Jätetaksa, osa 1/3
- järjestetty jätteenkuljetus
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.
Jätetaksan on hyväksynyt alueellinen jätehuoltoviranomainen.

Tekstiosa
Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut

I

Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite 		
jätemaksun suorittamiseen
Soveltamisalue

1§

Tätä jätetaksaa sovelletaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueen osakaskunnissa
(Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia,
Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi),
Tampere, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi).
Pirkanmaan Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntien lukuun kunnan järjestämän jätehuollon perustuen jätelain 646/2011 lukuun 5.
Jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksut maksettavaksi Pirkanmaan Jätehuolto
Oy:lle tämän jätetaksan mukaisesti. Jätetaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton hinta.

2§

Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan jätteeseen. Näitä jätteitä ovat:
		
• vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa
			 asumisessa syntyvä jäte
		
• sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte
		
• valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä
			 julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdys			 kuntajäte (pois lukien vaarallinen jäte)
		
• liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä
			 edellä mainituissa kohdissa tarkoitetun jätteen kanssa (pois lukien vaarallinen
			jäte)
Lisäksi taksassa on esitetty käsittelyhinnat jätelain 33 §:n mukaiselle kunnan tois
sijaisen vastuun piiriin kuuluvalle jätteelle.
		
		Kunnan järjestämisvastuulle kuuluvan asumisessa syntyvien sako- ja umpikaivo
lietteiden taksa on esitetty erikseen.
3§

Kiinteistön on liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon, kun kiinteistön jäte
huollon järjestäminen jätelain 32 §:n mukaisesti kuuluu kunnan ensisijaiselle tai
33 §:n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle. Kiinteistön haltija tai muu jätteen
tuottaja, jonka jätehuoltopalvelun Pirkanmaan Jätehuolto Oy järjestää, on velvollinen suorittamaan jätetaksan mukaisen jätemaksun.
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4§

Jätemaksujen sisältö
Jätetaksa on laadittu:
• ensisijaiselle kuntavastuulliselle sekajätteelle ja biojätteelle

• toissijaiselle kuntavastuulle kuuluville jätekeskuksissa vastaanotettaville
		 jätelajeille mukaan lukien vaaralliset jätteet
• sekä kiinteistöiltä kerättäville tuottajavastuulle osin tai kokonaan kuuluville
		 jätelajeille, joita ovat kartonkipakkaukset, muovipakkaukset, lasipakkaukset
		 ja metalli.

Jätemaksu sisältää kuntavastuullisen jätehuollon järjestämisen ja toteutuksen
kaikki jätelain mukaiset kustannukset, jotka muodostuvat jätteen keräyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä sekä tiedotuksesta, neuvonnasta ja hallinnosta.
Jätemaksulla katetaan myös kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito
sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta.
		Jätemaksu koostuu noudosta, kuljetuksesta, käsittelystä ja perusmaksuosuudesta.
Noudon ja kuljetuksen kustannuksiin vaikuttavat kuljetusmatka ja keräysvälinetyyppi. Perusmaksulla katetaan tiedotusta ja neuvontaa, kotitalouden vaarallisten
jätteiden jätehuoltoa, jäteasemien ja aluejätepisteiden hoitoa, biojätteen käsittelytukea sekä jätehuoltoviranomaisen kustannukset.
		Jätetaksaa voidaan täydentää tarvittavilta osin myöhemmin.

II

Kiinteistöittäisen keräyksen jätehuoltopalvelut

5§

Jätemaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta jätetaksan mukaisesti
määräytyvä, kun keräysväline ja sen sijainti sekä jätteen laatu ovat kunnan jäte
huoltomääräysten mukaiset, ja keräysväline on asianomaisella urakka-alueella käytettävään nouto- ja kuljetusmenettelyyn soveltuva ja tyhjennysväli alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen soveltuva.

		Jos keräysväline on yli 10 % taulukon nimellistilavuutta suurempi, noudatetaan
seuraavan suuremman keräysvälineen yksikköhintaa. Keräysvälinetyypeittäin
noudatetaan aina vähintään pienimmän mainitun keräysvälineen yksikköhintaa.
		Jätelajien noutoa suorittavaa kuljetusajoneuvoa ei ajeta asemakaava-alueella
yksittäisen pientalokiinteistön, kuten omakoti- tai paritalon, tontille.
6§

Muutokset ja keskeytykset
Keräysvälineiden muutoksen vaikutus jätemaksuun otetaan huomioon jätemaksua
pienentävänä tai suurentavana siitä lähtien, kun kiinteistön haltija on ilmoittanut
muutoksesta Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimistoon tai asia on muuten
todennettu.

		Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on ilmoitettava Pirkanmaan
Jätehuolto Oy:lle hyvissä ajoin ennen keskeytyksen alkamista.
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7§

Virheet ja laiminlyönnit

Jätteen haltijalla on oikeus hinnanalennukseen, jos jäteastiaa ei tyhjennetä tai jätehuoltoa ei järjestetä muutoin kunnan jätehuoltomääräysten tai sopimuksen mukaisella tavalla tai jos jätehuoltopalvelussa on muu vastaava virhe, josta on aiheutunut
todennettu vahinko. Jätteen haltijan on kohtuullisen ajan kuluessa huomautettava
virheestä ja tehtävä oikaisuvaatimus Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle. Virheestä
johtuva hinnanalennus voidaan hyvittää seuraavan laskutuksen yhteydessä.
		
		Jätemaksua ei peritä, jos keräysväline on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä. Kiinteistön haltijan
tulee ilmoittaa kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle
viipymättä.
Kuljetusurakoitsijan laiminlyönneiksi ei katsota liian painavaksi täytettyä tai rikkinäistä keräysvälinettä, kiinteistön kunnossapitoon kuuluvan, keräyspisteelle tai
keräysvälineelle johtavan tien kulkukelvottomuutta tai tien niin huonoa kuntoa,
että se saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle. Jälkimmäisessä tapauksessa turhasta
käynnistä peritään keräysvälineen tai keräysvälineryhmän ensimmäisen keräys
välineen tyhjennysmaksu, josta vähennetään laskennallinen keräysvälineen jäte
määrää vastaava jätteenkäsittelymaksu.
8§

Painorajoitukset
Jätesäkki saa painaa enintään 20 kg. Korkeintaan 660 litran sekajäteastiaan saa
laittaa enintään 60 kg jätettä ja tilavuudeltaan suurempaan puristamattomaan
keräysvälineeseen enintään 100 kg jätettä kuutiometriä (m3:ä) kohti. Jätehuoltomääräysten vastainen keräysvälineen täyttö tai sijainti aiheuttaa lisäkustannuksen,
joka peritään tämän jätetaksan lisätyökohdan mukaisesti.

9§

Kiinteistöittäinen keräys haja-asutusalueella
Aluejätepistejärjestelmän alueella (haja-asutusalueiden vakinaiset asuin- tai muut
kiinteistöt ja vapaa-ajan asunnot) sijaitseva kiinteistö voi tilata sekajätteen kiinteistöittäisen noudon ja kuljetuksen aluejätepisteiden keräysvälineiden tyhjennysvälin
mukaisesti, mikäli tieyhteys tilaajan keräyspisteeseen on kulkukelpoinen urakkaalueella käytettävälle kuljetusajoneuvolle.

10 §

Lisätyöt
Jos jätesäkkiä joudutaan kantamaan tai jäteastiaa siirtämään kiinteistön alueella
yli viisi (5) metriä, peritään kultakin sen ylittävältä alkavalta 5 metriltä lisämaksu
tässä jätetaksassa jäljempänä määritellyn mukaisesti.

		Mikäli kiinteistöllä jätelajien noutoa suorittavalle kuljetusajoneuvolle osoitettu
reitti kuormauspaikkaan on tilapäisesti muuttunut tai estetty, peritään keräys
välineiden ylimääräisestä noutotyöstä lisämaksu tässä jätetaksassa jäljempänä
määritellyn mukaisesti.
		Jos haja-asutusalueella jätteiden noutoa suorittavalle kuljetusajoneuvolle ei ole
kääntömahdollisuutta kuormauspaikassa ja ajoneuvoa joudutaan peruuttamaan
kuormauspaikkaan tai kuormauspaikasta pois yli 100 metriä, peritään kultakin
tämän ylittävältä alkavalta 100 metriltä lisämaksuosuus, jonka suuruus on
0,1 kertaa tässä jätetaksassa määritelty tuntiveloitushinta.
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Jos jätesäkin paino ylittää selvästi 20 kg tai jäteastia on selvästi ylitäytetty (kansi
jää auki ja jätteet putoilevat maahan jäteastiaa siirrettäessä), mutta jätteet ovat
vielä kuormattavissa kuljetusajoneuvoon, peritään niistä varsinaisen jätemaksun
lisäksi jäljempänä määritelty lisäjätemaksu.
		Jos keräysväline sisältää oleellisessa määrin muuta kuin siihen tarkoitettua jätettä,
jätemaksua voidaan korottaa 50 %:lla tai periä aiheutuvat lisäkustannukset.
		Mikäli lukittuun keräyspisteeseen ei ole järjestetty pääsyä jätehuollossa käytettävällä yleisavaimella, tai keräyspisteeseen pääsy on rajoitettu tietylle kellonajalle,
peritään kultakin noutokerralta jätetaksan mukainen lisämaksu.
11 §

