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Kunnan toissijaisen vastuun jätemaksut 1.1.2020 alkaen
I

Jätemaksun perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

1§

Soveltamisalue
Tätä kunnan toissijaisen vastuun 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).
Jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksut maksettavaksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle tämän
taksan mukaisesti. Taksassa vahvistetaan arvonlisäveroton hinta.

2§

Näitä jätemaksuja sovelletaan jätelain 33 §:n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvalle
jätteelle.

3§

Jätteen tuottaja tai jätteen haltija, jonka jätehuollon tai jätteenkäsittelypalvelun Pirkanmaan Jätehuolto
Oy järjestää, on velvollinen suorittamaan taksan mukaisen jätemaksun.

4§

Jätemaksun sisältö
Jätemaksut on laadittu kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvalle:
●
●
●

jätekeskuksissa ja jäteasemilla vastaanotettavalle jätteelle
Tarastenjärven jätekeskuksessa vastaanotettavalle vaaralliselle jätteelle
jäteastioiden tyhjennykselle.

Jätemaksu sisältää jätelain 33 §:n nojalla kuntavastuullisen TSV-jätehuollon järjestämisen ja
toteutuksen kaikki jätelain mukaiset kustannukset, kaatopaikkojen käytöstä poistamisen ja
jälkihoidon sekä jätehuoltoviranomaisen toiminnan. Jäteastiatyhjennysmaksut sisältävät lisäksi
keräyksen ja kuljetuksen.
Jätemaksuja voidaan täydentää tarvittavilta osin myöhemmin. Palveluita, joita ei ole mainittu tässä
taksassa, hinnoitellaan tapauskohtaisesti aiheutuvien kustannusten perusteella.
II

Jätemaksulaskutus

5§

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

6§

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 2019 toisella
vuosipuoliskolla 7,0 %).
Pirkanmaan Jätehuolto Oy lähettää yhden muistutuslaskun. Muistutuskuluina peritään 5,00 euron
lisämaksu.
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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. Maksuvelvolliselle lähetetään muuttuneesta maksusta tarvittaessa uusi
jätemaksulasku.
Jätehuoltoviranomainen voi jätelain 81 §:ssä säädetysti kohtuullistaa jätemaksua.
III

Mahdolliset jätemaksutaksan muutokset

7§

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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Jätteenkäsittelymaksut jätekeskuksissa
Tavanomainen jäte
Painoperusteiset
Loppusijoitettava jäte, jäteverollinen
Loppusijoitettava jäte, jäteveroton
Loppusijoitettava erityisjäte, asbestit *
Energiahyödynnettävä yhdyskuntajäte*
Energiahyödynnettävä tuotantotoiminnan jäte*
Erityiskäsiteltävä energiahyödynnettävä jäte *
Esikäsiteltävä jäte
Biojäte***
Biojäte II-laatu***
Erityisjäte, rasvakaivot***
Erityisjäte, hiekkakaivot*
Erityisjäte, nestemäinen*
Risut
Liete**
Lanta
Orgaaninen kompostoitava aines
Maa-aines, alle alemman ohjearvon
Hyödynnettävä pilaantunut maa-aines
Muut maa-ainekset, hyödynnettävät
Mekaanisesti käsiteltävä kp kelpoinen maa-aines
Kompostoitava öljyinen maa-aines, vahinkotapaukset*
Kyllästämätön puu ja puulevyt
Betoni- ja tiilijäte, Mara -kelpoinen
Betoni- ja tiilijäte, kaatopaikkakelpoinen
Betonimurske, Mara -kelpoinen, palakoko < 150 mm
Kannot

Vaarallinen jäte, loppusijoitettava*
Vaarallinen jäte, loppusijoitettava maa- ja kiviaines
Vaarallinen jäte, loppusijoitettava muu jäte

euroa/tonni
alv 0 %
140,00
70,00
140,00
83,50
99,00
137,00
140,00
80,00
95,00
88,00
124,00
300,00
20,00
57,00
33,00
42,00
5,00
17,00
22,00
52,00
130,00
25,00
30,00
45,00
5,00
45,00

euroa/tonni
alv 24 %
173,60
86,80
173,60
103,54
122,76
169,88
173,60
99,20
117,80
109,12
153,76
372,00
24,80
70,68
40,92
52,08
6,20
21,08
27,28
64,48
161,20
31,00
37,20
55,80
6,20
55,80

euroa/tonni
alv 0 %
32,00
62,00

euroa/tonni
alv 24 %
39,68
76,88

euroa
alv 0 %
120,00
50,00
10,00

euroa
alv 24 %
148,80
62,00
12,40

Veloituksetta
Kuormalavat ja puupakkaukset
Kaatopaikkojen käytöstä poistoon soveltuvat ja tarvittavat
materiaalit

