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ANNETTU JÄTELAIN NOJALLA  
(Jätelaki 78 §) 

1. Luku: YLEISTÄ

1 § Toimialue 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (myöhemmin kuntayhtymä) on Kittilän, Sodankylän, Ke‐
mijärven, Inarin, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen, Enontekiön ja Muonion kuntien 
muodostama kuntayhtymä liittyjäkuntiensa jätehuoltovelvollisuuksien hoitamiseksi.  

2 § Maksujen peruste 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä perii kunnan järjestämästä jätehuollosta ja siihen liitty‐
vistä tehtävistä jätemaksua tämän taksan mukaisesti (Jätelaki 646/2011, 78 §). Kun‐
tayhtymän toiminta on omakatteista ja sen tarkoituksena on toimia yleisen edun ni‐
missä eikä sen tehtävänä ole voiton tuottaminen. 

Tässä taksassa asunnolla tarkoitetaan vakituista ja vapaa‐ajan asuntoa. 

Huuhdontaluvan haltijoiden jätemaksuihin sovelletaan soveltuvilta osin samoja 
maksuperusteita kuin asuntoihin. 

3 § Järjestetty jätteenkuljetus 

Vakinaisessa  asunnossa,  vapaa‐ajan  asunnossa,  asuntolassa  ja  muussa  asumisessa 
syntyvä  jäte,  kunnan  hallinto‐  ja  palvelutoiminnassa  syntyvä  yhdyskuntajäte  sekä 
liikehuoneistossa  syntyvä  yhdyskuntajäte,  joka  kerätään  yhdessä  em.  jätteiden 
kanssa  kuuluvat  kunnan  järjestämään  jätteenkuljetukseen  (Jätelaki  646/2011,  32  § 
[muutossäädös 13.6.2018/445]).  

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän vastuulle kuuluvat vapaa‐ajan asunnot ovat pääasi‐
assa omaan käyttöön tarkoitetut kesämökit sekä muut tilastokeskuksen rakennus‐
luokitukset luokkaan ”B 041 Vapaa‐ajan asuinrakennukset” kuuluvat rakennukset.  

Lisäksi Lapin Jätehuolto kuntayhtymän vastuulle kuuluvat luokkaan ”C 124 Vuokratta‐
vat lomamökit ja –osakkeet ” kuuluvat rakennukset lukuun ottamatta tilastokeskuk‐
sen toimialaluokituksen 55209 mukaisia hotellinomaisia palveluja tarjoavia lomakyliä, 
jossa on vähintään 10 lomamökkiä tai yhteensä vähintään 40 vuodepaikkaa. 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän vastuulle kuuluviksi vapaa‐ajan asunnoiksi luokitellaan 
myös seuraavat: eräkämppä, taukotupa, vanha asuntovaunusta tehty mökki, saaressa 
oleva  mökki,  kesällä  asuttava  mökki.  Yleensäkin  rakennukset,  joita  käytetään  loma‐
asumiseen. 
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Kaupan ja muun elinkeinotoiminnan jätehuoltopalvelujen hankkiminen on toiminnan‐
harjoittajan vastuulla ja voi tapahtua kiinteistön haltijan järjestämänä. 

4 § Velvollisuus suorittaa kunnan jätemaksu 

Jätteen tuottaja, kiinteistön haltija tai toiminnan järjestäjä, jonka jätteenkuljetuksen 
kunta on järjestänyt (Jätelaki 646/2011 80 §), on velvollinen suorittamaan jätemaksun. 
Jätemaksu  sisältää  jätelainsäädännön  edellyttämät  kunnan  vastuulle  kuuluvan  jäte‐
huollon toteutuksen kustannukset, kuten: 

- yhdyskuntajätteen kuljetus‐ ja jätteenkäsittelykustannukset
- tiedotuksen ja neuvonnan
- viranomaistoiminnan
- hallinnon
- jätehuollon kehittämisen ja varautumisen tuleviin investointeihin
- vaarallisen jätteen jätehuollon ja hyötyjätehuollon.

Jätemaksun määräämisen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän taksan hyväksyy La‐
pin Jätehuolto kuntayhtymän hallitus. Yksittäistapauksessa maksun perusteet voi‐
daan määrätä taksasta riippumatta. Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai 
määrättäessä siitä taksasta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja 
kohtuullisia. Jätemaksu voidaan määrätä poikkeavalla tavalla lähinnä silloin, kun kiin‐
teistö on tilapäisesti tai pitempiaikaisesti asumaton. Jätemaksun määräämisestä 
poikkeavalla tavalla päättää kuntayhtymä. 

2. Luku: KIINTEISTÖITTÄINEN KULJETUS

5 § Jätemaksun määrääminen 

Jätemaksun  perusteita  ovat  jätteen  laji,  laatu,  määrä  ja  noutokerrat.  Perusteina 
voidaan  lisäksi  ottaa  huomioon  jätteen  keräys‐  ja  kuljetusolot  kiinteistöllä  ja 
noutoalueella, kunnan keräysvälineiden käyttö sekä kuljetusmatka kuljetettaessa jäte 
yksittäisenä kuljetuksena. (Jätelaki 646/2011 79 §).  

