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1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA 
 
1 § Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue 
 
Kunta perii jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan 
sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa 
palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen 
sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. 

Jätemaksulla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta. Tällaisia toimintoja 
ovat mm. jätteiden keräys, kuljetus, käsittely, hyötykäyttö, neuvonta ja tiedotus sekä jätehuollon 
kehittäminen. Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteiset viranomaistehtävät. Taksassa on määritelty erikseen 
vastaanottohinnat lajitteluasemilla (ent. jäteasema). 

Jätemaksutaksan määrää jätehuoltoviranomainen eli Sydän-Suomen jätelautakunta. Jäteyhtiö 
Sammakkokangas Oy hoitaa jätehuollon palvelutehtäviä jätehuoltomääräysten mukaisesti.  

Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan 
jätteeseen. Taksaa sovelletaan sako- ja umpikaivolietteisiin vain perusmaksun osalta, jätevesilietteiden 
käsittelytaksasta määräävät kukin kunta itsenäisesti. Jätelain 32 §:ssä tarkoitettuja jätteitä ovat:  

 vakituisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte 
 kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte 
 liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä em. jätteiden 

keräysjärjestelmässä  
 muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä em. jätteiden kanssa alueellisessa jätteiden 

keräysjärjestelmässä 
 

Jätteen käsittelyssä noudatetaan jätelain (646/2011) luvun 2, 8 §:n mukaista etusijajärjestystä. 
 
2 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus 
Jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, 
jonka jätteen jätehuollon Sammakkokangas Oy järjestää. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella 
jätemaksut suoritetaan kokonaisuudessaan jäteyhtiölle. Kiinteistön haltijan järjestämän kuljetuksen alueella 
kiinteistön haltija on velvollinen suorittamaan perusmaksun jäteyhtiölle ja jätteen tyhjennysmaksun 
kuljetusyrittäjälle, jolta jäteyhtiö laskuttaa käsittelymaksun osuuden. Asumisessa syntyvien jätteiden osalta 
maksu määrätään kaikille kiinteistön haltijoille, joiden kiinteistö on käytettävissä asumiseen tai vapaa-ajan 
asumiseen. Maksuehto on 14 vrk netto. Poikkeuksellisesti voidaan soveltaa ulkomailla asuville 30 vrk nettoa. 

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.  

Jätemaksu voidaan alentaa tai poistaa kokonaan, jos kyseessä on osittain tai kokonaan asuinkelvoton 
kiinteistö ja tästä annetaan jätelautakunnalle todisteellinen selvitys. Jätemaksut lopetetaan kiinteistölle, kun 
hyväksyttävä hakemus on lautakunnalle toimitettu. 
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3 § Jätemaksun rakenne 
Kiinteistöjen jätemaksu koostuu perusmaksusta sekä jäteastioiden tyhjennysmaksuista tai 
aluekeräyspistemaksusta. Tarvittaessa määräytyy myös lisäpalvelumaksuja. 

2 PERUSMAKSU 
 
4 § Perusmaksun perusteet 
Jätelain mukaisesti perusmaksulla katetaan jäteneuvonnan, viranomaistoiminnan, rekisterin ylläpidon, 
vaarallisten ja täydentävän pakkausjätteiden keräyksen järjestämisen ja keräyspisteiden ylläpidon kulut, sekä 
maksamattomien jätemaksujen luottotappiot. Perusmaksulla katetaan myös viranomaistoiminnan kulut 
kokonaisuudessaan. Jätehuoltoviranomaisen päätökset eivät ole maksullisia. 

Perusmaksu määrätään maksettavaksi jokaiselle asumiseen soveltuvalle vakituiselle ja vapaa-ajan kiinteistölle 
tai asuinhuoneistolle. Perusmaksun suuruus on porrastettu kiinteistön käyttötarkoituksen mukaisesti 
(taulukko 1). Asuntoloiden ja asumispalveluyksiköiden perusmaksu määräytyy yksikössä olevien huoneiden/ 
huoneistojen mukaisesti. Perusmaksuluokkia on useampia riippuen myös kiinteistön jätevesijärjestelmästä. 
Kiinteistöt, joilla on jokin tyhjennettävä jätevesijärjestelmä (saostussäiliö, umpikaivo tai muu vastaava), ovat 
velvollisia suorittamaan lietehuolto-osuuden perusmaksussa. Tällöin perusmaksuun on sisällytetty 
lietehuollosta aiheutuvien kulujen osuus, kuten lietehuollon viranomaistehtävät, lietehuollon 
asiakasrekisterin ylläpito sekä lietteiden käsittelylaskutus. Vapaa-ajan asunnon perusmaksu määrätään 
kaikille vapaa-ajan asunnoille ja lomahuoneistoille. Vapaa-ajan asunnon perusmaksu määrätään myös 
vuokrattaville lomamökeille, lomaosakkeille sekä loma-, lepo- ja virkistyskohteille. Vapaa-ajankiinteistön 
perusmaksu määräytyy koskemaan kesäaikaa (1.5.–30.9), mikä on tyypillisin vapaa-ajan kiinteistön 
käyttöaika.  

