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1 YLEISTÄ JÄTEKESKUKSEN TAKSASTA
1 § Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue

Kunta kerää jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan
sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Tällaisia toimintoja ovat mm. jätteiden keräys,
kuljetus, käsittely, hyötykäyttö, neuvonta ja tiedotus sekä jätehuollon kehittäminen.
Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu
kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi aluekeräyspisteissä, on
toimitettava jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan jätekeskukseen tai kuntakohtaiselle jätteen
lajitteluasemalle. Tässä taksassa määritellään kunnan vastuulla olevien jätteiden vastaanottomaksut
Sammakkokangas Oy:n jätekeskuksessa. Lajitteluasemien maksut on määritelty eri taksassa. Jäteverollisten
jätteiden vastaanottohinnat sisältävät jäteveron. Mikäli taksasta ei löydy käsittelyhintaa, tulee asiakkaan
olla yhteydessä jäteyhtiöön.
Jätteen käsittelyssä noudatetaan jätelain (646/2011) luvun 2, 8 §:n mukaista etusijajärjestystä.

2 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

Jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon
Sammakkokangas Oy järjestää.
Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa Sammakkokangas Oy:n lähettämän 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.
Jos jätemaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, erääntyneelle määrälle lasketaan jätelain 83 §:n
mukaisesti korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta. Maksukehotuksesta
veloitetaan perintälain (laki saatavien perinnästä, 513/1999) mukaiset perintäkulut. Jätemaksu on ilman
oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen.

2 JÄTEKESKUKSEN MAKSUT
3 § Vastaanottomaksut pientuojille (perusmaksua maksavat asiakkaat)

Pienerät tulee lajitella pientuojien lajittelupihalla niille varatuille paikoille. Puutarhajätekuormat
toimitetaan varastointisiiloon tai lavalle. Kuormakohtainen maksu peritään, kun kuormassa on sekalaista
yhdyskunta- ja rakennusjätettä. Nämä kuormat tulee lajitella laadun mukaisesti pientuojien lajittelupihalla
olevien ohjeiden mukaisesti. Puulle ja metallille on myös omat lavat ja kartongille kontti. Mikäli jätteitä ei
lajitella asianmukaisesti niille kuuluville lavoille, perimme vastaanotto hinnan kaksinkertaisena.
Vaarallisten jätteet vastaanotetaan maksutta kaikilta niiltä asiakkailta, jotka maksavat perusmaksua.
Muiden vaarallista jätettä tuovien osalta peritään vastaanottomaksu TSV taksan mukaisesti.
Täysin ilmainen kuorma tarkoittaa vain sellaista jäte-erää, jossa kaikki jätteet ovat maksuttomia.
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Taulukko 1. Jätekeskuksen vastaanottomaksut perusmaksua maksaville (pientuojat)
€/kpl tai kuorma
€/kpl tai kuorma
LAJITELTU KUORMA
alv 0 %
alv 24 %
Lajittelemattomasta jätteestä veloitetaan maksu kaksinkertaisena.
Sekalainen yhdyskunta- ja rakennusjäte
Jätesäkki €/kpl
4,03
5,00
Henkilöauto
8,07
10,01
Pakettiauto tai henkilöauto + peräkärrykuorma
16,13
20,00
Pakettiauto + peräkärry tai ha + trailerikärry
22,58
28,00
Puujäte (pienerät)
0
0
Metalli
0
0
Kartonki
0
0
Puutarhajäte
0
0
Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER)
0
0
Vaarallinen jäte
0
0

4 § Punnitusmaksut ja painoperusteiset vastaanottomaksut

Punnitusmaksua peritään muilta kuin pientuojilta. Yhdistelmäajoneuvojen osalta peritään vain yksi
punnitusmaksu, mikäli kuorma sisältää kokonaisuudessaan samaa jätettä. Mikäli konttien sisältö vaihtelee,
peritään punnitusmaksu per jätejae.
Taulukko 2. Punnitus- ja siirtoasiakirjamaksu.
€/krt
alv 0 %
9,51
12,00

PUNNITUSMAKSU
Jätekuormien punnitus
Punnitus ilman jätteentuontia

€/krt
alv 24 %
11,79
14,88

Mikäli jätekuorman sisältö ei vastaa ilmoitettua, peritään kuorman lajittelusta taulukon 6 mukaisesti
lisähintaa. Jätteen katsotaan olevan lajittelematonta, jos se silmämääräisesti arvioiden sisältää vähintään
20 % epäpuhtauksia. Kuorman tarkastuksen ja sisällön toteamisen tekee jätteen vastaanottaja. Jätteentuoja
huolehtii, että siirtoasiakirja on asianmukaisesti täytetty.
Taulukko 3. Vastaanottomaksut kunnan vastuulla oleville jätteille.
€/tn
JÄTELAJI
alv 0 %
Sekajäte (pakkaavalla jäteautolla kerätty,
103,60
pussitavara)
Sekajäte
116,10
Rakennusjäte
121,10
Eristevillat
95,00
Kattohuopa, bitumijäte
95,00
Tasolasi (ikkuna- ja peililasi)
95,00
Kipsijäte (kipsilevyt)
95,00
Erityisjäte
140,00
Asbestipitoinen jäte
140,00
Lentotuhka
90,00
3

