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VIITASAAREN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 1.7.2020 ALKAEN 
 
 
 
Yleistä: 
Kunnan on jätelain (646/2011) 78 §:n mukaan perittävä järjestämästään jätehuollosta 
jätemaksua, jolla katetaan kaikki jätteen käsittelystä aiheutuvat kustannukset 
(jätteenkäsittelypaikkojen perustaminen, käyttö, käytöstä poistaminen, jälkihoidosta 
aiheutuvat kustannukset, jätteen käsittely ja kuljetus, hyötykäyttö, tiedottaminen, neuvonta, 
koulutus, ongelmajätehuolto, viranomaistehtävät ym.). Jätemaksutaksan määrää 
Viitasaarella jätehuoltoviranomainen eli Viitasaaren tekninen lautakunta. 
 
Jätemaksua on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön haltija, jonka kiinteistöllä 
syntyvien jätteiden käsittelyn kunta on velvoitettu järjestämään. Asumisessa syntyvien 
jätteiden maksu määrätään kaikille kiinteistön haltijoille, joiden kiinteistö on käytettävissä 
asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen.  
 
Jätemaksu, joka ei ole riippuvainen asumisen tai loma-asumisen pituudesta tai määrästä, 
peritään kaikilta em. tarkoituksen kiinteistöiltä, ellei kiinteistö ole arvioitu 
asumiskelvottomaksi. Mikäli vakituinen asunto jää tyhjilleen ja on asumaton, peritään siitä 
maksu loma-asunnon mukaan. Kaikki vähintään 15m2 kokoiset sauna- yms. mökit 
katsotaan vapaa-ajan asunnoiksi. 
 
Kiinteistön omistajan / haltijan tulee kirjallisesti ilmoittaa jätelaskutukseen vaikuttavista 
muutoksista (esim. kiinteistössä asuvan henkilömäärän muutos) puolivuosittain tekniselle 
toimistolle. Laskutuskauteen tammi-kesäkuu vaikuttavat muutokset tulee ilmoittaa 
maaliskuun loppuun ja laskutuskauteen heinä-joulukuu vaikuttavat muutokset syyskuun 
loppuun mennessä. Vapaa-ajan asuntojen osalta laskutus tehdään kerran vuodessa ja 
muutokset niiden osalta tulee ilmoittaa maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli ilmoitusta ei 
tehdä asiakkaan toimesta, käytetään laskutuksessa viimeisintä ilmoitettua tietoa, jonka 
lisäksi kiinteistöjen asukastietoja tarkastetaan satunnaisotannalla teknisen toimen puolelta. 
 
Kiinteistön haltija tekee kirjallisen sopimuksen kaupungin ja jätekuljetusyrittäjän kanssa 
jätehuollon järjestämisestä. Kaupungin kanssa sopimus käsittää perusmaksun 
määräytymisperusteen sekä aluekeräyspisteen käytön. Kaupungin kanssa sopimuksen 
tekeminen onnistuu myös verkkolomakkeella. 
 
 



Perusmaksu ja aluekeräyspistemaksu: 
Jokainen kiinteistö tekee oman jätehuoltosopimuksen sekä kaupungin että valitsemansa 
jätekuljetusyrittäjän kanssa. Jätehuoltosopimuksen kaupungin kanssa voi tehdä kirjallisesti 
myös verkkolomakkeella. 
 
Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on jätelain velvoittamana liityttävä kaupungin 
jätehuoltojärjestelmään. Jätelain mukaisesti rekisterien ylläpidosta, vaarallisten ja 
hyödynnettävien jätteiden keräyksen järjestämisestä, keräyspisteiden rakentamisesta ja 
ylläpidosta ja jäteneuvonnasta aiheutuvat kulut katetaan perusmaksulla kuten myös 
viranomaistoiminnan kulut. Perusmaksu on kiinteistökohtainen ja se määrätään 
maksettavaksi jokaiselle asuinhuoneistolle eli vakituiselle asunnolle (omakotitalo, pientalo 
1-4 huoneistoa) ja vapaa-ajan asunnolle. Perusmaksu laskutetaan aluekeräyspisteen 
käyttömaksun yhteydessä.  
 