Tyhjilleen jääneen yhden tai kahden asunnon kiinteistön haltijan/omistajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 
lomakkeella kiinteistön käytön muutoksesta esitettyyn määräaikaan mennessä. Jollei asiakas tee ilmoitusta, 
määräytyy kiinteistölle vapaa-ajan kiinteistön mukainen perusmaksu seuraavan maksukauden alusta (joko 
1.1. tai 1.5. alkaen riippuen palvelusta ja kiinteistön tyhjilleen jäämisajankohdasta). Vakituinen asunto 
voidaan muuttaa vapaa-ajan asunnoksi, jos sen käyttö on näin muuttunut ja vastaavasti vapaa-ajan asunto 
vakituiseksi, mikäli sinne muutetaan asumaan. Muussa tapauksessa käyttötarkoitusta vapaa-ajan asunnosta 
vakituiseksi ei voida tehdä. Asiakkaan on ilmoitettava käyttötarkoituksen muutoksista jätelautakunnalle tai 
jäteyhtiölle, jotta tieto voidaan merkitä jätehuollon asiakasrekisteriin. Käyttötarkoituksen muutoksella 
tarkoitetaan esim. sitä että vakituinen kiinteistö on jäänyt tyhjilleen ja on vapaa-ajan käytössä. 
Käyttötarkoituksen muutokset otetaan huomioon pääsääntöisesti ilmoitusta seuraavan vuoden alusta 
lähtien.  

Vakituisessa asuinkäytössä olevan kiinteistön perusmaksu määräytyy sen haltijan tai omistajan mukaan, 
kenen hallinnassa kiinteistö on muutoskuukauden 1. päivänä. Vakituiseen asuinkäyttöön tulevat uudet 
rakennukset ovat perusmaksuvelvollisia seuraavan täyden kuun alusta rakennuksen käyttöönotosta. Vapaa-
ajan kiinteistön perusmaksuvelvollisuus alkaa kuluvan kauden alusta, mikäli rakennus valmistuu viimeistään 
31.5. ja valmistumista seuraavan kalenterivuoden alusta, mikäli kiinteistö valmistuu 1.6. lähtien.  

Perusmaksu määrätään kiinteistön haltijalle, mikäli kiinteistön haltijan tiedot ovat jätelautakunnan tiedossa. 
Jollei kiinteistön haltijan tietoja ole ilmoitettu jätehuollon asiakasrekisteriin tai näitä tietoja ei ole muutoin 
saatavilla, määrätään perusmaksu kiinteistön omistajalle. Perusmaksua voidaan periä takautuvasti 
maksimissaan kolme (3) vuotta, jos kiinteistö ei ole liittynyt jätehuoltoon. 

Kunnan järjestämän kuljetuksen alueella perusmaksu laskutetaan vakituisilta asuinkiinteistöiltä neljä kertaa 
vuodessa ja kiinteistön haltijan järjestämän kuljetuksen alueella kerran vuodessa. Kiinteistön haltijan 
järjestämän kuljetuksen alueella vakituisen asunnon perusmaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön 
haltija tai omistaja, joka hallitsee kiinteistöä kyseisen kalenterivuoden ensimmäinen päivänä (1.tammikuuta). 
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Vuokra-asunnoissa vuokrasuhteen päätyttyä tai muututtua kesken vuoden, voidaan lasku lähettää kiinteistön 
omistajalle.  

Vapaa-ajan asuntojen perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa ja maksun on velvollinen suorittamaan 
kiinteistön haltija tai omistaja, joka hallitsee kiinteistöä kyseisen kalenterivuoden ensimmäinen päivänä 
(1.tammikuuta). Vapaa-ajan kiinteistön haltijan/omistajan on ilmoitettava vuotuiseen perusmaksuun 
vaikuttavien olosuhteiden muutoksista jäteyhtiöön tai jätehuoltoviranomaiselle 31.3. mennessä. Tällöin se 
otetaan huomioon kyseisen kalenterivuoden laskutuksessa.  

 
 
5 § Perusmaksuluokat 
 
Taulukko 1. Asuinkiinteistöjen perusmaksujen määräytyminen. Perusmaksuluokka määräytyy asumismuodon 
mukaisesti. Lietehuollon osuus tulee kiinteistölle, mikäli kiinteistöllä on tyhjennettävä kaivojärjestelmä 
(saostus- tai umpikaivo, pienpuhdistamo tms.) 