Muuta
Lajittelumaksu (sis. 1/2 h työtä)
Konetyö (alkava 1/2 h)
Kuorman purkuapu, €/tn
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Kuormasta poistetaan alle neljä kappaletta kuormaan
kuulumatonta jätettä, esim. autonrenkaita tai SE-romua.
Kuormasta poistetaan neljä kappaletta tai enemmän kuormaan
kuulumatonta jätettä esim. autonrenkaita tai SE-romua
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40,00

49,60

120,00

148,80

* Vastaanotto Tarastenjärven jätekeskuksessa
** Vastaanotto Koukkujärven jätekeskuksessa
*** Vastaanotto muuttuu Koukkujärvelle syksyllä 2020
9§

Vaarallisen jätteen käsittelymaksut, Tarastenjärven vaarallisten jätteiden asema Varma

Orgaaniset jätteet
Filmijäte / RTG-filmit
Jäähdytinneste / jarruneste / kytkinneste
Kehite
Kemiallinen pesulajäte
Kiinnite
Liuotin
Maalit, liimat, lakat, painovärit
Pesuaine
Saumausmassat (PCB –pit. < 2 mg/kg)

euroa/kg
alv 0 %
0,40
0,80
1,25
1,70
1,05
1,38
1,28
1,26
1,26

euroa/kg
alv 24 %
0,50
0,99
1,55
2,11
1,30
1,71
1,59
1,56
1,56

0,00
0,11
0,24
1,05
0,98
0,26
0,26
0,61

0,00
0,14
0,30
1,30
1,22
0,32
0,32
0,76

28,00
0,00
0,00
0,00
0,50

34,72
0,00
0,00
0,00
0,62

2,90

3,60

2,80
2,60

3,47
3,22

3,00

3,72

Öljypitoiset jätteet
Jäteöljy (kirkas/tumma) ≤ 200 l, vesipitoisuus max 10 %, ei liuottimia
Jäteöljy (kirkas/tumma) > 200 l, vesipitoisuus max 10 %, ei liuottimia
Kevyt polttoöljy
Pastamaiset öljyjätteet tynnyrissä
Raskas polttoöljy
Öljyinen maa
Öljyiset vedet (mm. öljyemulsiot, öljynerotuskaivon pinnat)
Öljynsuodattimet / kiinteät öljyjätteet
Epäorgaaniset jätteet
Elohopeapitoiset jätteet
Loisteputket ja elohopeahöyrylamput*
Lyijyakut
Raskasmetalliparistot
* Mikäli asiakas ei itse pakkaa loisteputkia, niin työstä peritään erillinen maksu

Torjunta- ja suoja-ainepitoiset jätteet
Torjunta- ja suoja-aineet
PCB-pitoiset jätteet
PCB-kondensaattorit ja – muuntajat
PCB-öljy (vastaanotto vain tynnyreissä)
PCB-pitoinen saumausmassa (pit. ≥ 2 mg/kg)
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Muut jätteet
Hapot, emäkset, ammoniakki
Laboratoriokemikaalit
Fluorivetyhappoa sisältävät jätteet
Lannoitteet
Lääkejätteet
Viiltävät ja pistävät (ruiskut ja neulat)
Muut maksut
Siirtoasiakirja/rahtikirja
Tynnyrin valutustyö
Työtuntilisä PJH:n henkilökunta (30 min erissä)
Kuljetusmaksut – vaaralliset jätteet
Kuljetukset, ADR – luokitellut
Sisältää rahtikirjat / siirtoasiakirjan / turvaohjekortit
Kuljetusmaksu on valmiina noudettavissa oleville erille ja siihen
sisältyy 15 min työtä asiakkaan luona.
Liitekartan (sivu 16) rajaamalla alueella / noutokerta
Muualla Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueella / noutokerta
Työtuntilisä asiakkaan luona (15 min erissä)
Apumies tarvittaessa
Säiliöautokuljetukset, nestemäiset öljyjätteet kuljetusmaksu max 3m3
Tampere / nouto
Muu toimialueen kunta / nouto
+ kilometrilisä
Yli 3 m ylimenevältä osalta
Kilometrilisä
Tuntihinta, imuauto
Lisäletkut, á 5 m
Apumies tarvittaessa
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6,60
6,60
23,00
2,00
1,75
0,80