Aluekeräyspistemaksu veloitetaan asunto/talouskohtaisesti henkilömäärän mukaan 
(omakotitalo, pientalo 1-4 huoneistoa, vapaa-ajan asunto). Viiden asuinhuoneiston ja sitä 
suurempien talojen kohdalla taloyhtiöllä tulee olla jätehuoltomääräyksien 13§:n mukaiset 
kiinteistökohtaiset erilliskeräyksen astiat. 
 
Jätehuoltomääräysten mukaan liittyminen kaupungin jätehuoltojärjestelmään on 
ensisijaisesti aina hoidettava kiinteistökohtaisella (sekajäte energiaksi) jäteastialla tai 
lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla (kimppa-astialla).  
 
Vapaa-ajan kiinteistöillä ja haja-asutusalueen omakotitaloilla ja paritaloilla on mahdollisuus 
liittyä aluekeräyspisteen käyttäjiksi kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen sijasta. 
Suositeltavaa on kuitenkin näissäkin tapauksissa suosia kiinteistöittäistä keräystä tai 
kimppa-astiaa.  
Erillisellä sopimuksella ja perustelluilla syillä keskustan taajamassa asuva enintään yhden 
henkilön talous voi tuoda sekajätteen aluekeräyspisteelle. Suositeltavin vaihtoehto on 
kuitenkin tässäkin perustaa ns. kimppa. Huomioon otettava on lisäksi se, että kaikilla 
aluekeräyspisteillä ei ole sekajätteen (energiaksi) keräysastioita. 
 
Perusmaksut ja aluekeräyspisteiden käytöstä perittävät maksut löytyvät liitteestä 3. 
 
Loma-asunto voi saada vapautuksen liitteen 3 mukaisista aluekeräyspistemaksuista, 
mikäli loma-asunto sijaitsee lähempänä kiinteistön omistajan vakituista asuntoa, kuin 
lähintä aluekeräyspistettä. Vapautus anotaan kirjallisesti. 
 
 
Muut jätemaksut 
Omalla kiinteistöllä olevien sekajäteastioiden tyhjennyksen ja jätteiden kuljetuksen ja 
käsittelymaksun hinnan perii kiinteistön itse valitsema jätekuljetusyrittäjä suoraan 
kiinteistöltä ja sen omistajalta tai haltijalta. Jätteen käsittelymaksun osuus tilitetään 
Viitasaaren kaupungille kyseisen yrittäjän toimesta. Astiakohtaiset jätteiden 
käsittelymaksut ovat tämän taksan liitteissä nro 1) ja nro 2). Astiakohtaiset jätteen 
tyhjennys- ja kuljetusmaksut kullekin kiinteistölle määrittelee kiinteistön haltija ja 
jätekuljetusyrittäjä keskenään. 
 
Jätehuoltomääräysten mukaan liittyminen kaupungin jätehuoltojärjestelmään on 
ensisijaisesti aina hoidettava kiinteistökohtaisella (sekajäte energiaksi) jäteastialla tai 



lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla (kimppa-astialla). 
 
Kiinteistön haltijan tulee sijoittaa tontilleen sekajätteen (energiaksi) keräysastia ja 
halutessaan myös lisäksi hyödynnettävien jätteiden keräysastioita ja tyhjennyttää astiat 
jätehuoltomääräyksien mukaisesti ja/tai viedä jätteitä tai hyödynnettäviä jätteitä 
aluekeräyspisteisiin. Jätehuoltomääräyksien mukaan kiinteistökohtainen kompostointi on 
biojätteen osalla suositeltavin ratkaisu. Biojätettä ei tule laittaa sekajätteen joukkoon. 
 
Viiden asuinhuoneiston ja sitä suurempien rivitalojen kohdalla taloyhtiöllä tulee olla 
jätehuoltomääräyksien 14§:n mukaiset kiinteistökohtaiset erilliskeräyksen astiat. 
 
Puutarhajäte, risut, oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti 
kiinteistöllä jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava kaupungin osoittamaan 
vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuun alaiset jätteet, vaaralliset jätteet ja erityisjätteiden 
käsittelystä ja toimittamisesta on määrätty jätehuoltomääräyksissä 16§-20§ ja 38§-40§. 
 