Jätemaksu määrätään sen maksettavaksi, joka on kiinteistöllä sijaitsevaa asuinraken‐
nusta taikka asuntoa pääasiallisesti käyttänyt.  

Jätemaksu  peritään  kaikista  astioista  jätehuoltomääräysten  mukaisen 
tyhjennysvälin  mukaisesti,  vaikka  astia/astiat  ovat  tyhjät.    Kiinteistön  haltijan  on 
huolehdittava,  että  jäteastioiden  koko  ja määrä  vastaavat  kiinteistön  jätekertymää. 
Lisäksi on huomioitava Lapin Jätehuolto kuntayhtymän jätehuoltomääräysten mukaiset 
jätteiden  keräysvälineiden  pisimmät  tyhjennysvälit  kiinteistöä  säännöllisesti 
käytettäessä. 
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Vapaa‐ajan asunnon vuosittainen minimimaksu on aluekeräysmaksu + ekomaksu riip‐
pumatta jäteastian koosta ja vuosittaisesta tyhjennysmäärästä.  Em. säännös on voi‐
massa, kun ko. vapaa‐ajan asunnolla on sama haltija/omistaja koko kalenterivuoden. 
Hyväksytty kompostointi alentaa minimimaksua aluekeräysmaksun osalta 10 %. 

Mikäli pelkästään vapaa‐ajan asuntojen käytössä olevan yhteisastian vuosittaisten 
tyhjennysten maksu jää alle vapaa‐ajan asunnon aluekeräysmaksun, määrätään mini‐
mimaksu kaikille yhteiskeräyksen osakkaille erikseen.  

6 § Poikkeukset 

Arkipyhäviikoilla tyhjennys voidaan tehdä sovitusta päivästä poiketen. Viikoilla, joilla 
on arkipyhäpäiviä, tyhjennys voidaan tehdä + / ‐ kaksi päivää sovitusta poiketen.  

Mikäli  tyhjennys on  jäänyt  tekemättä kiinteistöllä  vallinneiden olosuhteiden vuoksi, 
laskutetaan kiinteistöä kaikkien astioiden osalta niin kuin tyhjennys olisi tehty. Mikäli 
kiinteistöllä vallinneiden olosuhteiden vuoksi  tyhjentämättä  jääneelle astialle  / asti‐
oille tilataan paikkaustyhjennys, laskutetaan paikkaustyhjennyksestä kiinteistöltä kaik‐
kien astioiden osalta normaalin tyhjennyksen mukainen maksu sekä lisäksi mahdolli‐
sesti  kilometrikorvaus,  mikäli  jäteauto  joutuu  tyhjennyksen  vuoksi  tekemään  poik‐
keaman  normaalilta  ajoreitiltä.  Mikäli  keräilyväline  sijaitsee  lukollisessa  jätekatok‐
sessa, tulee kiinteistön omistajan tai muun vastuuhenkilön (isännöitsijä) luovuttaa jä‐
tekatoksen avain kuntayhtymän asiakaspalveluun viimeistään kaksi päivää ennen tyh‐
jennysten alkamista tai tyhjennysurakoitsijan vaihtumista. 

7 § Hinnat 

Jätemaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta liitteen 1 mukainen. Liitteessä 
on erilliset yksikköhinnat.   

Lisäksi peritään lisämaksua mm. mahdollisesta yli 20 metrin peruutuksista haja‐asu‐
tusalueella ja astian siirtämisestä yli 10 metrin matkan.   

Jos pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävän keräilyvälineen vieressä on lisäjätteitä, pe‐
ritään jätteistä jätemaksutaksan mukainen lisämaksu mahdollisine siirtolisineen. Jäte‐
huoltomääräysten mukaisesti myös keräilyvälineen vieressä olevat jätteet on mahdol‐
lisuuksien mukaan pakattava ja ne saavat enimmillään painaa 15 kg/kpl tai pakkaus. 
Lisäjätteiden on oltava helposti  kuormattavia  ja  kuljetukseen  soveltuvia  jätehuolto‐
määräysten mukaisia jätteitä. Yli 2 m3:n lisäjäte‐eriä ei oteta kuormaan ilman erillisti‐
lausta. 

8 § Jätemaksulaskutus 

Kiinteistöittäisen jätteenkeräyksen maksut peritään kiinteistön ilmoittaman jätehuol‐
tomääräysten  mukaisen  tyhjennysvälin  mukaisesti.  Jätemaksu  kiinteistöittäisessä 
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jätteenkuljetuksessa  sisältää  jäteastian  tyhjennyksen kiinteistöllä,  kuljetuksen siirto‐
kuormausasemalle, siirtokuljetuksen sekä hyödyntämisen tai loppukäsittelyn. Hinnat 
edellyttävät, että keräysastioiden sijoittelussa, täyttämisessä, tyhjennysväleissä yms. 
noudatetaan jätehuoltomääräyksiä.  

