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1. LUKU Yleistä jätetaksasta ja maksuista 

1 §  Jätetaksan perusteet ja soveltamisala 

Jätelain mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan 
sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, 
joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (kuten jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely, neuvonta ja 
viestintä, jätehuollon kehittäminen sekä investointeihin varautuminen sekä hallinnolliset kulut). 
Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen. 

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään 
taksan perusteella. Jätemaksun on jätelain mukaisesti vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja 
mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä 
etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. 

Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32—33 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle 
kuuluvaan jätteeseen, pois lukien pienpuhdistamo-, saostus- ja umpisäiliöliete. Kunnan ensisijaiselle 
vastuulle kuuluvaa jätettä on kaikki asumisessa ja vapaa-ajan asumisessa syntyvä jäte sekä kunnan 
hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte. Jätelain 33 §:n mukaan kunnan on 
järjestettävä muun kuin 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun 
palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi 
tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä (TSV). 

Jätetaksan hyväksyy Lapin Jätehuolto kuntayhtymä, myöhemmin kuntayhtymä. Taksaa sovelletaan 
kuntayhtymän toimialueen kunnissa Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, 
Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä.  

2 §  Jätemaksun suorittamisvelvollisuus 

Jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu 
jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kuntayhtymä järjestää. Maksu määrätään kaikille niille 
vakituisten ja vapaa-ajan asunnon haltijoille, joiden rakennus on käytettävissä asumiseen tai vapaa-
ajan asumiseen. Vapaa-ajan asumisessa noudatetaan jäteasetuksen 5 §:n määritelmää. Jätelain 32 
§:n muuksi asumiseksi luokitellaan kullanhuuhdontaluvat.  

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä kirjallinen muistutus jätemaksusta jätelain 82 §:n mukaisesti 14 
päivän kuluessa laskun saamisesta kuntayhtymälle. Lasku on jätelain 83 §:n mukaisesti maksettava 
muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua muutoksenhaun johdosta alennetaan, palautetaan liikaa 
maksettu määrä korkoineen. 

Jos jätemaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa 
siten kuin korkolaissa säädetään. Maksamattomasta jätemaksusta veloitetaan perintälain mukaiset 
perintäkulut. Jätemaksu on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä. 

3 §  Jätetaksan rakenne 

Kiinteistön jätemaksut muodostuvat kahdesta osasta; perusmaksusta ja kiinteistön jätehuollon 
järjestämistavan mukaisesta maksusta. Järjestämistavan mukainen maksu on maksu jäteastian 
tyhjennyksistä tai maksu aluekeräyspisteen käytöstä. Tarpeen mukaan määräytyy 
lisäpalvelumaksut.   
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2. LUKU Jätehuollon perusmaksu 

4 §  Perusmaksun perusteet ja määräytyminen 

Perusmaksulla katetaan jätehuollon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia kuten jäteneuvonta ja 
tiedotus, rekisterien ylläpito, vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, ekopisteverkosto ja sen 
ylläpito, jätehuoltoviranomaisen tehtävät sekä osa jätehuollon kehittämistyöstä. Perusmaksulla 
katetaan lisäksi ecoKIERROS ja ecoNOUTO -jätehuoltopalvelut, ecoASEMIEN maksuttomien 
jätteiden vastaanotto sekä kotitalouksille tarkoitettu maksullisten jätteiden ilmaisraja.  

Perusmaksu on asunto- ja huoneistokohtainen vuosimaksu ja se laskutetaan kerran vuodessa. 
Perusmaksu määrätään maksettavaksi jokaiselle vakituiselle tai vapaa-ajan asunnolle tai 
asuinhuoneistolle. Perusmaksun suuruus määräytyy rakennuksen käyttötarkoituksen, 
käytössäolotilanteen sekä huoneisto- ja henkilölukumäärän mukaisesti. Rakennuksen tiedot 
perustuvat valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään.  

Lisäksi perusmaksu määrätään maksettavaksi kullanhuuhdontaluvalle ja maksu määräytyy 
lupakohtaisesti. 