€/tn
alv 24 %
128,46
143,96
150,16
117,80
117,80
117,80
117,80
173,60
173,60
111,60

Pohjatuhka
Biojäte
Jätevedenpuhdistamon ylijäämäliete
Erotuskaivoliete
Puujäte
Puutarhajäte
Kyllästetty puu (ei sisällä metallia)
Kyllästetty puu (sisältää metallia)
Metalli

90,00
78,00
80,00
80,00
20,00
20,00
50,00
200,00
0

111,60
96,72
99,20
99,20
24,80
24,80
62,00
248,00
0

5 § Pilaantuneiden maa-ainesten vastaanottomaksut

Pilaantuneita maa-aineksia toimittavan tulee olla etukäteen yhteydessä jäteyhtiöön. Pilaantuneiden
maiden osalta vastaanottomäärät ovat rajalliset, joten yhteydenotolla varmistutaan siitä, että kuorma
pystytään vastaanottamaan. Mikäli pilaantuneesta maasta ei ole olemassa analyysitodistusta tms.,
perimme analysointikustannukset jätteen tuojalta. Mikäli kuorma ei ole ympäristölupamääräysten
sallimissa rajoissa, kuorma palautetaan tuojan kustannuksella.
Taulukko 4. Vastaanottomaksut pilaantuneille maa-aineksille.
€/tn
alv 0 %
10,00
25,00
50,00

ÖLJYPITOISUUS mg/kg
< 2500
2501–5000
5001–10 000

€/tn
alv 24 %
12,40
31,00
62,00

6 § Kivi- ja maa-ainesten vastaanottomaksut

Vastaanotamme puhtaita maa-aineksia ilman käsittelymaksua. Kuormasta peritään punnitusmaksu. Puhdas
maa-aines ei saa sisältää kantoja ja juuria tai muita epäpuhtauksia. Keramiikka tulee pitää erillään tiili- ja
betonijätteestä. Tiilijätettä saa olla betonijätteen seassa maksimissaan 30 %.
Taulukko 5. Vastaanottomaksut kivi- ja maa-ainekselle.
€/tn
alv 0 %
5,00
15,00
25,00
4,00

KIVI- TAI MAA-AINES JA RAEKOKO
Betoni alle 90 mm, ei sisällä metallia
Betoni yli 90 mm, ei sisällä juurikaan metallia
Betoni yli 90 mm metallia joukossa
Tiilijäte
Puhdas ylijäämämaa *
Keramiikka (wc -pöntöt, laatat, lavuaarit)

€/tn
alv 24 %
6,20
18,60
31,00
4,96
punnitusmaksu

15,00

* Puhdas maa-aines ei saa sisältää kantoja ja juuria tai muita epäpuhtauksia.
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18,60

7 § Muut hinnat
Taulukko 6. Muut hinnat.

Konetyön tuntihinta €/tn
Lajittelumaksu €/lava *
Avustaminen kuorman purussa €/lava
Laskun korjaaminen laskutuksen jälkeen €/lasku
(asiakkaan virheellisesti ilmoittamat tiedot tms.)

Laskutuslisä €/lasku

(ei peritä, jos laskulla punnitusmaksu)

Jäteauton pesu €/kerta
Jäteauton pesu €/kk
Jäteauton pesu €/vuosi

€
alv 0 %
65,00
95,00
20,00

€
alv 24 %
80,60
117,80
24,80

10,00

12,40

4,07

5,05

5,00
30,00
300,00

6,20
37,20
372,00

*Lajittelumaksu peritään aina, jos jätteen joukosta joudutaan poistamaan koneellisesti epäpuhtauksia.
Mikäli jäte ohjataan asiakkaan virheellisen ilmoituksen johdosta väärään paikkaan ja joudutaan tästä syystä
siirtämään, peritään asiakkaalta siirrosta konetyöhinta toteuman mukaisesti.

3 VOIMAANTULO
Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2020 alkaen ja se astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan
päätökseen haettaisiin muutosta. Taksan voimaan tullessa kumoutuu voimassa oleva vuoden 2019
jätekeskuksen taksa.
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