatkokäsittelyprosessin merkittävästä kustannusten noususta sekä jätekeskusten,
jäteasemien ja ekopisteiden ylläpito- ja kuljetuskustannusten noususta. Lisäksi
perusmaksulla katettavat jätehuoltoviranomaisen toiminnan kustannukset nousevat
vuodelle 2022 noin 11 prosenttia uuden jätelain ja jätehuoltomääräysten tuomien
velvoitteiden vuoksi. Samoin perustein nousevat myös lakisääteisen jäteneuvonnan ja -
viestinnän kustannukset (korotus noin 2 %). Euromääräisesti mitattuna suurin
korotustarve kohdistuu kotitalouksien vaarallisten jätteiden jatkokäsittelyprosessin
kustannusten muutokseen.
Perusmaksuosuudeksi vuodelle 2022 esitetään vakinaiselle asuinkiinteistölle
/huoneistolle 19,81 € (alv 0%)/vuosi ja vapaa-ajan asunnolle 10,48 € (alv 0 %)/vuosi.
Samoin kuin vuonna 2021, jätemaksun perusmaksuosuudella esitetään katettavaksi
tiedotusta ja neuvontaa, kotitalouden vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, jäteasemien
ja ekopisteiden hoitoa sekä jätehuoltoviranomaisen kustannuksia. Lisäksi
biojätehuoltoa esitetään edelleen tuettavaksi jätetaksan sisäisesti siten, että osa
biojätehuollon kustannuksista sisällytetään sekajätteen jätetaksan
perusmaksuosuuteen.
Liitteessä 2 on esitetty jätetaksaesityksen hinnoittelumuutokset verrattuna vuoden
2021 jätetaksaan.
Jäteastioiden tyhjennysmaksut
Jäteastioiden tyhjennysmaksut koostuvat noudosta, kuljetuksesta ja käsittelystä.
Noudon ja kuljetuksen kustannuksiin vaikuttavat kuljetusmatka ja keräysvälinetyyppi.
Lisäksi jäteastioiden tyhjennysmaksu sisältää jätehuoltomääräysten mukaisen
jäteastian (140 l, 240 l, 360 l, 660 l ja 770 l). Astioita toimitetaan lakisääteisesti kunnan
järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluville asiakkaille. Astia toimitetaan
kiinteistöittäiseen jätehuoltoon liittyville uusille asiakkaille, joilla jäteastiaa ei ole sekä
jätteen kuljettajan tai asiakkaan ilmoitusten perusteella vanhan rikkoutuneen tai
muutoin jätehuoltomääräysten vastaisen astian tilalle. Astiat toimitetaan kiinteistöille
maksutta.
Vuoden 2022 jäteastioiden tyhjennysmaksuja esitetään muutettavaksi
kuljetusurakkakustannusten muutoksiin sekä seka- ja biojätteen
käsittelykustannusten muutokseen perustuen.
Kuljetusurakoiden kustannusten arvioidaan nousevan noin 3,9 %. Alue- ja
astiakohtaisia eroja syntyy kilpailutuksen ja urakkasopimusten mukaisten
indeksikorotusten seurauksena eri urakka-alueilla. Kustannustasomuutokset on viety
taksaan alue- ja astiakohtaisesti.
140-660 litran sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään pääsääntöisesti hyvin
maltillisia hintojen muutoksia kunnasta ja jäteastian koosta riippuen. Esimerkiksi
perustajakuntien eli Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan ja
Tampereen 140, 240, 360 ja 660 litran sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään
astiakoosta riippuen 0,09-0,24 € (alv 0 %) hinnan korotusta per astiatyhjennys.
Ylöjärven, Sastamalan, Ikaalisten, Parkanon, Mänttä-Vilppulan ja Virtain 140-660 litran
jäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään 0,02-0,66 € hintojen korotusta per

Vesilahden kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
10.11.2021

9/2021

14 (35)

astiatyhjennys kunnasta ja keräysvälinetyypistä riippuen. Juupajoella ja Ruovedellä
140, 240, 360 ja 660 litran jäteastioiden tyhjennyshintojen esitetään vastaavasti
laskevan 0,03 – 0,23 € per astiatyhjennys astiakoosta riippuen. Pälkäneelle esitettävät
korotukset ovat 240 ja 660 litran astioiden kohdalla 0,13-0,19 € per astiatyhjennys
astiakoosta riippuen. Pälkäneellä 140 litran astian tyhjennyshinnan esitetään säilyvän
nykyisellään ja 360 litran astian tyhjennyshinnan esitetään laskevan 0,25 € per
astiatyhjennys. Vesilahdella 660 litran jäteastian tyhjennyshinnan esitetään nousevan
0,14 € ja 140, 240 ja 360 litran jäteastioiden tyhjennyshintojen esitetään laskevan 0,18-
0,51 € per tyhjennys astiakoosta riippuen. Hämeenkyrössä 140 litran jäteastian
tyhjennyshinta laskee 0,02 € per tyhjennys ja 240, 360 ja 660 litran jäteastioiden
tyhjennyshintojen esitetään puolestaan nousevan 0,06–0,17 € per tyhjennys
astiakoosta riippuen. Pintakeräysastioiden kunta- ja astiakohtaiset tyhjennyshinnat on
esitetty liitteessä 1.
Pikakonttien tyhjennyshintoihin esitetään koko toimialueelle 10,00 € (alv 0 %)
korotusta. Pikakontin osalta korotusesitys on suuri ja se johtuu hintaohjauksen
vahvistamisesta. Uusien jätehuoltomääräysten myötä pikakonttien käyttö
jätteenkeräyksessä on kiellettyä 1.1.2022 alkaen. Voimakkaammalla hintaohjauksella
pyritään osaltaan vaikuttamaan siihen, että pikakonteista luovuttaisiin
jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla mahdollisimman nopeasti.
140 – 660 litran biojäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään muutoksia siten, että
hinta per tyhjennys laskee enimmillään 0,87 € ja nousee enimmillään 3,57 € kunnasta
ja astiakoosta riippuen. Biojätteen syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshintoihin esitetään
muutoksia siten, että hinta per tyhjennys laskee enimmillään 7,76 € ja nousee
enimmillään 3,76 € kunnasta ja astiakoosta riippuen. Biojäteastioiden kunta- ja
astiakohtaiset tyhjennyshinnat on esitetty liitteessä 1.
Pakkausjätteiden jätemaksut
1.7.2021 voimaan tulleiden kunnallisten jätehuoltomääräysten vuoksi
pakkausjätteiden keräys- ja kuljetuspalvelut tulevat laajenemaan toimialueella entistä
useammille kiinteistöille vuoden 2022 ja 2023 aikana. Muutosten myötä
jätekuljetusten määrissä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Pirkanmaan
Jätehuolto Oy:n arvion mukaan lasin ja pienmetallin kuljetukset lisääntyvät,
muovipakkausten kuljetukset kuusinkertaistuvat ja kartongin osalta arvoitu
kuljetusmäärän lisäys on 13 %. Muutos koskee koko toimialuetta. Erityisesti
muovipakkausten osalta kuljetusmäärä kasvaa voimakkaasti, sillä sitä on aiemmin
kerätty ainoastaan kaupunkiseudun kunnista.
