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1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA
1 § Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue
Kunnan on perittävä jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla
katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksulla katetaan kaikki kustannukset,
joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta.
Jätemaksutaksan määrää jätehuoltoviranomainen eli Sydän-Suomen jätelautakunta. Jäteyhtiö Sammakkokangas Oy hoitaa jätehuollon palvelutehtäviä jätehuoltomääräysten mukaisesti ja laskuttaa palveluista tämän jätetaksan mukaisesti. Jätemaksut suoritetaan jäteyhtiölle.
Tätä taksaa sovelletaan Sammakkokangas Oy:n toimialueen kunnissa, joissa on jätelain 36 §:n mukainen
kunnan järjestämä jätteenkuljetus.
Taksaa sovelletaan jätelain 33 §:n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvaan jätteeseen eli TSVjätteeseen, pl. sako- ja umpikaivolietteeseen. Kunnan on järjestettävä muun kuin asumisessa syntyvän jätteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto-ja palvelutoiminnassa
syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi
pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Taksan mukaiset maksut koskevat kunnan järjestämässä säännöllisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavaa yhdyskuntajätettä.

2 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus
Jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija,
jonka jätteen jätehuollon Sammakkokangas Oy järjestää.
Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta muistutus jätehuoltoviranomaiselle. Jätelasku on jätelain 83 §:n mukaisesti maksettava laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta. Jos maksu muutoksenhaun johdosta poistetaan tai alennetaan, palautetaan liikaa maksettu määrä korkoineen.
Sammakkokangas Oy lähettää yhden muistutuslaskun, jonka jälkeen perintä siirretään perintätoimiston
hoidettavaksi. Muistutuskuluina peritään lisämaksuna 5,00 € (sis. alv). Maksamattomasta jätemaksusta
peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jätemaksu on ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen.

3 § Jätemaksun rakenne
Kiinteistöjen jätemaksu koostuu perusmaksusta sekä jäteastioiden tyhjennysmaksuista tai aluekeräyspistemaksusta. Tarvittaessa määräytyy myös lisäpalvelumaksuja. Lisäksi jäteyhtiö hinnoittelee jäteasemien ja
jätekeskuksen jätteenvastaanottohinnastot.

2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT
4 § Jäteastioiden tyhjennysmaksujen perusteet
Jätemaksutaksa määrätään kiinteistöllä olevan jäteastian koon ja tyhjennyskertojen mukaan. Jäteastioiden
tyhjennysmaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän
perusteella. Tyhjennykset tehdään jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatun, jätehuoltomääräysten mukaisen
tyhjennysrytmin mukaisesti ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä tai tyhjennysyrityksistä.
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Jäteastian tyhjennysmaksu koostuu jätteiden kuljetusosuudesta ja käsittelyosuudesta. Sammakkokangas
Oy:n toimialueella käsittely- ja kuljetusosuudet on määritelty tasataksan mukaisesti, eli maksut ovat samat
jokaisessa jäsenkunnassa. Alueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja jäteyhtiö kilpailuttaa
jätteenkuljetukset määräajoin. Kuljetusosuus perustuu kilpailutuksen urakkahintoihin. Käsittelyosassa on
huomioitu kunkin jäteastiatyypin keskimääräinen täyttöaste ja tilavuuspaino. Käsittelyosa sisältää myös
valtiolle maksettavan jäteveron siltä osin, kuin jäte loppusijoitetaan. Vuoden 2018 alussa jätevero on
70 €/tn.
Jos kiinteistöllä on useampi saman jätelajin jäteastia, tyhjennysmaksu peritään kaikista astioista, joissa on
jätettä. Jos astiaryhmän kaikki astiat ovat tyhjiä, peritään ensimmäisen astian tyhjennysmaksu. Yksittäisen
astian ollessa tyhjä, peritään jäteastiasta normaali tyhjennysmaksu.
Tyhjennysmaksua ei veloiteta, jos jäteastia on jäteyhtiön tai sen kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt kokonaan tyhjentämättä, eikä jäteastiaa voida tyhjentää ennen seuraavaa normaalia tyhjennyskertaa. Kiinteistön haltijan on ilmoitettava laiminlyönnistä ennen seuraavaa tyhjennysrytmin mukaista jäteastian tyhjennyskertaa.
Jäteyhtiön tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota, mikäli
• jäteastia on ollut liian painavaksi täytetty (max 80 kg)
• jäteastia on rikkinäinen
• jäteastiaan on laitettu sellaista jätettä, jota ei saa voimassa olevan lainsäädännön tai jätehuoltomääräysten perusteella kyseiseen astiaan laittaa
• jäteastiaa ei jäätymisen tai liiallisen tiivistämisen tms. syyn vuoksi saada tavanomaisin toimenpitein
tyhjennettyä
• kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie on jäteautolle kulkukelvoton
• tiellä on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennyksen estäviä kulkuesteitä tai irrallaan olevia
eläimiä
• jäteastiaa ei löydy kiinteistöltä
• jäteastia on lukitussa paikassa, eikä lukkoa ole sarjoitettu jäteyhtiön yleisavainsarjaan