Lisäjätteet
Jos kuljetusajoneuvoon keräysvälineitä tyhjennettäessä otetaan keräysvälineiden
vierestä kuljetettavaksi lisäjätteitä, peritään korkeintaan 200 litran jätesäkistä tai
muulla vastaavalla tavalla pakatusta jätteestä lisäjätemaksu, joka on yhtä suuri kuin
240 litran astian tyhjennyksestä perittävä jätemaksu mahdollisine lisämaksuineen.
Jätteistä, jotka ovat irrallaan tai joita on enemmän kuin 200 litraa, peritään sama
jätemaksu alkavalta 0,5 m3:ltä kuin sekajätteen 660 litran ensimmäiseltä astialta
mahdollisine siirtolisineen perittävä jätemaksu.

		Muut lisäjätteet kuin jätesäkki tai -pussi on aina merkittävä lisäjätteeksi, ja niiden
on oltava helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia. Yli 2 m3:n lisäjäte-eriä ei
oteta urakka-alueen reitillä noutoja suorittavan kuljetusajoneuvon kuormaan ilman
erillistilausta.
		Vaihtolavakalustolla suoritettavan tyhjennyksen yhteydessä ei kuljeteta lisäjätteitä.
12 §

Poikkeama reitiltä ja ylimääräiset noudot
Kiinteistön erikseen tilaamasta keräysvälineen tyhjentämisestä peritään lisämaksu,
jos nouto aiheuttaa yli 2 kilometrin lisämatkan kuljetusajoneuvon urakka-alueen
reitistä poikkeamisena. Pidemmällä noutomatkalla peritään 2 kilometrin jälkeen
alkavalta 5 kilometriltä lisämaksu, jonka suuruus on 0,1 kertaa tässä jätetaksassa
määritelty tuntiveloitushinta.

		Vaihtolavakalustolla suoritettavasta ylimääräisestä noudosta jätemaksu on sama
kuin säännöllisellä noudolla, mikäli urakka-alueella on kyseisenä päivänä muitakin
noutoja, ja noudon tilaus on suoritettu vähintään päivää aikaisemmin. Muussa
tapauksessa kuljetusosuutta laskettaessa käytetään tuntiveloitushintaa.
13 §

Vähimmäismaksu
Vaikka jätemaksu harvoista tyhjennyksistä johtuen jäisi laskennallisesti pienem
mäksi, keräysvälineen tyhjennyksestä peritään vähintään jätetaksan perusmaksu
osuuteen perustuva jätemaksu, joka muodostuisi vakituiselle asuinkiinteistölle
kalenterivuoden aikana.
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14 §

Putkikeräys
Putkijärjestelmän jätetaksa on kokonaisjätemaksu, joka sisältää 4 §:ssä mainitut
kustannukset. Käsittelyn osalta on käytetty pykälässä 15 ilmoitettuja yksikköhintoja.

		Muiden kuin pääasiassa asumiseen tarkoitettujen kiinteistöjen, kuten koulujen
tai merkittäviä varastotiloja sisältävien kiinteistöjen, jätemaksun määräytymisessä
voidaan jättää huomioimatta kerrosneliömetreinä liikuntatilat sekä suuret yhteistilat
ja varastotilat.
15 §

Tilavuuspainot ja käsittelymaksut
Jätetaksan yksikköhinnan käsittelymaksuosuutta laskettaessa käytetään keräysvälinetyypeittäin jätelajien keskimääräisenä tilavuuspainona:
1) sekajäte pintakeräysastiassa tai puristamattomassa säiliössä
2) sekajäte syväsäiliössä
3) biojäte pintakeräysastiassa tai puristamattomassa säiliössä
4) biojäte syväsäiliössä

55 kg / astia-m3
55 kg / astia-m3
120 kg / astia-m3
150 kg / astia-m3

sekä käsittelymaksuna:
1) ja 2) sekajäte
80,00 € / tonni, alv 0 %
3) ja 4) biojäte
20,00 € / tonni, alv 0 %
(biojätteen erilliskeräykseen kannustamiseksi osa biojätteen käsittelykustannuksista
on siirretty sekajätteen yksikköhinnan perusmaksuosuuteen)
		
		Vaihtolavasäiliöt punnitaan ja niiden käsittelymaksu määräytyy painoperusteisesti.