Perustajakuntien alueella kartonkipakkausten tyhjennyshintaan esitetään 1,6–11,1
prosentin korotusta astiakoosta riippuen. Muutosta perustellaan
kuljetusurakkakustannusten muutoksella ja urakkasopimusten mukaisilla
indeksikorotuksilla. Muiden kuntien alueilla kartonkipakkausten tyhjennyshintojen
esitetään säilyvän nykyisellään. Metallin pintakeräysastioiden tyhjennyshintoja
esitetään vuoden 2022 jätetaksassa korotettavaksi 3,8–4,6 prosenttia astiakoosta
riippuen. Muutosta perustellaan kuljetusurakkakustannusten muutoksella ja
urakkasopimusten mukaisilla indeksikorotuksilla. Metallin syväkeräysastioiden
tyhjennyshintaa esitetään korotettavaksi 26 prosenttia. Hinnankorotusesitystä
perustellaan kuljetusten kilpailuttamisesta aiheutuneella urakkakustannusten
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muutoksella. Metallin syväkeräysastioita käytetään kuitenkin verrattain vähän ja niitä
tyhjennetään hyvin harvoin, pääsääntöisesti vain 1-2 kertaa vuodessa. Tämän vuoksi
esitetty hintamuutos ei aiheuta asukkaille merkittäviä muutoksia
jätemaksuun. Lasipakkausten tyhjennyshinnan esitetään säilyvän nykyisellään 3
kuutiometrin syväkeräyssäiliön osalta ja muiden astiakokojen tyhjennyshintaan
esitetään 0,5–7,9 prosentin korotusta astiatyypistä riippuen. Korotusta perustellaan
kuljetusurakkakustannusten muutoksella ja urakkasopimusten mukaisilla
indeksikorotuksilla. Maksuttoman lasin ja metallin keräystä säännönmukaisessa
biojätteen erilliskeräyksessä oleville kiinteistöille esitetään edelleen jatkettavaksi
vuoden 2022 jätetaksassa.
Muovipakkausjätteiden keräys laajenee koko toimialueelle ja sen seurauksena
muovipakkausten kuljetusmäärät kasvavat voimakkaasti. Keräyksen laajenemisen ja
kuljetusmäärien kasvun seurauksena Tampereen, Pirkkalan, Lempäälän, Nokian,
Kangasalan, Ylöjärven ja Oriveden kuntien alueella muovipakkausten
tyhjennyshintoihin esitetään 140–770 litran astioille 30,5 prosentin korotusta. 140–770
litran muovipakkausten astiatyhjennyshinta Tampereella, Pirkkalassa, Lempäälässä,
Nokialla, Kangasalla, Ylöjärvellä ja Orivedellä on vuonna 2021 5,38 € (alv 0 %) per
astiatyhjennys. Vuodelle 2022 edellä mainittujen kuntien alueelle tyhjennyshinnaksi
ehdotetaan 7,02 € (alv 0 %) per astiatyhjennys. Esitetty korotus on 1,64 € (alv 0 %) per
astiatyhjennys. Korotusta perustellaan muovinkeräyksen laajenemisen aiheuttamien
kuljetuskustannusten muutoksilla. Tampereen, Pirkkalan, Lempäälän, Nokian,
Kangasalan, Ylöjärven ja Oriveden kuntien alueella muiden astiakokojen
tyhjennyshinnan esitetään säilyvän nykyisellään. Taksaan on myös tuotu uutena
elementtinä muovipakkausten astiakohtaiset tyhjennyshinnat kaupunkiseudun
ulkopuolisille alueille. Astia- ja kuntakohtaiset tyhjennyshinnat koko toimialueelle on
esitetty liitteessä 1.
Aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksut
Kiinteistöille, joilta ei noudeta säännöllisesti yhdyskuntajätteitä, on osoitettu
sekajätteen vastaanottopaikaksi aluejätepiste, johon saa viedä kerralla kohtuullisen
määrän normaalissa asumisessa syntyvää jätettä. Aluejätepisteitä käyttäviltä
kiinteistöiltä peritään vuotuinen jätemaksu kiinteistön käyttötarkoituksen ja
asuinhuoneistojen tai vapaa-ajan asuntojen lukumäärän mukaan. Aluejätepisteen
käyttöön oikeuttava maksu on jokaisessa toimialueen kunnassa samansuuruinen.
Maksuja on entiseen tapaan kolme luokkaa: vakinaisen asuinkiinteistön/huoneiston,
yksin asuvan sekä vapaa-ajan asunnon maksuluokat. Aluejätepisteen käyttäjän
vuosimaksua esitetään korotettavaksi 4,2 prosenttia vuodelle 2022. Aluejätepisteen
käyttäjän vuosimaksun korotusesityksen taustalla ovat perusmaksuosuuden korotus,
sekajätteen käsittelyhinnan korotus sekä aluejätepisteiden ylläpidon ja
kuljetuskustannusten kustannustason arvioitu nousu. Vakituisen asuinkiinteistön
/huoneiston vuosimaksuksi esitetään 94,43 € (alv 0 %), yksin asuvan vuosimaksuksi
63,21 € (alv 0 %) ja vapaa-ajan asunnon vuosimaksuksi 52,66 € (alv 0 %) vuodelle 2022.
Lisätöistä perittävät maksut
Jätehuoltopalveluihin liittyvistä lisätöistä perittäviin maksuihin esitetään
pääsääntöisesti pieniä korotuksia kaikkien lisätyöluokkien osalta. Muutoksia
perustellaan yleiskustannusten nousun mukaisilla indeksikorotuksilla. Taloyhtiöiden
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lukituissa jätetiloissa olevien astioiden tyhjentämisen ja avainlogistiikan hallinnan
parantamiseksi, järjestelmään sopimattoman avaimen käytöstä aiheutuneisiin
kustannuksiin esitetään 3,70 euron korotusta (alv 0 %). Esitetyllä muutoksella
taloyhtiöiden lukittujen jätetilojen astiatyhjennysten logistiikkaa pyritään tehostamaan.
Pientuojien maksut
Jäteasemilla ja jätekeskuksissa vastaanotettaviin kotitalouksien pientuojamaksuihin
esitetään korotuksia. Muutoksia esitetään, jotta käsittelyhinnat olisivat entistä
kustannusvastaavampia.
Puujätekuormien vastaanottohintoihin esitetään korotuksia jatkokäsittelyprosessin
kustannusmuutoksen perusteella. Enintään 2 m3 puujätekuorman
vastaanottohintaan esitetään 1,61 euron (alv 0 %) korotusta ja enintään 4 m
vastaanottohintaan 3,23 euron (alv 0 %) 3 korotusta. Kyllästämätöntä puuta ei saada
itse hyödynnettyä jätekeskuksilla, vaan se on toimitettava hakkeena eteenpäin
jatkokäsittelyyn. Tästä aiheutuvat kustannukset ovat kohonneet, minkä vuoksi hinnan
korotusta esitetään. Taksaan esitetty hinta on asetettu kustannusvastaavaksi
toiminnan kustannuksiin nähden.
Maa-aineksen sekä betoni- ja tiilijätteen osalta pientuojamaksuihin esitetään 0,80
euron (alv 0 %) hinnan korotusta per kuorma. Muutoksia esitetään, jotta
käsittelyhinnat olisivat entistä kustannusvastaavampia. Myös kyllästetyn puun
vastaanottohintoihin esitetään noin 13 prosentin korotusta jatkokäsittelyprosessin
kustannusmuutoksen vuoksi. Vuodelle 2022 vastaanottomaksuiksi ehdotetaan
enintään 2 m kuormille 13,71 € 3 (alv 0 %) ja enintään 4 m kuormille 27,42 € (alv 0 %).
