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Alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätetaksa 1.1.2022
alkaen
Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut, putkikeräysjärjestelmä

I.
1§

Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen
Soveltamisalue
Tätä jätetaksaa sovelletaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueen
osakaskunnissa käytössä olevissa alueellisissa putkikeräysjärjestelmissä
(Tampereen Vuores) tämän taksan 14 §:n aluerajauskartan mukaisesti.
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, ml. vaarallinen jäte;
kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte;
liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä
edellä mainituissa kohdissa tarkoitetun jätteen kanssa;
muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä edellä tarkoitetun jätteen kanssa
alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä.

Kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvien saostus- ja umpisäiliölietteiden
jätetaksa on esitetty erikseen.
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3§

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
Pirkanmaan Jätehuolto Oy järjestää, on velvollinen suorittamaan jätetaksan
mukaisen jätemaksun.

4§

Jätemaksun sisältö
Jätetaksa on laadittu:
 ensisijaiselle kuntavastuulliselle sekajätteelle ja biojätteelle,
 sekä kiinteistöiltä kerättäville tuottajavastuulle osin tai kokonaan kuuluville
jätelajeille, joita kerätään putkikeräysjärjestelmässä tai sitä täydentävissä
lähikeräyspisteissä taksan 14 §:n mukaisella alueella.
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.
Tämän taksan mukainen jätemaksu koostuu perusmaksuosuudesta, jätteen
kuljetuksesta, käsittelystä sekä putkikeräysjärjestelmän ja sitä täydentävien
lähikeräyspisteiden ylläpidosta. Tämän taksan mukaisella perusmaksulla katetaan
tiedotusta ja neuvontaa, kotitalouden vaarallisten jätteiden jätehuoltoa,
jäteasemien, aluejätepisteiden ja ekopisteiden hoitoa, biojätteen käsittelytukea
sekä jätehuoltoviranomaisen kustannukset.
Jätetaksaa voidaan täydentää tarvittavilta osin myöhemmin.

II.
5§

Kiinteistöittäisen keräyksen jätehuoltopalvelut
Putkikeräysjärjestelmän jätetaksa on kokonaisjätemaksu, joka sisältää 4 §:ssä
mainitut kustannukset. Käsittelyn osalta on käytetty pykälässä 6 ilmoitettuja
yksikköhintoja.
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Putkikeräysjärjestelmässä pienkiinteistöasiakkaalla tarkoitetaan kiinteistöä, mikä ei
ole asunto-osakeyhtiömuotoinen. Pienkiinteistöasiakkaalta peritään kiinteää
huoneistojen lukumäärään perustuvaa vuosimaksua.
Putkikeräysjärjestelmässä suurkiinteistöasiakkaaksi luokitellaan muut kuin edellä
mainitut
kiinteistöt.
Näiltä
peritään
asemakaavan
mukaiseen
kerrosneliömetrimäärään perustuvaa jätemaksua. Poikkeuksen muodostavat
enintään 15 asuinhuoneistoa käsittävät suurkiinteistöasiakkaat, joilta peritään
huoneistojen lukumäärän perustuvaa vuosimaksua.
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.
6§

Tilavuuspainot ja käsittelymaksut
Jätetaksan yksikköhinnan käsittelymaksuosuutta laskettaessa käytetään
käsittelymaksuna:
1) ja 2) sekajäte 85,00 € / tonni, alv 0 %
3) ja 4) biojäte 31,50 € / tonni, alv 0 %
Biojätteen
erilliskeräykseen
käsittelykustannuksista
on
perusmaksuosuuteen.

7§

III.
8§

kannustamiseksi
osa
biojätteen
siirretty
sekajätteen
yksikköhinnan

Lisätyöt
Mikäli putkikeräysjärjestelmän keräyspisteestä joudutaan poistamaan sinne
kuulumattomia jätteitä, voidaan keräyspistettä käyttäviltä kiinteistöiltä periä
tämän jätetaksan 12 §:ssä määritelty siivousmaksu.

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.
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9§

Korot, muistutukset, oikaisuvaatimukset
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.
Jätelasku on ilman eri tuomiota ulosottokelpoinen. Muistutuskirjeen jälkeen
maksamaton lasku lähetetään ulosottoviranomaisen tai perintätoimiston
perittäväksi.
Jätelaskusta mahdollisesti tehtävä muistutus on toimitettava Pirkanmaan
Jätehuolto Oy:n toimistoon 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Pirkanmaan
Jätehuolto Oy toimittaa muistutuksen jätehuoltoviranomaisen ratkaistavaksi, ellei
asia ole yhtiön päätettävissä. Maksuvelvolliselle lähetetään muuttuneesta
maksusta tarvittaessa uusi jätelasku.
Jätehuoltoviranomainen voi jätelain 81 §:ssä säädetysti kohtuullistaa jätemaksua.

IV.

Mahdolliset jätetaksamuutokset

10 §

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

Jätetaksan yksikköhinnat
11 §

Perusmaksu kalenterivuodessa
Perusmaksu sisältyy putkikeräysjärjestelmän käyttäjien kokonaisjätemaksuun.
Perusmaksu euroa / vuosi:
alv 0 %

alv 24 %

Vakinainen asuinkiinteistö / huoneisto

19,81

24,56

Vapaa-ajan asunto

10,48

13,00

Kiinteistöittäisen jätehuoltopalvelun ollessa keskeytettynä kiinteistöltä peritään
kuitenkin vähintään jätetaksan perusmaksuosuuteen perustuva jätemaksu, joka
muodostuisi vapaa-ajan asunnolle kalenterivuoden aikana.

12 §

Lisätyöt
Yksikköhinta euroa / yksikkö:
alv 0 %
Siivousmaksu,
tuntiveloitushinta, alkava tunti

13 §

83,31

alv 24
%
103,30

Putkikeräysjärjestelmän jätemaksu
alv 0 %
Pienkiinteistöasiakkaat,
euroa/ huoneisto/ vuosi
Enintään 15 asuinhuoneistoa sisältävät
suurkiinteistöasiakkaat, euroa/ huoneisto/ vuosi
Yli 15 asuinhuoneistoa sisältävät ja
muut kuin edellä mainitut kiinteistöt, joilla on
jätelain 32 §:n mukaisia toimintoja,
euroa/ asemakaavan mukainen kerrosneliömetri/
vuosi

231,73

alv 24
%
287,35

231,73

287,35

2,55

3,16
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14 §

Vuoreksen alueellisen putkikeräysjärjestelmän toiminta-alue
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15 §

Sanasto

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


Biojätteellä tarkoitetaan asumisessa, toimistoissa, ravintoloissa, tukkuliikkeissä,
ruokaloissa,

ateriapalveluissa,

vähittäisliikkeissä

ja

muissa

vastaavissa

toiminnoissa syntyvää eloperäistä elintarvike- ja puutarhajätettä, joka on
kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa kiinteää ja myrkytöntä jätettä.


Jätelaji on jätehuollon järjestäjän antamaan ohjeistukseen perustuva hylättävistä
aineista

ja

esineistä

koostuva

materiaalivirta,

jonka

jätteentuottajat

syntypaikkalajittelulla muodostavat asianomaiselle jätelajille tarkoitettuun
keräysvälineeseen tai kuljetusvälineeseen keräyspisteessä tai kuormauspaikassa.


Jätteen keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista kiinteistön haltijan, kunnan,
tuottajan,

jakelijan

tai

muun tahon järjestämään vastaanottopaikkaan

omatoimista käsittelyä varten tai jätteen kuljettamiseksi käsittelyyn, mukaan
lukien jätteen alustava lajittelu ja tilapäinen varastointi.


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



Keräysvälineitä

ovat

esimerkiksi

erilaiset

jäteastiat,

ajoneuvonosturilla

nostettavat säiliöt, vaihtolavasovitteiset keräysvälineet ja ns. putkijärjestelmän
syöttöputket. Keräysvälineeseen aine tai esine voidaan laittaa pakkaamatta tai
pakattuna lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta varten terveyttä, ympäristöä ja
viihtyisyyttä koskevien määräysten mukaisesti.
o Jäteastiat ovat käsin siirreltäviä, pyörällisiä, enintään 800 litran muovisia,
kannellisia jäteastioita, jotka voidaan tyhjentää jäteautoon koneellisesti.
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o Ajoneuvonosturilla nostettavat säiliöt ovat maan pinnalle tai osittain
maan

alle

asennettuja

säiliöitä,

jotka

tyhjennetään

jäteautoon

ajoneuvossa olevalla nosturilla.
o Pikakontit ovat koneellisesti kuormauspaikalla tyhjennettäviä enintään 10
m³ jätesäiliöitä.
o Vaihtolavasovitteiset keräysvälineet (esim. vaihtolavasäiliö, jätepuristin,
vaihtolava) ovat vaihtolavakalustolla tyhjennettäviä säiliöitä tai lavoja,
jotka kuljetetaan jätteen vastaanottopaikalle tyhjennettäväksi.


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
jätelajin kuormaamiseksi kuljetusvälineen kuormatilaan. Nouto voidaan tehdä
myös teknisellä järjestelmällä (esimerkiksi putkijärjestelmä), jolloin se tarkoittaa
jätelajien siirtoa järjestelmällä keräyspisteestä kuljetusvälineen kuormatilaan.



Putkikeräysjärjestelmä

on

yhdyskuntajätteen

keräysjärjestelmä,

jossa

keräyspisteen syöttöputkeen laitettu jätelaji siirretään maanalaista putkistoa
myöten koonta-asemalla sijaitsevaan konttiin. Kunkin jätelajin kontti kuljetetaan
koonta-asemalta

asianmukaiseen

vastaanottopaikkaan.

Järjestelmää

täydennetään alueellisilla lähikeräyspisteillä, joissa voidaan kerätä sellaisia
jätelajeja, joiden siirto maanalaisessa putkistossa ei ole optimaalista (esimerkiksi
metalli).


Repsikka-nouto on tilauspalvelu, joka voi noutaa kotitaloudessa syntyvät sellaiset
jätteet tai käytöstä poistetut esineet, joita ei voi laittaa tavalliseen jäteastiaan
suuren kokonsa takia.



Sekajäte on kuntavastuulle kuuluva yhdyskuntajätteisiin luokiteltava jätelaji, joka
jää jäljelle, kun jätteentuottajat ovat syntypaikalla lajitelleet erillisiksi jätelajeiksi

9 (9)

biojätteen, kierrätettävät jätteet, erityisjätteet, suurikokoiset jätteet ja vaaralliset
jätteet.


Vaarallisia jätteitä ovat jätelain mukaan sellaiset jätteet, jotka ovat palo- tai
räjähdysvaarallisia,

tartuntavaarallisia,

muutoin

terveydelle

vaarallisia,

ympäristölle vaarallisia tai joilla on muu vastaava vaaraominaisuus.


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.

16 §

Jätetaksan voimaantulo
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

