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Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä
JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2019 ALKAEN
Tämä taksa perustuu jätelakiin (646/2011).

1. Luku: YLEISTÄ
1 § Toimialue

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä on Heinäveden, Joroisten, Juvan,
Leppävirran ja Varkauden kuntien muodostama liikelaitoskuntayhtymä jäsenkuntiensa
jätehuoltovelvollisuuksien hoitamiseksi.

2 § Määritelmät

Tässä taksassa tarkoitetaan:
− Yhdyskuntajätteellä yleisnimikkeenä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan
asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, sosiaali- ja
terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvää yhdyskuntajätettä,
valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä
julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää
yhdyskuntajätettä, liikehuoneistossa syntyvää yhdyskuntajätettä, joka
kerätään kiinteistöllä yhdessä edellä mainitun jätteen kanssa, ei kuitenkaan
erityis- tai vaarallista jätettä.

3 § Järjestetty jätteenkuljetus

Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa kuljetetaan jätelain 32 §:n mukaista kunnan
järjestämisvelvollisuuden piirissä olevaa yhdyskuntajätettä.

4 § Maksujen peruste ja maksuvelvollisuus

Keski-Savon Jätehuolto Liikelaitoskuntayhtymä perii jätelain 78 §:ssä tarkoitettua
jätemaksua jätteen käsittelystä ja kunnan järjestämästä jätteenkuljetuksesta tämän
taksan mukaisesti. Jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu
jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon Keski-Savon Jätehuolto Llky järjestää. Jos KeskiSavon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä järjestää jätteen käsittelyn, mutta ei sen
kuljetusta, liikelaitoskuntayhtymä voi periä jätemaksun jätteen käsittelystä jätteen
kuljettajalta (Jätelaki, 80 § ja 84 §).
Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 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.
Liikelaitoskuntayhtymän tavoite on toimia yleisen edun nimissä, eikä sen tehtävänä ole
voiton tuottaminen.
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2. Luku: MAKSUT
5 § Perusmaksut

Jätehuollon perusmaksu peritään kaikilta niiltä kiinteistöiltä, jotka ovat jätelain mukaan
velvollisia liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Tällä maksulla katetaan
vaarallisen jätteen jätehuollosta, jätteiden hyödyntämisestä ja kierrätyksestä aiheutuvia
kustannuksia sekä lisäksi tiedotuksen, neuvonnan, hallinnon, jätehuollon kehittämisen,
kaatopaikan maisemoinnin ja jälkihoidon kustannuksia.
Asunnosta, jossa ei ole vakituista asukasta, peritään loma‐asunnon jätemaksutaksan
mukaan.
Uuden
asunnon
osalta
jätemaksujen
alkamisajankohdaksi
rakennusvalvontaviranomaisen tekemä asunnon käyttöönottotarkastus.

katsotaan

Perikuntien ja kuolinpesien omistamien kiinteistöjen jätemaksut osoitetaan perikunnan
vanhimmalle
jäsenelle,
mikäli
muuta
ilmoitusta
laskutustietoihin
ei
liikelaitoskuntayhtymälle ole ilmoitettu.
PERUSMAKSUT (kiinteistökohtaisen keräyksen piirissä):
Kiinteistön tyyppi:
Asunto-osakeyhtiöt
Omakotitalo, vakituinen asunto (myös kimpat)
Loma-asunto (myös kimpat)

