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Lietetaksa 1.1.2022 alkaen
Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut

I.
1§

Lietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen
Soveltamisalue
Tätä taksaa sovelletaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueen osakaskunnissa
(Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Orivesi,
Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi),
Tampere, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi). Nokian kaupungin osalta sovelletaan vain
lietteen käsittelyhintaa.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntien lukuun kunnan järjestämän
jätehuollon perustuen jätelain (646/2011) lukuun 5.

Jätehuoltoviranomainen määrää saostus- ja umpisäiliölietteen jätemaksut
maksettavaksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle tämän taksan mukaisesti. Taksassa
vahvistetaan arvonlisäveroton hinta.

Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon
järjestämisvastuulle kuuluviin saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennyksiin.

Kiinteistön on liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon, kun kiinteistön
jätehuollon järjestäminen jätelain 32 §:n mukaisesti kuuluu kunnan ensisijaiselle
vastuulle. Kiinteistön haltija tai muu jätteen tuottaja, jonka jätehuoltopalvelun
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Pirkanmaan Jätehuolto Oy järjestää, on velvollinen maksamaan tämän taksan
mukaisen jätemaksun. Taksaa voidaan täydentää tarvittavilta osin.

II.
2§

Kiinteistöittäisen keräyksen saostus- ja umpisäiliölietepalvelut
Jätemaksu on kultakin tyhjennyskerralta lietetaksan mukaisesti määräytyvä, kun
keräysväline ja sen sijainti sekä jätteen laatu ovat kunnan jätehuoltomääräysten
mukaiset, ja keräysväline on asianomaisella urakka-alueella käytettävään nouto- ja
kuljetusmenettelyyn soveltuva.

3§

Muutokset ja keskeytykset
Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön
ollessa

täysin

käyttämättömänä.

Keräysväline

on

tyhjennettävä

ennen

keskeytyksen alkamista. Keskeytyksen alkamisesta tulee sopia jäteyhtiön kanssa.
Keskeytyksen kestäessä yli vuoden, keskeytyksen myöntäminen edellyttää
poikkeamista

jätehuoltomääräyksistä.

Poikkeusta

haetaan

kunnan

jätehuoltoviranomaiselta 46 §:n mukaisesti. Keskeyttäminen edellyttää, että
kiinteistö on luotettavasti esitetyn syyn perusteella kokonaan käyttämätön.

4§

Virheet ja laiminlyönnit
Jätteen haltijalla on oikeus hinnanalennukseen kuljetusmaksun osuudesta, jos
keräysvälinettä ei tyhjennetä tai jätehuoltoa ei järjestetä muutoin kunnan
jätehuoltomääräysten, tämän taksan 28 §:n 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.
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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
keräysvälineen

laiminlyönneiksi

kuntoa

tai

lukitusta,

ei

katsota
yleisen,

tyhjennyksen

yksityisen

tai

estävää
kiinteistön

kunnossapitoon kuuluvan, keräyspisteelle tai keräysvälineelle johtavan tien
kulkukelvottomuutta, tien painorajoitusta tai tien niin huonoa kuntoa, että se
saattaa aiheuttaa vaurioita ajoneuvolle.

Asiakkaasta tai kiinteistöllä vallitsevista olosuhteista johtuvasta turhasta käynnistä
peritään tämän taksan mukainen hukkakäyntimaksu.

5§

Keräyspisteen tieyhteys
Tieyhteyden

keräyspisteeseen

tulee

olla

kulkukelpoinen

urakka-alueella

käytettävälle kuljetusajoneuvolle.

Poikkeustapauksessa, joissa tyhjennys vaatii normaalista urakka-alueen kalustosta
poikkeavaa kalustoa tai tiestön kunto estää tyhjennyksen, toimitusaika voi olla
normaalia pidempi.

Jätteen haltijan tulee toimittaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle tiekunnan kirjallinen
poikkeuslupa lietetyhjennysten suorittamiseen paino- tai muutoin rajoitetulla
yksityistiellä. Jätteen haltija vastaa lupien hankinnasta sekä mahdollisista
lupamaksuista.