Enintään 2 m :n maatuvien puutarhajätteiden vastaanotosta 3 jätekeskuksissa ei ole
aiemmin peritty maksua. Vuoden 2022 jätetaksassa vastaanoton esitetään kuitenkin
muuttuvan kokonaisuudessaan maksulliseksi. Maatuvan puutarhajätteen
vastaanottomaksuksi enintään 2 m :n kuormille esitetään 4,03 € (alv 0 %). Muutosta
perustellaan sillä, 3 että maatuvan puutarhajätteen jatkokäsittelyprosessissa tapahtuu
muutos biolaitoksen toiminnan alkaessa sekä Tarastenjärven jätekeskuksen
kompostointiprosessin alasajon myötä.
Vuoden 2021 tapaan jäteasemilla ja jätekeskuksissa otetaan veloituksetta erikseen
lajiteltuna vastaan kotitalouksien materiaalina hyötykäyttöön kelpaavaa jätettä kuten
paperia, pahvia, kartonkia, metallia ja lasipakkauksia. Veloituksetta otetaan vastaan
myös kotitalouksien vaarallisia jätteitä, lukuun ottamatta yli 200 litran eriä öljyjä tai
muita nesteitä, ja kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Lisäksi jätekeskuksissa
otetaan veloituksetta vastaan erikseen lajiteltuna risuja, oksia ja pieniä puunrunkoja
enintään 2 m :n eriä.
Kotitalouksien painoperusteisten jätemaksujen maksuperusteet (euroa /tonni) yli 4 m
kuormien osalta on esitetty 49 §:ssä. Painoperusteisesti vastaanotettujen kantojen
vastaanottohintaan esitetään 5 euroa/tonni (alv 0 %) hinnankorotusta vuoden 2021
taksaan verrattuna. Kyllästetyn puun painoperusteiseen vastaanottohintaan esitetään
hinnankorotusta 20 euroa/tonni (alv 0 %) vuoden 2021 taksaan verrattuna. Edellä
mainittuja hinnankorotuksia perustellaan jatkokäsittelyprosessin kustannusten
muutoksella. Muiden painoperusteisten maksujen esitetään säilyvän nykyisellään.
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Uutena elementtinä painoperusteisiin maksuihin on lisätty uusi maksuluokka ”
loppusijoitettava tai energiahyödynnettävä erityiskäsittelyä vaativa erityisjäte”.
Erityisjätteen maksuluokka on katsottu tarpeelliseksi lisätä painoperusteisiin
pientuojamaksuihin niitä tapauksia varten, jolloin jätteen vastaanotto ja käsittely vaatii
erityistoimenpiteitä Tammervoiman polttolaitoksella. Tämä koskee esimerkiksi
kuivakäymäläjätteen vastaanottoa. Toisena uutena elementtinä taksaan on tuotu
hinnastot terveydenhuollon lasille ja pistäville ja viiltäville jätteille. Terveydenhuollon
lasia sekä pistävää ja viiltävää jätettä syntyy erityisesti kuntien hallinto- ja
palvelutoiminnassa. Kyseisten jäte-erien keräys ja vastaanotto tapahtuu Repsikka
noutopalvelun hinnaston ja periaatteiden mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päätää, että sillä ei ole lausuttavaa kunnan ensisijaiselle vastuulle
kuuluvan jätteen taksaksi 1.1.2022 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
kirjaamo@tampere.fi
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§ 72
Lausunnon antaminen kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksasta
vuodelle 2022
VESDno-2021-365
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Liite 1 Esitys TSV-jätetaksaksi 1.1.2022 alkaen
2 Liite 2 Hintamuutokset vuoden 2021 jätetaksaan verrattuna
3 Liite 4 Lausuntopyyntö kunnille TSV-jätetaksaesityksestä
Alueellinen jätehuoltolautakunta pyytää lausuntoa kunnan toissijjaiselle vastuulle
kuuluvan jätteen taksasta 1.1.2021 alkaen. Lausuntoa pyydetään 11.11.2021
mennessä.
Kunnan toissijainen vastuu jätehuollon järjestämisessä
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. Pyynnön voi jätteen haltijan puolesta esittää myös jätteen
kuljettaja tai muu toimija osana tarjoamaansa jätehuoltopalvelua, kun pyyntö koskee
jätteen käsittelyä. Toissijaisen vastuun nojalla tuotettavia jätehuoltopalveluja
kutsutaan TSV-palveluiksi. Kunnan toissijaisen jätehuoltovastuun avulla pyritään
turvaamaan toimiva jätehuolto ja jätehuoltopalveluiden saatavuus silloinkin, kun
muuta palvelutarjontaa ei ole saatavilla.
TSV-palveluun liittyvistä menettelyistä säädetään jätelaissa. TSV-palvelun tarjoaminen
perustuu aina jätteen haltijan esittämään pyyntöön ja arvioituun palvelupuutteeseen
markkinoilla. Silloin, kun jätehuoltopalvelun arvo on vähintään 2 000 euroa vuodessa,
on jätteen haltijan ennen pyynnön tekemistä julkaistava ilmoitus tarvitsemastaan
palvelusta jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustassa eli Materiaalitori-verkkopalvelussa.
Vasta sen jälkeen, jos sopivaa markkinaehtoista palvelua ei löydy kohtuullisin ehdoin,
voi pyynnön palvelusta esittää kunnalliselle jäteyhtiölle. Materiaalitorin käyttövelvoite
ei 19.7.2021 voimaan tulleen jätelain muutoksen myötä koske tiettyjä
hankintayksiköitä, jotka voivat selvittää markkinaehtoisen palvelun saatavuutta myös
julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavan kautta.
Kunnan on tehtävä jätteen haltijan kanssa TSV-palvelusta sopimus, jonka kesto voi olla
enintään kolme vuotta kerrallaan. Sopimuksen voi jätteen haltijan puolesta tehdä
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myös jätteen kuljettaja tai muu toimija. Jos sopimus tehdään muualla kuin jätteiden ja
sivuvirtojen tietoalustassa, kunnan on toimitettava olennaiset tiedot sopimuksesta
tietoalustaan viimeistään 14 vuorokauden kuluttua sopimuksen tekemisestä.
Velvollisuus käyttää Materiaalitoria ei koske toissijaista palvelua, jonka vuosittainen
arvo on alle 2 000 euroa. Jätteen haltija voi tällöin osoittaa palvelua koskevan pyynnön
suoraan kunnan jätelaitokselle. Palvelusta ei näissä tapauksissa tarvitse tehdä
sopimusta. Kunnan jätelaitoksen on kuitenkin vuosittain toimitettava tietoalustaan
tiedot tällaisten palveluiden kokonaisarvosta, palvelua käyttävien jätteen haltijoiden
kokonaismäärästä sekä tiedot annetusta palvelusta jätelajeittain ja
käsittelymenetelmittäin eriteltyinä.
