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Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 9.11.2022 § x
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Johdanto
Jätetaksa on asiakirja, jossa luetellaan kunnassa käytössä olevat jätemaksut ja niiden perusteet.
Taksa valmistellaan jätehuoltoviranomaisen ja jätehuollon palvelutehtäviä hoitavan kunnallisen
jätelaitoksen yhteistyönä. Jätetaksan hyväksyy kunnan jätehuoltoviranomainen päätöksellään jätelain mukaisesti. Jätelaitos laskuttaa kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvia asiakkaita jätehuoltopalveluista taksan perusteella. Taksan sisältämät jätemaksut ovat julkisoikeudellisia eli lakiin perustuvia maksuja, jotka ovat mm. ulosottokelpoisia ilman oikeuden päätöstä. Jätetaksan mukaisten jätemaksujen kertymällä on katettava kunnallisen lakisääteisen yhdyskuntajätehuollon kustannukset.
Suuri joukko kunnan tarjoamia palveluita rahoitetaan verovaroin. Jätehuolto on tästä poikkeus, ja
se on rahoitettava kokonaan palveluista perittävillä maksuilla. Kunnan velvollisuutena on kantaa
järjestämästään jätehuollosta täysikatteisia jätemaksuja.
Jätemaksut ilmoitetaan tämän asiakirjan liitteenä.

Soveltamisala
Tätä taksaa sovelletaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n toiminta-alueen kunnissa eli Imatralla, Lappeenrannassa, Lemillä, Luumäellä, Parikkalassa, Rautjärvellä, Ruokolahdella, Savitaipaleella ja Taipalsaarella. Kunnallista jätetaksaa sovelletaan jätelain 32 §:n mukaiseen kunnan jätehuoltovastuun
piiriin kuuluvaan jätteeseen, jota on mm. kaikki asumisessa ja vapaa-ajan asumisessa syntyvä jäte
sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte, pois lukien pienpuhdistamoiden, saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden liete. Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetukset säilyvät toistaiseksi kiinteistön haltijan järjestämänä Etelä-Karjalan jätelautakunnan päätökseen
9.4.2013 § 17 perustuen ja niihin sovelletaan jätevedenpuhdistamoiden taksoja. Lisäksi taksaa sovelletaan jätelain 33 § mukaiseen kunnan toissijaiselle jätehuoltovastuulle kuuluvaan yritysjätteeseen
tai muiden toimintojen jätteeseen.
Jätemaksussa on huomioitu kaikki jätelainsäädännön nojalla edellytettävät jätehuollon kustannukset kuten jätteiden keräily, kuljetus, tiedotus ja neuvonta, jätteiden käsittely, käsittelypaikkojen investoinnit, tarkkailu ja käytöstä poistaminen, vakuus, hallinto sekä jätehuollon suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi jätemaksussa on huomioitu jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta tulevat
kulut.

Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus
Jätelain 78 §:n mukaan: ”Kunnan on perittävä tämän lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta
jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.”
Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy hoitaa
osakaskuntien lukuun jätelain 35 - 36 § tarkoittaman kunnan järjestämän kiinteistöittäisen jätteidenkuljetuksen ja jätelain 32 - 33 § tarkoittaman kunnan järjestämän jätehuollon.
Jätelain 80 § mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu
jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.
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Jätelain 83 - 84 § mukaisesti määrätään, että tämän taksan mukaisesti jätemaksut suoritetaan
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle, joka järjestää asumisen jätehuoltopalvelut Etelä-Karjalan kuntien
alueella.

Jätemaksujen maksuunpano
Jätemaksut määrätään ja toimeenpannaan kunnan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän maksuunpanoluettelon mukaisesti Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tarkoituksenmukaiseksi katsomina
laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Jätemaksut suoritetaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle.
Jätemaksulaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset on toimitettava maksuunpanopäätöksen
tehneelle Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Mikäli
muuta ei toteennäytetä, katsotaan lasku saaduksi 7 vuorokauden kuluttua sen lähettämisestä.
Jätemaksu on suoritettava laskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista
viivästyskorkoa voimassa olevan korkolain mukaan.
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on ulkoistanut maksumuistutus- ja perintäpalvelun. Perintäkulut perustuvat voimassaolevaan perintälakiin.

