
 

Isojen ecoASEMIEN vastaanottomaksut 1.1.2023 alkaen 

Hyväksytty Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallituksessa 20.12.2022, 92 § 

1 §  Vastaanottomaksujen soveltamisala 

Isojen ecoASEMIEN vastaanottomaksut ovat voimassa seuraavilla kuntayhtymän ylläpitämillä 
ecoASEMILLA: 

• Inari 
• Kemijärvi 
• Kittilä 
• Sodankylä 

 
ecoASEMIEN vastaanottomaksuja sovelletaan jätelain 32—33 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon 
järjestämisvastuulle kuuluvaan jätteeseen. Vastaanottomaksuja sovelletaan kunnan toissijaisen 
vastuun (TSV) jätteisiin silloin, kun kyse ei ole jätelain 32 §:n mukaisesta jätteestä.  

ecoASEMILLA otetaan vastaan niiden aukioloaikoina jätekuormia, jotka eivät sovellu kiinteistön 
omaan jäteastiaan, aluekeräysastiaan tai ekopisteisiin.  

2 §  Vastaanottomaksujen perusteet 

Jätteiden vastaanottomaksut isoilla ecoASEMILLA on esitetty maksutaulukkoliitteessä. 
Vastaanotettava kuorma punnitaan ja maksu määräytyy jätelaji- ja painoperusteisesti.  

Jätteet on tuotava ecoASEMALLE lajiteltuna ja kuorma tulee purkaa eri jätejakeille osoitettuihin 
paikkoihin. Mikäli kuorma puretaan väärälle vastaanottoalueelle, peritään jätteen tuojalta 
siivousmaksu.  

Erikoisempia jäte-eriä tuotaessa tulee olla etukäteen yhteydessä kuntayhtymän asiakaspalveluun 
lajittelu- ja toimittamisohjeiden varmistamiseksi. 

ecoASEMALLE saa tuoda kotitalouden maksamaa jätehuollon perusmaksua vastaan mitä tahansa 
maksullista jätettä 700 kg. Ilmaisraja koskee vain tilapäistä tarvetta, esimerkiksi siivouksen 
yhteydessä syntyneen jätteen vastaanottoa. Tätä oikeutta ei saa käyttää kiinteistön jäteastian 
tyhjennyskertojen vähentämiseen. 

3 §  Voimaantulo 

Isojen ecoASEMIEN vastaanottomaksut tulevat voimaan 1.1.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi. 
Loppusijoitettavien jätteiden hintaan sisältyy kulloinkin voimassa oleva jätevero.  
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Jätteiden vastaanottomaksut isoilla ecoASEMILLA 

Inari, Kemijärvi, Kittilä, Sodankylä 

JÄTELAJI € / tonni 
(alv 0 %) 

€ / tonni 
(alv 24 %) 

Polttokelpoinen jäte 190,00 235,60 
Polttokelpoinen eristejäte 250,00 310,00 
Kaatopaikkajäte 210,00 260,40 
Lajiteltava rakennus- ja purkujäte 250,00 310,00 
Heikkolaatuinen rakennus- ja purkujäte 310,00 384,40 
Erityiskäsittelyä vaativat jätteet (huonekalut ja patjat) 270,00 334,80 
Kattohuopa 325,00 403,00 
Betonijäte (1 52,00 64,48 
Tiili- ja laattajäte 52,00 64,48 
Asfaltti 52,00 64,48 
Asbesti 275,00 341,00 
Riskijäte 250,00 310,00 
Käsitelty puu 100,00 124,00 
Kannot 87,00 107,88 
Puhdas pintakäsittelemätön puu (TSV) 8,00 9,92 
Risut ja oksat (TSV) 8,00 9,92 
Painekyllästetty puu (kotitaloudet) 199,60 247,50 
Painekyllästetty puu (TSV) 359,26 445,48 
Sähkölaiteromu (TSV) 150,00 186,00 
Pilaantuneet maamassat, alle 3 tonnia (vain Kittilä) 200,00 248,00 
Rasvanerotuskaivojäte (vain Kemijärvi) 65,00 80,60 
Puhdas pintakäsittelemätön puu (kotitaloudet) maksuton 
Risut ja oksat (kotitaloudet) maksuton 
Haravointijäte maksuton 
Lasipakkaukset maksuton 
Pahvi ja kartonkipakkaukset maksuton 
Metalliromu maksuton 
Sähkölaiteromu (kotitaloudet) maksuton 
Vaaralliset jätteet (kotitaloudet) maksuton 
Ajoneuvon renkaat maksuton 
(1 Yli kolmen tonnin betonijäte-eristä on oltava Mara-asetuksen mukainen hyväksytty liukoisuustestaus 