Jäteastioiden tyhjennysten laskutusväli on 4 kuukautta.  

Keräysvälineiden  muutoksen  vaikutus  jätemaksuun  otetaan  huomioon  jätemaksua 
huojentavana tai korottavana siitä lähtien, kun kiinteistön haltija on ilmoittanut muu‐
toksesta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle tai asia on muutoin todennettu.  

Mikäli keräysastia on ylitäytetty niin, ettei kantta saa kiinni, peritään astian tyhjennyk‐
sestä normaali tyhjennys‐ ja käsittelymaksu korotettuna 50 prosentilla. 

Tyhjennysmaksua ei peritä, jos keräilyväline on Lapin Jätehuolto kuntayhtymän tai sen 
kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt kokonaan tyhjentämättä, eikä jä‐
teastiaa saada tyhjennettyä ennen seuraavaa normaalin tyhjennysvälin mukaista tyh‐
jennyskertaa. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä kuntayhtymälle kiin‐
teistön jäteastian normaalin tyhjennysvälin, kuitenkin enintään yhden kuukauden ku‐
luessa. Mikäli tyhjennysmaksu jätetään edellä mainitulla perusteella perimättä, peri‐
tään seuraavalla tyhjennyskerralla tyhjennysmaksun lisäksi normaalin käytännön mu‐
kaisesti maksu mahdollisista jäteastian vieressä olevista lisäjätteistä.  

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota, mi‐
käli  

 keräilyväline on ollut liian painavaksi täytetty tai rikkinäinen
 kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie jäteastialle on kulkukelvoton
 tiellä on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennyksen estäviä kulkues‐

teitä tai irrallaan olevia eläimiä
 jäteastiaan on laitettu sellaisia jätteitä, joita ei saa voimassa olevan lainsää‐

dännön tai jätehuoltomääräyksien perusteella kyseiseen astiaan laittaa
 jäteastiaa ei  jäätymisen  tms.  syyn  vuoksi  saada  tavanomaisin  toimenpitein

tyhjennettyä
 jäteastiaa ei löydy kiinteistöltä tai
 kiinteistöä ei löydetä puutteellisten osoitemerkintöjen vuoksi.

Jäteastian viereen tai jätekatokseen jätetyt jätesäkit ja selvästi jätteeksi merkityt irral‐
liset jäte‐esineet, mikäli ne kokonsa ja ominaisuuksiensa vuoksi soveltuvat pakkaavaan 
jäteautoon kuormattavaksi, otetaan kuljetettavaksi kiinteistön yhdyskuntajätteen ke‐
räilyastian  tyhjennyksen  yhteydessä  taksassa  mainituilla  tyhjennyshinnoilla.  Jäte‐
maksu peritään jäljempänä mainituin perustein myös jäteautoon kuormatuista jäteas‐
tian viereen jätetyistä jätteistä ja esineistä, jotka yleisesti ottaen voidaan tulkita tar‐
koitetun jätteenä poiskuljetettavaksi, riippumatta siitä onko kiinteistön tai jätteen hal‐
tija tarkoittanut ne jätteenä pois kuljetettaviksi.  
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Kompostoimalla  saa  jäteastian  tyhjennysmaksuun  10  %  alennuksen.  Alennettuun 
jäte‐maksuun  oikeuttavan  elintarvikejätteiden  kompostoinnin  on  tapahduttava 
jätehuolto‐määräysten  mukaisesti.  Huojennusta  tulee  hakea  kirjallisesti 
kompostointi‐ilmoituksella,  joka  toimitetaan  Lapin  Jätehuolto  kuntayhtymään 
käsiteltäväksi.  Mikäli  tarkastuksen  yhteydessä  huomataan,  että  kompostointi  ei 
tapahdu  alennukseen  oikeuttavalla  tavalla,  on  kuntayhtymällä  oikeus  määrätä 
asunnolle  kuuluva  jätemaksu  takautuvasti  kompostointialennuksen 
alkamispäivämäärästä lähtien täysimääräisenä. 

Perikuntien ja kuolinpesien omistamien kiinteistöjen jätemaksut osoitetaan perikun‐
nan  vanhimmalle  jäsenelle,  mikäli  muuta  ilmoitusta  laskutustietoihin  ei  kuntayhty‐
mälle ole ilmoitettu. 