8,18
8,18
28,52
2,48
2,17
0,99

alv 0 %
13,00 €/kpl
7,00 €/kpl
75,00 €/h

alv 24 %
16,12 €/kpl
8,68 €/kpl
93,00 €/h

alv 0 %

alv 24 %

75,00
120,00
75,00 €/h
50,00 €/h

93,00
148,80
93,00 €/h
62,00 €/h

185,00 €/kpl
185,00 €/kpl

229,40 €/kpl
229,40 €/kpl

40,00 €/m
1,55 €/km
140,00 €/h
8,00 €/kpl
50,00 €/h

49,60 €/m
1,92 €/km
173,60 €/h
9,92 €/kpl
62,00 €/h

Bruttopaino: Laskutus perustuu bruttopainoon; jätteet toimitetaan
astioissa tai pakkauksissa, joita ei palauteta. Bruttopaino sisältää
kuljetuspakkaukset ja mahdolliset kuormalavat.
Nettopaino: Laskutus perustuu nettopainoon; jätteet toimitetaan
vuokra- tai muunlaisessa astiassa, joka palautetaan.

Mikäli jätelaatu poikkeaa ilmoitetusta, peritään aiheutuvat lisäkustannukset jätteen tuottajalta.
Tarastenjärven vaarallisten jätteiden vastaanottaja määrittelee jätteen laadun.
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10 §

Jäteasemat ja jätekeskusten pienkuormat
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euroa/kuorma

Rakentamisen ja purkamisen jäte sekä yhdyskuntajäte (sekajäte) pienkuormat
alv 0 %
alv 24 %
4,03
5,00
16,13
20,00
28,23
35,00

240 l vastaava jätemäärä
Enintään 2 m3
Enintään 4 m3
Puujäte, kuorma
Enintään 2 m3
Enintään 4 m3
Jätekeskuksissa pientuojapaikalle lisäksi < 2m3
Tiili- ja betonijäte peräkärrykuorma
Maa-aines peräkärrykuorma
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12,10
24,19

15,00
30,00

5,65
5,65

7,00
7,00
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V

Keräysvälineiden tyhjennysmaksut

11 §

Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere
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Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki
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14 §

Ruovesi, Sastamalan alueet, Vesilahti
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15 §

Virrat, Ylöjärvi
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Pakkausjätteet
METALLI
Tampereen kaupunkiseudun taajamassa, taajamakartta sivulla 16
240-litraiset ja pienemmät astiat
660-litraiset ja pienemmät astiat
5 m3 ja pienemmät säiliöt

LASIPAKKAUKSET
Tampereen kaupunkiseudun taajamassa, taajamakartta sivulla 16
240-litraiset ja pienemmät astiat
660-litraiset ja pienemmät astiat
0,8 m3 säiliö
1,3 m3 säiliö
3 m3 säiliö

euroa / tyhjennys
alv 0 %
alv 24 %
5,00
6,50
21,50

6,20
8,06
26,66

euroa / tyhjennys
alv 0 %
alv 24 %
5,00
6,50
24,50
27,00
36,00

6,20
8,06
30,38
33,48
44,64

Metalli- ja lasiastioiden mahdolliset siirtomatkat peritään jätetaksan mukaisesti. Lisäjätemaksu alkavalta 0,5
m3:ltä on sama kuin 660 litran sekajäteastian tyhjennysmaksu.

MUOVIPAKKAUKSET
Tampereen kaupunkiseudun taajamassa, taajamakartta sivulla 16.
enintään 1,5 m³ säiliö
enintään 3,0 m³ säiliö
enintään 5,0 m³ säiliö
240 – 770 litran astiat*
*Muovipakkausten keräys alkaa Tampereen kaupunkiseudun
taajamassa 1.1.2020 erillisen aikataulun mukaisesti.