Jos kulku keräyspisteeseen tai keräysvälineelle ei ole avoin eikä lukittuun
keräyspisteeseen ole järjestetty pääsyä Pirkanmaan Jätehuollon yleisavaimella,
avausjärjestelyistä tulee sopia erikseen Pirkanmaan Jätehuollon kanssa.
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6§

Jätemaksu
Jätemaksu sisältää kuntavastuullisen jätehuollon järjestämisen ja toteutuksen
kaikki jätelain mukaiset kustannukset.

Keräysvälineen jätemaksu muodostuu kokonaisuudessaan lietteen kuljetuksesta,
lietteen käsittelystä ja mahdollisista kiinteistökohtaisista lisämaksuista.

Kuljetusmaksu sisältää kiinteistön keräysvälineen lietetilan tyhjennyksen ja lietteen
kuljetuksen

vastaanottopaikalle.

Kuljetusmaksu

määräytyy

tyhjennetyn

lietetilavuuden perusteella.

Perushintainen yksi tyhjennys sisältää kiinteistön yhden tai useamman toistensa
välittömässä läheisyydessä sijaitsevien keräysvälineiden lietetilojen tyhjennyksen.
Perushintaisessa tyhjennyksessä kuormauspaikan etäisyys keräysvälineestä on
enintään

30

metriä.

Kuljetusajoneuvolla

tulee

päästä

tyhjennettävän

keräysvälineen läheisyyteen turvallisesti. Turvallisen kuormauspaikan määrittelee
keräysajoneuvon kuljettaja.

Mikäli samalta kiinteistöltä tyhjennettävät saostus- ja umpisäiliölietteet mahtuvat
samaan kuormaan (enintään 14 m³), peritään vain yksi kuljetusmaksu kuljetettavan
lietemäärän (m³) mukaisesti.

Jos kiinteistöltä tyhjennetty lietemäärä on yli 14 m³, tyhjennyksestä peritään
vähintään kaksi kuljetusmaksua.

Käsittelymaksu

määräytyy

tilavuusperusteisesti.

Tilavuus

laskutetaan

poiskuljetettuna saostus- ja umpisäiliölietemääränä puolen kuution tarkkuudella
seuraavaan puoleen kuutioon pyöristettynä. Käsittelymaksu määräytyy kiinteistön
sijaintikunnan jätevedenpuhdistamon tai jätehuoltoviranomaisen hyväksymän
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muun vastaanottopaikan vastaanottohinnoittelun perusteella. Pirkkalan osalta
noudatetaan Tampereen Veden vastaanottohintaa. Vesilahden osalta noudatetaan
Lempäälän Veden vastaanottohintaa. Juupajoen osalta noudatetaan Oriveden
vesilaitoksen vastaanottohintaa.

III.
7§

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

Jos keräysvälinettä tai keräysvälineryhmää käyttää useampi kiinteistö tai
määräalanhaltija, jolloin kyseessä on niin sanottu kimppakeräys, laskutetaan
kutakin kiinteistöä tai määräalanhaltijaa erikseen. Yhteiskäyttäjäkiinteistöt ja niiden
keskenään sopima jätelaskun jakoperuste on kirjallisesti ilmoitettava Pirkanmaan
Jätehuolto Oy:lle.

8§

Korot, muistutukset, muutoksenhaku
Jätemaksu on maksettava jätelaskussa 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

2021

toisella

vuosipuoliskolla 7,0 %).

Pirkanmaan Jätehuolto Oy lähettää yhden muistutuslaskun. Muistutuskuluina
peritään 5,00 euron lisämaksu.
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Jätelasku on ilman eri tuomiota ulosottokelpoinen. Muistutuslaskun jälkeen
maksamaton lasku lähetetään ulosottoviranomaisen tai

perintätoimiston

perittäväksi.

Jätelaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset on toimitettava Pirkanmaan
Jätehuolto Oy:n toimistoon 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Pirkanmaan
Jätehuolto

Oy

toimittaa

muistutuksen

alueen

jätehuoltoviranomaisen

ratkaistavaksi, ellei asia ole yhtiön päätettävissä. Maksuvelvolliselle lähetetään
muuttuneesta maksusta tarvittaessa uusi jätelasku. Jätehuoltoviranomainen voi
kohtuullistaa jätemaksua jätelain 81 §:ssä säädetysti.

IV.

Mahdolliset jätetaksamuutokset
9§

Tässä taksassa on oletettu, että arvonlisävero on 24 %. Mikäli tähän tulee
muutoksia tai käyttöön otetaan muu vastaava maksu, otetaan niiden vaikutus
huomioon voimaantulopäivästä lukien.

Puhdistamoiden vastaanottohintojen muuttuessa tämän taksan mukaiset
käsittelyhinnat muuttuvat vastaavasti. Niiden vaikutus otetaan huomioon
vastaanottohintojen voimaantulopäivästä lukien.

V.

Lietetaksan yksikköhinnat
10 §

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden kuljetusmaksut
Kuljetusmaksu Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Juupajoella, Kangasalla, Lempäälässä,
Mänttä-Vilppulassa, Orivedellä, Parkanossa, Pirkkalassa, Pälkäneellä, Ruovedellä,
Sastamalassa (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampereella, Vesilahdella, Virroilla ja
Ylöjärvellä, yksikköhinta euroa/kuljetus:
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SÄÄNNÖLLINEN TYHJENNYS
Lietemäärä m³

alv 0 %

alv 24 %

0 – 6 m³

88,57

109,83

yli 6,0 m³ - 14 m3

102,87

127,56

Lietemäärä m³

alv 0 %

alv 24 %

0 – 6 m³

108,66

134,74

yli 6,0 m³ - 14 m3

118,44

146,87

Lietemäärä m³

alv 0 %

alv 24 %

0 – 6 m³

132,86

164,75

yli 6,0 m³ - 14 m3

154,30

191,33

Lietemäärä m³

alv 0 %

alv 24 %

0 – 6 m³

332,14

411,85

yli 6,0 m³ - 14 m3

357,99

443,91

TILAUSTYHJENNYS

TÄSMÄTYHJENNYS

PÄIVYSTYSTYHJENNYS

11 §

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden käsittelymaksu
Hämeenkyrössä, euroa/m³:
alv 0 %

alv 24 %

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot

17,66

21,90

Umpisäiliöt

2,76

3,42
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12 §

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden käsittelymaksu Ikaalisissa,
euroa/m³:

13 §

alv 0 %

alv 24 %

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot

12,10

15,00

Umpisäiliöt

7,00

8,68

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden käsittelymaksu Juupajoella,
euroa/m³:

14 §

alv 0 %

alv 24 %

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot

19,15

23,75

Umpisäiliöt

6,61

8,20

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden käsittelymaksu Kangasalla,
euroa/m³:

15 §

alv 0 %

alv 24 %

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot

8,00

9,92

Umpisäiliöt

8,00

9,92

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden käsittelymaksu Lempäälässä,
euroa/m³:
alv 0 %

alv 24 %

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot

8,00

9,92

Umpisäiliöt

8,00

9,92
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16 §

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden käsittelymaksu MänttäVilppulassa, euroa/m³:

17 §

alv 0 %

alv 24 %

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot

11,55

14,32

Umpisäiliöt

6,93

8,59

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden käsittelymaksu Nokialla,
euroa/m³:

18 §

alv 0 %

alv 24 %

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot

4,86

6,03

Umpisäiliöt

2,43

3,01

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden käsittelymaksu Orivedellä,
euroa/m³:

19 §

alv 0 %

alv 24 %

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot

19,15

23,75

Umpisäiliöt

6,61

8,20

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden käsittelymaksu Parkanossa,
euroa/m³:
alv 0 %

alv 24 %

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot

16,00

19,84

Umpisäiliöt

7,50

9,30
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20 §

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden käsittelymaksu Pirkkalassa,
euroa/m³:

21 §

alv 0 %

alv 24 %

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot

9,59

11,89

Umpisäiliöt

8,15

10,11

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden käsittelymaksu Pälkäneellä,
euroa/m³:

22 §

alv 0 %

alv 24 %

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot

11,00

13,64

Umpisäiliöt

5,50

6,82

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden käsittelymaksu Ruovedellä,
euroa/m³:

23 §

alv 0 %

alv 24 %

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot

10,00

12,40

Umpisäiliöt

7,00

8,68

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden käsittelymaksu Sastamalassa
(Mouhijärvi ja Suodenniemi), euroa/m³:
alv 0 %

alv 24 %

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot

13,92

17,26

Umpisäiliöt

7,00

8,68
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24 §

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden käsittelymaksu Tampereella,
euroa/m³:

25 §

alv 0 %

alv 24 %

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot

9,59

11,89

Umpisäiliöt

8,15

10,11

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden käsittelymaksu Vesilahdessa,
euroa/m³:

26 §

27 §

alv 0 %

alv 24 %

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot

8,00

9,92

Umpisäiliöt

8,00

9,92

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden käsittelymaksu Virroilla,
euroa/m³:
alv 0 %
alv 24 %
Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot

11,12

13,79

Umpisäiliöt

5,87

7,28

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteiden käsittelymaksu Ylöjärvellä,
euroa/m³:
alv 0 %

alv 24 %

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot

9,59

11,89

Umpisäiliöt

8,15

10,11
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VI.

Säännöllinen tyhjennys, tilaus-, pika- ja päivystystyhjennys sekä lisätyöt
28 §

Jätetaksan mukaiset määritelmät:

Säännöllinen tyhjennys
Säännöllinen tyhjennys suoritetaan arkipäivisin automaattisesti säännöllisen
tyhjennysohjelman mukaisesti. Tyhjennysajankohta (viikonpäivä ja kellonaika)
määräytyy alueen ajojärjestelyn mukaan. Umpisäiliöt ja pienpuhdistamot
tyhjennetään säännöllisessä tyhjennyksessä 5 arkipäivän aikana ja saostussäiliöt 10
arkipäivän aikana sovitun tyhjennysviikon alusta lukien.

Tilaustyhjennys
Tilaustyhjennys suoritetaan arkipäivisin tilauksen vastaanottopäivästä seuraavan
viiden arkipäivän kuluessa. Tyhjennysajankohta (viikonpäivä ja kellonaika)
määräytyy alueen ajojärjestelyn mukaan.

Täsmätyhjennys
Täsmätyhjennys suoritetaan asiakkaan toivomuksesta alle viiden arkipäivän
kuluessa tilauksen vastaanottopäivästä (pois lukien tilauksen vastaanottopäivä sekä
vastaanottopäivää seuraava arkipäivä) tai asiakkaan määrittelemänä tiettynä
arkipäivänä.

Päivystystyhjennys
Päivystystyhjennys suoritetaan sovitusti kiireellisyystarpeen mukaan samana tai
seuraavana päivänä tilausajankohdasta riippuen. Tilauksen vastaanottopäivänä
sekä vastaanottopäivää seuraavana arkipäivänä asiakkaan toiveesta suoritettavat
tyhjennykset ovat aina päivystystyhjennyksiä.
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Saarityhjennys
Mikäli saaressa sijaitsevalle kiinteistölle ei ole urakka-alueen normaalille
keräysajoneuvolle soveltuvaa tieyhteyttä ja tyhjennys edellyttää erikoiskaluston
käyttöä, tyhjennykset hoidetaan tapauskohtaisesti.
Tyhjennyshinta määräytyy kohdan V kuljetus- ja käsittelymaksun lisäksi
tyhjennykseen käytettävän erikoiskaluston tuntihinnan mukaan sekä urakkaalueen normaalille kuljetusajoneuvolle mahdollisesti aiheutuvasta ylimääräisestä
tuntityöstä ennen ja/tai jälkeen tyhjennyksen. Erikoiskaluston tuntityöhön kuuluu
myös lautan mahdollinen maantiekuljetus.