3. Luku: ALUEKERÄYSASTIAN KÄYTTÖ

9 § Aluekeräysmaksu 

Jätemaksun  perusteina  voidaan  käyttää myös  kiinteistöllä  asuvien  henkilöiden mää‐
rää, kiinteistön käyttötarkoitusta tai muuta vastaavaa perustetta,  jos  jätteen määrää 
tai laatua on vaikea luotettavasti selvittää tai jos se on tarpeellista ympäristö‐ tai ter‐
veyshaittojen ehkäisemiseksi  tai  jätehuollon  järjestämiseksi.  Perusmaksun perusteita 
ovat kiinteistöllä asuvien henkilöiden  lukumäärä tai kiinteistön käyttötarkoitus taikka 
muu vastaava peruste. Perusmaksu voidaan määrätä kiinteistö‐ tai  talouskohtaisena. 
(Jätelaki 646/2011 79 §). 

Aluekeräysmaksulla katetaan polttokelpoisen jätteen tms. aluekeräyspaikkojen perus‐
tamisesta ja hoidosta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannuk‐
set. Aluekeräysmaksu peritään niiltä jätteenhaltijoilta, jotka eivät ole Lapin Jätehuolto 
kuntayhtymän järjestämän kiinteistöittäisen keräyksen piirissä. 

Jätemaksu määrätään sen maksettavaksi, joka on kiinteistöllä sijaitsevaa asuinraken‐
nusta taikka asuntoa pääasiallisesti käyttänyt.  

Vakituisten  asuntojen  aluekeräysmaksu  peritään  asunnon  asukasmäärän  mukaan.  
Maksu määräytyy sen mukaan, mikä on asunnon käyttötarkoitus ja henkilölukumäärä 
maksuunpanovuoden ensimmäisenä päivänä.  

Huuhdontaluvan haltijoilta aluekeräysmaksu on saman suuruinen kuin loma‐asunnon 
aluekeräysmaksu. 

Mikäli aluekeräysmaksun maksuperuste muuttuu kesken vuoden, voidaan jätteenhal‐
tijaan  kohdistuva maksu oikaista muutospäivämäärästä  lukien. Mikäli muutos ei  näy 
väestötietorekisterissä  ja  taloudessa  on  väestötietojen  mukaan  kirjoilla  opiskelijoita  
tai muita henkilöitä,  jotka todellisuudessa asuvat  toisella paikkakunnalla,  täytyy kun‐
tayhtymälle  toimittaa  todistus opiskelusta  tai muusta  asumisesta  toisella  paikkakun‐
nalla. Jätteenhaltijaan kohdistuva maksu voidaan oikaista taikka myöntää huojennus 
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ainoastaan kirjallisella ilmoituksella. Henkilömäärän korjausilmoitus hyväksytään vuo‐
deksi  taikka  todistuksen  mukaiseksi  ajanjaksoksi  kerrallaan,  jonka  jälkeen  asunnon 
henkilömäärä tarkastetaan väestötietojen mukaiseksi. 

Laskutuksen perusteena oleva vakituisten asuntojen asukasmäärä perustuu valtakun‐
nallisessa Väestötietojärjestelmässä olevaan merkintään henkilön vakituisesta asuin‐
paikasta  tai  asiakkaan  omaan  ilmoitukseen.  Mikäli  tarkastuksessa  havaitaan  poik‐
keamia   väestötietorekisterin   tietojen,   kuntayhtymän   asukastietojen   ja  
asiakkaan  oman  ilmoituksen  välillä,  kuntayhtymällä  on  oikeus  vaatia  asiakasta 
esittämään  todisteet  oman  ilmoituksensa  tueksi.  Jos  kuntayhtymälle  annetaan 
tarkoituksellisesti  todellista  pienempiä  asukasmäärätietoja,  kuntayhtymällä  on 
oikeus  määrätä  asunnolle  kuuluva  vuosimaksu  todellisen  asukaslukumäärän 
mukaisesti virheellisen ilmoituksen perusteella tehdystä laskutuksesta lähtien. 

Kompostoimalla saa aluekeräysmaksuun 10 % alennuksen. Alennettuun jätemaksuun 
oikeuttavan elintarvikejätteiden kompostoinnin on tapahduttava jätehuoltomääräys‐
ten mukaisesti. Huojennusta tulee hakea kirjallisesti kompostointi‐ilmoituksella, joka 
toimitetaan  Lapin  Jätehuolto  kuntayhtymään  käsiteltäväksi.  Mikäli  tarkastuksen  
yhteydessä  huomataan,  että  kompostointi  ei  tapahdu  alennukseen  oikeuttavalla 
tavalla, on kuntayhtymällä oikeus määrätä asunnolle kuuluva jätemaksu takautuvasti 
kompostointialennuksen alkamispäivämäärästä lähtien täysimääräisenä. 

Aluekeräysmaksun laskutuskausi on kalenterivuosi. 

10 § Alueellisen keräyspaikan väärinkäyttömaksu 

Jos jätteen haltijan todetaan vieneen kuntayhtymän ylläpitämään keräyspaikkaan  jä‐
tettä  jätehuoltomääräysten  vastaisesti,  Lapin  Jätehuolto  kuntayhtymä  perii  jätteen 
haltijalta  taksan mukaisen keräys‐  ja kuljetusmaksun keräyspaikalta siirtokuormaus‐ 
tai hyötyjäteasemalle sekä jätteenkäsittelyhinnan mukaisen jätteenkäsittelymaksun. 