Tyhjillään oleva asunto, jossa ei ole vakinaista asukasta, rinnastetaan vapaa-ajan asunnoksi. Vapaa-
ajan asunto, jossa väestötietojärjestelmän mukaan on asunnon haltijan postiosoite, tulkitaan 
vakituiseksi asunnoksi. Valmistuneen asuinrakennuksen maksuvelvollisuus alkaa 
rakennusvalvontaviranomaisen tekemästä käyttöönottotarkastuksesta. 

Perusmaksun maksuvelvollisuus on sillä, joka on hallinnut kiinteistöä tai kullanhuuhdonta-aluetta 
maksuunpanovuoden ensimmäisenä päivänä. Maksun saaja on velvollinen ilmoittamaan 
kuntayhtymälle kiinteistön omistajan muutoksesta tai rakennuksen käytössä tapahtuvista 
muutoksista, jotka vaikuttavat perusmaksun suuruuteen. Perusmaksua ei jaeta kesken vuoden 
tapahtuneen omistajamuutosten vuoksi.  Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden perusmaksut 
laskutetaan taloyhtiöltä. Perikuntien ja kuolinpesien omistamien kiinteistöjen maksut osoitetaan 
perikunnan vanhimmalle jäsenelle, mikäli muuta laskutustietoa ei kuntayhtymälle ole ilmoitettu.  

Maksu ei koske ympärivuorokautista hoitoa antavia hoitolaitoksia kuten sairaaloita ja vanhainkoteja 
eikä varuskuntia. 

Mikäli asiakkaan ilmoittama maksuperuste poikkeaa väestötietojärjestelmän tiedoista, tulee 
asiakkaan toimittaa kuntayhtymälle kirjallinen todistus asukkaan muualla asumisesta. 
Asukasmäärän muutos korjataan todistuksen mukaiseksi ajanjaksoksi kerrallaan. 

Perusmaksun suuruus on esitetty maksutaulukkoliitteessä. Perusmaksun maksuluokat ovat: 

• Vakituinen asunto 
• Vakituinen asunto, 1-henkilön talous 
• Vapaa-ajan asunto, mukaan lukien tyhjillään oleva asunto tai huoneisto, tilapäisasuminen, 

muu asuminen sekä kullanhuuhdontalupa 
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3. LUKU Aluekeräysastian käyttömaksu 

5 §  Aluekeräysmaksun perusteet ja määräytyminen  

Aluekeräysastiat ovat kuntayhtymän ylläpitämiä polttokelpoisen jätteen alueellisia keräyspaikkoja, 
joita voivat käyttää vain aluekeräysmaksun maksaneet. Aluekeräysmaksulla katetaan 
keräyspaikkojen perustamisesta ja ylläpidosta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat 
kustannukset.  

Aluekeräysmaksu peritään asunnolta, joka ei kuulu kuntayhtymän järjestämään kiinteistöittäiseen 
jätteenkuljetukseen. 

Aluekeräysmaksu on asunto- ja huoneistokohtainen vuosimaksu ja se laskutetaan kerran vuodessa. 
Aluekeräysmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä on rakennuksen käyttötarkoitus, 
käytössäolotilanne sekä huoneisto- ja asukaslukumäärä maksuunpanovuoden ensimmäisen 
päivänä. Rakennuksen tiedot perustuvat valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään.  

Lisäksi aluekeräysmaksu määrätään maksettavaksi kullanhuuhdontaluvalle ja maksu määräytyy 
lupakohtaisesti. 

Aluekeräysmaksun maksuvelvollisuus on sillä, joka pääasiallisesti käyttää ja hallinnoi kiinteistöllä 
sijaitsevaa asuntoa, asumiseen käytettävää rakennusta tai kullanhuuhdontalupa-aluetta. 