TSV-jätetaksan rakenne ja merkittävimmät muutokset jätetaksaan
TSV-jätetaksan mukaisilla jätemaksuilla katetaan kuntavastuullisen TSV-jätehuollon
järjestämisen ja toteutuksen kaikki jätelain mukaiset kustannukset, jotka muodostuvat
jätteen käsittelystä ja tiedotuksesta, neuvonnasta ja hallinnosta. Jätemaksuilla
katetaan myös kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito sekä
jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jäteastioiden tyhjennysmaksut sisältävät lisäksi
keräyksen ja kuljetuksen.
TSV-jätetaksa on laadittu kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvalle jätekeskuksissa ja
jäteasemilla vastaanotettaville jätteille, Tarastenjärven jätekeskuksessa
vastaanotettavalle vaaralliselle jätteelle sekä jäteastioiden tyhjennyksille. TSV-
jätetaksan rakenteen esitetään säilyvän samanlaisena kuin vuonna 2021.
Jäteastioiden tyhjennysmaksut
Jätelain 79.1 §:n mukaan kunnan jätemaksun perusteita ovat jätteen laji, laatu, määrä
ja noutokerrat. TSV-jätetaksaesityksessä on määritelty maksut jäteastioiden
tyhjennyspalveluille kunnittain ja jätelajeittain. Vuoden 2022 TSV-jätetaksassa
sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin on esitetty muutoksia
kuljetusurakkakustannusten sekä jätteenkäsittelykustannusten muutoksiin perustuen.
Alue- ja astiakohtaisia eroja syntyy kilpailutuksen seurauksena eri urakka-alueilla.
Kuljetusurakoiden kustannustasomuutokset on viety taksaan alue- ja astiakohtaisesti.
TSV-palvelujen jätetaksassa sekajätteen käsittelymaksua on esitetty korotettavaksi
kolmella eurolla 88 euroon/tonni (alv 0 %). Voimassa olevassa jätetaksassa vastaava
käsittelymaksu on ollut 85,00 €/t (alv 0 %). Kuten kunnan ensisijaiselle vastuulle
kuuluvan jätteen taksassa, myös TSV-palvelujen jätetaksassa sekajätteen
käsittelymaksun korotusesityksen taustalla on arvio yleiskustannusten noususta sekä
Tammervoiman porttimaksun korotuksesta.
TSV-palvelujen taksassa sekajätteen käsittelymaksu on korkeampi kuin kunnan
ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksassa, jonka johdosta sekajäteastioiden
tyhjennyshinnat ovat korkeampia kuin kotitalouksien ja muiden kunnan ensisijaiselle
jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvien asiakkaiden jäteastioiden tyhjennyshinnat.
Korkeampi sekajätteen käsittelyhinta TSV-asiakkaille johtuu siitä, että jäteyhtiöllä on
TSV-palvelutuotantoon yksilöityjä resursseja, jotka nostavat palvelun hintaa.
Korkeampi käsittelyhinta vastaa myös jätelain vaatimuksia. Kunnan toissijaisesta
jätehuoltopalvelusta perittävän jätemaksun tulisi kattaa jätehuollon järjestämisestä
aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien kunnan jätelaitokselle jätteiden ja
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sivuvirtojen tietoalustan käytöstä sekä kunnan toissijaiseen jätehuoltopalveluun
liittyvästä neuvonnasta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset. Vastaavia kustannuksia
ei aiheudu kunnan ensisijaisen jätteen jätehuoltopalveluiden järjestämisestä.
Biojätteen tyhjennysmaksuihin esitetään muutoksia kuljetusurakkakustannusten sekä
jätteenkäsittelykustannusten muutoksiin perustuen. Lisäksi jätetaksaan on lisätty uusi
astian tyhjennyshinta jäähdyttävälle biosäiliölle. Biojätteen käsittely on siirtynyt
vuoden 2021 aikana Tampereen Tarastenjärven kompostointilaitoksesta Nokian
Koukkujärven uuteen biolaitokseen, jossa aiemman aumakompostoinnin sijaan
biojätteestä tehdään biokaasua ja lannoitteita. Biolaitoksen käyttöönotosta aiheutuu
henkilöstö-, operointi- ja pääomakustannuksia, joita ei ole vastaavissa määrin syntynyt
aiemman aumakompostoinnin aikana. Tämän vuoksi TSV-jätetaksassa biojätteen
käsittelymaksua esitetään korotettavaksi 85 eurosta 91,50 €/t (alv 0 %), jotta käsittelyn
kustannukset olisivat kustannusvastaavia.
Pakkausjätteiden osalta jäteastian tyhjennyshintoihin esitetään monelta osin
korotuksia. Korotusesitykset vastaavat kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvien
jätehuoltopalvelujen jätetaksaan esitettäviä korotuksia. Pienmetallin ja lasipakkausten
astiahintojen esitetään nousevan 0,5–26 % per astiatyhjennys jätelajista, astiatyypistä
ja -koosta riippuen. Euromääräisesti tarkasteltuna korotusesitykset ovat 0,14–5,86 €
/tyhjennys (alv 0 %). Korotusesitykset johtuvat urakointikustannusten muuttumisesta
sekä indeksikorotuksista.
Kartonkipakkausten osalta Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan,
Tampereen ja Ylöjärven tyhjennyshintoihin esitetään kokonaisuudessaan korotuksia.
Korotukset vastaavat kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvien jätehuoltopalvelujen
tyhjennyshintoihin esitettäviä korotuksia. Korotusesitykset ovat pääasiassa
indeksikorotuksia ollen 1,6–3,50 % astiatyypistä riippuen. Euromääräisesti
tarkasteltuna korotukset ovat hyvin maltillisia, korkeintaan 0,50 € (alv 0 %) per
astiatyhjennys. Pikakontin osalta korotusesitys on kuitenkin suurempi ja se johtuu
hintaohjauksen vahvistamisesta. Uusien jätehuoltomääräysten myötä pikakonttien
käyttö jätteenkeräyksessä on kiellettyä 1.1.2022 alkaen. Voimakkaammalla
hintaohjauksella pyritään osaltaan vaikuttamaan siihen, että pikakonteista
luovuttaisiin jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla mahdollisimman nopeasti.
Muiden kuntien osalta kartonkipakkausten tyhjennyshintojen esitetään pääasiassa
säilyvän nykyisellä tasolla. Korotusta esitetään kuitenkin pikakontin tyhjennyshintaan
vastaavin hintaohjauksen perustein kuin edellä on esitetty. Myös kartonkipakkausten
5 m3:n ja tätä pienempien syväsäiliöiden tyhjennyshintaan esitetään 4 %
indeksikorotusta.

Jätehuollon lisätöiden maksut kuljetuspalveluiden osalta ovat TSV-asiakkailla samat
kuin muilla lakisääteisillä asiakkailla. Lisätyömaksuihin esitetään kokonaisuudessaan
korotuksia. Korotukset johtuvat pääasiassa yleisistä indeksikorotuksista.
Jätekeskuksien ja lajitteluasemien sekä Tarastenjärven vaarallisen jätteen
vastaanottomaksut
Jätteiden vastaanotolle jätekeskuksilla ja jäteasemilla on määritelty
kustannusperusteisesti tonnihinnat (euroa/tonni), joilla katetaan jätteen vastaanoton
ja käsittelyn kustannukset sekä osin jätekeskuksien kiinteitä kustannuksia.