4. Luku: JÄTEHUOLLON PERUSMAKSU ELI EKOMAKSU

Jätehuollon perusmaksua eli ekomaksua peritään mm. jätteiden hyötykäytön järjestä‐
misestä,  kotitalouksien  vaarallisen  jätteen  vastaanotosta,  jäteneuvonnasta  ja  tiedot‐
tamisesta  sekä  jätehuollon  viranomaistoiminnasta  ja  jätehuollon  kehittämisestä  ai‐
heutuvien kustannusten kattamiseksi. Maksu ei koske ympärivuorokautista hoitoa an‐
tavia hoitolaitoksia kuten sairaaloita ja vanhainkoteja eikä varuskuntia.   

Jätehuollon perusmaksu eli ekomaksu peritään sekä kiinteistöittäisen keräyksen pii‐
rissä olevilta asunnoilta, että aluekeräysastioita käyttäviltä asunnoilta. 

Maksu määräytyy sen mukaan, mikä on asunnon käyttötarkoitus ja henkilölukumäärä 
maksuunpanovuoden ensimmäisenä päivänä.  Mikäli maksuperuste muuttuu kesken  
vuoden, otetaan muutos huomioon maksussa muutospäivämäärästä lukien. 
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Jätehuollon perusmaksu peritään myös kuntayhtymän toimialueella olevien 
huuhdontalupien haltijoilta. 

5. Luku: ERITYISTÄ ALUEKERÄYS‐ JA JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUJEN MAKSUPERUSTEISSA

YLEISTÄ 

Jätteenhaltijaan kohdistuva ensimmäinen maksu on aina jätemaksutaksan mukainen 
normaalimaksu. Jätteenhaltijaan kohdistuvaa toista tai useampaa jätemaksua voidaan 
huojentaa jätemaksun päällekkäisyyden perusteella taksan 11‐13 §:n puitteissa. 

Asunnosta,  jossa ei  ole  vakituista  asukasta,  jätemaksu peritään  loma‐asunnon  jäte‐
maksutaksan mukaan. 

Yli puolet vuodesta tyhjillään olevan asuintalon  jätemaksu voidaan huojentaa  loma‐
asunnon jätemaksuksi.  

Yli puolet vuodesta käytössä olevalle loma‐asunnolle määrätään jätemaksu vakituisen 
asunnon jätemaksutaksan mukaan. 

Uuden asunnon osalta jätemaksujen alkamisajankohdaksi katsotaan rakennusvalvon‐
taviranomaisen tekemä asunnon käyttöönottotarkastus. 

11 § Jätemaksujen yhdistäminen 

Lähekkäin  sijaitsevilta  ainoastaan  omassa  käytössä  olevilta  asunnoilta,  peritään  yksi 
yhteinen jätemaksu (aluekeräysmaksu ja jätehuollon perusmaksu). Asuntojen välinen 
etäisyys  on  maksimissaan  haja‐asutusalueella  10  km  ja  taajamassa  2  km.  Maksu  
peritään kalliimman määräytymisperusteen mukaisesti.  

Jätehuoltomääräysten  mukaisella  kiinteistöittäisen  keräyksen  alueella  on  liityttävä  
astiakeräykseen. Kartta kiinteistöittäisen keräyksen alueesta on jätehuoltomääräysten 
liitteenä. Astiakeräysalueella ei maksuja voida yhdistää aluekeräysmaksun osalta.  

12 § Usean asunnon jätemaksu 

Jätteenhaltijaan kohdistuva ensimmäinen maksu on aina  jätemaksutaksan mukainen 
normaalimaksu.  Mikäli  jätteenhaltijalla  on  kuntayhtymän  alueella  omassa  käytössä  
useampia asuntoja,  jätemaksun päällekkäisyyden perusteella eko‐  ja  aluekeräysmak‐
sut ovat 30 % jätemaksutaksan mukaisista normaalimaksuista.  Huojentaminen koskee 
edullisempaa  maksua  eikä  ole  voimassa  ilman  jätemaksun  päällekkäisyyden 
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perustetta,  esimerkiksi  kirjallisen  keskeytyshakemuksen  aikana.  Huojentaminen  ei  
koske astiakeräysmaksuja. 

Asuntojen  osalta,  jotka  ovat  useamman  omistajan  käytössä  (mukaan  lukien 
kuolinpesät  ja  perikunnat  sekä  kiinteistö‐  ja  asunto‐osakeyhtiöt),  peritään  täydet 
taksan  mukaiset  maksut.  Mikäli  haluaa  edellä  mainitun  perusteella  saada 
huojennuksen,  tulee tehdä asuntokohtainen selvitys asuntojen omistajista. Kiinteistö‐ 
ja  asunto‐osakeyhtiöiden   osalta   selvityksen   perusteella   mahdollisesti   tehtävä  
huojennus  myönnetään vuoden määräajaksi mahdollisten omistajamuutosten vuoksi. 