Hinta €
(sis. alv 0 %)
81,30
14,64
9,76

Hinta €
(sis. alv 24 %)
100,81
18,15
12,10

6 § Aluekeräyspistemaksut

Jätehuollon aluekeräyspistemaksu yhteisiä jätepisteitä käyttäville.
Kiinteistöjä, joille ei voida järjestää kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta vaikeiden
kuljetusyhteyksin vuoksi, on perustettu yleisiä sekajätteen keräyspisteitä. Yleisiä
keräyspisteitä käyttäviltä kiinteistöiltä peritään aluekeräyspistemaksu, joka sisältää
vaarallisen jätteen ja hyötyjätehuollosta perittävän varsinaisen perusmaksun lisäksi
yleisen keräyspisteen perustamisen, hoidon, jätteen kuljetuksen ja käsittelyn aiheutuvia
kustannuksia.
Mikäli kiinteistö, jota koskee järjestettyyn jätekuljetukseen liittymisvelvoite, ei ole
liittynyt järjestettyyn jätekuljetukseen omalla tai kimppa-astialla, laskutetaan
kiinteistöltä aluekeräyspistemaksu.
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ALUEKERÄYSPI STEMA KSUT (yleisen keräyspisteen käyttäjät) :
sis. jätehuollon per usmaksun

Kiinteistön tyyppi:

Omakotitalo, vakituinen asunto
Loma-asunto
Aluekeräyspisteen väärinkäyttömaksu (€)

Hinta (sis. alv 0 %)
€
88,72
44,39
86,30

Hinta (sis. alv 24 %)
€
110,01
55,04
107,01

Jäteyhtiöllä on oikeus periä taksan mukaista
väärinkäyttömaksua lisättynä siivouskuluilla
sellaiselta taholta tai henkilöltä, jonka on
todisteellisesti voitu osoittaa käyttäneen
jätepisteitä oikeudettomasti tai väärin tuomalla
niihin sinne kuulumatonta jätettä kuten rakennusja purkujätteitä, suurikokoisia romuja, vaarallisia
jätteitä, käymäläjätettä tai muuta lisäkustannuksia
aiheuttavaa jätettä.

7 § Jätemaksusta vapauttaminen tai jätemaksun kohtuullistaminen
7.1 § Asuinkelvoton kiinteistö

Asuin‐ tai vapaa‐ajankiinteistö voidaan poistaa järjestetyn jätteen kuljetuksen piiristä, jos
kiinteistön haltija esittää jätehuollosta vastaavalle Keski-Savon Jätehuolto llky:lle
rakennustarkastajan tai muun virallisen kiinteistötarkastajan lausunnon rakennuksen
asuinkelvottomuudesta,
rakennusvalvonnan
purkutodistuksen,
nollamääräisen
kiinteistöverotositteen tai jos kiinteistön käyttötarkoitusta on muunnettu niin, että
rakennus ei ole enää asuin‐ tai vapaa‐ajan käytössä.
Edellä mainittu vapautus tai kohtuullistaminen jätemaksuihin perustuvat asiakkaan
tekemään kirjalliseen ilmoitukseen liikelaitoskuntayhtymälle. Asiakkaalle tehdään
erillinen ilmoitus hyväksytäänkö hakemus tai mahdollinen lisäselvityspyyntö. Asiakkaalla
on oikeus tehdä ilmoituksen saatuaan (Jätelaki 82§) muistutus jätemaksun
määräämisestä
ja
maksuunpanosta
päättävälle
Keski-Savon
Jätehuolto
liikelaitoskuntayhtymälle. Mikäli liikelaitoskuntayhtymälle annetaan virheellisiä tietoja,
on sillä oikeus määrätä taksan mukainen normaali jätemaksu takautuvasti siitä lähtien
kun vapautus tai muu jätemaksun kohtuullistaminen on myönnetty.

7.2 § Jätemaksun kohtuullistaminen

Jätemaksuja voidaan Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymälle osoitetun
kirjallisen hakemuksen perusteella kohtuullistaa (Jätelaki 83§). Vapaa-ajan asunnon
osalta käyttämättömyyden tai jätteen syntymättömyyden perusteella perusmaksua ei
poisteta. Asunnosta, jossa ei ole vakituista asukasta, peritään loma‐asunnon
jätemaksutaksan mukaan.