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Tavanomaisen jätteen käsittelymaksujen esitetään säilyvän samansuuruisina kuin
vuonna 2021 tai hintojen esitetään nousevan jätelajista riippuen. Korotuksia esitetään
loppusijoitettavien jätteiden, energiahyödynnettävien jätteiden ja biojätteen
käsittelyhintoihin. Myös risujen, lannan ja kantojen käsittelymaksuihin esitetään
korotuksia. Korotukset ovat pääosin maltillisia, noin 1,5–11 %. Suurin käsittelyhintojen
korotuspaine on lannan käsittelyhinnassa, jonka esitetään nousevan 19 €/t (alv 0 %).
Esitetyt korotukset johtuvat jätteenkäsittelykustannusten noususta.
Jätekeskuksissa tehtävää lisätyötä, kuten lajittelua ja konetyötä, koskeviin hintoihin
esitetään myös korotuksia. Lajittelumaksuihin esitetään 10 euron ja 20 euron (alv 0 %)
hinnankorotusta riippuen jätekeskuksella tehtävän lajittelutyön laajuudesta. Muiden
lisätyöhintojen esitetään säilyvän samansuuruisina kuin vuonna 2021. Lisätöihin
esitetään myös lisättäväksi uusi maksukategoria ”Palvelumaksu, siirtoasiakirjan
tulostus”. Maksukategorian lisäys johtuu sähköisiin siirtoasiakirjamenettelyihin
siirtymisestä 19.7.2021 voimaantulleen jätelain muutoksen johdosta. Osa asiakkaista
toivoo kuitenkin edelleen erikseen tulostettavaa paperista siirtoasiakirjaa, mistä
esitetään perittäväksi taksaan lisätty lisämaksu.
Vaarallisten jätteiden vastaanotolle Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksessa on
määritelty TSV-taksassa kustannusperusteisesti kilohinnat (euroa/kg), joilla katetaan
jätteen vastaanoton ja käsittelyn kustannukset sekä osin jätekeskuksen kiinteitä
kustannuksia. Vaarallisten jätteiden asema Varmalla vastaanotettavien jätteiden
käsittelymaksuihin esitetään monelta osin korotuksia muuttuneiden
yleiskustannusten perusteella. Korotukset kohdistuvat erityisesti orgaanisten ja
öljypitoisten jätteiden sekä torjunta- ja suoja-ainepitoisten jätteiden vastaanotto- ja
käsittelymaksuihin. Sen sijaan epäorgaanisten ja PCB-pitoisten jätteiden vastaanotto-
ja käsittelymaksujen esitetään säilyvän samansuuruisina kuin vuonna 2021.
Vaarallisten jätteiden ADR-luokiteltujen kuljetusten hintoihin esitetään osittain
korotuksia mm. noutojen, työtuntilisän ja avustajan kustannuksia koskien.
Jäteasemilla ja jätekeskuksissa vastaanotettavien pienkuormien käsittelymaksuihin
esitetään korotuksia. Korotusesitys johtuu sekajätteen käsittelymaksun korotuksesta.
Korotusesitys on sekajätteen tai rakentamisen ja purkamisen jätteen enintään 2 ja 4 m
3

:n pienkuormille noin 2 % eli 0,40–0,72 € (alv 0 %) per kuorma. Lisäksi hinnoittelua on

muutettu siten, että jätetaksaan on lisätty uusi hintaluokka enintään 0,5 m3:n
pienkuormille, jotka sisältävät rakentamisen ja purkamisen jätettä tai sekajätettä.
Tämän vastaanottohinta on 5,65 €/ kuorma (alv 0 %). Aikaisemmin jätetaksassa on
ollut hinta ainoastaan 240 litraa vastaavalle jätemäärälle, jota esitetään nyt
poistettavaksi taksasta. Myös kyllästämättömän puujätteen käsittelymaksuihin
esitetään noin 13 % hinnankorotusta. Sitä ei saada itse hyödynnettyä jätekeskuksilla,
vaan se on toimitettava hakkeena eteenpäin jatkokäsittelyyn. Tästä aiheutuvat
kustannukset ovat kohonneet, minkä vuoksi hinnan korotusta esitetään. Taksaan
esitetty hinta on kustannusvastaava toiminnan kustannuksiin nähden. Lisäksi maa-
aineksen sekä betoni- ja tiilijätteen pientuojamaksuihin esitetään 0,80 euron (alv 0 %)
hinnankorotusta per kuorma. Muutoksia esitetään, jotta käsittelyhinnat olisivat entistä
kustannusvastaavampia.
TSV-jätetaksassa on lisäksi esitetty Repsikka-noutopalvelun kuljetushinnat. Uutena
asiana TSV-jätetaksaan on tuotu Repsikka-noutopalvelun kuljetushintoihin maksut
terveydenhuollon lasille sekä pistäville ja viiltäville jätteille. Näitä ei ole aiemmin
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eritelty Repsikka-noutopalvelun hinnoittelussa TSV-jätetaksassa. Taksassa asetetut
kuljetushinnat ovat kustannusvastaavia toiminnasta aiheutuviin kuluihin nähden.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää, että sillä ei ole lausuttavaa kunnan toissijaiselle vastuulle
kuuluvan jätteen jätetaksaan vuodelle 2022.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
kirjaamo@tampere.fi
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§ 73
Lausunnon antaminen saostus- ja umpisäiliölietteen jätetaksaksi vuodelle 2022
VESDno-2021-371
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Lausuntopyyntö kunnille saostus- ja umpisäiliölietteen taksaesityksestä
2 Esitys saostus- ja umpisäiliölietteen jätetaksaksi 1.1.2022 alkaen
3 Jätemaksumuutokset verrattuna vuoden 2021 jätetaksaan
Alueellinen jätehuoltolautakunta pyytää lausuntoa saostus- ja umpisäiliölietteen
jätetaksasta 1.1.2022 alkaen. Lausuntoa pyydetään 11.11.2021 mennessä.
Yleistä kuntavastuullisen saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuoltopalvelujen taksasta
Saostus- ja umpisäiliölietteet ovat jätelain (646/2011) mukaista jätettä. Jätelain 32 §:n 2
momentin 1 kohdan mukaan kunnan on järjestettävä vakinaisessa asunnossa, vapaa-
ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvän saostus- ja
umpisäiliölietteen jätehuolto. Kunnan on lisäksi järjestettävä kunnan hallinto- ja
palvelutoiminnassa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuolto sekä
liikehuoneistoissa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuolto, mikäli se
kerätään yhdessä asumisessa tai kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän
saostus- ja umpisäiliölietteen kanssa.
Alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialueella on käytössä kunnan järjestämä
lietteenkuljetus. Poikkeuksena on Nokian kaupunki, jossa saostus- ja
umpisäiliölietteiden kiinteistöittäinen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan
järjestämänä.
Jätehuoltolautakunta päättää kuntavastuullisen saostus- ja umpisäiliölietteen
jätehuoltopalvelujen taksassa lietteen kuljetus- ja käsittelymaksuista siltä osin kuin ne
kuuluvat kunnan jätehuoltojärjestelmään. Tämä taksaesitys koskee
jätehuoltolautakunnan toimialueen kaikkia kuntia, pois lukien Nokian kaupungin
alueen lietteen kuljetus- ja lisätyöhinnat, joista päättää kukin kuljettaja itse.