13 § Jätemaksun perimättä jättämisen perusteet 

13.1 § Jätteenhaltijan omassa käytössä oleva erittäin vähällä käytöllä oleva toinen 
asunto kuntayhtymän alueella 
Toisen asunnon osalta (esimerkiksi vapaa‐ajan asunto) aluekeräys‐ ja jätehuollon pe‐
rusmaksu jätetään perimättä, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 

1. asunnon käyttö on erittäin vähäistä
2. sama omistaja/jätteenhaltija maksaa täydet jätemaksutaksan mukaiset 

maksut kuntayhtymän alueella olevasta muusta vakituisesta  taikka vapaa‐
ajan asunnosta

3. (vapaa‐ajan) asunnossa ei ole sähköliittymää
4. (vapaa‐ajan) asunnossa ei ole juoksevaa vettä
5. (vapaa‐ajan) asunnon kerrosala on maksimissaan 35 m2

Vapaa‐ajan asunnon osalta jätemaksujen perimättä jättäminen pätee vain, jos sama 
omistaja/jätteenhaltija  maksaa  toisesta  kuntayhtymän  alueella  olevasta  
rakennuksesta  taikka  asunnosta  jätemaksutaksan  mukaisen  aluekeräysmaksun  tai 
jätehuolto‐määräysten  tyhjennysväleihin  perustuvan  kiinteistöittäisen 
keräysmaksun  sekä  jätehuollon  perusmaksun  tai  asuu  sellaisessa  asunnossa,  jonka 
osalta  peritään  em.  jätemaksutaksan  mukaiset maksut.  Erittäin  vähäisellä  käytöllä 
olevan  perimättä  jätetyn asunnon jätemaksu katsotaan tulevan katetuksi em. toisen 
kuntayhtymän  alueella  olevan  rakennuksen  taikka  asunnon  täyden  jätemaksun 
kuluissa. 

13.2 § Aluekeräys‐ ja jätehuollon perusmaksun perimättä jättäminen 
Asunnon osalta ei peritä aluekeräys‐ ja jätehuollon perusmaksua erittäin vähäisen käy‐
tön sekä jätemaksun päällekkäisyyden perusteella, mikäli asunto on jäänyt 
tyhjilleen ja rakennuksesta on katkaistu sähköliittymä erityisen vähäisen käytön 
vuoksi. Asiakkaan tulee liittää ilmoitukseen todistus sähköliittymän katkaisemisesta. 
Sähkönjakelusopimuksen irtisanominen ei ole riittävä peruste. 

Perimättä jättämisen perusteet: 

 sähköliittymä katkaistu koko laskutuskauden ajaksi ja sen lisäksi toisen ehdon
alla olevista tulee täyttyä:
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o tyhjillään olevan asunnon osalta jätemaksu jätetään perimättä aino‐
astaan, jos sama omistaja/haltija maksaa toisesta kuntayhtymän 
alueella olevasta asunnosta jätemaksutaksan mukaisen 
aluekeräysmaksun tai jätehuoltomääräysten tyhjennysväleihin 
perustuvan kiinteistöittäisen keräysmaksun sekä jätehuollon 
perusmaksun tai asuu sellaisessa asunnossa, jonka osalta peritään 
em. jätemaksutaksan mukaiset maksut.

TAI

o perikunnan omistamien asuntojen osalta ehtona on se, että vähin‐
tään yksi perikunnan osakkaista maksaa täydet jätemaksutaksan mu‐
kaiset  maksut  kuntayhtymän  alueella  olevasta  muusta  vakituisesta 
taikka vapaa‐ajan asunnosta.

Erittäin vähäisellä käytöllä olevan perimättä jätetyn asunnon jätemaksu katsotaan tu‐
levan  katetuksi  em.  toisen  kuntayhtymän  alueella  olevan  asunnon  täyden 
jätemaksun kuluissa. 

13.3 § Asuinkelvoton asunto 
Vakituisesti asuttu tai vapaa‐ajan asunto voidaan poistaa järjestetyn jätteen kuljetuk‐
sen piiristä, jos asunnon haltija esittää jätehuollosta vastaavalle Lapin Jätehuolto kun‐
tayhtymälle  rakennustarkastajan  tai  muun  virallisen  kiinteistötarkastajan  lausunnon 
asunnon asuinkelvottomuudesta, rakennusvalvonnan purkutodistuksen, nollamääräi‐
sen kiinteistöverotositteen tai jos rakennuksen käyttötarkoitusta on muunnettu niin, 
että rakennus ei ole enää asuin‐ tai vapaa‐ajan käytössä.  