III

Aluejätepisteitä käyttävät kiinteistöt

16 §

Kiinteistöille, joilta ei noudeta säännöllisesti yhdyskuntajätteitä, on osoitettu seka
jätteen vastaanottopaikaksi aluejätepiste, johon saa viedä kerralla kohtuullisen
määrän normaalissa asumisessa syntyvää jätettä. Aluejätepisteitä käyttäviltä kiinteistöiltä peritään vuotuinen jätemaksu kiinteistön käyttötarkoituksen ja asuin
huoneistojen tai vapaa-ajanasuntojen lukumäärän mukaan.

		Vuosimaksun maksaneelta kiinteistöltä, jolle ei ole aluejätepistettä kohtuullisella
etäisyydellä, voi tavanomaista asumisessa syntyvää jätettä tuoda veloituksetta
korkeintaan 1 m3:n kalenterikuukaudessa jäteasemalle tai jätekeskukseen.

IV

Jätemaksulaskutus

17 §

Jätemaksun määrää ja panee maksuun alueen jätehuoltoviranomainen Pirkanmaan
Jätehuolto Oy:n valmistelusta ja laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryh
mille erilaiset. Jätemaksu maksetaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle.

18 §

Kimppakeräys
Jos keräysvälinettä tai keräysvälineryhmää käyttää useampi kiinteistö tai määrä
alanhaltija, jolloin kyseessä on niin sanottu kimppakeräys, laskutetaan kutakin
kiinteistöä tai määräalanhaltijaa erikseen. Tällöin kunkin osakkaan jätemaksun
tulee olla vähintään 22 §:n mukaisen vakinaisen asuinhuoneiston perusmaksun
suuruinen kalenterivuodessa. Yhteiskäyttäjäkiinteistöt ja niiden keskenään sopima
jätelaskun jakoperuste on kirjallisesti ilmoitettava Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle.
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19 §

Korot, muistutukset, oikaisuvaatimukset
Jätemaksu on maksettava jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä laskumuistutuksessa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei
makseta määräajassa, erääntyneelle määrälle on maksettava erääntymispäivästä
lukien vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan (vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla 7,0 %). Muistutuskuluina
peritään 5,00 euron lisämaksu.

		Jätemaksulasku on ilman eri tuomiota ulosottokelpoinen. Muistutuskirjeen jälkeen
maksamaton lasku lähetetään ulosottoviranomaisen tai perintätoimiston perittäväksi.
		Jätemaksulaskusta mahdollisesti tehtävät oikaisuvaatimukset on toimitettava
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimistoon 14 päivän kuluessa laskun saamisesta.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy toimittaa oikaisuvaatimuksen alueen jätehuoltoviranomaisen ratkaistavaksi, ellei oikaisu ole yhtiön päätettävissä.
		Jätehuoltoviranomainen voi jätelain 81 §:n mukaisesti kohtuullistaa jätemaksua,
mikäli jätetaksan mukaista maksua on pidettävä kohtuuttoman suurena. Maksun
kohtuullistaminen on harkinnanvaraisesti mahdollista, mikäli asuin- tai vapaa-ajan
kiinteistö on perustellusta syystä täysin käyttämättömänä tai jätehuolto on erittäin
vaikeasti saavutettavissa. Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa
jätelaskun saamisesta kirjallinen muistutus asiasta kunnan jätehuoltoviranomaiselle.
Jätehuoltoviranomainen tekee muistutuksen johdosta päätöksen. Maksuvelvolliselle
lähetetään muuttuneesta maksusta uusi jätelasku.

V

Mahdolliset jätetaksamuutokset

20 §

Tässä jätetaksassa on oletettu, että jätevero on 70,00 euroa tonnilta ja arvonlisä-
vero 24 %. Mikäli näihin tulee muutoksia tai käyttöön otetaan muu vastaava
maksu, otetaan niiden vaikutus huomioon voimaantulopäivästä lukien.
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