VAARALLISET JÄTTEET (TSV) (2 
kotitalouksille maksuton 

€ / kg 
(alv 0 %) 

€ / kg 
(alv 24 %) 

Maalit, liimat, liuottimet 1,68 2,08 
Öljy-vesiseos 0,23 0,28 
Kiinteä öljypitoinen jäte 1,13 1,41 
Laboratoriokemikaalit, lajiteltava jäte 9,07 11,25 
Jäteöljy maksuton 
Akut maksuton 
Loisteputket ja energiansäästölamput maksuton 

(2 Vastaanottomaksujen ulkopuolelle jäävät yritysten vaaralliset jätteet hinnoitellaan erikseen. 
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PALVELUMAKSUT € 
(alv 0 %) 

€ 
(alv 24 %) 

Punnituspalvelu (peritään vain, kun punnitus on tehty ilman 
kuorman tuontia) 15,10 18,59 €/kerta 

Kuorman purku konetyönä 67,60 83,82 €/tunti 
Siivousmaksu 40,36 50,00 €/tunti 

Kuntayhtymän toiminta-alueen ulkopuolelta tulevat jätteet 

JÄTELAJI € / tonni 
(alv 0 %) 

€ / tonni 
(alv 24 %) 

Polttokelpoinen jäte         257,40          319,18  
Kaatopaikkajäte         305,00          378,20  
Lajiteltava rakennus- ja purkujäte         304,50          377,58  
Heikkolaatuinen rakennus- ja purkujäte         356,40          441,94  
Kattohuopa         356,40          441,94  
Erityiskäsittelyä vaativat jätteet (huonekalut ja patjat)         302,40          374,98  
Puhdas pintakäsittelemätön puu            10,00             12,40  
Käsitelty puu         125,00          155,00  
Risut ja oksat            10,00             12,40  
Kannot         100,00          124,00  
Painekyllästetty puu (kotitaloudet)         199,60          247,50  
Painekyllästetty puu (TSV)         359,26          445,48  
Haravointijäte            10,00             12,40  

ecoASMIEN vastaanottomaksutaulukossa tarkoitetaan 

• polttokelpoisella jätteellä kierrätykseen kelpaamatonta, energiana hyödynnettävää jätettä, joka jää jäljelle, 
kun kierrätettävät jätelajit ja vaaralliset jätteet on lajiteltu ja kerätty erikseen. 

• polttokelpoisella eristejätteellä esimerkiksi suuria määriä styroksia  
• kaatopaikkajätteellä hyödyntämiskelvotonta, kaatopaikalle loppusijoitettavaa jätettä, kuten eristevillaa, 

kipsiä, posliinia, ikkuna- ja peililasia, wc-istuimia ja lavuaareja 
• lajiteltavalla rakennus- ja purkujätteellä useita erilaisia jätejakeita sisältäviä kuormia 
• heikkolaatuisella rakennus- ja purkujätteellä useita erilaisia jätejakeita sisältäviä kuormia, joissa on seassa 

maa-aineksia. 
• erityiskäsittelyä vaativalla jätteellä isokokoisia jätteitä, kuten huonekaluja ja patjoja 
• betonijätteellä esimerkiksi piikattuja betonikappaleita ja -laattoja. Yli kolmen tonnin jäte-eristä on oltava 

Mara-asetuksen mukainen hyväksytty liukoisuustestaus ennen vastaanottoa. 
• tiili- ja laattajätteellä savi- ja kalkkihiekkatiiliä, keraamisia kaakeleita, kevytbetonia ja kovettunutta 

muurauslaastia 
• riskijätteellä terveydenhuollossa syntyviä vaarallisia jätteitä 
• puhtaalla pintakäsittelemättömällä puulla esimerkiksi lankkuja, lautoja, kuormalavoja, kaapelikeloja ja 

valumuotteja  
• käsitellyllä puulla maalattua, lakattua tai muutoin pinnoitettu puuta, laminaattia, lastulevyä 
• painekyllästetyllä puulla suoja-aineilla käsiteltyä puuta 
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