Jätetaksan rakenne
Jätemaksu koostuu lietteen kuljetuksesta, lietteen käsittelystä ja mahdollisista
kiinteistökohtaisista lisämaksuista. Kuljetusmaksu sisältää keräysvälineen lietetilan
tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen vastaanottopaikalle. Kuljetusmaksu määräytyy
tyhjennetyn lietetilavuuden perusteella.Käsittelymaksu määräytyy
tilavuusperusteisesti. Tilavuus laskutetaan poiskuljetettuna saostus- ja
umpisäiliölietemääränä 0,5 kuutiometrin tarkkuudella. Käsittelymaksu määräytyy
kiinteistön sijaintikunnan jätevedenpuhdistamon tai jätehuoltoviranomaisen
hyväksymän muun vastaanottopaikan vastaanottohinnoittelun perusteella. Pirkkalan
osalta noudatetaan Tampereen Veden vastaanottohintaa, Vesilahden osalta
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Lempäälän Veden vastaanottohintaa ja Juupajoen osalta Oriveden
jätevedenpuhdistamon vastaanottohintaa.
Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusmaksut
Pienempien enintään 6 m3:n lietesäiliöiden kuljetusmaksuihin esitetään noin 17
prosentin korotusta. Korotusesitys johtuu siitä, että lietekuljetusurakoita on
kilpailutettu vuoden 2021 aikana uudelleen 13 urakka-alueella. Kaiken kaikkiaan
urakka-alueita on 17. Kilpailutuksen seurauksena tyhjennysten omakustannushinnat
nousevat vuodelle 2022, aiheuttaen yhteensä noin 240 000 euron kustannusvajeen.
Korotusesitykseen sisältyy myös niiden neljän urakka-alueen urakkasopimusten
mukainen indeksikorotus, joiden kuljetusurakat jatkuvat vuonna 2018 solmittujen
sopimusten mukaisesti. Kuljetuskustannusten nousu painottuu lähes yksinomaan

pienempien enintään 6 m3:n lietesäiliöiden kuljetusmaksuihin. Suurempien yli 6 m3:n
lietesäiliöiden kuljetusmaksuihin ei kilpailutuksen seurauksena kohdistu niin
merkittäviä korotuspaineita. Yli 6 m3:n lietesäiliöiden kuljetusmaksuun esitetään 2,9
prosentin korotusta.
Hinnankorotusesitykset on laskettu kuljetushintoihin kustannusvastaavasti. Esitetty
muutos vaikuttaisi lietesäiliöiden tyhjennyshintaan siten, että esimerkiksi

säännöllisessä tyhjennyksessä olevan 0–6 m3:n säiliön kuljetushinta nousisi vuodelle
2022 noin 13 euroa (alv 0 %). Vuonna 2021 vastaava kuljetusmaksu on ollut 75,51

€ (alv 0 %). Yli 6 m3:n säiliön kuljetushinta nousisi vastaavasti noin 3 euroa (alv 0 %).
Vuonna 2021 vastaava kuljetusmaksu on ollut 99,97 €. Säännöllisessä tyhjennyksessä
olevan enintään 6 m3:n säiliön kuljetushinnaksi muodostuisi esityksen mukaan 88,57
€ (alv 0 %) ja yli 6 m3:n säiliölle 102,87 € (alv 0 %).

Kuljetusmaksu sisältää kohteen keräysvälineen lietetilan tyhjennyksen ja lietteen
kuljetuksen purkupaikalle. Kuten vuoden 2021 jätetaksassa, myös ensi vuoden
taksaesityksessä perushintaiseen tyhjennykseen sisältyy kiinteistöllä sijaitsevien
kaivojen tyhjennys ja kuljetus jatkokäsittelyyn. Kiinteistöllä sijaitsevien kaivojen
enimmäismäärää ei ole rajoitettu ja kuormauspaikan etäisyys keräysvälineestä on
määritelty enintään 30 metriksi vuoden 2021 taksan mukaisesti. Kuljetusmaksuihin
sisältyy myös yleiskuluja, joilla katetaan kuljetusten tilaaminen ym. hallinnointi
lietejätehuoltoon liittyen.
Säännöllinen tyhjennys, tilaus-, täsmä-, päivystys- ja saarityhjennys sekä lisätyöt
Säännöllisen tyhjennyksen, tilaus-, täsmä- ja päivitystyhjennyksen määritelmiin ei
esitetä muutoksia vuoden 2021 jätetaksaan nähden.
Uutena elementtinä taksaan on tuotu määritelmä saarityhjennys. Saarityhjennyksen
määritelmä ja siihen liittyvien lisätöiden tuntihinta on katsottu tarpeelliseksi lisätä
saostus- ja umpisäiliölietteen jätetaksaan. Toimialueella on ilmennyt tarvetta myös
vesistöillä tapahtuvalle lietekuljetustoiminnalle, joiden toteuttaminen ei ole ollut
mahdollista urakka-alueella käytössä olevalla kuljetuskalustolla. Vesistöillä
tapahtuneet lietesäiliöiden tyhjennykset on suoritettu siihen soveltuvaa kalustoa
omaavien yritysten toimesta aliurakointina. Taksassa ei ole aiemmin huomioitu
vesistöillä tapahtuvaan aliurakointiin liittyviä erityispiirteitä ja siitä aiheutuvia
kustannuksia. Vuoden 2022 taksaan tilanne pyritään korjaamaan siten, että taksaan
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tuodaan määritelmä vesistöillä tapahtuville lietekuljetuksille ja kiinteistökohtaisiin
lisätöihin on lisätty kustannusvastaava tuntihinta (190,00 €, alv 0 %) saarista
toteutettaville lietesäiliön tyhjennyksille.
Kiinteistökohtaisia lisätöitä ei ole sisällytetty tyhjennyshintaan, koska ne eivät koske
kaikkia kiinteistöjä. Kiinteistökohtaisiin lisätöihin esitettävät hinnankorotukset
perustuvat urakkasopimuksen mukaiseen indeksin tarkastukseen sekä kuljetusten
kilpailuttamisen aiheuttamiin kustannusten muutoksiin. Kiinteistökohtaisten
lisätöiden yksikköhintoihin esitettävät korotukset ovat 1,43-5,72 € (alv 0 %) työlajista
riippuen.
Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksut
Vuoden 2022 taksaehdotuksessa esitetyt lietteen käsittelykustannukset ovat kuntien
vesilaitosten vastaanottohintojen mukaisia. Puhdistamoiden vastaanottohintojen
muuttuessa taksassa asetetut käsittelyhinnat muuttuvat vastaavasti. Niiden vaikutus
otetaan huomioon vastaanottohintojen voimaantulopäivästä lukien.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää, että sillä ei ole lausuttavaa saostus- ja umpisäiliölietteen
jätetaksaan vuodelle 2022.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
kirjaamo@tampere.fi
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§ 74
Teknisten palveluiden osavuosiraportointi 1-9 / 2021
VESDno-2021-157
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Teknisten palveluiden osavuosiraportointi 1-9 2021
2 Vesihuoltolaitoksen osavuosiraportointi 1-9 2021
3 Investointien toteutuminen 1-9 2021
Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat
talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Vesilahden kunnanhallituksen 7.12.2020 §262 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden mukaan aikaväliltä tammi-syyskuu talouden toteutuminen
raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kunnan kokonaistasolla
käyttötalouden ja investointien näkökulmasta. Lisäksi esitetään arvio koko vuoden
toteumasta sekä mahdolliset poikkeamat määrärahojen käytössä ja poikkeamien syyt.