5 § Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut
Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut määrätään jäljempänä olevan taulukon 1 mukaan. Maksut
ovat sekajäte-, biojäte-, lasi-, metalli- ja kartonkijäteastioiden tyhjennysmaksuja. Mikäli sekajätteestä ei ole
jätehuoltomääräysten mukaisesti lajiteltu merkittävää osaa hyötyjätteistä erilleen, peritään maksut kolminkertaisena. Lajittelemattoman sekajätteen maksut määrätään taulukon 2 mukaan.
Taulukko 1 Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut

SEKAJÄTE

Tyhjennyshinta yht.
(alv 0 %)

Tyhjennyshinta €
yht. (alv 24 %)

Jäteastia 140 l

5,36

6,64

Jäteastia 240 l

7,25

8,99

Jäteastia 360 - 390 l

9,77

12,12

Jäteastia 600 - 660 l

13,81

17,12

Pikakontti 4 m3

73,67

91,34

Pikakontti 6m3

84,88

105,24

Pikakontti 8 m3

109,76

136,09

Maanalainen säiliö 1,3m3

70,51

87,43

Maanalainen säiliö 3 m3

85,84

106,45

Maanalainen säiliö 5 m3

103,87

128,80
3

6,67

8,26

18,95
Tyhjennyshinta
yht. (alv 0 %)

23,51
Tyhjennyshinta €
yht. (alv 24 %)

Jäteastia 140 l

5,56

6,89

Jäteastia 140 l + säkki

6,89

8,54

Jäteastia 240 l

7,49

9,30

8,75
Tyhjennyshinta
yht. (alv 0 %)

10,84
Tyhjennyshinta €
yht. (alv 24 %)

Jäteastia 140 l – 240 l

9,75

12,08

Jäteastia 360 - 660 l

10,31

12,78

Pikakontti 4 - 10 m3

28,82

35,74

50,61
Tyhjennyshinta
yht. (alv 0 %)

62,76
Tyhjennyshinta €
yht. (alv 24 %)

Jäteastia 140 l – 660 l

9,36

11,61

Pikakontti 4 – 10 m3

28,82

35,74

50,61
Tyhjennyshinta
yht. (alv 0 %)

62,76
Tyhjennyshinta €
yht. (alv 24 %)

Jäteastia 140 l -660 l

6,46

8,00

Pikakontti 4 -10 m3

29,96

37,16

Syväkeräyssäiliö 1,3 – 5 m3

47,03

58,31

Rullakko

6,94

8,61

Pahvipaali

6,94

8,61

Lisäsäkki
Irtojäte €/m3

BIOJÄTE

Jäteastia 240 l + säkki

LASI

Syväkeräyssäiliö 1,3 - 5,0 m3

METALLI

Syväkeräyssäiliö 1,3 - 5 m3

KARTONKI / PAHVI

Taulukko 2 Lajittelemattoman sekajätteen maksut

LAJITTELEMATON
SEKAJÄTE*

Tyhjennyshinta
yht. (alv 0 %)