Perusmaksu, viranomaismaksu ja kuntalisä
Perusmaksulla katetaan hyöty- ja vaarallisen jätteen käsittelystä aiheutuvat kulut, vastaanottoverkoston investoinnit, hallinnon, tiedotuksen ja neuvonnan kulut sekä hyöty- ja vaarallisen jätteen
jätehuollon kehittäminen.
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy järjestää osin yhteistyössä tuottajayhteisöjen kanssa vastaanoton ja
käsittelyn erikseen lajitelluille hyödynnettäville jätejakeille. Perusmaksulla katetaan kustannuksia,
joita tuottajayhteisöt eivät lakisääteisesti kata.
Perusmaksulla katetaan myös pienmetallin ja lasipakkausten keräys niiltä kiinteistöiltä, joilla on voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan velvollisuus järjestää em. jätejakeiden keräys. Monilokeroastian tyhjennys ei kuitenkaan kuulu perusmaksulla tuotettaviin palveluihin.
Viranomaismaksu perustuu jätehuoltoviranomaisen jätehuollon järjestämiseen liittyvien hallinnollisten tehtävien hoitamiseen ja niistä aiheutuviin kustannuksiin.
Kuntalisää kerätään omistajakunnille, joilla on jätehuollosta erilaisia velvoitteita, kuten lopetettujen kaatopaikkojen jälkihoito ja valvontakuluja.
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy laskuttaa kuntalisän ja viranomaismaksun perusmaksun yhteydessä,
ja tilittää nämä edelleen kullekin kunnalle ja Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselle.

Perusmaksun, viranomaismaksun ja kuntalisän maksuvelvollisuus
Perusmaksu, viranomaismaksu ja kuntalisä veloitetaan kaikilta Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n toimialueen kiinteistöiltä ja se perustuu kiinteistön asuntojen lukumäärään. Perusmaksu,
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viranomaismaksu ja mahdollinen kuntalisä laskutetaan vuosittain yhtenä eränä. Maksuvelvollinen
on se, joka omistaa tai hallitsee asuinkiinteistöä tai asuinhuoneistoa vuoden ensimmäisenä päivänä.
Vuoden aikana valmistuneita kiinteistöjä ja huoneistoja ei laskuteta kesken vuoden. Asuinkiinteistön omistajalla on velvoite tiedottaa jäteyhtiötä omistus- ja laskutusosoitemuutoksista viipymättä,
viimeistään kuukauden kuluessa muutoksesta.
Tyhjillään olevan omakotitalon maksua voidaan käyttää silloin, kun omakotitalossa on pysyvästi
asumaton vähintään koko laskutusvuoden ajan.
Perusmaksun, viranomaismaksun ja kuntalisän suoritusvelvollisuus koskee myös laitoksia, joissa on
tavanomaiseen kotitalouteen rinnastettava asumiseen käytettävä asuinhuoneisto tai asuinhuoneistoja.