 
Laskutus: 
Jätemaksun määrää ja panee maksuun jätehuoltoviranomainen, joka Viitasaarella on 
Viitasaaren ja Pihtiputaan kunnan yhteinen tekninen lautakunta. Jätemaksun perusmaksu 
ja aluekeräyspisteen käytöstä perittävä maksu maksetaan Viitasaaren kaupungille. 
Vakituisen asunnon osalta laskutus tapahtuu puolivuosittain ja loma-asuntojen osalta 
kerran vuodessa. Omalla kiinteistöllä olevien sekajäteastioiden tyhjennyksen ja jätteiden 
kuljetuksen ja käsittelymaksun hinnan perii kiinteistön itse valitsema jätekuljetusyrittäjä 
suoraan kiinteistöltä ja sen omistajalta tai haltijalta. Jätteen käsittelymaksun osuus 
tilitetään Viitasaaren kaupungille kyseisen yrittäjän toimesta. 
 
Maksuvelvollinen voi tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta muistutuksen 
kirjallisena jätehuoltoviranomaiselle eli Viitasaaren tekniselle lautakunnalle. Jätelasku on 
kuitenkin jätelain 83 §:n mukaan maksettava ilmoitettuna eräpäivänä, vaikka laskulle 
haettaisiin muutosta. Mikäli muutoksenhaun seurauksena maksu poistetaan tai 
alennetaan, palautetaan asiakkaalta liikaa laskutettu määrä korkoineen. 
 
Laskutuksessa Viitasaaren kaupunki / tekninen toimisto lähettää yhden muistutuslaskun, 
jonka jälkeen perintä siirretään perintätoimiston hoidettavaksi. Maksamattomasta 
jätemaksusta peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jätemaksu on ilman oikeuden 
päätöstä ulosottokelpoinen. Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee 
myös jätelain 31 §:n mukaista jätteen haltijaa. 
 
 
Kimppa-astiat: 
Jätehuoltomääräyksien mukaan lähekkäin sijaitsevilla kiinteistöillä voi olla sekajätteen tai 
hyötyjätteiden keräämiseen tarkoitettu yhteinen astia, eli ns. kimppa- astia. Kimppa-astia 
on toimiva ja suositeltava ratkaisu etenkin, jos jätemäärä on pieni. Yhteisastialle tulee 
valita yhteyshenkilö, ns. kimppaisäntä. Yhteisastian sijoittamisesta sopivat 
kimppaosakkaat yhdessä. Katualueelle (esim. yhteispostilaatikoiden yhteyteen) 
sijoitettaessa tulee anoa sijoituslupa teknisestä toimistosta.  
Kiinteistöjen läheisyys tarkoittaa taajamassa samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevia 
kiinteistöjä, haja-asutusalueella tarkoitetaan lähinaapuria tai tiekunnan tai vastaavan 
toiminnallisen kokonaisuuden muodostavia kiinteistöjä. Yhteisastian tulee olla sitä 



käyttävien kiinteistöjen ja asukasmäärien mukaan mitoitettu (jätehuoltomääräyksien 8§). 
Yhteisen jäteastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti tai 
sähköisellä lomakkeella kunnan jätehuoltoviranomaiselle ja jätteenkuljettajalle. 
 
Jäteastioiden tyhjennys: 
Mikäli kiinteistön jäteastiat ovat jätteitä noudettaessa tyhjät, eikä kiinteistön haltija ole tästä 
ilmoittanut vähintään viikkoa ennen keräystä, peritään käynnistä täysi jätemaksu. 
Jäteastiat tulee kuitenkin tyhjennyttää jätehuolto- määräyksien mukaisesti. 
 
Jäteastiat on tyhjennettävä jätehuoltomääräysten mukaisesti. Syntyvään jätemäärään 
nähden ylisuuren jäteastian käyttö ei oikeuta tyhjennysvälin pidennykseen. 
 