KIINTEISTÖTYYPPI Perusmaksu €/vuosi 
(alv 24 %) 

Perusmaksu €/kk 
(alv 24 %) 

Pientalo **, *** 33,32  2,77 * 

Pientalo (+lietehuolto) **, *** 40,86 41,61 3,47 

Rivi- ja kerrostalo huoneisto ** 18,61 1,55 * 
Asuntola- ja asumispalveluyksikön 
huoneisto  9,47 0,78 *  

Vapaa-ajan asunto, *** 21,25 *  

Vapaa-ajan asunto (+lietehuolto), *** 26,21 26,71 *  
* laskutus kerran vuodessa. Koskee kaikkia vapaa-ajankiinteistöjä sekä Hankasalmen, Viitasaaren ja Pihtiputaan vakituisesti asuttuja 
kiinteistöjä, mukaan lukien rivi- ja kerrostalot 
** Pientalon perusmaksu määräytyy alle viiden (5) huoneiston kiinteistöille, joilla ei ole käytössään omia hyötyjäteastioita. Mikäli yli 5 
huoneiston kiinteistöllä ei ole käytössä kaikkia hyötyjäteastioita, laskutetaan niiltä pientalon perusmaksu.  
*** Kiinteistöosakeyhtiöt (ml. pientalot, jotka joko vakituisessa tai vapaa-ajankäytössä), joissa omistusasuntoja, määräytyy rivi- ja 
kerrostalon perusmaksu, kun käytössä on kaikki hyötyjäteastiat.  

3 JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT 
 
6 § Jäteastioiden tyhjennysmaksujen perusteet kunnan järjestämän kuljetuksen alueella  
Kunnan järjestämä kuljetus koskee seuraavia kuntia: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Multia, 
Petäjävesi, Saarijärvi, Uurainen ja Äänekoski. Jätemaksutaksa määrätään kiinteistöllä olevan jäteastian koon, 
jätteen lajin ja laadun sekä 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.  
 
Jäteastian tyhjennysmaksu koostuu jätteiden kuljetusosuudesta ja käsittelyosuudesta. Kunnan järjestämän 
jätteenkuljetuksen alueella 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 2022 alussa jätevero on 70 €/tn. Kunnan järjestämän kuljetuksen alueella käsittely- 
ja kuljetusosuudet on määritelty tasataksan mukaisesti, eli maksut ovat samat jokaisessa jäsenkunnassa. 
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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 tai jos astiaa ei löydy, peritään jäteastiasta normaali tyhjennysmaksu. 

Muutokset tyhjennysrytmitykseen tulee ilmoittaa kaksi viikkoa ennen haluttua muutosta. Maksua ei peritä, 
mikäli maksaja on ilmoittanut muutoksesta Sammakkokangas Oy:lle. Jäteastian tyhjennysmaksuja ei 
kohtuullisteta tai poisteta jälkikäteen, jos tyhjennykset ovat tapahtuneet laskutuksen mukaisesti ja asiakas ei 
ole ilmoittanut tarvittavista muutoksista ajoissa. Virheelliset laskutukset voidaan korjata ilman 
viranhaltijapäätöstä. 

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 tyhjentämättä jääneestä jäteastiasta 7 vrk kuluessa rytmin mukaisesta 
tyhjennysajankohdasta. 
 
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 sovitusta tyhjennyspaikasta 
 jäteastia on lukitussa paikassa, eikä lukkoa ole sarjoitettu jäteyhtiön yleisavainsarjaan 

 
Jäte tulee sijoittaa kiinteistöllä jätteen keräysvälineisiin, joiden käytön Sammakkokangas Oy on hyväksynyt, 
koska keräysvälineen tulee soveltua tyhjennyskalustolla tyhjennettäväksi. Tyhjennyksen yhteydessä 
rikkoutuva astia korvataan asiakkaalle, mikäli astia ei ole yli 6 vuotta vanha ja astia ei ole rikkoontunut sinne 
sijoitetun jätteen vuoksi. 
 
 
7 § Jäteastioiden tyhjennysmaksujen perusteet kiinteistönhaltijan järjestämän kuljetuksen alueella 
Kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus koskee Hankasalmea, Pihtipudasta ja Viitasaarta. Tyhjennysvälit 
määräytyvät jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

Jäteastian tyhjennysmaksu koostuu jätteiden kuljetus- ja käsittelyosuudesta. Kiinteistönhaltijan järjestämän 
jätteenkuljetuksen alueella kuljetusyrittäjä määrittelee itse kuljetushinnan. Jätteenkäsittelymaksu on 
samansuuruinen kuin kunnan järjestämän kuljetuksen alueella. Käsittelyosassa on huomioitu kunkin 
jäteastiatyypin keskimääräinen täyttöaste ja tilavuuspaino. Käsittelyosa sisältää myös valtiolle maksettavan 
jäteveron siltä osin, kuin jäte loppusijoitetaan. Vuoden 2022 alussa jätevero on 70 €/tn. 
 
 
8 § Jätteenkuljetuksen maksut 
Jätteenkuljetuksen maksut määrätään jäljempänä olevan taulukon 2 mukaan. Maksut ovat energiaksi 
menevä seka-, bio-, lasi-, metalli- kartonki- ja muovijäteastioiden tyhjennysmaksuja. Kunnan järjestämän 
kuljetuksen alueella lajittelemattoman sekajätteen maksut määrätään taulukon 3 mukaan. Kiinteistönhaltijan 
järjestämän jätteenkuljetuksen alueella (Hankasalmi, Pihtipudas ja Viitasaari) taulukon 2 mukaisia maksuja 
sovelletaan vain käsittelyhinnan osalta. 
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Taulukko 2. Jätteenkuljetuksen maksut. Hankasalmella, Pihtiputaalla ja Viitasaarella sovelletaan vain 
käsittelyhintaa ja kuljetusmaksun määrittelee kuljetusyrittäjä.  

