
 
 

 

     LIITE 2 Tekn. ltk 15.11.2018 § _____     
      
  TAIVALKOSKEN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2019 
 
  
§ 1  Kunta perii järjestämästään jätehuollosta jätelaissa tarkoitettuja 

jätemaksuja tämän taksan mukaisesti. Jätemaksuilla katetaan kunnan 
järjestämän jätehuollon kustannukset. Lainmukainen arvonlisävero 
lisätään taksoihin. 

 
 
§ 2  Jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti 

kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta 
järjestää. 

 
 
§ 3  JÄTEMAKSUT: 
 
  1 PERUSMAKSU, kiinteä maksu jolla katetaan kunnan järjestämän 

hyötyjätehuollon (mm. metallin, puutarhajätteen ja risunkeräys), 
vaarallisten jätteiden ja jäteneuvonnan kustannuksia. Maksun 
perusteena käytetään kiinteistön kokoa ja käyttötarkoitusta  

 
  2 VASTAANOTTOMAKSUT, jolla katetaan jätehuollon muut 

kustannukset.  Vastaanottomaksut perustuvat jätteen lajiin, laatuun 
ja määrään. 

 
 
§ 4  PERUSMAKSUT (suluissa sis. ALV:n 24 %): 
 
   1 Vakituiseen asumiseen käytettävä kiinteistö (omakotitalo, 

vapaa-ajan rakennus) 24,194 €/vuosi (30,00 €/vuosi). 
Maksu osoitetaan kiinteistönhaltijalle. 

 
2 Paritalot, rivitalot, kerrostalot (huoneisto) 19,355 €/vuosi  

(24,00 €/vuosi). Maksu osoitetaan kiinteistönhaltijalle. 

 
 

3 Myymälä- ja ravitsemusliikkeet, hoitoalan, toimisto- ja 
hallintorakennukset, kokoontumisrakennukset, opetusra-

kennukset ja muut 19,355 €/vuosi (24,00 €/vuosi). Jos 

rakennuksessa esim. useita huoneistoja, on maksu huo-
neistokohtainen (usean huoneiston liikerakennukset/asuin-
liikerakennukset). Maksu osoitetaan kiinteistönhaltijalle. 

 
   4 Vapaa-ajan käytössä olevat kiinteistöt (vapaa-ajan 

rakennus, omakotitalo rakennus) 12,097 €/vuosi (15,00 

€/vuosi). 
 
    
 



 
 

 

 
 
 
 

   
§ 5   VASTAANOTTOMAKSUT (suluissa sis. ALV:n 24 %):  
 
    

 A. Polttokelpoinen jäte,  
 
 tarkoitetaan syntypaikalla lajiteltua yhdyskuntajätettä,  
 joka käytetään hyödyksi energialaitoksessa.  
 Polttokelpoisesta jätteestä on lajiteltu erilleen vaaralliset 
  jätteet, sähkö- ja elektroniikkalaiteromut, erityisjätteet, 
 materiaalina hyödynnettävät jätteet (keräyspaperi,  
 metalli, lasi) sekä kaatopaikkajäte ja isokokoinen jäte.  
 Jos kiinteistöllä ei kompostoida biojätettä, kuuluu biojäte  
 polttokelpoiseen jätteeseen.  
 Polttokelpoisen jätteen kappalekoon tulee olla alle  
 0,8 m  x 0,8 m x 0,8 m (laatikot yms. kuutiomaiset  
 esineet) ja alle 0,8 m x 1,0 m x 0,4 m (pitkät kappaleet). 

 
    MAKSUT: 
    A 1: Polttokelpoinen jäte, joka kuljetetaan puristinlaittein  
    varustetussa jäteautossa: Maksu on 96,25 euroa/tn,  
    tilavuusperusteisen maksun muuntokertoimena käytetään  
    0,52 tn/m3, TILAVUUSPERUSTEINEN MAKSU  
    on 50,00 €/m3 (62,00 € /m³). 
 