Aluekeräysmaksut on esitetty maksutaulukkoliitteessä. Aluekeräysmaksun maksuluokat ovat:  

• Vakituinen asunto, 4 henkilöä tai enemmän 
• Vakituinen asunto, 3 henkilöä 
• Vakituinen asunto, 2 henkilöä 
• Vakituinen asunto, 1 henkilö 
• Vapaa-ajan asunto, mukaan lukien tyhjillään oleva asunto, tilapäisasuminen, muu asuminen 

sekä kullanhuuhdontalupa 
 

Mikäli aluekeräysmaksun maksuperuste muuttuu, kiinteistö siirtyy käyttämään kiinteistöittäistä 
jäteastiaa tai kiinteistö vaihtaa omistajaa kesken vuoden, voidaan maksu oikaista ilmoitus- tai 
muutospäivää seuraavan kuukauden alusta lähtien. Maksuluokan muutoksista on ilmoitettava 
kuntayhtymälle.  

Mikäli asiakkaan ilmoittama maksuperuste poikkeaa väestötietojärjestelmän tiedoista, tulee 
asiakkaan toimittaa kuntayhtymälle kirjallinen todistus asukkaan muualla asumisesta. 
Asukasmäärän muutos korjataan todistuksen mukaiseksi ajanjaksoksi kerrallaan. 

4. LUKU Jäteastioiden tyhjennysmaksut 

6 §  Tyhjennysmaksujen perusteet ja määräytyminen 

Jäteastian tyhjennysmaksu on maksu kiinteistökohtaisen tai kiinteistöjen yhteisen jäteastian 
tyhjennyksestä. Jätelain 79 §:n mukaisesti kunnan 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.  
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Tyhjennysmaksulla katetaan jätteen käsittely- ja kuljetuskustannukset, kuten astian tyhjennys 
kiinteistöllä, jätteen kuljetus siirtokuormausasemalle, siirtokuljetus sekä hyödyntäminen. 

Tyhjennysmaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden, tyhjennysten lukumäärän ja 
jätelajin perusteella. Maksu määräytyy maksutaulukossa olevan lähimmän jäteastiakoon 
perusteella. Tyhjennykset tehdään jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatun, jätehuoltomääräysten 
mukaisen tyhjennysrytmin mukaisesti ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä tai 
tyhjennysyrityksistä. Mikäli jäteastia on jätteitä noudettaessa tyhjä, veloitetaan jätetaksan 
mukainen tyhjennysmaksu. 

Arkipyhäviikoilla tyhjennys voidaan tehdä enintään kolme päivää aikaisemmin tai myöhemmin 
sovitusta päivästä.  

Tyhjennysmaksua ei veloiteta, mikäli jäteastia on jäänyt tyhjentämättä kuntayhtymän tai 
kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin vuoksi. Maksun saajan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä 
kuntayhtymälle viipymättä kiinteistön jäteastian normaalin tyhjennysvälin, kuitenkin enintään 
neljän viikon kuluessa. 

Kuntayhtymän tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota, mikäli  

• jäteastia on täytetty liian painavaksi tai jäteastiaan on laitettu sellaisia jätteitä, joita ei saa 
voimassa olevan lainsäädännön tai jätehuoltomääräyksien perusteella kyseiseen astiaan 
laittaa 

• kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie jäteastialle on kulkukelvoton 
• tiellä on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennyksen estäviä kulkuesteitä tai 

irrallaan olevia eläimiä 
• jäteastiaa ei rikkoontumisen, jäätymisen tai muun syyn vuoksi saada tavanomaisin 

toimenpitein tyhjennettyä 
• jäteastiaa ei löydy kiinteistöltä tai se ei ole sovitulla keräyspaikalla tai jäteastia ei ole 

jätehuoltomääräysten mukainen 
• kiinteistöä ei löydetä puutteellisten osoitemerkintöjen vuoksi. 

Jäteastian tyhjennysyrityksestä veloitetaan jätetaksan mukainen tyhjennysmaksu, mikäli jäteastian 
tyhjennys jää tekemättä edellä mainittujen tai muiden kiinteistöllä vallinneiden syiden vuoksi. 
Mikäli tyhjentämättä jääneelle jäteastialle tilataan paikkaustyhjennys, laskutetaan 
paikkaustyhjennyksestä kiinteistön kaikista astioista normaali tyhjennysmaksu sekä lisäksi 
mahdollinen jäteauton kilometriveloitus, mikäli jäteauto joutuu paikaavan tyhjennyksen vuoksi 
tekemään poikkeaman normaalilta ajoreitiltä. 