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen maksut
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy vastaa kuivajätteen, biojätteen, pienmetallin sekä lasi-, kartonki- ja
muovipakkausten kiinteistöittäisestä keräilystä joko erillis- tai monilokeroastioilla.
Jätemaksutaksa määrätään kiinteistön yhdyskuntajätteiden keräilyastian nimelliskoon ja tyhjennyskertojen mukaan. Tyhjennysvälit määräytyvät jätehuoltomääräysten mukaisesti, ellei toimivaltainen
viranomainen ole määrännyt tai myöntänyt poikkeavaa tyhjennysväliä.
Mikäli viranomainen on myöntänyt jätehuoltomääräyksistä poikkeavan tyhjennysvälin, määräytyy
jäteastian tyhjennysväli kyseisen päätöksen mukaisesti viikon kuluttua siitä, kun kyseinen päätös on
toimitettu Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle. Tyhjennysrytmi suhteutetaan alueella olemassa olevaan
jätteenkuljetuksen aikatauluun laskien edellisestä tyhjennyskerrasta.
Jäteastian tyhjennysmaksu koostuu jätteiden kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta. Kuljetusmaksu
on määritelty Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n aluekohtaisesti kilpailuttaman kunkin jäteastiatyypin
urakkakorvauksien hinnan mukaisesti. Käsittelymaksu määräytyy Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen käsittelykustannuksista tai kilpailutetuista käsittely- ja hyödyntämispalveluista. Kuivajätteen
tyhjennyshintojen käsittelyosuuden hinta määräytyy kierrätyskelvottoman kuivajätteen energiahyötykäytön kustannusten mukaan. Käsittelymaksuissa on mukana jätteen siirtokuormaus, kuljetus
ja hyödyntäminen jätevoimalassa sekä tuhkan ja kuonan kuljetus- ja käsittelykustannukset.
Käsittelymaksu perustuu syntypaikkalajitellun jätteen kunkin astiatyypin tilavuuspainoon alla olevien taulukoiden mukaisesti.

Kuivajäte (asuin- ja laitoskiinteistöt)

kg

Jäteastia enintään 140 l

13

Jäteastia enintään 240 l

16

Jäteastia 330 - 390 l

22

Jäteastia 600 - 690 l

36

Syväastia tai vastaava, enintään 3 m3

210

Syväastia tai vastaava, yli 3 m3, enintään 5 m3

350
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Biojäte (asuinkiinteistöt)

kg

Jäteastia enintään 100 l

11

Jäteastia enintään 140 l

21

Jäteastia enintään 240 l

50

Syväastia tai vastaava, enintään 0,52 m3

65

Syväastia tai vastaava, 0,52 - 0,8 m3

95

Syväastia tai vastaava, yli 0,8 m3

150

Biojäte, laitoskiinteistöt
Suurkeittiöissä, ravintoloissa, kouluissa ja päiväkodeissa tai muissa vastaavissa paikoissa syntyvä raskas biojäte hinnoitellaan laitosbiojätteenä.
Biojäte

kg

Jäteastia enintään 100 l

30

Jäteastia enintään 140 l

42

Jäteastia enintään 240 l

100

Syväastia tai vastaava enintään 0,52 m3

130

Syväastia tai vastaava 0,52 - 0,8 m3

190

Syväastia tai vastaava, yli 0,8 m3

300

Astiaryhmissä tyhjennysmaksu peritään kaikista astioista, joissa on jätettä. Mikäli astiaryhmän
kaikki astiat ovat tyhjiä, peritään kuitenkin astiaryhmän ensimmäisen astian tyhjennysmaksu.
Keräysvälineiden muutos voidaan ottaa huomioon alentavana viikon kuluttua siitä, kun kiinteistön
haltija on ilmoittanut muutoksesta Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n asiakaspalveluun. Kiinteistön tilapäisestä jätehuollon keskeytyksestä on ilmoitettava Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle vähintään
viikkoa ennen keskeytyksen alkamista.
Tyhjennysmaksua ei peritä, jos tyhjennyspaikkakohtaisesta oletustyhjennyspäivästä poiketaan
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:stä tai sen kilpailuttamasta kuljetusurakoitsijasta johtuvasta syystä yli
kolme (3) vuorokautta. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on määrittänyt tyhjennyspaikkakohtaiset oletustyhjennyspäivät. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä Etelä-Karjalan Jätehuolto
Oy:lle viipymättä, viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa, laiminlyönnistä. Mikäli tyhjennysmaksu jätetään edellä olevalla perusteella perimättä, se ei poista seuraavan kerran mahdollisia
astian viereen jätettyjen lisäjätteiden tyhjennysmaksuja.
”Hukkanouto”: Kiinteistökohtaista jäteastiaa ei tyhjennetä normaalin tyhjennysreitin puitteissa,
mikäli:



keräysväline on täysin tyhjä
keräysväline on liian painavaksi täytetty (kokonaispaino yli 60 kg) tai rikkinäinen
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kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie keräysvälineelle tai piha-alue on kulkukelvoton tai saattaa vaurioittaa ajoneuvoa
tiellä tai piha-alueella on jäteauton liikennöintiä tai jäteastian tyhjennyksen estäviä kulkuesteitä tai irrallaan olevia eläimiä
jäteastiaan on laitettu sellaista jätettä, jota kyseiseen astiaan ei voimassa olevan
lainsäädännön tai jätehuoltomääräysten perusteella saa laittaa
jäteastia ei jäätymisen tai muun syyn vuoksi saada tavanomaisin toimenpitein tyhjennettyä
Jäteastia on jätehuoltomääräysten vastainen

Edellä mainittu käynti katsotaan hukkanoudoksi ja siitä veloitetaan kuljetusmaksu.
Jätemaksu peritään jäteautoon kuormatuista keräysvälineen viereen jätetyistä jätteistä ja esineistä,
jotka yleisesti ottaen voidaan tulkita tarkoitetun jätteenä poiskuljetettaviksi, riippumatta siitä onko
kiinteistön tai jätteenhaltija tarkoittanut ne jätteenä pois kuljetettavaksi. Jos jäte ei mahdu jäteastiaan täyttymisen takia tai sitä ei muusta syystä voi sinne panna, voidaan se sijoittaa tilapäisesti jäteastian välittömään läheisyyteen (esim. eteen tai sivulle). Astian ulkopuolinen jäte ei sisälly normaaliin astiatyhjennyshintaan, vaan siitä veloitetaan erikseen. Kiinteistön jätteille tarkoitetun vastaanottopaikan tai jäteastioiden läheisyyteen tai jäteastiaan ei saa sijoittaa mitään sellaista, jota ei
ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä.
Jos jäteastiaa tai astian vieressä olevia lisäjätteitä joudutaan siirtämään tyhjennettäessä yli kymmenen (10) metriä jäteyhtiön määrittelemälle jäteauton kulkureitille, peritään kultakin sen ylittävältä
alkavalta kymmeneltä metriltä siirtomaksu. Mittaus suoritetaan yhden (1) metrin päästä ajokaistan
reunasta tien keskilinjaa kohti taaimmaisen jäteastian takaseinään kuvan 1 mukaisesti.

1m

Kuva 1: Jäteastian sijoittaminen.
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Jätehuoltomääräysten vastaisten astioiden tyhjennysmaksu peritään jätemaksutaulukon mukaisesti, lisäksi peritään lisämaksu ”jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia”.
Kiinteistön tilaamasta normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavasta, ylimääräisestä tyhjennyksestä
peritään jätemaksutaulukon mukainen astiakohtainen lisämaksu. Ylimääräinen tyhjennys sovitetaan jäteauton normaaliin aikatauluun. Ylimääräiseksi tyhjennykseksi katsotaan myös kiinteistön
tilaama yksi yksittäinen biojäteastian tyhjennys.

Jäteastioiden myynti ja vuokraus
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy myy kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltuvia jäteastioita
sekä lajitteluohjetauluja noudettuna tai perille toimitettuna. Monilokeroastioita voi myös vuokrata.

Aluekeräyspistemaksu
Haja-asutusalueilla kunnan järjestämä jätehuolto toteutetaan yleensä toimittamalla kuivajätteet
aluekeräyspisteelle. Joillakin aluekeräyspisteillä kerätään myös biojätettä.
Aluekeräyspisteeseen voi viedä kohtuullisen määrän normaalissa asumisessa syntyvää kuivajätettä
(max. 2 x 200 l säkki/viikko). Suuremmat ja muut jäte-erät tulee toimittaa Hyödyksi-asemalle tai
Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen.

Aluekeräyspistemaksun maksuvelvollisuus
Aluekeräyspisteen käyttöön oikeuttava maksu on huoneistokohtainen ja se kerätään vuosittain yhtenä eränä. Maksuvelvollinen on se, joka omistaa tai hallitsee asuinkiinteistöä tai asuinhuoneistoa
vuoden ensimmäisenä päivänä. Asuinkiinteistön omistajalla on velvoite tiedottaa jäteyhtiötä omistus- ja laskutusosoitemuutoksista viipymättä, viimeistään kuukauden kuluessa muutoksesta.
Mikäli kiinteistö, joka kuuluu kunnan vastuulla olevan jätehuollon piiriin, ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen omalla tai kimppa-astialla, laskutetaan kiinteistöltä aluekeräyspistemaksu.
Tyhjillään olevan vakituisen asunnon maksua voidaan käyttää silloin, kun asunnossa ei asuta pysyvästi asukkaan ollessa esimerkiksi laitoshoidossa.
Mikäli kiinteistön haltija vaihtaa kiinteistön jätehuoltoa kesken vuotta aluekeräyspisteen käytöstä
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, hyvitetään loppuvuoden aluekeräyspistemaksu palvelun
vaihtoa seuraavasta kalenterikuukaudesta alkaen.
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Astiapesut
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy vastaa jäteastioiden jätehuoltomääräysten mukaisesta pesusta taloyhtiöissä ja lisäpalveluna muille kiinteistöille.

Laskutustapamaksut
Kiinteistöittäistä kuljetusta koskevia jätemaksuja sekä muita säännöllisesti toistuvia jätemaksuja
koskevat laskut on tarkoituksenmukaista laskuttaa sähköisenä palveluna, kuten e-laskuina. Postitse lähetetty paperilasku on lisäpalvelu, josta syntyneet kulut laskutetaan erillisenä maksuna.

Muut maksut
Aluekeräyspisteen tai ekopisteen väärinkäytöstä veloitetaan siivous-, jätteenkuljetus- ja käsittelymaksut.
Jätehuoltomääräysten vastaisesti jätetilan lukituksesta peritään avainmaksu.
Jelppi-palvelu on isokokoisten jäte-esineiden noutopalvelu. Tällaisia esineitä ovat esimerkiksi runkopatja, jääkaappi, pesukone, kirjahylly (purettuna osioihin), polkupyörä ja iso televisio. Tavaroiden
noutoja tehdään niinä päivinä, kun EKJH:n henkilöstöä on työtehtävissä kyseisessä kunnassa. Noudon tuntiveloitus lasketaan kyseisen kunnan Hyödyksi-asemalta asiakkaalle ja takaisin. Noudettavien jäte-esineiden hinnoittelu noudattaa 10§:ssä määritettyjä Hyödyksi-asemien vastaanottohintoja.
Muista jätehuoltoon liittyvistä lisätöistä veloitetaan palvelumaksu.

Hyödyksi-asemien vastaanottohinnat
Hyödyksi-asema on miehitetty jäteyhtiön ylläpitämä keräyspaikka, johon voi toimittaa esim. metalliromua, hyötyjätteitä, rakennusjätteitä, suurikokoisia jätekappaleita ja vaarallista jätettä. Hyödyksi-asemien vastaanottohinnat peritään jätteen tuojalta jätelajin ja määrän mukaan.

Kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu
Jätelain 33§:n mukaiseen kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvien jätehuoltopalvelujen jätemaksut määräytyvät tämän taksan mukaisesti. Toissijaisen vastuun piiriin
kuuluvan jätteen haltijan on kuitenkin katettava vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.
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Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusten perusteella joko alentaa tai korottaa maksimissaan 30 %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm:
• jäte-erän määrä
• jätteen laatu
• kuljetusmatka
• jäte-erän soveltuvuus jäteyhtiön järjestelmään
• muut tapauskohtaiset tekijät
Silloin, kun palvelutarve on jatkuvaa, yhtiö tekee jätteen haltijan kanssa kirjallisen sopimuksen
enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.

Voimaantulo
Tämä jätemaksutaksa tulee voimaan 1.1.2023.
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