     A 2: Polttokelpoinen jäte, joka kuljetetaan muulla tavalla  
    jäteasemalle: Maksu on 96,25 euroa/tn,  
    tilavuusperusteisen maksun muuntokertoimena käytetään  
    0,2 tn/m3, TILAVUUSPERUSTEINEN MAKSU  
    on 20,16 €/m3 (25,00 € /m³). 
 

B. Ei polttoon kelpaava, muualle lajitteluun toimitettava  
jäte. 
 
tarkoitetaan jätettä jota ei voida sellaisenaan hyödyntää  
materiaalina eikä energiana ja joka sen johdosta joudutaan 
toimittamaan muualle lajiteltavaksi ja sen jälkeen  
hyödynnettäväksi. 

 
    B: MAKSU: 150,00 euroa/tn, tilavuusperusteisen maksun  
    muuntokertoimena käytetään 0,62 tn/m3.  
    TILAVUUSPERUSTEINEN MAKSU  
    on 92,742 €/m3 (115,00 € /m³). 
 
    C Lietteet: Kunnan jätevesipuhdistamolla vastaanotettavat sako-

umpi- ja muut nestemäisessä muodossa oleva liete 
    MAKSUT:  
    C 1: Sakokaivoliete: 4 x voimassa oleva jätevesimaksu €/m3+ alv 
    C 2: Umpikaivoliete: 2 x voimassa oleva jätevesimaksu €/m3+ alv 
    C 3: Muu liete, Ohtaojan sakeuttamon liete: 8 x voimassa oleva 

jätevesimaksu €/m3+ alv 



 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    D: vaarallinen jäte: jäte, joka kemiallisen tai muun  
    ominaisuutensa vuoksi voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa  
    terveydelle tai ympäristölle. Jätteellä on palo- tai  
    räjähdysvaarallinen, tartuntavarallinen, muu terveydelle  
    vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava  
    vaaraominaisuus. Vaarallisia jätteitä ovat mm. maali- ja  
    liuotinainejätteet, myrkyt, hapot, torjunta-aineet,  
    raskasmetalliparistot, akut, elohopealamput ja –loisteputket,  
    öljyjätteet, öljynsuodattimet, lääkejätteet, romuautot, kromilla,  
    arseenilla tai kreosootilla kyllästetty puu sekä em. asetuksessa  
    mainitut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet (SER). 
 
    E: hyötyjätteet: Matovaaran jäteasemalla otetaan lisäksi  
    vastaan pienmetallia ja lasia sekä puutarhajätettä (risuja, oksia,  
    ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja niihin verrattavaa pihan,  
    puutarhan ja puiston hoidossa syntyvää biojätettä) 
 
    EI PERITÄ VASTAANOTTOMAKSUA ASUINKIINTEISTÖILTÄ 

EIKÄ MAA- JA METSÄTALOUDESTA, sisältyy perusmaksuun,  
 
    MUILTA KUIN PERITÄÄN TODELLISET 

KÄSITTELYKUSTANNUKSET.   
 
   
 
§ 6  Taksan nojalla määräytyvän käsittelymaksun jätekuormalta määrää kaatopaikan 

hoitaja. 
 

§ 7  Maksu määrätään jätemäärän (tilavuus) ja laadun perusteella. Jos kuormassa useaa  
  eri jätelaatua maksu määrätään sen mukaan mitä kuorma pääasiallisesti sisältää. 
   
  Pienin perittävä jätemaksu on 12,097 €/m³ (15,00 €/m³).  
 
§ 8  Taksan nojalla määräytyvän käsittelymaksun jätekuormalta määrää kaatopaikan 

hoitaja. 
 

  

 

Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa  15.11.2018 § ____. Tällä taksalla 

kumotaan 18.11.2014  § 189 voimaan tullut aiempi Jätehuoltotaksa . 

 

  

 

 


