Jätteenkäsittelymaksut
Koukkujärven ja Tarastenjärven
jätekeskuksissa
1.1.2018 alkaen
Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula,
Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja
Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi.

I

Yleistä

1§

Pirkanmaan Jätehuolto Oy hoitaa jätelain (646/2011)
43 §:ään perustuen osakaskuntiensa jätehuollon järjestämisen. 		

II

Käsittelymaksut

2§

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakuntien ulkopuolelta tuoduista yksittäisistä jäte-eristä peritään käsittelymaksu 50 %:lla korotettuna. Mikäli kyseessä
on useampi kuorma tai säännöllinen tuonti on tästä sovittava kirjallisesti
ennen jätteen tuontia.

3§

Jätteen tuojan on annettava kirjallinen selvitys jätteen laadusta ja jätteen
tuottajasta sekä osoitettava loppusijoitettavan jätteen kaatopaikkakelpoisuus. Jätteen ammattimaisesta kuljettamisesta on tehtävä ilmoitus Pirkanmaan ELY-keskuksen rekisteriin, mikä on tarvittaessa todistettava.
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III

Maksuluokat

4§

Esikäsiteltävät jätteet									

Esikäsiteltävä energia- ja rakennusjäte							
	 = Sekalaiset esikäsiteltävät rakentamisen ja purkamisen jätteet sekä energia		 jätteet, joita ei voida suoraan hyödyntää palakoon vuoksi energiantuotannossa.
		
Ei saa sisältää vaarallisia jätteitä.							
			
Esikäsiteltävä sekalainen jäte								
= Lajittelua tai erilliskäsittelyä vaativa jäte. Ei saa sisältää vaarallisia jätteitä.		
							
Loppusijoitettavat jätteet								
		
Loppusijoitettava jäte, jäteverollinen							
= Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle loppusijoitettavat kaatopaikkakelpoiset
		 jätteet, jotka eivät edellytä erityiskäsittelyä.						
		
Edellytetään kaatopaikkakelpoisuuslausuntoa.					
					
Loppusijoitettava jäte, jäteveroton							
= Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle loppusijoitettavat kaatopaikkakelpoiset
		 jätteet, jotka voidaan läjittää ilman jäteveroa.						
		
Edellytetään kaatopaikkakelpoisuuslausuntoa.					
													
Loppusijoitettava erityisjäte asbestit							
	 = Erillissijoitettavat asbestipitoiset jätteet. Asbestipitoiset jätteet on aina pakattava.
									
Suoraan energiana hyödynnettävät jätteet						
				
Energiajäte, erilliskerätty
= Erilliskerätty energiajäte, joka voidaan suoraan hyödyntää Tammervoiman hyöty		 voimalaitoksessa ja jonka säännöllisestä toimittamisesta on tehty erillinen sopimus.
Sekajäte energiaksi									
= Sekajäte, joka voidaan suoraan hyödyntää Tammervoiman hyötyvoimalaitoksessa
		 ja jonka säännöllisestä toimittamisesta on tehty erillinen sopimus.
Tuotantorejektit									
 	
= Tuotantotoiminnan ja elinkeinoelämän tuotantohylyt ja rejektit, jotka voidaan
		 suoraan hyödyntää energiantuotannossa. Jätteen on sovelluttava ominaisuuk		 siltaan ja palakooltaan (max. 50 x 50 cm) Tammervoiman hyötyvoimalaitokseen.
									
Erityiskäsiteltävä energiahyödynnettävä jäte						
= Jätteet, jotka soveltuvat ominaisuuksiltaan ja palakooltaan (max. 50 x 50 cm) Tammer		 voiman hyötyvoimalaitokseen, mutta vaativat erityiskäsittelyä voimalaitoksessa.
Hyödynnettävät maa-ainekset								
		
Maa-aines, puhdas									
= Puhdas maa-aines, jota voidaan hyödyntää kaatopaikan rakenteissa.
		 Tähän luokkaan ei kuulu pinta- ja humusmaa.
									
Muut maa-ainekset									
= Maa-aines, joka sisältää tiili- ja/tai betonijätettä. Betonin palakoon on oltava alle
		 150 mm. Tähän luokkaan kuuluvat myös mm. asfaltti sekä pinta- ja humusmaa.
									