Hukkakäyntimaksu
Hukkakäyntimaksu veloitetaan, mikäli keräysvälineen tyhjennystä ei voida
asiakkaasta johtuvasta syystä tai kiinteistöllä vallitsevista olosuhteista johtuen

Letkujen vetäminen yli 30 metriä
Mikäli urakka-alueella käytettävän keräysajoneuvon kuormauspaikan etäisyys
keräysvälineestä on yli 30 metriä, tyhjennyksestä peritään lisämaksu alkavalta 15
metriltä tässä jätetaksassa määritellyn lisätyötaulukon mukaisesti.

Keräysajoneuvon ja letkujen siirto
Mikäli kiinteistön keräysvälineet sijaitsevat niin etäällä toisistaan, että tyhjennys
edellyttää keräyskaluston siirtämistä, peritään työstä lisämaksu tässä taksassa
jäljempänä määritellyn lisätyötaulukon mukaisesti.

Tuntityö
Jätetaksassa määriteltyä tuntihintaa käytetään tehtäessä ylimääräistä työtä, jotta
päästään tyhjentämään keräysvälineitä tai työtä tyhjennyksen jälkeen. Erityisiä
toimenpiteitä keräysvälineen tyhjentämiseksi ovat maa-ainesten, lumien tai
jääkerrosten poistaminen, jäätyneiden kansien avaaminen tai tyhjennyksen
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yhteydessä

suoritetut

muut

varsinaisen

keräysvälineen

tyhjentämiseen

liittymättömät huoltotyöt. Urakka-alueen kuljetusajoneuvosta poikkeavalla
kalustolla suoritettavat huoltotyöt eivät sisälly tähän taksaan. Tuntihintaa
käytetään myös, mikäli tyhjennyksen viivästyminen johtuu asiakkaasta tai
kiinteistöllä vallitsevista olosuhteista Tuntihinta laskutetaan alkavan 15 minuutin
erissä.
Pyynnöstä kiinteistön haltijalle annettavat tiedot kiinteistöltä kuljetetun jätteen
määrästä ja toimituspaikasta jätelajeittain
Kiinteistöltä tyhjennetyn lietteen määrä on eritelty jätelaskulla ja on saatavissa
tyhjennyksen jälkeen myös Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelusta.
Pyynnöstä

kiinteistön

haltijalle

esim.

vuosittain

toimitetusta

erillisestä

koontiraportista kiinteistöltä kuljetetusta lietteen määrästä ja toimituspaikasta
peritään lisämaksu tässä taksassa määritellyn lisätyötaulukon mukaisesti.

29 §

Kiinteistökohtaiset lisät

Yksikköhinta euroa/yksikkö:
alv 0 %

alv 24 %

Letkujen vetäminen yli 30 m (alkava 15 m)

19,00

23,56

Keräysajoneuvon ja letkujen siirto kiinteistöllä

18,00

22,32

Tuntityö

83,31

103,30

Tuntityö kiinteistöllä, alkava 15 minuuttia

20,83

25,83

Pyynnöstä kiinteistön haltijalle annettavat tiedot kiinteistöltä

52,56

65,17

Hukkakäyntimaksu

52,56

65,17

Saarityhjennyksen erikoiskaluston tuntityö, alkava tunti

190,00

235,60

kuljetetun jätteen määrästä ja toimituspaikasta jätelajeittain
/ kerta
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Sanasto
30 §

Tämä lietetaksa perustuu jätelaissa määriteltyihin käsitteisiin ottaen huomioon
seuraavat täsmennykset ja lisäykset:
•

saostus-

ja

umpisäiliöliete

tarkoittaa

talousjätevedestä

saostussäiliössä,

umpisäiliössä, pienpuhdistamossa tai muussa vastaavassa käsittelyjärjestelmässä
muodostuvaa lietettä.
•