KARTONKIPAKKAUKSET
Tampereen kaupunkiseudun taajamassa, taajamakartta sivulla 16
Pintakeräysastiat
800-litraiset ja pienemmät
4 m 3 pikakontti
6 m 3 pikakontti
8 m 3 pikakontti
Rullakko
Paali max. 40 kg (pahvi)

Alueellinen jätehuoltolautakunta
PL 487, 33101 Tampere
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euroa / tyhjennys
alv 0 %
alv 24 %
21,10
26,30
31,80
5,25

26,16
32,61
39,43
6,51

euroa / tyhjennys
alv 0 %
alv 24 %

4,92
19,00
21,00
22,50
6,00
6,00

6,10
23,56
26,04
27,90
7,44
7,44
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euroa / tyhjennys
alv 0 %
alv 24 %

17 §

Säiliö
5 m3 ja pienemmät

19,00

23,56

Orivesi
800-litraiset ja pienemmät
Pikakontti
Rullakko
Paali max 40 kg
Säiliö 5m3 ja pienemmät

6,12
29,50
7,20
7,20
29,50

7,59
36,58
8,93
8,93
36,58

Hämeenkyrö, Ikaalinen, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Virrat, Juupajoki,
Sastamala, Vesilahti
800-litraiset ja pienemmät
7,57
Pikakontti
38,00
Rullakko
9,60
Paali max 40 kg
9,60
Säiliö 5m3 ja pienemmät
38,00

9,39
47,12
11,90
11,90
47,12

Virheet ja laiminlyönnit
Jätemaksua ei peritä, jos keräysväline on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tai kuljetusurakoitsijan
laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä. Jätteenhaltijan 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.
Kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota myöskään sitä, ettei jäteastiaa löydetä kiinteistöltä
esimerkiksi siksi, että se on poistettu tyhjennyspaikalta. Jälkimmäisessä tapauksessa turhasta
käynnistä peritään keräysvälineen tyhjennysmaksu.

18 §

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, ylittämättä keräysvälineen suurinta sallittua kuormitusta (SWL-luku).
Jätehuoltomääräysten vastainen keräysvälineen täyttö tai sijainti aiheuttaa lisäkustannuksen, joka
peritään tämän jätetaksan lisätyökohdan mukaisesti.

19 §

Lisätyöt
Jos jäteastiaa joudutaan 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 keräysvälineiden ylimääräisestä noutotyöstä lisämaksu
tässä jätetaksassa jäljempänä määritellyn mukaisesti.

Alueellinen jätehuoltolautakunta
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Jos 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.
Jos 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 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.
20 §

Lisämaksut

Jäteastian siirto tai jätesäkin kanto kiinteistöllä 5 metrin
jälkeen alkava 5 metriä
Sekajätesäkin asennus
Sisäsäkki 240 litran astiaan
Syväsäiliön kertakäyttösäkki
Biojätesäkki 140 - 240 litran astiaan

21 §

Yksikköhinta euroa / yksikkö
alv 0 %
alv 24 %
0,80
0,99

1,00
1,80
6,10
1,80

1,24
2,23
7,56
2,23

Auton peruuttaminen
100 metrin jälkeen alkava 100 m
Tuntiveloitushinta
Tuntityö kiinteistöllä, alkava 15 minuuttia

7,90
79,00
19,75

9,80
97,96
24,49

Järjestelmään sopimaton avain / käynti
Rajattu pääsyaika alle 6 tuntia / käynti
Lisäjäte, pakattu, korkeintaan 200 litraa
Lisäjäte yli 200 litraa, alkava 500 litraa

1,00
19,75
kuten 240 l
kuten 660 l

1,24
24,49

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 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.
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Vaihtolavakalustolla suoritettavan tyhjennyksen yhteydessä ei kuljeteta lisäjätteitä.

22 §

Poikkeama reitiltä ja ylimääräiset noudot
Jätteen haltijan 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.

23 §

Tilavuuspainot ja käsittelymaksut
Jätetaksan yksikköhinnan käsittelymaksuosuutta laskettaessa käytetään keräysvälinetyypeittäin
jätelajien keskimääräisenä tilavuuspainona:
1)
sekajäte pintakeräysastiassa tai puristamattomassa säiliössä
55 kg / astia-m3
2)
sekajäte syväsäiliössä
55 kg / astia-m3
3)
biojäte pintakeräysastiassa tai puristamattomassa säiliössä
120 kg / astia-m3
4)
biojäte syväsäiliössä
150 kg / astia-m3
sekä käsittelymaksuna:
1) ja 2) sekajäte
3) ja 4) biojäte

83,50 € / tonni, alv 0 %
80,00 € / tonni, alv 0 %

Vaihtolavasäiliöt punnitaan ja niiden käsittelymaksu määräytyy painoperusteisesti.

24 §

Taksan voimaantulo
Tämä kunnan toissijaisen vastuun jätetaksa astuu voimaan 1.1.2020. Samalla jätehuoltoviranomaisen
aiemmin vahvistama jätetaksa kumotaan. Taksa astuu voimaan mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta.
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