Pilaantunut maa-aines
= Pilaantunut maa-aines, jota voidaan hyödyntää tavanomaisen jätteen kaato		paikalla.
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Kompostoitava öljyinen maa-aines
= Valumaton öljyllä pilaantunut maa, joka voidaan kompostoida ja jonka
		 öljyhiilipitoisuus on alle 10 000 mg / kg.
Betoni- ja tiilijäte									
= Purkutiili ja betonijäte, joka täyttää MARA -asetuksen peitetyn rakenteen
		 vaatimukset.
Muut hyödynnettävät jätteet
Biojäte
= Kompostoituva, eloperäinen ja kokonaisuudessaan biologisesti hajoava jäte, 		
		 joka tuodaan erikseen lajiteltuna.
Biojäte II-laatu
= Kauppaliikkeistä yms. erikseen sopien ja lajiteltuna kompostoitavaksi tuotu 		
		 biojäte, joka voidaan hyödyntää, mutta joka sisältää vähäisessä määrin 		
		 maatumattomia epäpuhtauksia, kuten kuluttajapakkauksia.
Hiekoitushiekka ja haravointijäte
= Erikseen tuodut puhtaat hiekoitushiekka- ja haravointijätekuormat.
Liete
= Yhdyskuntajäteveden puhdistamisessa syntyvä ja siihen rinnastettava kuivattu 		
		 liete, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 20 %. Liete tulee voida kompos-		
		toida.
Liete II-laatu
= Kuiva-ainepitoisuudeltaan vähintään 15 %:n liete, joka voidaan kompostoida
		 ja hyödyntää.
Kyllästetty puu
= Kyllästysaineilla tai vastaavilla käsitelty puu.
Kyllästämätön puu ja puulevyt
= Erikseen toimitetut puut ja puulevyt, joita ei ole käsitelty kyllästysaineilla tai 		
		vastaavilla.
Kannot
= Erikseen tuodut kannot, jotka hyödynnetään.
Lasi
= Muu kuin pakkauslasi tai laminoitu/karkaistu lasi.
Nestemäiset jätteet
						
 	
= Nestemäiset jätteet, jotka eivät ole vaarallista jätettä ja vaativat säiliöauto		
kuljetusta.							
Kuormaperusteiset, euroa/kuorma
Risut
= Erikseen tuodut puhtaat risu- ja oksakuormat.
Purkuapua vaativat kuormat
= Kuormat, jotka vaativat koneellista avustamista purkamisessa.
Veloituksetta
Kuormalavat ja puupakkaukset
= Erikseen toimitetut puhtaat puiset kuljetuslavat ja puupakkaukset, jotka eivät
		 sisällä vankkoja teräskehyksiä tai sidoslevyjä.
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Painoperusteiset, euroa/tonni

Alv 0 %

Alv 24 %

Yhteensä

Esikäsiteltävät jätteet						
Esikäsiteltävä energia- ja rakennusjäte
130,00
31,20
161,20
Esikäsiteltävä sekalainen jäte
140,00
33,60
173,60
Loppusijoitettavat jätteet										
Loppusijoitettava jäte, jäteverollinen
132,00
31,68
163,68
Loppusijoitettava jäte, jäteveroton
62,00
14,88
76,88
Loppusijoitettava erityisjäte asbestit
130,00
31,20
161,20
Suoraan energiana hyödynnettävät jätteet										
Energiajäte, erilliskerätty
72,00
17,28
89,28
Sekajäte energiaksi
80,00
19,20
99,20
Tuotantorejektit
96,00
23,04
119,04
Erityiskäsiteltävä energiahyödynnettävä jäte
135,00
32,40
167,40
Hyödynnettävät maa-ainekset										
Maa-aines puhdas
5,00
1,20
6,20
Muut maa-ainekset
17,00
4,08
21,08
Pilaantunut maa-aines
17,00
4,08
21,08
Kompostoitava öljyinen maa-aines
130,00
31,20
161,20
Betoni- ja tiilijäte
30,00
7,20
37,20
Muut hyödynnettävät jätteet
Biojäte II-laatu
95,00
22,80
117,80
Biojäte
85,00
20,40
105,40
Hiekoitushiekka ja haravointijäte
17,00
4,08
21,08
Liete
57,00
13,68
70,68
Liete II-laatu
88,00
21,12
109,12
Lanta
33,00
7,92
40,92
Kyllästetty puu
160,00
38,40
198,40
Kyllästämätön puu ja puulevyt
7,00
1,68
8,68
Kannot
7,00
1,68
8,68
Lasi
52,00
12,48
64,48
Nestemäiset jätteet										
Rasvakaivot
88,00
21,12
109,12
Muut nestemäiset
124,00
29,76
153,76
Erityisjäte nestemäinen
300,00
72,00
372,00
Kuormaperusteiset, euroa/kuorma
Alv 0 %
Alv 24 %
Yhteensä
Risut
12,00
2,88
14,88
Purkuapua vaativat kuormat
Alv 0 %
Alv 24 %
Yhteensä
Sekajäte
90,00
21,60
111,60
Energiajäte
82,00
19,68
101,68
Tuotantorejektit
106,00
25,44
131,44
Veloituksetta										
Kuormalavat ja puupakkaukset
0,00
0,00
0,00
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IV