14 § Perimättä jättämisen hakeminen 

Edellä  mainitut  perimättä  jättämiset  taikka  huojennukset  jätemaksuihin  perustuvat  
asiakkaan  tekemään  kirjalliseen  hakemukseen  kuntayhtymälle.  Perimättä  jättämi‐
nen/huojennus  astuu  voimaan  sinä  laskutuskautena,  kun  huojennushakemus  on  jä‐
tetty ja kuntayhtymä on käsitellyt hakemuksen. Asiakkaalle lähetetään erillinen ilmoi‐
tus hyväksytäänkö hakemus tai mahdollinen lisäselvityspyyntö. Asiakkaalla on oikeus 
tehdä ilmoituksen saatuaan (Jätelaki 646/2011 82 §) muistutus jätemaksun määrää‐
misestä ja maksuunpanosta päättävälle Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle.  

Mikäli kuntayhtymälle annetaan virheellisiä tietoja, on kuntayhtymällä oikeus määrätä 
taksan mukainen normaali  jätemaksu  takautuvasti  siitä  lähtien kun  jätemaksun peri‐
mättä jättäminen tai huojentaminen on myönnetty. 

Jätemaksuja voidaan Lapin  Jätehuolto kuntayhtymälle osoitetun kirjallisen hakemuk‐
sen perusteella kohtuullistaa tai maksuja voidaan jättää perimättä. Perimättä jättämis‐
päätös voidaan tehdä toistaiseksi voimassaolevana tai määräaikaisena.  
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Vapaa‐ajan asunnon tai huuhdontaluvan käyttämättömyyden tai jätteen syntymättö‐
myyden  perusteella  aluekeräysmaksua  tai  jätehuollon  perusmaksua  ei  jätetä  peri‐
mättä.   

Aluekeräysmaksua  tai  jätehuollon  perusmaksua  ei  jätetä  perimättä,  vaikka  vapaa‐
ajan  asuntoa  vuokrataan  käytettäväksi  tavanomaiseen  vapaa‐ajan  asumiseen  ja 
jätehuolto hoidetaan yksityisoikeudellisen kuljetussopimuksen kautta.  

6. Luku: JÄTELASKUIHIN LIITTYVIÄ ASIOITA

15 § Maksujen erääntyminen 

Erääntyneestä jätemaksulaskusta perintätoimisto lähettää maksukehotuksen perintä‐
kuluineen ja hoitaa jatkoperinnän. Erääntyneelle maksulle on maksettava viivästyskor‐
koa voimassa olevan korkolain mukaisesti sekä perintäkulut. 

Jätemaksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen 
ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään. 

16 § Muistutuksen tekeminen 

Maksuvelvollinen voi tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun saami‐
sesta (Jätelaki 646/2011 82 § ja 83§) Muistutus tehdään jätemaksun määräämisestä 
ja maksuunpanosta päättävälle viranomaiselle, Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle osoit‐
teeseen:  

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä/kirjaamo 
Vapaudenkatu 8 A 2 krs. 
98100 Kemijärvi 

tai sähköpostitse: kirjaamo@lapeco.fi 

Jätemaksu on julkinen saatava, joten se on suoritettava ilmoitettuun eräpäivään men‐
nessä, vaikka asiasta olisi tehty muistutus.  

7. Luku: TAKSAMUUTOKSET

17 § Arvonlisäverokanta 

Tässä  taksassa  arvonlisävero  on  huomioitu  24  %:n  mukaan.  Mikäli  viivästyskoron 
taikka arvonlisäveron määräytymisperusteita muutetaan, huomioidaan sen vaikutus 
voimaantulopäivästä lukien. 
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8. Luku: VOIMAANTULO

18 § Voimaantulo ja voimassaolo 

Tämä jätemaksutaksa tulee voimaan 1.1.2021. 

Tämä jätemaksutaksa pannaan täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. 
Jätemaksutaksa  on  voimassa  toistaiseksi,  kunnes  eri  päätöksellä  toisin  määrätään.  
Tämä taksa kumoaa voimaantullessaan kuntayhtymän edellisen jätemaksutaksapää‐
töksen. 

Kuntayhtymän  päätöksellä  voidaan  yksittäistapauksessa  erityisestä  syystä  poiketa  
tästä jätemaksutaksasta.  