Asiakkaan on luovutettava lukollisen jätekatoksen avain kuntayhtymän asiakaspalveluun 
viimeistään kaksi päivää ennen tyhjennysten alkamista.  

7 §  Tyhjennysmaksujen laskutus ja lisämaksut 

Jäteastian tyhjennysmaksut on esitetty maksutaulukkoliitteessä. 

Jäteastian tyhjennysmaksujen lisäksi määrätään lisämaksu esimerkiksi tilanteissa, joissa 
keräyspaikasta aiheutuu lisäkustannuksia tai asiakas on tilannut lisäpalvelun. 

Jäteastian koon muutos 

Keräysvälineen muutoksen vaikutus tyhjennyshintaan otetaan huomioon siitä lähtien, kun 
kiinteistön haltija on ilmoittanut muutoksesta kuntayhtymälle tai asia on muutoin todennettu. 
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Ylitäyttö 

Mikäli jäteastia on ylitäytetty niin, ettei kantta saa kiinni, peritään astian tyhjennyksestä normaali 
tyhjennysmaksu korotettuna 50 prosentilla. Maksu määräytyy jäteastian koon perusteella.  

Irtojätteet 

Jäteastian viereen tai jätekatokseen jätetyt jätesäkit ja selvästi jätteeksi merkityt irralliset jäte-
esineet, mikäli ne kooltaan ja ominaisuuksiltaan soveltuvat pakkaavaan jäteautoon kuormattavaksi, 
otetaan kuljetettavaksi polttokelpoisen jäteastian tyhjennyksen yhteydessä irtojätemaksulla. 
Jätemaksu peritään myös jäteautoon kuormatuista jäteastian viereen jätetyistä jätteistä ja 
esineistä, jotka yleisesti ottaen voidaan tulkita tarkoitetun jätteenä poiskuljetettavaksi, riippumatta 
siitä onko kiinteistön tai jätteen haltija tarkoittanut ne jätteenä pois kuljetettaviksi. Irtojäte 
hinnoitellaan tilavuusperusteisesti. 

Jäteastian siirtomaksu 

Lisämaksu siitä, että jäteastiaa joudutaan siirtämään käsin keräyspaikasta jäteautoon yli 10 metriä. 
Matka mitataan yhteen suuntaan jokaiselta alkavalta 10 metriltä. 

Jäteauton peruutusmaksu 

Veloitetaan, kun jäteautolla ei ole tilaa kääntyä jätteenkeräyspaikalla. Maksu veloitetaan jokaiselta 
alkavalta 20 metriltä jätteenkeräyspaikalle peruutettaessa. 

Jäteauton kilometriveloitus 

Peritään, mikäli jäteauto joutuu paikkaavan tai ylimääräisen tyhjennyksen vuoksi tekemään 
poikkeaman normaalilta ajoreitiltä.  

Joulukuusi 

Joulukuuset otetaan kuljetettavaksi polttokelpoisen jätteen noudon yhteydessä. Jätemaksu on 
kappalekohtainen. 

Tuntiveloitus 

Jos jätteen haltijan todetaan vieneen kuntayhtymän ylläpitämään keräyspaikkaan jätettä 
jätehuoltomääräysten vastaisesti, veloitetaan jätteen haltijalta keräyksestä ja kuljetuksesta 
aiheutunut maksu tuntiperusteisesti. Maksu määräytyy keräyspaikan siivoamiseen käytetyn 
kuljetusvälineistön mukaisesti. Tuntiveloituksen lisäksi veloitetaan jätelajikohtainen käsittelymaksu 
jätteen painon mukaan.  

