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§ 18
Sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksan päivitys
TRE:6885/02.04.03/2016
Valmistelija / lisätiedot:
Tiitto Hannele
Valmistelijan yhteystiedot
Vs. jätehuoltoinsinööri Hannele Tiitto p. 040 806 3362,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Päätösvalmistelusihteeri Pauliina Aittala, puh. 040 485 1059,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Hannele Tiitto
Päätösehdotus
Jätehuoltojaosto päättää muuttaa jätehuoltojaoston 16.12.2016
(§ 21) hyväksymään, 1.1.2017 voimaantulleeseen sako- ja
umpikaivolietetaksaan Ylöjärven sako- ja umpikaivolietteiden
käsittelyhinnat seuraavanlaiseksi: Ylöjärven sakokaivolieteen
käsittelyhinta on 9,10 €/m3 (alv 0 %), 11,28 €/m³ (ALV 24 %) ja
umpikaivolietteen käsittelyhinta on 7,73 €/m3 (alv 0%), 9,58 €/m³
(ALV 24 %). Hintamuutos tulee voimaan 1.7.2017.
Perustelut
Ylöjärvellä on tällä hetkellä sama käsittelyhinta sako- ja
umpikaivolietteelle. Muutoksen myötä sakokaivoliete olisi
kalliimpaa ja umpikaivoliete halvempaa.
Ylöjärven Vesi Oy:n hallitus päätti 28.4.2017 pidetyssä
kokouksessa (ote pöytäkirjasta liitteenä), että lietteiden
vastaanottohinnat Kurun jätevedenpuhdistamolla muuttuvat
1.7.2017 alkaen. Muutoksen jälkeen sakokaivolieteen
käsittelyhinta on 9,10 €/m3 (alv 0 %), 11,28 €/m³ (ALV 24 %) ja
umpikaivoliete 7,73 €/m3 (alv 0%), 9,58 €/m³ (ALV 24 %). Tällä
hetkellä Ylöjärvellä kummankin lietetyypin käsittelyhinta on
8,00 €/m3 (alv 0 %), 9,92 €/m³ (ALV 24 %). Muutoksen johdosta
sakokaivolietteen käsittelyhinta nousee 1,1 €/m3 (alv 0 %), ja
umpikaivolietteen käsittelyhinta laskee 0,27 €/m3 (alv 0 %).
Ylöjärven Vesi Oy:n hallituksen päätöstä perustellaan sillä,
että sakokaivolietteen puhdistaminen on huomattavasti
kalliimpaa kuin umpikaivolietteen puhdistaminen. Päätöksen
perusteissa mainitaan myös, että hinnat ovat muutoksen
jälkeen samat kuin naapurikunnissa. Lisäksi viitataan lietteen
kuljetuksen kunnallistamiseen, jonka takia voidaan olettaa että
sakokaivolietteet kirjataan oikein huolimatta sakokaivolietteen
kalliimmasta hinnasta.
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Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti
järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan
sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.
Sakokaivolietteen käsittelykustannukset ovat yleisesti kalliimmat
kuin umpikaivolieteen käsittelykustannukset. Sakokaivolieteen
kalliimpaa ja umpikaivolietteen halvempaa hintaa on siten
perusteltua
Jätehuoltojaoston hyväksymän lietetaksan 8 § mukaan
käsittelymaksu määräytyy kuntien jätevedenpuhdistamoiden
tai jätehuoltoviranomaisten hyväksymien muiden
vastaanottopaikkojen vastaanottohintojen perusteella.
Taksan 11 § mukaan puhdistamoiden vastaanottohintojen
muuttuessa lietetaksan mukaiset käsittelyhinnat muuttuvat
vastaavasti. Näiden taksassa päätettyjen periaatteiden mukaisesti
jätehuoltojaoston on perusteltua muuttaa taksaa Ylöjärven Vesi
Oy:n hallituksen päätöksen mukaisesti.
Tiedoksi
Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Ylöjärven kunta, Ylöjärven Vesi Oy
Liitteet

1 Ylöjärven Vesi Oy hallituksen pöytäkirjanote 28.4.2017.pdf
Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle
Kirjaamo, Puutarhakatu 6, Tampere
Kirjaamo, Härkikuja 7, Hämeenkyrö
Kirjaamo, Valtakatu 5-7, Ikaalinen
Kirjaamo, Koskitie 50, Korkeakoski, Juupajoki
Kirjaamo, Kunnantie 1, Kangasala
Kirjaamo, Tampereentie 6, Lempäälä
Kirjaamo, Seppälän puistotie 15, Mänttä
Kirjaamo, Keskustie 23, Orivesi
Kirjaamo, Parkanontie 37, Parkano
Kirjaamo, Suupankuja 2, Pirkkala
Kirjaamo, Keskustie 1, Pälkäne
Kirjaamo, Ruovedentie 30. Ruovesi
Kirjaamo, Aarnontie 2 A, Sastamala
Kirjaamo, Lindinkuja 1, Vesilahti
Kirjaamo, Virtaintie 26, Virrat
Kirjaamo, Kuruntie 14, Ylöjärvi
Nähtävillä 23.5.2017
Päätös on lähetetty sähköpostilla 19.5.2017
Tampere
19.05.2017
Pauliina Aittala
Päätösvalmistelusihteeri
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Kunnallisvalitus
§18
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Päätökseen saa muutosta hakea 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
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, osoite:
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Telekopio: 029 56 42269, sähköposti:
hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. 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 tai muu sellainen päivä, jona työt
virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Valituskirja
Valituskirjassa, joka on osoitettava viranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika alkaa.
Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä
valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä riippumatta siitä,
toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.
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Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu
on 250 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.