Lautakunnille raportoidaan samalta ajanjaksolta lautakunnan alaisten tulosyksiköiden
toteuma.
Valtuustoon nähden sitova taso on tuottojen ja kulujen erotus eli netto paitsi vesi- ja
viemärilaitoksessa, jossa sitova taso on tilikauden tulos. Teknisillä palveluilla tämä
tarkoittaa sitä, että sitovaa on talousarvion mukaisesti tekniset palvelut
kokonaisuudessaan ja vesi- ja viemärilaitos. Tekniset palveluiden toimintaympäristö
pitää sisällään tarkemmin teknisen hallinnon, kiinteistöt, liikenneväylät ja yleiset
alueet sekä palo- ja pelastustoimen. Teknisten palveluiden osalta ei toteuman 1-9
2021 ja arvioiden perusteella ole tarvetta määrärahamuutoksille.
Vesihuoltolaitoksen osalta tuottopuolella liittymismaksut ylittävät talousarviossa
budjetoidut, mutta verkoston vuokra ei toteudu budjetoidussa. Verkoston vuokra
toteutuu noin 45 000 euroa pienempänä syystä, että vesihuoltolaitoksen taksoja ei ole
tarkistettu ja päätetty operointisopimuksen mukaisesti, jolloin Lempäälän Vesi ei voi
maksaa operointisopimuksen mukaista verkostovuokraa. Taksoja käsiteltiin teknisen
lautakunnan kokouksessa 15.9.2021 § 49. Päätöksenteon tueksi on vesi- ja
viemärilaitokselle tehty talousmallinnus. Lautakunta päätti palauttaa asian
valmisteluun ja ohjeiste teknisiä palveluita tilaamaan konsultilta tarkennuksia
talousmallinnukseen. Talousmallinnuksen tarkennukset valmistuvat vuoden 2021
lopussa. Vesihuoltolaitoksella myös toimintakulut ylittyvät. Palveluiden ostoissa on
rahaa käytetty muun muassa vesihuoltolaitoksen talousmallinnukseen, uusien
vesihuoltolaitoksen alueiden mallinnukseen, pieniin vesihuoltolaitoksen
suunnittelutöihin. Vesi- ja viemärilaitoksen tulojen pienentyessä ja menojen kasvaessa
vesi- ja viemärilaitoksen vastuualueelle on tarve hakea määrärahamuutos.
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Investointien osalta talousarviossa merkityt investointien sitovuudet eivät merkittävästi
ylity. Kiinteistöhankkeissa kiinteistöhankkeet jäävät hieman sitovan tason alle,
kaavateiden rakentamiskohteissa lammasniemen ja lähialueiden rakentuminen ei
lähde liikkeelle, kaavoituksesta tehdyn valituksen takia. Metsämantereen alue ei lähde
rakentumaan, kaavoituksen viivästymisen takia. Kaava saa lainvoiman marraskuun
puolessa välissä ja alueen suunnittelua ei tulla aloittamaan, ennen kaavan
lainvoimaisuutta. Ämmänhaudanmäen kaavateiden rakentamiseen saadut tarjoukset,
alittivat investontiosaan varatun määrärahan. Kaavateiden rakentamiskohteiden
osalta arvioitu toteutuminen on 319 751 euroa ja investoinneille on talousarviossa
varattuna 890 000 euroa.
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet kohdassa kokonaisuus pysyy lähellä sitovaa
tasoa, mutta ylittyy hieman. Harjulan lähivirkistysalueelle ei ollut
investointiosassa merkittynä investointi rahaa, koska kohteeseen ei osattu varautua
hankehaun ja päätöksen sijoittuessa loppuvuoteen. Anttilanvuoren pururadan
kunnostaminen on jatkoa vuodelta 2020. Hanketta on viivästänyt frisbeegolfradasta
tehty valitus/ oikaisuvaatimus.
Vesihuoltolaitoksen investoinnteista kaakilanmutkan yritystontit, lammasmien
kunnallistekniikka ja metsämantereen alue eivät toteudu. Kaakilanmutkan
yritystonteilla suunnittelutarveratkaisu vanhentuu ja sitä ei näin ollen ole järkevää
vielä toteuttaa. Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka ja karjaisen vesihuollon
rakentamiseen ei ollut investointiosassa merkittynä investoinnille rahaa.
Palvelukeskusalueen tonttien myyminen aiheutti sen, että kohteeseen piti pikaisesti
lähteä investoimaan vesi- ja viemärijohtoja ja Karjaisen vesihuollon toteuttaminen
liittyi teknisen lautakunnan 25.11.2021 § 90 tekemään päätökseen. Päätöksessä
lautakunta päätti lähteä rakentamaan vesihuoltolinjoja, mutta investoinnille ei varattu
erikseen investointiosassa rahaa. Vaikka palvelukeskusalueen investointiin ja Karjaisen
vesihuoltolinjaan ei ole varattu rahaa, jää vesihuoltolaitoksella investointeja
toteutumatta, mikä johtaa siihen, että talousarvion sitova tasoa ei ylity
vesihuoltolaitoksella. Investointien kohdalla merkittävimmistä muutoksista on syytä
hakea määrärahamuutokset.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa osavuosiraportoinnin 1-9 / 2021
ja investointien toteuman toteuman 1-9 / 2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 75
Teknisten palveluiden määrärahamuutokset
VESDno-2021-101
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Vierikka
harri.vierikka@vesilahti.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Vesihuoltolaitoksen osavuosiraportointi 1-9 2021
2 Investointien arvioitu toteutuminen 2021
Valtuustoon nähden sitova taso on tuottojen ja kulujen erotus eli netto paitsi vesi- ja
viemärilaitoksessa, jossa sitova taso on tilikauden tulos. Teknisillä palveluilla tämä
tarkoittaa sitä, että sitovaa on talousarvion mukaisesti tekniset palvelut
kokonaisuudessaan ja vesi- ja viemärilaitos.
Vesihuoltolaitoksen osalta tuottopuolella liittymismaksut ylittävät talousarviossa
budjetoidut, mutta verkoston vuokra ei toteudu budjetoidussa. Verkoston vuokra
toteutuu noin 45 000 euroa pienempänä syystä, että vesihuoltolaitoksen taksoja ei ole
tarkistettu ja päätetty operointisopimuksen mukaisesti, jolloin Lempäälän Vesi ei voi
maksaa operointisopimuksen mukaista verkostovuokraa. Taksoja käsiteltiin teknisen
lautakunnan kokouksessa 15.9.2021 § 49. Päätöksenteon tueksi on vesi- ja
viemärilaitokselle tehty talousmallinnus. Lautakunta päätti palauttaa asian
valmisteluun ja ohjeiste teknisiä palveluita tilaamaan konsultilta tarkennuksia
talousmallinnukseen. Talousmallinnuksen tarkennukset valmistuvat vuoden 2021
lopussa. Vesihuoltolaitoksella myös toimintakulut ylittyvät. Palveluiden ostoissa on
rahaa käytetty muun muassa vesihuoltolaitoksen talousmallinnukseen, uusien
vesihuoltolaitoksen alueiden mallinnukseen, pieniin vesihuoltolaitoksen
suunnittelutöihin. Vesi- ja viemärilaitoksen tulojen pienentyessä ja menojen kasvaessa
vesi- ja viemärilaitoksen vastuualueelle on tarve hakea määrärahamuutos.
Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee
olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja
korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen
tuotto pääomalle. Vesihuoltoa voidaan tukea kunnan varoista.
Investointien osalta talousarviossa merkityt investointien sitovuudet eivät
merkittävästi ylity. Investoinneissa kuitenkin on investointeja jotka eivät toteudu
talousarvion investointitaulukon laajuudessa ja kaikki investointeja ei ole ollut
tiedossa ja niihin ei ole osattu varautua talousarvion teon yhteydessä.
Kaavateiden rakentamiskohteissa lammasniemen ja lähialueiden rakentuminen ei
lähde liikkeelle, kaavoituksesta tehdyn valituksen takia. Metsämantereen alue ei lähde
rakentumaan kaavoituksen viivästymisen takia. Kaava saa lainvoiman marraskuun
puolessa välissä ja alueen suunnittelua ei tulla aloittamaan ennen kaavan
lainvoimaisuutta. Ämmänhaudanmäen kaavateiden rakentamiseen saadut tarjoukset
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alittivat investontiosaan varatun määrärahan. Kaavateiden rakentamiskohteiden
osalta arvioitu toteutuminen on 319 751 euroa ja investoinneille varattuna on 890 000
euroa.
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet kohdassa kokonaisuus pysyy lähellä sitovaa
tasoa, mutta ylittyy hieman. Harjulan lähivirkistysalueelle ei ollut
investointiosassa merkittynä investointi rahaa, mutta kohteeseen ei osattu varautua
hankehaun ja päätöksen sijoittuessa loppuvuoteen. Anttilanvuoren pururadan
kunnostaminen on jatkua vuodelta 2020. Hanketta on viivästänyt frisbeegolf-radasta
tehty valitus.
Vesihuoltolaitoksen investoinnteista kaakilanmutkan yritystontit, lammasmien
kunnallistekniikka ja metsämantereen alue eivät toteudu. Kaakilanmutkan
yritystonteilla suunnittelutarveratkaisu vanhentuu ja sitä ei näin ollen ole järkevää
vielä toteuttaa. Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka ja karjaisen vesihuollon
rakentamiseen ei ollut investointiosassa merkittynä investoinnille rahaa.
Palvelukeskusalueen tonttien myyminen aiheutti sen, että kohteeseen piti pikaisesti
lähteä investoimaan vesi- ja viemärijohtoja ja Karjaisen vesihuollon toteuttaminen
liittyi teknisen lautakunnan 25.11.2021 § 90 tekemään päätökseen. Päätöksessä
lautakunta päätti lähteä rakentamaan vesihuoltolinjoja, mutta investoinnille ei varattu
erikseen investointiosassa merkittyä rahaa. Vaikka palvelukeskusalueen investointiin
ja Karjaisen vesihuoltolinjaan ei ole varattu rahaa, jää vesihuoltolaitoksella
investointeja toteutumatta, minkä takia talousarvion sitova tasoa ei ylity
vesihuoltolaitoksella. Investointien kohdalla merkittävimmistä muutoksista on
kuitenkin syytä hakea määrärahamuutokset.
Investointeja koskevat määrärahamuutokset on esitetty pykälän liitteessä olevassa
taulukossa. Määrärahamuutoksilla ei ole investointeja nostavaa vaikutusta,
määrärahojenmuutokset laskevat valtuuston hyväksymien invesointien sitovuuksia
merkittävästi kaavateiden ja vesihuollon osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle vesi-ja
viemärilaitoksella vuodelle 2021 15 000 euron lisämäärärahan myöntämistä
käyttötalouden puolelle ja 17 000 vähennystä toimintatuottoihin siten, että
toimintatuotot ovat yhteensä 160 000 euroa ja toimintakulut ovat yhteensä 15 000
euroa. Tilikauden tulokseksi tulee toimintatuottojen, toimintakulujen ja poistojen
jälkeen - 85 400 euroa.
Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle vuoden
2021 Investointeja koskevat seuraavat korjaukset ja muutokset.
1. Kaavateiden rakentamiskohteisiin: Heinätien jatkon määrärahaksi 47 381 euroa.
2. Kaavateiden rakentamiskohteisiin: Lammasniemen ja lähialueiden investoinnille
varattu 100 000 euron määräraha poistaminen.
3. Kaavateiden rakentamiskohteisiin: Metsämantereen alueen investoinnin
määrärahaksi 10 000 euroa.
4. Kaavateiden rakentamiskohteisiin: Ämmänhaudanmäen kaavateiden
määrärahaksi 150 000 euroa.
5.
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5. Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet: Harjulan lähivirkistysalueen
määrärahaksi 15 000 euroa.
6. Vesihuoltolaitos: Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka määrärahaksi 35 000
euroa.
7. Vesihuoltolaitos: Kaakilanmutkan yritystonteille varattu 15 000 euron
määrärahan poistaminen.
8. Vesihuoltolaitos: Lammasniemen kunnallistekniikalle varattu 100 000 euron
määrärahan poistaminen.
9. Vesihuoltolaitos: Metsämantereen alueen määrärahaksi 5000 euroa.
10. Vesihuoltolaitos: Karjaisen vesihuoltolinjojen rakentamisen määrärahaksi 18 920
euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, valtuusto
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§ 76
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 14 Yhtenäiskoulun elementtisaumojen uusiminen, 12.10.2021
Ehdotus
Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta
lautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 77
Tiedoksi merkittävät asiat
1. ELY-keskukset: Avustusta haettavana viemäriylivuotojen hallintaan
2. ELY-keskukset: Haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallintasuunnitelman
mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen avustus
3. ELY-keskukset: Sorateiden syysmuokkauksiin ja kunnostuksiin sääolosuhteilla on
merkittävä vaikutus (Keski-Suomi, Itä-Suomi)
4. ELY-keskukset: Vaikuta Läntisen Suomen vesihuollon tulevaisuuteen (Varsinais-
Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa,
Pohjanmaa)
5. ELY-keskukset: Virtaa vesienhoitoon! - avustusta haettavissa
vesistökunnostuksiin 18.10.-30.11.2021 (Varsinais-Suomi, Satakunta)
6. Liikenneturva: Ennakoi ja vaihda talvirenkaat, kun keli sitä vaatii
7. Liikenneturva: Neljännes autoilijoista ei käytä vilkkua liikenneympyrästä
poistuessaan
8. Liikenneturva: Takapenkillä lipsutaan yhä turvavyön käytöstä
9. Pirkanmaan ELY-keskus: Pirkanmaan ELY:keskuksesta voi hakea avustuksia
(Pirkanmaa)
10. Pirkanmaan ELY-keskus: Sateet nostavat vedenpintoja: ''Kohta on aika nostaa
veneet veden äärestä''
11. Pirkanmaan ELY-keskus: Uusi vesienhoitoverkosto käynnistyy eteläisellä
Pirkanmaalla
Ehdotus
Esittelijä: Harri Vierikka, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhakukielto
§66, §67, §68, §69, §70, §71, §72, §73, §74, §77
Muutoksenhakukielto
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
virka- ja 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§)
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Oikaisuvaatimus
§75, §76
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
kunnan jäsen
Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin,
että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin
klo 9-15.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
Vesilahden tekninen lautakunta
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
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miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan
antaa tiedoksi sähköpostitse.