Sekajäteastia on tyhjennettävä vähintään 4 viikon välein. Pidemmän, enintään 8 viikon 
tyhjennysvälin sekajätteelle, voi hakea kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta tai 
viranomaisen edustajalta. Pidemmän 8 viikon tyhjennysvälin voi saada kunnallisten 
jätehuoltomääräysten perusteella enintään 2 henkilön talous, jolla syntyvä jätemäärä on 
vähäinen (jäte mahtuu vaivattomasti enintään 240l astiaan).  
 
Biojäteastia on tyhjennettävä kesäkaudella vähintään kahden viikon välein ja talvikaudella 
vähintään neljän viikon välein. 
 
Lajitellun jätteen tulee täyttää niille asetettavat vaatimukset. Jätehuoltoyrittäjä on 
velvoitettu ilmoittamaan jätehuollon järjestäjälle eli Viitasaaren kaupungin tekniselle 
toimistolle keräämisen yhteydessä havaituista lajittelumääräyksien rikkomuksista. 
Rikkomukset käsitellään tapauskohtaisesti ja tahallisista tai toistuvista laiminlyönneistä ja 
niiden seurauksista aiheutuneet kulut peritään kiinteistöltä täysimääräisenä. 
 
 
Veron ottaminen huomioon maksuissa: 
Taksaan sisältyy jätevero ja arvonlisävero (alv 24 %). 
 
 
Voimaantulo: 
Tämä taksa tulee voimaan 1.7.2020 alkaen. Uuden taksan voimaan tultua Viitasaaren 
teknisen lautakunnan aiemmin vahvistama jätemaksutaksa 25.1.2017 kumotaan. 
 
 
Liitteet:  
liite nro 1/ sekajätteen (energiaksi) käsittelymaksut 
liite nro 2 / biojätteen ja hyödynnettävien jätteiden sekä muiden jätteiden käsittelymaksut 
liite nro 3 / perusmaksut ja aluekeräyspisteiden käytöstä perittävät maksut 
  



liite nro 1/ sekajätteen (energiaksi) käsittelymaksut 
 
Lajitellun sekajätteen (sekajäte energiaksi) astiakohtaiset käsittelymaksut 1.7.2020 alkaen 
 

m3 astia astia
alv 0% alv24%

140 L 0,14 2,35 2,91
200 L 0,2 2,97 3,68
220 L 0,22 3,25 4,03
240 L 0,24 3,52 4,36
300 L 0,3 4,40 5,46
360 L 0,36 5,28 6,55
390 L 0,39 5,78 7,17
400 L 0,4 5,83 7,23
600 L 0,6 8,31 10,30
660 L 0,66 9,13 11,32
lisäsäkki 3,70 4,59

irtojäte 1 14,08 17,46

1m3 10,12 12,55

pikakontit ja syväkeräyssäiliöt 
säiliötilavuuden mukaan kerrottuna

 
  



liite nro 2 / biojätteen ja hyödynnettävien jätteiden sekä muiden jätteiden käsittelymaksut 
 
Muiden kuin sekajätteiden (sekajäte energiaksi) käsittelymaksut 1.7.2020 alkaen 
 

m3 €/astia €/astia
alv 0% alv24%

Biojäte
astiakoko
140 L 0,14 2,70 3,35
240 L 0,24 4,62 5,73

Hyötyjätteet
Pienmetalli 0 0
Keräyslasi 0 0
Keräyspaperi 0 0
Kartonki ja pahvi 0 0

Lajittelematon sekajäte
astiakoko
140 L 0,14 7,30 9,05
240 L 0,24 12,50 15,50
300-400 L 0,3-0,4 19,00 23,56
600-660 L 0,6-0,66 29,40 36,46
Irtojäte 1,00 30,00 37,20

Puutarhajäte, haravointijäte jäteasemalle toimitettuna:

1,0 m3 1 8,06 10,00

Pikakontit, syväkeräyssäiliöt ja muut keräysvälineet 
tilavuuden irtojäte m3:n mukaan kerrottuna

 
  



liite nro 3 / perusmaksut ja aluekeräyspisteiden käytöstä perittävät maksut 
 
Perusmaksut ja aluekeräyspisteiden käytöstä perittävät maksut 1.7.2020 alkaen 
 

Perusmaksu 1)Hyötyjäte 
akp:lle, oma 
kompostori, 

oma tai kimppa-
astia 

sekajätteelle

3)Seka- ja 
hyötyjäte akp:lle, 
oma kompostori

2)Biojäte akp:lle 
(lisämaksu)