5. LUKU Jätemaksun kohtuullistaminen 

8 §  Jätemaksun kohtuullistamisen periaatteet 

Jätemaksua on mahdollista kohtuullistaa etukäteen maksua määrättäessä tai jälkikäteen tehdyn 
muistutuksen tai hakemuksen johdosta. Jätelain mukaisesti kohtuullistamisen tulee aina olla 
perusteltua ja maksuperusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätemaksujen 
kohtuullistamisperiaatteita sovelletaan myös kullanhuuhdontalupien maksuihin. 
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Jätemaksua peritään kaikilta kiinteistöiltä, joka ovat käytettävissä vakinaiseen tai vapaa-ajan 
asumiseen, vaikka kiinteistön käyttö olisi vähäistä. Syntyvän jätteen vähäinen määrä, kiinteistön 
haltijan ikä, vähävaraisuus tai muu sosiaalinen syy ei ole peruste jätemaksun perimättä jättämiseen.  

Myönnetyt jätemaksujen kohtuullistamiset voidaan ottaa uudelleen tarkasteluun kiinteistöllä 
tapahtuneiden muutosten tai jätelainsäädännön ja jätehuoltomääräysten muuttuessa. 
Jätemaksuvelvollisen tulee ilmoittaa jätemaksun perimiseen vaikuttavista muutoksista viipymättä 
kuntayhtymälle. Kohtuullistaminen raukeaa esimerkiksi silloin, kun kiinteistö vaihtaa omistajaa tai 
jätemaksun maksuvelvollinen vaihtuu.  

9 §  Jätemaksujen päällekkäisyys 

Mikäli jätteenhaltijalla on kuntayhtymän alueella omistuksessaan ja ainoastaan omassa käytössään 
useampia asuntoja tai kullanhuuhdontalupia, peritään aina vähintään yksi jätetaksan mukainen 
normaalimaksu. Jätemaksuja on mahdollista kohtuullistaa jätemaksujen päällekkäisyyden 
perusteella seuraavin perustein: 

1) Maksun perimättä jättäminen 

Mikäli jätteenhaltijalla on kuntayhtymän alueella omistuksessaan ja ainoastaan omassa käytössään 
useampi asunto, voidaan jätemaksut jättää perimättä maksujen päällekkäisyyden perusteella, jos 
kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 

1. asunnon käyttö on erittäin vähäistä 
2. jätteenhaltija maksaa täydet jätetaksan mukaiset maksut kuntayhtymän alueella olevasta 

toisesta asunnosta (vakituisesta tai vapaa-ajan asunnosta) 
3. asunnossa ei ole sähköliittymää tai sähköliittymä on katkaistu 
4. asunnossa ei ole juoksevaa vettä 
5. asunnon kerrosala on korkeintaan 35 m2. Asunnon kerrosalaa ei oteta huomioon silloin, 

kun kyseessä on tyhjilleen jäänyt entinen vakituinen asunto, jonka sähköliittymä on 
katkaistu.  

Asunnoista, joissa on enemmän kuin yksi omistaja, jätemaksut voidaan jättää perimättä edellä 
mainittujen ehtojen mukaisesti vain, jos asunnon kaikki omistajat maksavat jätemaksuja 
kuntayhtymän alueella olevasta toisesta asunnosta. 

Jätemaksun perimättä jättämisestä tulee tehdä kirjallinen hakemus kuntayhtymälle. Hakemukseen 
tulee liittää todistus sähköliittymän katkaisemisesta. Sähkönjakelusopimuksen irtisanominen ei ole 
riittävä peruste. 

Perimättä jättäminen astuu voimaan sinä laskutuskautena, kun hakemus on jätetty ja kuntayhtymä 
on käsitellyt hakemuksen, ja on voimassa toistaiseksi. Maksuja ei palauteta takautuvasti.  

Asiakkaalle lähetetään erillinen ilmoitus hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tai 
mahdollinen lisäselvityspyyntö. 

2) Maksujen yhdistäminen 

Lähekkäin sijaitsevien, ainoastaan omassa käytössä olevien asuntojen perus- ja aluekeräysmaksut 
voidaan yhdistää. Asuntojen välinen etäisyys saa olla maksimissaan taajamassa 2 km ja haja-
asutusalueella 10 km. Maksu peritään kalliimman määräytymisperusteen mukaisesti.  
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Yhdistetty aluekeräysmaksu on voimassa vain jätehuoltomääräysten mukaisen kiinteistöittäisen 
keräysalueen ulkopuolella. Astiakeräykseen liittyneillä lähikiinteistöillä noudatetaan 
jätehuoltomääräysten periaatteita yhteisen jäteastian käytöstä.  

Jätemaksujen yhdistäminen on mahdollista tehdä etukäteen tai asiakkaan tekemän ilmoituksen 
perusteella. 

3) Maksujen alentaminen 

Mikäli edellä mainitut jätemaksun perimättä jättämisen tai maksujen yhdistämisen ehdot eivät 
täyty, peritään ainoastaan omassa käytössä olevan toisen tai useamman asunnon perus- ja 
aluekeräysmaksu 30 prosentin suuruisena normaalista taksan mukaisesta maksusta. Alentaminen 
koskee edullisempaa maksua eikä ole voimassa ilman jätemaksun päällekkäisyyden perustetta, 
esimerkiksi viranhaltijapäätöksellä tehdyn keskeytyspäätöksen aikana. Alentaminen ei koske 
jäteastioiden tyhjennysmaksuja. 

Asunnoista, joissa on enemmän kuin yksi omistaja, mukaan lukien kuolinpesät, perikunnat ja 
asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, peritään täydet jätetaksan mukaiset perus- ja aluekeräysmaksut. 
Alennuksen myöntäminen edellyttää kuntayhtymälle tehtävää selvitystä asunnon omistajista tai 
haltijoista. 

Toisen asunnon jätemaksujen alentaminen on mahdollista kohtuullistaa etukäteen tai asiakkaan 
tekemän ilmoituksen perusteella. 

10 §  Maksun perimättä jättäminen määräaikaisesti 

Jätemaksut voidaan jättää perimättä määräaikaisesti, korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, 
kun asuntoa ei käytetä kiinteistön haltijasta riippumattomista syistä. Hyväksyttäväksi syyksi 
katsotaan pitkäaikainen laitoshoidossa asuminen.  

Jätemaksun perimättä jättämisestä tulee tehdä kirjallinen hakemus kuntayhtymälle. Hakemukseen 
tulee liittää todistus asukkaan muualla asumisesta, kuten vuokrasopimus. Perimättä jättäminen 
astuu voimaan sinä laskutuskautena, kun hakemus on jätetty ja kuntayhtymä on tehnyt siitä 
viranhaltijapäätöksen. 

11 §  Kompostointialennus 

Kuntayhtymälle toimitettu ja kuntayhtymän hyväksymä kirjallinen biojätteen kompostointi-ilmoitus 
alentaa aluekeräysmaksua tai jäteastian tyhjennysmaksua 10 prosenttia. Biojätteen kompostointi 
on tapahduttava jätehuoltomääräysten mukaisesti ja kompostorin on oltava käytössä vähintään 
puolet vuodesta. Alennus otetaan huomioon ilmoituksen hyväksymistä seuraavalla 
laskutuskaudella.  

Mikäli tarkastuksen yhteydessä huomataan, että kompostointi ei tapahdu alennukseen 
oikeuttavalla tavalla, on kuntayhtymällä oikeus määrätä asunnolle kuuluva jätemaksu takautuvasti 
kompostointialennuksen alkamispäivämäärästä lähtien täysimääräisenä. 

Asunnot, jotka käyttävät yhteistä polttokelpoisen jätteen jäteastiaa, on jokaisen osakkaan 
täytettävä kompostointi-ilmoitus ennen alennuksen myöntämistä 
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12 §  Asuinkelvoton rakennus 

Jätemaksu voidaan jättää kokonaan perimättä, jos rakennus on täysin asuinkelvoton tai muutoin 
kokonaan asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen soveltumaton. Asuinkelvottomuudesta on esitettävä 
kuntayhtymälle todisteellinen selvitys joko rakennus- tai terveystarkastajan tai muun rakennusalan 
asiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta, valokuvin täydennetty kuntoselvitys, purkutodistus, 
nollamääräinen kiinteistöverotosite tai kauppakirja, jossa asuinrakennus on todettu 
purkukuntoiseksi.  