8 § Kiinteistökohtainen keräys (laskutetaan tyhjennyskertojen mukaan)

Jäteastian tyhjennysmaksu sisältää korvauksen jätteen käsittelystä ja kuljetuksesta
sivukuluineen, astiavuokria lukuun ottamatta. Loppukäsiteltävän jätteen käsittely
sisältää jäteveroa 70 €/tonni.
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Tyhjennysmaksu määräytyy tyhjennyskertojen mukaan jäteastian täyttöasteesta
riippumatta. Jäteastian ulkopuolella olevista jätteistä, joiden määrä ylittää 50 litraa,
peritään tyhjennysmaksun suuruinen lisähinta.
SEKA JÄTE -energi aksi

Hinta (sis. alv 0 %)
€/tyhjennys

Hinta (sis. alv 24 %)
€/tyhjennys

5,52
5,52
6,30
9,27
55,85
76,89
100,62
48,44
55,69
55,51
62,44

6,85
6,85
7,81
11,50
69,25
95,34
124,76
60,06
69,05
68,84
77,43

Säkkiteline 200 L (sis. vaihtosäkin)
astia 140-240 L
astia 330 L
astia 660 L
pikakontti 4 m3
pikakontti 6 m3
pikakontti 8 m3
syväsäiliö 1,3 m3 (sis. säkin)
syväsäiliö 2,1 m3 (sis. säkin)
syväsäiliö 3,0 m3 (sis. säkin)
syväsäiliö 5,0 m3 (sis. säkin)

HYÖTYJÄTTEET

(Hyötyjäte-erät, joissa on merkittävästi sekajätettä,
hinnoitellaan sekajätteeksi)

Hinta
(sis. alv 0 %)
€/tyhjennys

Hinta
(sis. alv 24 %)
€/tyhjennys

4,67
38,88

5,79
48,21

4,23
4,63
5,40
44,62
44,62
51,00
57,37
3,08
29,58
44,39
59,19

5,24
5,74
6,70
55,33
55,33
63,24
71,14
3,82
36,68
55,05
73,40

4,78
5,24
6,16
44,62
51,00
57,37
31,82

5,93
6,50
7,64
55,33
63,24
71,14
39,46

4,78
6,16
44,62

5,93
7,64
55,33

Biojäte
astia 140 - 240 L (sis. säkin ja asennuksen)
syväsäiliö 1,3 m3 (sis. säkin)

Kartonki ja pahvi
astia 240 L
astia 330 L
astia 660 L
syväsäiliö 1,3 m3 (sis. säkin)
syväsäiliö 2,1 m3 (sis. säkin)
syväsäiliö 3,0 m3 (sis. säkin)
syväsäiliö 5,0 m3 (sis. säkin)
pahvirullakko
pikakontti 4 m3
pikakontti 6 m3
pikakontti 8 m3

Metalli
astia 240 L
astia 330 L
astia 660 L
syväsäiliö 1,3 m3 (sis. säkin)
syväsäiliö 3 m3 (sis. säkin)
syväsäiliö 5 m3 (sis. säkin)
pikakontti 4 m3

Pakkauslasi
astia 240 L
astia 660 L
syväsäiliö 1,3 m3 (sis. säkin)
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LISÄPALVELUT :

Hinta
(sis. alv 0 %)
€

Hinta
(sis. alv 24 %)
€

Puristimen tyhjennys (€/kpl)

74,58

92,48

Tuntityö (€/tunti)

77,93

96,64

Sekä lisäksi jätteen nettopainon mukainen käsittelymaksu
Pakkaava jäteauto

Hukkanouto (€/käyntikerta)

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 / astioille tilataan paikkaustyhjennys, laskutetaan
paikkaustyhjennyksestä kiinteistöltä kaikkien astioiden osalta
normaalintyhjennyksen mukainen maksu.

normaalin tyhjennysmaksun mukaan

Astian tai säkin siirto käsin, yli 10 metriä
(€/alkava 10 metriä)

1,66

2,06

Pyörättömän astian lisämaksu (€/kpl)
Astian pesu (€/kpl)

2,30
16,57

2,85
20,55

Aluekeräyspisteen/Ekopisteen

83,74

103,84

Jos kiinteistön keräysvälineet sijaitsevat yli kymmenen (10)
metrin etäisyydellä kadusta, tiestä tai jäteautolle soveltuvasta
huoltoväylästä, peritään seuraavilta alkavilta kymmeneltä (10)
metriltä lisämaksuna 1,66 € + alv 24 % = 2,06 €/astia tai säkki.