SEKAJÄTE ENERGIAKSI Kuljetus €  
alv 0 % 

Käsittely € 
(alv 0 %) 

Tyhjennyshinta 
yht. alv 0 % 

Tyhjennyshinta € 
yht. alv 24 % 

Jäteastia 140 l 2,51 2,06 4,57 5,67 

Jäteastia 240 l 2,74 3,51 6,25 7,75 

Jäteastia 360–390 l 3,21 5,29 8,50 10,54 

Jäteastia 600–660 l 3,81 8,27 12,08 14,98 

Pikakontti 4 m3 35,34 32,80 68,14 84,49 

Pikakontti 6m3 35,34 42,98 78,32 97,12 

Pikakontti 8 m3 35,34 65,60 100,94 125,17 

Maanalainen säiliö 1,3m3 52,26 10,66 62,92 78,02 

Maanalainen säiliö 3 m3 52,26 24,60 76,86 95,31 

Maanalainen säiliö 5 m3 52,26 40,99 93,25 115,63 
Muu nostoperusteinen säiliö 
2,5 m3 52,26 17,83 70,09 86,91 

Lisäsäkki 3,29 2,88 6,17 7,65 

Irtojäte €/m3 10,09 7,47 17,56 21,78 

BIOJÄTE 
Kuljetus €  

alv 0 % 
Käsittely € 

alv 0 % 
Tyhjennyshinta 

yht. alv 0 % 
Tyhjennyshinta € 

yht. alv 24 % 
Jäteastia 140 l  2,96 1,94 4,90 6,08 

Jäteastia 140 l + säkki 3,92 1,94 5,86 7,27 

Jäteastia 240 l 3,32 3,33 6,65 8,25 

Jäteastia 240 l + säkki 4,40 3,33 7,73 9,59 

Nostoperusteinen säiliö 0,5 m3 25,00 17,99 42,99 53,31 

Nostoperusteinen säiliö 0,8 m3 25,00 28,78 53,78 66,69 
Maanalainen säiliö 
korkeintaan 3 m3  
(ei ruokajätteelle) 

27,62 40,63 68,25 84,63 

LASI Kuljetus €  
alv 0 % 

Käsittely € 
alv 0 % 

Tyhjennyshinta 
yht. alv 0 % 

Tyhjennyshinta € 
yht. alv 24 % 

Jäteastia 140–240 l 7,38 0 7,38 9,15 

Jäteastia 360–660 l  7,81 0 7,81 9,68 

Pikakontti 4–10 m3 26,20 0 26,20 32,49 

Nostoperusteinen säiliö max 3m3 37,11 0 37,11 46,02 

METALLI Kuljetus €  
alv 0 % 

Käsittely € 
alv 0 % 

Tyhjennyshinta 
yht. alv 0 % 

Tyhjennyshinta € 
yht. alv 24 % 

Jäteastia 140–660 l 7,10 0 7,10 8,80 

Pikakontti 4–10 m3 27,09 0 27,09 33,59 

Nostoperusteinen säiliö max 5m3 38,37 0 38,37 47,58 

KARTONKI / PAHVI Kuljetus €  
alv 0 % 

Käsittely € 
alv 0 % 

Tyhjennyshinta 
yht. alv 0 % 

Tyhjennyshinta € 
yht. alv 24 % 
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Jäteastia 140–660 l 4,89 0 4,89 6,06 

Pikakontti 4–10 m3 28,17 0 28,17 34,93 

Nostoperusteinen säiliö max 5m3 35,65 0 35,65 44,21 

Rullakko/paali 5,26 0 5,26 6,52 

Irtopahvi/-kartonki m3 12,00 0 12,00 14,88 

PAKKAUSMUOVI Kuljetus €  
alv 0 % 

Käsittely € 
(alv 0 %) 

Tyhjennyshinta 
yht. alv 0 % 

Tyhjennyshinta € 
yht. alv 24 % 

Jäteastia 140 l 4,57 0 4,57 5,67 

Jäteastia 240 l 6,25 0 6,25 7,75 

Jäteastia 360–390 l 8,50 0 8,50 10,54 

Jäteastia 600–660 l 12,08 0 12,08 14,98 

Maanalainen säiliö 1,3m3 62,92 0 62,92 78,02 

Maanalainen säiliö 3 m3 76,86 0 76,86 95,31 

Maanalainen säiliö 5 m3 93,25 0 93,25 115,63 
Muu nostoperusteinen säiliö 
2,5 m3 70,09 0 70,09 86,91 

 
 