Jätemaksut jätetään perimättä siitä laskutuskaudesta lähtien, kun riittävät selvitykset on toimitettu 
kuntayhtymälle ja niiden perusteella rakennus on todettu asuinkelvottomaksi. 

6. LUKU Voimaantulo 

13 §  Voimaantulo 

Tämä jätetaksa tulee voimaan 1.1.2023. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi. 

Tässä taksassa vahvistetaan arvonlisäverottomat (alv 0 %) maksut. Maksujen oheen on lisätty 
näkyviin jätemaksujen arvolisäverolliset hinnat (alv 24 %). Mikäli viivästyskoron taikka 
arvonlisäveron määräytymisperusteita muutetaan, huomioidaan sen vaikutus voimaantulopäivästä 
lukien. 
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Maksutaulukkoliite 

1. Jätehuollon perusmaksu, vuosimaksu, €/asunto 

Asuntotyyppi € (alv 0 %) € (alv 24 %) 
Vakituinen asunto 37,90 47,00 
Vakituinen asunto, 1-henkilön talous 21,77 27,00 
Vapaa-ajan asunto 21,77 27,00 
Kullanhuuhdontalupa 21,77 27,00 

2. Aluekeräysmaksu, vuosimaksu, €/asunto tai €/kullanhuuhdontalupa 
Asuntotyyppi € (alv 0 %) € (alv 24 %) 
Vakituinen asunto, 4 henkilöä tai enemmän 231,45 287,00 
Vakituinen asunto, 3 henkilöä 185,48 230,00 
Vakituinen asunto, 2 henkilöä 137,90 171,00 
Vakituinen asunto, 1 henkilö 91,94 114,00 
Vapaa-ajan asunto 56,45 70,00 
Kullanhuuhdontalupa 56,45 70,00 

3. Jäteastioiden tyhjennysmaksut, €/tyhjennyskerta 

POLTTOKELPOINEN JÄTE 
Keräysväline € (alv 0 %) € (alv 24 %) 
Jätesäkki, korkeintaan 200 litraa 11,44 14,19 
Jäteastia 120—140 litraa 9,87 12,24 
Jäteastia 240 litraa 11,39 14,12 
Jäteastia 360—390 litraa 15,69 19,46 
Jäteastia 600—660 litraa 20,98 26,01 
Pikakontti 4 000 litraa 118,83 147,35 
Pikakontti 6 000 litraa 181,29 224,80 
Pikakontti 8 000 litraa 226,38 280,71 
Pikakontti 10 000 litraa 268,64 333,12 
Syväkeräys 1 300 litraa 84,90 105,27 
Syväkeräys 3 000 litraa 128,68 159,56 
Syväkeräys 5 000 litraa 175,55 217,68 
LASI- JA METALLIPAKKAUKSET, keräyskierroksen yhteydessä 
Keräysväline € (alv 0 %) € (alv 24 %) 
Syväkeräys 3 000 litraa 41,60 51,58 
Syväkeräys 5 000 litraa 72,80 90,27 

4. Lisämaksut 

Lisäpalvelu € (alv 0 %) € (alv 24 %) yksikkö 

Ylitäyttömaksu jäteastiakohtainen 
tyhjennysmaksu + 50 % €/astia 

Irtojäte, jätesäkki max 200 litraa 11,44 14,19 €/säkki 
Irtojäte 37,62 46,64 €/m3 

Jäteastian siirtomaksu 3,82 4,73 €/alkava 10 m 
Peruutusmaksu 2,55 3,16 €/alkava 20 m 
Jäteauton kilometriveloitus 4,02 4,99 €/km 
Joulukuusi 6,99 8,67 €/kpl 
Tuntiveloitus, henkilöautolla ja peräkärryllä 70,30 87,18 €/tunti 
Tuntiveloitus, kuorma-autolla 108,16 134,12 €/tunti 
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