Pienerät

		
5§
Pientuojapaikalle ajettavien jätteiden käsittelymaksu

		
			
			

Käsittely
Alv 24 %
alv 0 %		

Sekajäte, kuorma
240 l vastaava jätemäärä		
5,65
Enintään 2 m3		 13,71
Enintään 4 m3		 22,58
Puujäte, kuorma
Enintään 2 m3		 8,06
Enintään 4 m3		 16,13
Maa/tiili/betoni
Peräkärrykuorma		
8,06

Yhteensä

1,35
3,29
5,42

7,00
17,00
28,00

1,94
3,87

10,00
20,00

1,94

10,00

Mikäli jätettä on yli 4 m3, kuorma punnitaan ja ajetaan suoraan käsittelypaikalle.
Veloituksetta vastaanotetaan erikseen lajiteltuna:
• Henkilöauton peräkärrykuormallinen
			
- Maatuvat puutarhajätteet
			
- Risut, oksat ja puunrungot
• Kotitalouden lajiteltuna tuotu materiaalina hyötykäyttöön kelpaava jäte,
		 kuten paperi, pahvi, kartonki, metalli ja lasipakkaukset.
• Kotitalouden vaaralliset jätteet, lukuun ottamatta yli 200 litran eriä
		 jäteöljyä tai muita nesteitä.
•

Kotitalouden sähkölaitteet.

• Jätteentuojaa kohti kalenterikuukaudessa tuotu korkeintaan
			
- 1 m3:n erä kyllästettyä puuta, kotitalouden palautukset
			
- 200 litran erä jäteöljyä, jonka vesipitoisuus on alle 10 %,
				 ja joka ei sisällä liuottimia tai muita hyödyntämistä haittaavia
				aineita.
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6§

Koko jätekuorma hinnoitellaan siinä olevan, kalleimpaan maksuluokkaan kuuluvan jätteen perusteella.
Mikäli kuljettaja lajittelee kuormasta esimerkiksi erikseen pakatun erityisjätteen
tai lava on jaettu väliseinällä eri jätelajeille, voidaan jätelaadut erikseen
punnittuina huomioida laskutuksessa oman käsittelymaksunsa mukaisina.
Tarvittaessa jätekeskuksen henkilökunta määrittelee jätemaksuluokan erillis
tarkastuksella. Mikäli kuormaa purettaessa tai muuten tarkastettaessa huomataan,
että jäte ei kuulu ilmoitettuun maksuluokkaan tai kuorma joudutaan siirtämään,
koska se on purettu väärään paikkaan, peritään kuormasta todellisen jätelaatu
luokan mukaisen käsittelymaksun lisäksi 120 euroa lajittelumaksua. Mikäli konetyötä aiheutuu yli puoli tuntia, veloitetaan lisäksi tämän jälkeen aiheutuvat
konetyökustannukset käyttäen tuntiveloitushintana 50 euroa alkava ½ tuntia
sekä jätteen käsittelystä aiheutuvat muut mahdolliset erilliskustannukset. Edellä
mainittuihin hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

V

Käsittelymaksulaskutus

7§

Vastaanottopisteissä maksun voi suorittaa vain pankkikortilla tai yleisimmillä
luottokorteilla. Vaihtoehtoisesti asiakkaalle lähetetään lasku.
Käsittelymaksu peritään ensisijaisesti jätteen tuojalta, ellei jätteen tuottaja ole 		
kirjallisesti antanut laskutusvaltuutusta.
Tunnisteavaimesta peritään 20,00 euroa / kpl + 4,80 (alv) = 24,80 euroa / kpl.
Jätemaksulasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. 		
Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle summalle on suoritettava 		
erääntymispäivästä lukien vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa
tarkoitetun korkokannan mukaan (7% loppuvuonna 2017).
Pirkanmaan Jätehuolto Oy lähettää yhden muistutuslaskun. Muistutuskuluina
peritään 5,00 euron lisämaksu. Mikäli tätä laskua ei makseta viikon sisällä sen 		
saamisesta, laitetaan lasku perintään.
Jos asiakas jättää muistutuksesta huolimatta jätemaksunsa maksamatta, kielletään
häneltä jätteen tuonti, kunnes laskut on maksettu.
Jätemaksulaskusta tehtävät muistutukset on osoitettava Pirkanmaan Jätehuolto 		
Oy:lle, ja toimitettava sen toimistoon 14 päivän kuluessa laskun saamisesta.

VI

Jätteenkäsittelymaksujen voimassaolo

8§

Nämä jätteenkäsittelymaksut ovat voimassa toistaiseksi.
Arvonlisäveron, jäteveron tai vastaavan muutos huomioidaan erikseen niiden
voimaantulosta lukien.
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