9. Luku: YHTEYSTIEDOT

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä, asiakaspalvelu puh. 040 3511 771 
asiakaspalvelu@lapeco.fi, www.lapeco.fi 
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JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2021 ALKAEN

Asumisessa syntynyt jäte (Jätelaki 646/2011 78 § ja 32 §) mukainen jäte Verokanta 24 %

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Korotus 4,0 %

1. Aluekeräysmaksu (vuosimaksu) 

 alv 0 %  alv 24 %
Vakituinen asunto, 4‐henkilöä tai yli 222,58              276,00            

Vakituinen asunto, 3‐henkilöä 179,03              222,00            

Vakituinen asunto, 2‐henkilöä 133,06              165,00            

Vakituinen asunto, 1‐henkilö 88,71                110,00            

Vapaa‐ajan asunto 54,44                67,50              

Huuhdontalupa 54,44                67,50              

2. Kiinteistöittäinen keräys (laskutetaan tyhjennyskertojen mukaan)

 alv 0 % 

€/tyhjennys 

alv 24 % 

€/tyhjennys

Jätesäkki max. 200 l 11,00                13,64              

Jäteastia alle 200 l 9,49                   11,77              

Jäteastia 200‐270 l 10,95                13,58              

Jäteastia 271‐390 l 15,09                18,71              

Jäteastia 600‐660 l 20,17                25,01              

Pikakontti 4000 l 114,26              141,68            

Pikakontti 6000 l 174,32              216,15            

Pikakontti 8000 l 217,67              269,91            

Pikakontti 10 000 l 258,31              320,31            

Syväkeräys  1300 l 81,63                101,22            

Syväkeräys  3000 l 123,73              153,43            

Syväkeräys  5000 l 168,80              209,31            

Syväkeräys hyötyjäte (pakkauslasi, pakkausmetalli) 3000 l, keräyskierroksen 

yhteydessä
40,00                49,60              

Syväkeräys hyötyjäte (pakkauslasi, pakkausmetalli) 5000 l, keräyskierroksen 

yhteydessä
70,00                86,80              

Joulukuusi vakionoudon yhteydessä 6,72                   8,33                

Astian viereen jätetty ylimääräinen jäte €/m³ 36,17                44,85              

Jäteauton kilometriveloitus 3,87                   4,79                

Jäteauton veloitus alkavalta 20 metriltä tontille peruutettaessa 2,45                   3,03                

Jäteastian siirtomaksu alkavalta 10 metriltä 3,67                   4,55                

Keräys ja kuljetus €/h henkilöauto+peräkärry (väärinkäyttötapauksissa*) 67,60                83,82              

Keräys ja kuljetus €/h kuorma‐autolla (väärinkäyttötapauksissa*) 104,00              128,96            

(*Lisäksi peritään jätteenkäsittelymaksu jäte‐erän painon mukaan)

3. Jätehuollon perusmaksu, eli ekomaksu (vuosimaksu)

 alv 0 %  alv 24 %
Vakituinen asunto 37,90                47,00              

Vakituinen asunto, 1‐hengen talous (hakemus) 21,77                27,00              

Vapaa‐ajan asunto 21,77                27,00              

Huuhdontalupa 21,77                27,00              

4. Vastaanottomaksut ecoASEMILLA

Pakkauspahvia Vaarallisia jätteitä

Metalliromua Sähkölaiteromua

Pakkauslasia Puutarhajätettä

alv 0 % alv 24 % alv 0% alv 24 %

Polttokelpoinen jäte 169,04              209,61             84,52        104,80     

Kaatopaikkajäte 180,00              223,20             90,00        111,60     

Rakennus‐ ja purkujäte sekä isokoinen polttokelpoinen jäte 202,80              251,47             101,40      125,74     
Heikkolaatuinen rakennus‐ ja purkujäte (sisältää maata, kaatopaikkajätettä tai 

kiviaineksia) 250,00              310,00             125,00      155,00     

Siirtokuormausasemilla on tarkempi hinnasto eri jätejakeille.

 Jäteastiat 

 Pikakontit ja muut pinta‐astiat 

 Syväkeräyssäiliöt 

 Muut palvelumaksut 

 Jätehuollon perusmaksu eli ekomaksu 
Taksa

 Yksikkö 

Vastaanottopalvelu

 Tyhjennyspalvelu 

Taksa

 Aluekeräysmaksu 
Taksa

 Yksikkö 

€/asunto

€/asunto

€/asunto

€/asunto

€/asunto

€/lupa

Ilmaisrajan käyttö edellyttää, että jäte tuodaan kiinteistöltä, joka on kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä. Ilmaisoikeus koskee vain 

tilapäistä tarvetta, esimerkiksi siivouksen yhteydessä syntyneen jätteen vastaanottoa. Tätä oikeutta ei saa käyttää kiinteistön jäteastian 

tyhjennyskertojen vähentämiseen. 

Kunnan järjestämän  jätteenkuljetuksen piirissä olevat asiakkaat voivat tuoda ekomaksua vastaan ecoASEMILLA maksullista 

jätettä veloituksetta yhteensä 700 kg/vuosi.

€/asunto

€/asunto

€/asunto

€/lupa

Loppusijoitettavien jätteiden hintaan sisältyy jätevero 70,00 €/tonni

(*)Tilavuusperusteista hintaa käytetään niillä asemilla, joilla ei ole vaakaa.

€/tn €/m³ (*)

Seuraavia jätejakeita kotitaloudet voivat tuoda ilmaiseksi asemalle rajoituksetta:

 