Tyhjennyshinta
€ yht. (alv 24 %)

Jäteastia 140 l

9,88

12,25

Jäteastia 240 l

14,97

18,57

Jäteastia 360 - 390 l

21,41

26,54

Jäteastia 600 - 660 l

32,01

39,69

Pikakontti 4 m3

145,82

180,82

Pikakontti 6m3

179,43

222,50

Pikakontti 8 m3

254,08

315,05

Maanalainen säiliö 1,3m3

93,96

116,51

Maanalainen säiliö 3 m3

139,96

173,55

Maanalainen säiliö 5 m3

194,05

240,63
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* Lajittelemattomalla sekajätteellä tarkoitetaan jätettä, joka sisältää merkittävästi biojätettä, lasia, metallia
ja/tai kartonkia.

6 § Maksut lisäpalveluista
Jäteastian tyhjennysmaksun lisäksi määrätään lisämaksu tilanteissa, joissa keräyksestä tai keräyspaikasta
aiheutuu jäteyhtiölle lisäkustannuksia tai asiakas on itse tilannut lisäpalvelun.
Täydenpalvelun osakaskunnat ovat kokonaan reittitiealuetta, jos tien kunnolle asetetut kriteerit täyttyvät.
Mikäli kiinteistön keräysvälineet sijaitsevat jätelautakunnan vahvistaman jätteenkuljetusreitin ulkopuolella,
peritään niiden tyhjentämisestä pihanoutomaksu, jonka hinta määräytyy astian etäisyytenä tiestä. Lisämatkaa ei jaeta kiinteistöjen kesken.

Taulukko 3 Lisämaksut
Hinta €

Hinta €

alv 0 %

alv 24 %

Pihanouto €/tyhjennys
Pihanoudoksi katsotaan astian tyhjentäminen pihaan johtavan yksityisen tien varrelta yli 10 metrin etäisyydeltä yleisestä tai yksityisestä varsinaisesta reittitiestä. Pihanouto tapahtuu joko jalkaisin tai kiinteistön omistajan luvalla jäteautolla. Tien tulee olla ajettavissa ja kestää jäteauton paino. Jäteastian välittömässä läheisyydessä tulee olla jäteautolle
riittävä kääntömahdollisuus.
2,95
3,65
10 - 49 m
3,40
4,21
50 - 199 m
3,97
4,93
200 - 499 m
4,53
5,62
500 - 999 m
1000 - 1999 m
6,24
7,73
Jätehuoltomääräysten vastainen astia €/tyhjennys
8,80
10,91
Kiinteistöltä peritään tyhjennysmaksun lisäksi lisämaksu, mikäli kiinteistöllä on pyörätön käsin siirrettävä, rikkinäinen
tai muutoin asiaton jäteastia. Lisämaksu peritään siihen saakka, kunnes astia on korjattu tai vaihdettu.
Jäteastian pesu ja desinfiointi
0,00
0,00
Seka- ja biojäteastioiden pesu ja desinfiointi kuuluvat jätemaksuun. Sekajäteastiat pestään kerran ja biojäteastiat kahdesti vuodessa. Muiden jätteiden osalta jäteastiat pestään tarvittaessa ja siitä sekä muista ylimääräisistä pesuista voi
sopia jäteyhtiön kanssa.
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3 JÄTEKESKUKSEN JA JÄTEASEMIEN HINNASTO
Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, on toimitettava jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan.
Jätteenvastaanotto jätekeskuksessa ja jäteasemilla on Sammakkokangas Oy:n omaa toimintaa ja jäteyhtiö
määrittelee jätteiden vastaanottohinnat mahdollisimman tasapuolisesti jätteiden käsittelystä ja vastaanotosta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Jäteverollisten jätteiden vastaanottohinnat sisältävät jäteveron.
Jäteasemien ja jätekeskuksen
www.sammakkokangas.fi.

hinnasto

on

saatavilla

Sammakkokangas

Oy:n

nettisivuilla

4 VOIMAANTULO
Tämä taksa tulee voimaan 1.3.2018 alkaen, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin
muutosta.
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