Jäteastian 240 – 660 l pesu

väärinkäyttömaksu

Jäteyhtiöllä
on
oikeus
periä
taksan
mukaista
väärinkäyttömaksua lisättynä siivouskuluilla sellaiselta taholta
tai henkilöltä, jonka on todisteellisesti voitu osoittaa
käyttäneen jätepisteitä oikeudettomasti tai väärin tuomalla
niihin sinne kuulumatonta jätettä kuten rakennus- ja
purkujätteitä, suurikokoisia romuja, vaarallisia jätteitä,
käymäläjätettä tai muuta lisäkustannuksia aiheuttavaa jätettä.

Jäteastioiden vuokrat
astia 240 L
astia 330 L
astia 660 L
pikakontti 4 m3
pikakontti 6 m3
pikakontti 8 m3

Vuokra, sis. alv 0 %
€/kk

Vuokra, sis. alv 24 %
€/kk

2,65
3,75
4,38
16,41
22,66
26,54

3,28
4,65
5,43
20,35
28,10
32,91

Liikelaitoksen toimitusjohtajalla on oikeus sopia yritysten kanssa taksasta poikkeavista
vuokrista.
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9 § Jätteiden vastaanottohinnat jätekeskuksella

Jätteen käsittelymaksua on velvollinen maksamaan se, joka tuo jätteen sille
tarkoitettuun käsittelylaitokseen tai kuntien omistamaan hyötyjätteiden
käsittelypaikkaan. Maksu voidaan periä myös suoraan jätteen haltijalta. Sekajätteen ja
loppusijoitettavan jätteen käsittelymaksu sisältää jäteveroa 70 €/tonni.

Pienkuormien vastaanottohinnat (kotitaloudet):
Kotitalouksien pienkuormien vastaanottomaksut
sekajätteelle tai sekalaiselle rakennusjätteelle:
Henkilöautossa tuotu kuorma
Henkilö- tai pakettiautolla tuotu peräkärrykuorma

€/kuorma,
sis. alv 24 %
8€
20 €

Kotitalouksien alla luetellut pienkuormat otetaan vastaan veloituksetta:
• puhdas pakkauslasi
• puhdas keräyspaperi, -kartonki ja pahvi
• pien- ja romumetalli
• haketuskelpoinen, käsitelty ja käsittelemätön puujäte
• painekyllästetty kestopuu
• asbestiton tiili-, betoni- ja kaakelijäte
• vaaralliset jätteet
• asbesti
• tuottajavastuun alaiset, käytöstä poistetut ajoneuvojen renkaat
vanteineen
• tuottajavastuun alaiset romuajoneuvot
• tuottajavastuun alainen sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
• tuottajavastuun alaiset akut ja paristot
• puhtaat maa-ainekset
• kompostoituva puutarhajäte

Muut kuin kotitalouksien pienerät:
Jätelaji

Sekajäte, tavanomainen yhdyskuntajäte
Sekalainen rakennusjäte
Metalliromu
Hyödynnettävä kartonki
Haketuskelpoinen, käsitelty ja käsittelemätön puujäte
Puujäte, jossa on betonia, laastia, asbestia,
mineraalivillaa, suuria metalliesineitä, runsaasti
epäpuhtauksia tai merkittävästi PVC-muovia
Painekyllästetty kestopuu, ei sis. metallia
Painekyllästetty kestopuu, sis. metallia
Tiilijäte
Betonijäte*
*Betonin pala- ja eräkoko sekä sen sisältämät
epäpuhtaudet vaikuttavat hintaan