Taulukko 3. Lajittelemattoman sekajätteen maksut kunnan järjestämän kuljetuksen alueella. 
Lajittelemattomalla sekajätteellä tarkoitetaan jätettä, joka sisältää merkittävästi biojätettä, lasia, metallia 
ja/tai kartonkia. Jätteestä voidaan periä lajittelemattoman jätteen hinta, mikäli asiakas ei korjaa lajittelua 
huomautuksesta huolimatta. Biojätteen ollessa kyseessä, muuttuu tyhjennysrytmi biojätteen 
tyhjennysrytmin mukaisesti 2 vko kesällä ja korkeintaan 4 vko talvella. Lajittelemattoman sekajätteen 
maksuja voidaan soveltaa vain kunnan järjestämän kuljetuksen kunnissa. Mikäli astia on tyhjä, laskutetaan 
asiakkaalta tyhjennyshinta kokonaisuudessaan. 
LAJITTELEMATON 
SEKAJÄTE 

Kuljetus €  
alv 0 % 

Käsittely € 
alv 0 % 

Tyhjennyshinta 
yht. alv 0 % 

Tyhjennyshinta € 
yht. alv 24 % 

Jäteastia 140 l 2,91 6,17 9,08 11,25 
Jäteastia 240 l 3,18 10,53 13,71 17,01 
Jäteastia 360–390 l 3,72 15,86 19,58 24,28 
Jäteastia 600–660 l  4,42 24,82 29,24 36,25 

Pikakontti 4 m3 35,34 98,39 133,73 165,83 
Pikakontti 6m3 35,34 128,94 164,28 203,71 
Pikakontti 8 m3 35,34 196,80 232,14 287,86 

Maanalainen säiliö 1,3m3 55,26 31,98 87,24 108,17 
Maanalainen säiliö 3 m3 55,26 73,80 129,06 160,03 
Maanalainen säiliö 5 m3 55,26 122,98 178,24 221,01 
Lisäsäkki 3,29 5,76 9,05 11,22 
Irtojäte €/m3 10,09 14,94 25,03 31,04 

 
 
9 § Maksut lisäpalveluista kunnan järjestämän kuljetuksen alueella 
Jäteastian tyhjennysmaksun lisäksi määrätään lisämaksu tilanteissa, joissa keräyksestä tai keräyspaikasta 
aiheutuu jäteyhtiölle lisäkustannuksia tai asiakas on itse tilannut lisäpalvelun.  
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Kunnan järjestämän kuljetuksen alueen kunnat 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 4. Lisämaksut kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella eli eivät koske Hankasalmea, 
Pihtipudasta eikä Viitasaarta. 

  Hinta € 
alv 0 % 

Hinta € 
alv 24 % 

Pihanouto €/tyhjennys 
Pihanoudoksi katsotaan astian tyhjentäminen pihaan johtavan 
yksityisen tien varrelta yli 10 metrin etäisyydeltä yleisestä tai 
yksityisestä varsinaisesta reittitiestä. Pihanouto tapahtuu 
kiinteistön omistajan luvalla jäteautolla. Tien tulee olla ajettavissa 
ja kestää jäteauton paino. Jäteastian välittömässä läheisyydessä 
tulee olla jäteautolle riittävä kääntömahdollisuus. 

Etäisyys m 
10–49  

50–199  
200–499  
500–999  

1000–1999  
 

 
2,77 
3,20 
3,73 
4,26 
5,86 

 
3,43 
3,97 
4,63 
5,28 
7,27 

Jätehuoltomääräysten vastainen astia €/tyhjennys  
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.  

8,27 10,26 

Joulukuusi €/kpl 
Yksi joulukuusi per talous kuljetetaan ilmaiseksi, kun kuusi on 
tuotu jäteyhtiön erikseen ilmoittamana keräysaikana jäteastian tai 
katoksen viereen. Keräys aloitetaan vuosittain loppiaisen 
jälkeisellä viikolla. 

Yksi kuusi 
 

Seuraavat 
joulukuuset 

 

0 
 

1,43 

0 
 

1,77 

Jäteastian pesu (huuhtelu) 
Seka- ja biojäteastioiden pesu kuuluvat tyhjennysmaksuun. 
Sekajäteastiat pestään kerran ja biojäteastiat kahdesti vuodessa. 
Muiden jätteiden osalta jäteastiat pestään tarvittaessa ja siitä sekä 
muista ylimääräisistä pesuista voi sopia jäteyhtiön kanssa. 
Ylimääräiset pesut hinnoitellaan toteutuneiden kustannusten 
mukaisesti. Tyhjennykseen kuuluva pesu edellyttää sitä, että astia 
on tyhjennyspaikalla pesuauton suorittaessa pesuja. Mikäli pesua 
ei voida suorittaa siitä syystä, että astia ei ole tyhjennyspaikalla tai 
astiapalvelu on keskeytetty määräajaksi, pesua ei korvata tai 
hyvitetä. Pesun yhteydessä suoritettu tyhjennys ei muuta 
varsinaista tyhjennysrytmiä.  

0 0 
 

Taulukko 5. Jäteastioiden myynti- ja vuokrahinnat. Jäteastioiden myynti- ja vuokrahintoihin sisältyy jäteastian 
toimittaminen asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen Sammakkokangas Oy:n toimialueella. Jäteastia tulee 
vuokrata vähintään vuodeksi kerrallaan. Astioita ei vuokrata vapaa-ajan kiinteistöille. Pihtiputaalle ja 
Viitasaarelle toimittaminen kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kohteisiin ja taloyhtiöihin toimittaminen 
mahdollista vuonna 2022. Hankasalmelle, Pihtiputaalla ja Viitasaarella ei vielä mahdollista toimitus 
pientaloille.  

ASTIAKOKO Myyntihinta € 
alv 0 % 

Myyntihinta € 
alv 24 % 

Kuukausivuokra 
€/kk alv 0 % 

Kuukausivuokra 
€/kk alv 24 % 

Jäteastia 140 l 39,00 48,36 1,05 1,30 

Jäteastia 240 l 41,00 50,84 1,05 1,30 
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Jäteastia 360 l 68,00 84,32 1,90 2,36 

Jäteastia 660 l 149,00 184,76 3,65 4,53 
 

 

 

 

10 § Aluekeräyspistemaksut 
Aluekeräyspisteet ovat jäteyhtiön ylläpitämiä keräyspisteitä, joissa kerätään sekajätteen lisäksi muitakin 
jätteitä, kuten lasia, metallia ja kartonkia. Käyttöoikeus aluekeräyspisteen sekajäteastialla on vain 
vuosimaksun maksaneilla kiinteistöillä. Aluekeräyspistemaksuilla katetaan keräyspisteiden ylläpidosta, 
sekajätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset.  

Kiinteistö, joka ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, liittyy kunnan jätehuoltojärjestelmään 
aluekeräyspisteen kautta. Myös jätehuoltoviranomainen voi liittää kiinteistön aluekeräyspisteen käyttäjäksi. 
Aluekeräyspistemaksu on kiinteistökohtainen ja sen suuruus on porrastettu kiinteistön käyttötarkoituksen ja 
kiinteistön asukasmäärän mukaisesti.  

Aluekeräysmaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija, jos kiinteistön haltija on ilmoitettu 
jätehuollon asiakasrekisteriin. Muussa tapauksessa maksu määrätään kiinteistön omistajalle. Kiinteistön 
haltija on velvollinen ilmoittamaan jäteyhtiölle tai jätehuoltoviranomaiselle kiinteistön käytössä tapahtuvista 
muutoksista, jotka vaikuttavat aluekeräyspistemaksun suuruuteen. Tyhjilleen jääneen yhden tai kahden 
asunnon kiinteistön haltijan/omistajan tulee ilmoittaa kirjallisesti lomakkeella kiinteistön käytön muutoksesta 
esitettyyn määräaikaan mennessä. Jollei asiakas tee ilmoitusta, määräytyy kiinteistölle vapaa-ajan kiinteistön 
mukainen aluekeräyspistemaksu seuraavan maksukauden alusta (joko 1.1. tai 1.5. alkaen riippuen palvelusta 
ja kiinteistön tyhjilleen jäämisajankohdasta). Aluekeräyspistemaksu voidaan muuttaa asiakkaan pyynnöstä 
myöhemmin astiapalveluksi (joko oma astia tai kimppa-astia). Vapaa-ajan asuntojen vuosittaisen 
aluekeräyspistemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai omistaja, joka hallitsee kiinteistöä 
kyseisen kalenterivuoden ensimmäinen päivänä (1.tammikuuta). Laskutuskausi on kalenterivuosi. Mikäli 
vapaa-ajan kiinteistön haltija ilmoittaa vuotuiseen aluekeräyspistemaksuun vaikuttavien olosuhteiden 
muutoksista jäteyhtiöön tai jätehuoltoviranomaiselle 31.3. mennessä, otetaan se huomioon kyseisen 
kalenterivuoden laskutuksessa.  

Mikäli aluekeräyspisteen käyttäjäksi ilmoitettu kiinteistö siirtyy käyttämään omaa tai kimppa-astiaa taikka 
kiinteistö todetaan asianmukaisten selvitysten perusteella käyttökelvottomaksi, palautetaan 
aluekeräyspistemaksu ilmoituspäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen. Aluekeräyspisteen sekajäteastiaa 
käyttävät kiinteistöt voivat laskun saatuaan muuttaa palveluaan tulevalle vapaa-ajan kiinteistöjen 
käyttökaudelle eräpäivään saakka. Muutos pitää olla lomakkeella vahvistettu (oma tai kimppa-astia) tähän 
mennessä, jotta maksu voidaan hyvittää. Mikäli kiinteistön käyttötarkoitus tai asukasmäärä muuttuu, on 
asiakkaan ilmoitettava asiasta jätelautakunnalle tai Sammakkokangas Oy:lle. Muutos huomioidaan 
aluekeräyspisteen käyttömaksussa ilmoituspäivää seuraavan kuukauden alusta lähtien. 
  
 
Taulukko 6 Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttömaksut ja siivousmaksu. 

 ASUNTOTYYPPI 
€/vuosi 
alv 0 % 

€/vuosi 
alv 24 % 

VAKITUINEN ASUNTO 
1-2 henkeä 113,35 140,56 

3-4 henkeä 170,52 211,44 

5-6 henkeä 227,11 281,62 

7-8 henkeä 317,95 394,26 
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9-10 henkeä 397,95 493,46 

yli 10 henkeä 477,95 592,66 
VAPAA-AJAN ASUNTO 

 
Vapaa-ajan asuminen satunnaista ja ajoittuu lähinnä 
touko - syyskuun väliselle ajalle 

34,65 
 

42,97 
 

Vapaa-ajan asuminen satunnaista ja ympärivuotista 69,30 85,93 

ALUEKERÄYSPISTEEN SIIVOUSMAKSU Siivousmaksu €/h 
alv 0 % 

Siivousmaksu €/h 
alv 24 % 

Aluekeräyspisteen luvaton käyttö  
Aluekeräyspisteen luvattomasta käytöstä laskutetaan 
siivouksen osalta tuntihinta, lisäksi peritään maksu 
tuodusta ylimääräisestä jätteestä lisäsäkin tai 
irtojätteen mukaisesti. 

 55,00 68,20 

Aluekeräyspisteen biojätepalvelu on Pihtiputaan tai Viitasaaren vakituiselle tai vapaa-ajan käytössä oleville 
kiinteistöille vaihtoehtoinen palvelu omalle biojäteastialle tai kompostoinnille. Aluekeräyspisteen 
biojäteastian käyttö on mahdollinen vain taajaman pientaloille, alle 5 huoneiston kiinteistöille ja vapaa-
ajankiinteistöille.  

Taulukko 7. Aluekeräyspisteen biojäteastian käyttöoikeusmaksut. Nämä hinnat koskevat vain Pihtipudasta ja 
Viitasaarta.  

 ASUNTOTYYPPI 
€/vuosi 
alv 0 % 

€/vuosi 
alv 24 % 

VAKITUINEN ASUNTO  
€/vuosi 
alv 24 % 

Pientalo/0-4 huoneistoa 40,32 50,00 

VAPAA-AJAN ASUNTO  
Vapaa-ajan asuminen satunnaista ja ajoittuu lähinnä 
touko - syyskuun väliselle ajalle 20,16 25,00 

Vapaa-ajan asuminen ympärivuotista 40,32 50,00 
 

4 LAJITTELUASEMIEN JA JÄTEKESKUKSEN VASTAANOTTOMAKSUT 
 
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 lajitteluasemalle (ent. 
nimitys jäteasema). Tässä taksassa on määritelty sekä lajitteluasemien että jätekeskuksen 
vastaanottomaksut. Jäteverollisten jätteiden vastaanottohinnat sisältävät jäteveron.  
 
11 § 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. C-luokan puujäte luokitellaan rakennusjätteeksi. Tällaista puuta ovat ovet, ikkunoiden 
karmit, puiset huonekalut/kiintokalusteet, laminaatit ja parketti. Nämä kuormat tulee lajitella laadun 
mukaisesti pientuojien lajittelupihalla olevien ohjeiden mukaisesti. Puulle ja metallille on myös omat lavat ja 
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kartongille kontti. Mikäli jätteitä ei lajitella asianmukaisesti niille kuuluville lavoille, perimme 
vastaanottohinnan 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. 

 
Taulukko 8. Lajitteluasemien ja jätekeskuksen vastaanottomaksut perusmaksua maksaville asiakkaille 
(pientuojat). Ei koske yksityisen yrittäjän ylläpitämiä lajitteluasemia (Hankasalmi, Pihtipudas ja Viitasaari). 
Metalli, vaarallinen jäte ja sähkö- ja elektroniikkaromu ovat kaikille perusmaksua maksaville asiakkaille 
maksuttomia toimituspaikasta riippumatta. 

LAJITELTU KUORMA €/kpl tai €/m3  
alv 0 % 

€/kpl tai €/m3  
alv 24 % 

Lajittelemattomasta jätteestä veloitetaan maksu kaksinkertaisena. 
Sekalainen yhdyskunta- ja rakennusjäte   

pienerä korkeintaan 200 l 6,05 7,50 
Pienerä <1 m3 9,68 12,00 
Pienerä <2 m3 14,52 18,00 
Pienerä <3 m3 19,36 24,01 
Pienerä <4 m3 29,04 36,01 
Pienerä <5 m3 38,72 48,01 

Pienkuorma suurempi kuin 5 m3, enintään 7 m3, 
Kuorman minimiveloitus 6 m3 mukaan* 

 
38,72 

+9,68, jokaiselta 5m3 
ylittävältä kuutiolta  

 
48,01 

+12,00, jokaiselta 5m3 
ylittävältä kuutiolta 

Metalli, puhdas 0 0 
Puujäte, käsitelty ja käsittelemätön AB-laatu (ei kestopuuta 
kyllästettyä puuta) 

0 0 
Puutarhajäte (vastaanotto vain kampanjaviikoilla) 0 0 
Vaarallinen jäte 0 0 
Sähkö- ja elektroniikkaromu 0 0 

*Yli 5 m3 kuormasta tulee olla aina etukäteen yhteydessä yhtiön asiakaspalveluun  
 
Jätteen toimittamisessa lajitteluasemille tulee huomioida seuraavat seikat: 

 Suuret jäte-erät tulee toimittaa suoraan jätekeskukseen. Suurella erällä tarkoitetaan traktorin 
peräkärryllistä tai vastaavaa. Jätteenhaltijan tulee olla yhteydessä yhtiön asiakaspalveluun, mikäli 
lajitteluasemalle ollaan toimittamassa jätettä traktorilla tms. Jäte kerätään asemille lavoille ja 
kontteihin. 