€/v €/v €/v €/v
alv.0% alv.0% alv.0% alv.0%

alv.24% alv.24% alv.24% alv.24%
12,10 € 12,10 € 72,58 € 16,13 €

15,00 € 15,00 € 90,00 € 20,00 €

12,10 € 24,19 € 149,19 € 24,19 €

15,00 € 30,00 € 185,00 € 30,00 €

12,10 € 48,39 € 201,61 € 40,32 €

15,00 € 60,00 € 250,00 € 50,00 €

+28,23€/hlö

+35,00€/hlö

5,65 € 12,10 € 44,35 € 16,13 €

7,00 € 15,00 € 55,00 € 20,00 €

Omakotitalo, 
pientalo 1-4 
asuntoa

Asukkaita 2-
3hlö

Asukkaita 1hlö

Aluekeräyspisteen luvattomasta käytöstä laskutetaan siivouksen osalta 
tuntihinta/siivousmaksu 55€/h (sis. alv:n) sekä matkakustannukset toteutuman 
mukaisesti. Lisäksi peritään ylimääräisestä jätteestä kunnalle aiheutunut kustannus 
(käsittelymaksu).

Asukkaita 4-
6hlö

Asukkaita yli 
6hlö lisämaksu 
edelliseen 
maksuluokkaan

+0€ +0€ +0€

Aluekeräyspisteen siivousmaksu ja aluekeräyspisteen luvaton käyttö:

Loma-asunto

 
Huom. Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttöoikeus on vain niillä kiinteistöillä, jotka ovat 
maksaneet sekajätteen mukaisen aluekeräyspisteen vuosimaksun kuntaan. 
 
1)Kiinteistönhaltija sopii sekajätteen kuljetuksesta energiaksi jätehuoltorekisteriin hyväksytyn 
jätehuoltoyrittäjän kanssa. Sekajätteen osalta kiinteistö maksaa kuljetuksesta ja käsittelystä erillisen 
korvauksen jätehuoltoyrittäjälle. Maksu aluekeräyspisteen käytöstä laskutetaan kunnalle. 
2) Suositeltavin tapa biojätteen käsittelyyn on kiinteistökohtainen komposti. Mikäli kyseessä on ns. 
osavuosikompostointi, muodostetaan taksa toteutuneiden kuukausien mukaan. Osavuosikompostoinnista 
tulee mainita jätehuoltosopimuksessa. Biojätettä ei kerätä haja-asutusalueen aluekeräyspisteillä. Mikäli haja-
asutusalueella oleva kiinteistö ei kompostoi omalla kiinteistöllä, on biojäte mahdollista kuljettaa taajama-
alueen aluekeräyspisteelle. Biojätettä ei saa laittaa sekajätteen (energiaksi) joukkoon. 
3)Taajamassa sijaitsevan vakituisen asunnon ei ole mahdollista tuoda sekajätettä aluekeräyspisteelle vaan 
jokaisella kiinteistöllä tulee olla oma astia. Erillisellä sopimuksella ja perustelluilla syillä kirkonkylän 



taajamassa asuva enintään yhden henkilön talous voi tuoda sekajätteen aluekeräyspisteelle. Suositeltavin 
vaihtoehto on kuitenkin tässäkin tapauksessa perustaa ns. kimppa. Kaikilla aluekeräyspisteillä ei ole 
sekajätteen (energiaksi) keräysastioita. 
 
Laskentaesimerkki perusmaksun ja aluekeräyspisteen maksun määräytymisestä:  
2-3 henkilön talous, jolla on oma sekajäteastia ja biojätteen kompostointi omalla kiinteistöllä, maksun 
suuruus on 15,00 € + 30,00 € = 45,00 €/v sis. alv:n. (Tämän kunnalle suoritettavan perus- ja 
aluekeräyspistemaksun lisäksi oman sekajäteastian tyhjennyksestä kiinteistö maksaa tyhjennyskertojen ja 
astiakoon mukaan jätekuljetus- j a jätteenkäsittelymaksun valitsemalleen jätekuljetusyrittäjälle). 
 