Hukkakäynti tarkoittaa asiakkaasta tai kiinteistöllä vallitsevista olosuhteista johtuvaa
turhaa käyntiä. Hukkakäynti voi aiheutua mm., jos
o keräysväline on tyhjä
o tyhjennettävää keräysvälinettä ei löydetä annettuja ohjeita noudattaen
o keräysväline sisältää sinne kuulumatonta materiaalia, jonka vuoksi tyhjennystä ei
o keräysvälineen kunto tai kansi estää tyhjennyksen tai se

aiheuttaa

työturvallisuusriskin
o keräysvälineen luokse johtava kulkureitti kiinteistön alueella on kulkukelvoton,
estetty tai niin huonossa kunnossa, että se saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle
tai työturvallisuusriskin kuljettajalle
•

Keräyspiste on yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettu
vastaanottopaikka, jossa on yksi tai useampi keräysväline kunkin jätelajin lyhytaikaista
varastointia ja kuljetusta varten.

•

Keräysväline tarkoittaa erilaisia saostussäiliöitä tai niiden ryhmiä, umpisäiliöitä,
pienpuhdistamoiden lietetiloja tai muita vastaavia käsittelyjärjestelmiä, joista
tyhjennetään saostussäiliö-, umpisäiliö- tai pienpuhdistamolietettä.
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•

Kuormauspaikka on kuljetusajoneuvolle määritelty pysähdyspaikka yhdestä tai
useammasta keräyspisteestä suoritettavaa noutoa varten.

•

Nouto on työ, jonka kuljetusajoneuvon yksi tai useampi työntekijä tai muu työntekijä
keräyspisteen ja kuormauspaikan muodostamalla alueella tekee lietteen siirtämiseksi
kuljetusvälineen säiliötilaan.

•

Pienpuhdistamo (laitepuhdistamo) on pääosin tehdasvalmisteinen laite, joka
puhdistaa jätevettä biologisesti, kemiallisesti tai biologiskemiallisesti, ja josta on
purkuputki ympäristöön.

•

Saostussäiliö (saostuskaivo, sakokaivo) on muovista tai betonista valmistettu yksi tai
useampiosainen säiliö, josta on purkuputki esim. maaperäkäsittelyyn tai ojaan.

•

Tilauksen vastaanottopäivä on tilauspäivä tai sähköisten kanavien kautta
lähetettyjen tilauspyyntöjen osalta seuraava arkipäivä pl. juhannusaatto.

•

Umpisäiliö (umpikaivo) on tiivis jätevesisäiliö, josta ei ole jäteveden purkuputkea
ympäristöön.

•

Urakka-alue on jätelogistiikan käsite, jolla tarkoitetaan erikseen määriteltyjen
keräyspisteiden muodostamaa joukkoa, josta yhden tai useamman jätelajin nouto- ja
kuljetustyö

on

määritelty

suoritettavaksi.

Kuntavastuullisen

jätehuollon

järjestämisessä nouto-ja kuljetustyö kilpailutetaan urakka-alueittain.
•

Urakka-alueen kuljetusajoneuvo on saostus-, umpisäiliön tai pienpuhdistamon tai
muun vastaavan käsittelyjärjestelmän tyhjentämiseen tarkoitettu ajoneuvo, jossa ei
ole niiden huoltotyöhön tarvittavaa varustusta.
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Jätetaksan voimaantulo
31 §

Tämä jätetaksa astuu voimaan 1.1.2022. Samalla jätehuoltoviranomaisen aiemmin
vahvistama jätetaksa kumotaan. Jätetaksa astuu voimaan mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta.

Yhteystiedot
Alueellinen jätehuoltolautakunta
PL 487 33101 Tampere
Frenckellinaukio 2 B
03 5656 4400
jatehuoltolautakunta@tampere.fi
www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta

