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Sako- ja umpikaivolietetaksan on hyväksynyt alueellinen jätehuoltoviranomainen.

28 §

Lisätyöt
Normaali tyhjennys ja säännöllinen tyhjennys
Normaalit tyhjennykset suoritetaan arkipäivisin ennalta suunniteltujen reittilistojen
mukaisesti tai tilauksen vastaanottopäivästä seuraavan viiden arkipäivän kuluessa
klo 7 – 20. Viikonpäivä ja kellonaika määräytyvät alueen ajojärjestelyn mukaan.
Poikkeustapauksessa, joissa tyhjennys vaatii normaalista urakka-alueen kalustosta
poikkeavaa kalustoa ja tiestön kunto estää tyhjennyksen, toimitusaika voi olla
normaalia tyhjennystä pidempi.
Pikatyhjennys
Mikäli keräysväline tyhjennetään asiakkaan toivomuksesta tiettynä ajankohtana
alle viiden arkipäivän kuluessa tilauksesta klo 7 – 20, peritään pikatyhjennyksen
kuljetusmaksu mahdollisine kiinteistökohtaisine lisineen.
Hälytystyhjennys
Mikäli keräysväline tyhjennetään asiakkaan toivomuksesta normaalin tyhjennys
ajan ulkopuolella (arkisin 20 – 7), viikonloppuna tai arkipyhänä, peritään hälytys
tyhjennyksen kuljetusmaksu mahdollisine kiinteistökohtaisine lisineen sekä
kilometrikorvaus. Mikäli kilometrikorvaus ylittää jätetaksassa määritellyn lisätyötaulukon vähimmäismaksun, kilometrikorvaus lasketaan kiinteistöä lähimmältä
mahdolliselta purkupaikalta kiinteistölle ja takaisin.
Hukkakäyntimaksu
Hukkakäyntimaksu veloitetaan, mikäli kaivojen tyhjennystä ei voida asiakkaasta
johtuvasta syystä tai kiinteistöllä vallitsevista olosuhteista johtuen suorittaa.
Letkujen vetäminen yli 15 m
Mikäli kuormauspaikan etäisyys keräysvälineestä on yli 15 metriä, tyhjennyksestä
peritään lisämaksu alkavalta 15 metriltä tässä jätetaksassa määritellyn lisätyö
taulukon 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.
Kiinteistöllä yli kolme keräysvälinettä
Mikäli kiinteistöllä on yli kolme keräysvälinettä peritään lisämaksu tässä taksassa
jäljempänä määritellyn lisätyötaulukon mukaisesti. Jos sakokaivojen tyhjennyksen
yhteydessä tyhjennetään saman jätevesijärjestelmän jako- ja/tai kokoomakaivo,
lisätyömaksua kaivomäärään liittyen ei peritä.
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 yhteydessä
suoritetut muut varsinaisen kaivon tyhjentämiseen liittymättömät huoltotyöt. Tuntihintaa käytetään myös, mikäli tyhjennys viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä tai
kiinteistöllä vallitsevista olosuhteista. Tuntihinta laskutetaan 15 minuutin erissä.
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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 Jätehuollon asiakaspalvelusta. Pyynnöstä
kiinteistön haltijalle esim. vuosittain toimitetusta erillisestä koontiraportista
kiinteistöltä kuljetetusta lietteen määrästä ja toimituspaikasta peritään lisämaksu
tässä taksassa määritellyn lisätyötaulukon mukaisesti.
Tilausmaksu
Sakokaivojen ja pienpuhdistamoiden tyhjennystilauksesta peritään tilausmaksu.
Tilausmaksua ei peritä umpisäiliön tyhjennystilauksesta, säännöllisessä tyhjennyksessä olevasta sakokaivosta tai pienpuhdistamosta tai mikäli kiinteistön sako
kaivo tai pienpuhdistamo tyhjennetään mahdollisen umpisäiliön kanssa samaan
aikaan. Tilausmaksua ei myöskään peritä ensimmäisen tyhjennystilauksen eikä
pika- tai hälytystyhjennystilauksen yhteydessä.
Jos kiinteistöltä tyhjennetty lietemäärä on yli 14 m³, tyhjennyksestä peritään
vähintään kaksi kuljetusmaksua mahdollisine lisineen.
Mikäli kulku keräyspisteeseen tai keräysvälineelle ei ole avoin eikä lukittuun
keräyspisteeseen ole järjestetty pääsyä Pirkanmaan Jätehuollon yleisavaimella,
tyhjentämiseen tarvittava avain tulee toimittaa Pirkanmaan Jätehuollon toimistolle
tai tyhjennyksen suorittavalle urakoitsijalle.

			

Yksikköhinta euroa / yksikkö
alv 0 %
alv 24 %

Kiinteistökohtaiset lisät

Letkujen vetäminen yli 15 m (alkava 15 m)
16,05
19,90
Keräysajoneuvon ja letkujen siirto
kiinteistöllä / käynti
12,00
14,88
Tuntityö			
74,97
92,96
Tuntityö kiinteistöllä, alkava 15 minuuttia
18,75
23,25
Hälytystyhjennyksen kilometrikorvaus,
0,82 eur/km
1,02 eur/km
kuitenkin vähintään 60 eur (alv 0 %)		
Kiinteistöllä on yli 3 keräysvälinettä / käynti
12,00
14,88
Pyynnöstä kiinteistön haltijalle annettavat
tiedot kiinteistöltä kuljetetun jätteen
määrästä ja toimituspaikasta jätelajeittain / kerta
50,00
62,00
Hukkakäyntimaksu
49,00
60,76
Tilausmaksu
9,00
11,16
		
Tyhjennykset		
Säännöllinen tyhjennys
Pikatyhjennys
Hälytystyhjennys

1,0 x kuljetushinta
1,5 x kuljetushinta
2,5 x kuljetushinta
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