Erityiskäsiteltävä jäte

€/tonni,
sis. alv 0 %
128,2
151,54
16,82
16,82
16,82
151,54

€/tonni,
sis. alv 24 %
158,97
187,91
20,86
20,86
20,86
187,91

120
148,8
175
217
sopimuksen mukaan
sopimuksen mukaan
178,4 €

221,22
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Muista teollisuus- ja yritysjätteistä peritään tapauskohtaisesti määriteltävä maksu, joka
kattaa niiden vastaanoton, varastoinnin, kuljetusten ja käsittelyn kustannukset sekä
arvonlisäveron, jonka määrässä huomioidaan jatkokäsittelykustannuksiin mahdollisesti
sisältyvät arvonlisävero-osuudet. Vastaanottamisesta ja hinnoittelusta päättää
liikelaitoksen toimitusjohtaja.
Jätemäärät mitataan käsittelymaksun määrittämistä varten ajoneuvovaa'alla, jonka
tarkkuus on 20 kg, lukuun ottamatta henkilöautolla kuljetettavia jätteitä sekä pieniä
vaarallisen jätteen eriä. Poikkeustapauksissa voidaan jätteen paino arvioida.

3. Luku: JÄTELASKUIHIN LIITTYVIÄ ASIOITA
10 § Laskutusväli

Jäteastioiden laskutusväli on normaalisti kolme (3) kuukautta.

11 § Maksujen erääntyminen

Erääntyneestä jätemaksulaskusta perintätoimisto lähettää maksukehotuksen
perintäkuluineen ja hoitaa jatkoperinnän. Erääntyneelle maksulle on maksettava
viivästyskorkoa korkolain (340/2002) 4 §:n korkokannan mukaisesti sekä perintäkulut.
Jätemaksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen
ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään.

12 § Muistutuksen tekeminen

Maksuvelvollinen voi tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun saamisesta
(Jätelaki 82 §). Muistutus tehdään jätemaksun määräämisestä ja maksuunpanosta
päättävälle viranomaiselle, liikelaitoskuntayhtymälle osoitteeseen:
Keski-Savon Jätehuolto, PL 208, 78201 Varkaus
Jätemaksu on suoritettava ilmoitettuun eräpäivään mennessä, vaikka asiasta olisi tehty
muistutus.

4. Luku: TAKSAMUUTOKSET
13 § Taksamuutokset ja soveltaminen

Taksassa mainitun hinnoittelun soveltamisesta erityistapauksissa päättää liikelaitoksen
toimitusjohtaja.
Liikelaitoksen johtokunta tai sen määräämä viranomainen päättää maksujen
soveltamisesta yleisissä jätteenkeräystapahtumissa sekä kierrätys- ja hyödyntämistoiminnassa kertyviin jätteisiin. Liikelaitoksen johtokunta tai sen määräämä
viranomainen päättää maa- ja vesialueella tapahtuneessa öljyvahingossa syntyneiden
jätteiden käsittelymaksuista.
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14 § Arvonlisäverokanta

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

5. Luku: VOIMAANTULO
15 § Voimaantulo ja voimassaolo

Tämä jätetaksa tulee voimaan 1.1.2019 ja kun taksan hyväksymistä koskeva pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymisestä
koskevasta päätöksestä valitettaisiin. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes eri
päätöksellä toisin määrätään. Tämä taksa kumoaa voimaantullessaan kuntayhtymän
edellisen jätetaksapäätöksen. Tämä taksa on hyväksytty Keski-Savon Jätehuollon
liikelaitoksen yhtymäkokouksessa 22.11.2018.

6. Luku: YHTEYSTIEDOT
Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä,
asiakaspalvelunumero: 020 610 9760
sähköposti: jatehuolto@varkaus.fi
internet: www.keskisavonjatehuolto.fi