 Asemilla vastaanotetaan vain korkeintaan pienkuormia alle 3m3 kesto-/kyllästettyä puuta 
kotitalouksilta. Kestopuu ei saa sisältää rautaosia tai saa olla laadultaan yrityksen kestopuuta 
(ratapölkyt, pylväät). Pienet ruuvit ja naulat ovat sallittuja. Maksimi pituus 1,5 m. Kuormasta 
veloitetaan yllä olevan taulukon mukaisesti kuormamaksu. Suuremmat kestopuukuormat, ratapölkyt 
ja pylväät tulee toimittaa Sammakkokankaan jätekeskukseen ja vastaanottomaksu muodostuu 
tonnikohtaisella hinnalla. Jätekeskuksen pientuojahinnoittelu noudattaa kestopuun osalta 
asemahinnoittelua.  

 AB puujäte on esimerkiksi puhdasta puuta, maalatua tai lakattua puuta. C puujäte on 
rakennusjätteeksi luokiteltavaa kierrätyspuuta, joka on esimerkiksi ovia, ikkunan karmeja, puisia 
huonekaluja/kiintokalusteita, purettua laminaattia tai parkettia. D puujäte on kestopuuta. 

 Mikäli toimitettavana on erikoisempi jäte-erä tai taksasta ei löydy käsittelyhintaa, tulee asiakkaan 
olla etukäteen yhteydessä jäteyhtiöön lajittelu- ja toimintaohjeiden varmistamiseksi. 

 Jätteitä vastaanotetaan vain lajitteluasemien aukioloaikoina. 
 Täysin ilmainen kuorma tarkoittaa vain sellaista jäte-erää, jossa kaikki jätteet ovat maksuttomia.  
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12 § 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 9. Punnitus- ja siirtoasiakirjamaksu. Ei koske yksityisomisteisia lajitteluasemia (Hankasalmi, 
Pihtipudas ja Viitasaari) 

PUNNITUSMAKSU €/krt 
alv 0 % 

€/krt 
alv 24 % 

Punnitusmaksu 10,00 12,40 
Punnitusmaksu ilman kuorman tuontia 12,00 14,88 

 
Mikäli jätekuorman sisältö ei vastaa ilmoitettua, peritään kuorman siirrosta jätekeskus alueella taulukon 13 
mukaisesti lisähintaa. Kuorman tarkastuksen ja sisällön toteamisen tekee jätteen vastaanottaja. Jätteentuoja 
huolehtii, että siirtoasiakirja on asianmukaisesti täytetty.  

Taulukko 10. Vastaanottomaksut kunnan vastuulla oleville jätteille, kun ne toimitetaan Sammakkokankaan 
ylläpitämiin toimipisteisiin. Sekajäte luokka 1 ja rakennusjäte luokka 1 ovat suoraan energiahyödynnykseen 
kelpaava jätettä, jonka palakoko ei vaadi esikäsittely (esimerkiksi pakkaavalla jäteautolla kerätty sekajäte, 
rakentamisen muovi, kartonki ja paperipitoinen jäte). Sekajäte luokkaan 2 ja rakennusjäte luokkaan 2 
kuuluvat jätteet, joita joudutaan murskaamaan tai muutoin lajittelemaan ennen käsittely (esimerkiksi 
huonekalut, isot mattorullat). Ei koske yksityisomisteisia lajitteluasemia (Hankasalmi, Pihtipudas ja Viitasaari). 

JÄTELAJI €/tn  
alv 0 % 

€/tn  
alv 24 % 

Sekajäte luokka 1 (suoraan energiaksi kelpaava) 119,00 147,56 
Sekajäte luokka 2 (esikäsittelyä/ lajittelua vaativa) 150,00 186,00 
Rakennusjäte luokka 1 (suoraan energiaksi kelpaava) 125,00 155,00 
Rakennusjäte luokka 2 (esikäsittelyä/ lajittelua vaativa) 150,00 186,00 
Eristevillat 100,00 124,00 
Bitumijäte  145,00 179,80 
Tasolasi (ikkuna- ja peililasi) 100,00 124,00 
Kipsijäte (kipsilevyt) 100,00 124,00 
Erityisjäte 145,00 179,80 
Asbestipitoinen jäte 145,00 179,80 
Lentotuhka  90,00 111,60 
Pohjatuhka 90,00 111,60 
Biojäte 80,00 99,20 
Jätevedenpuhdistamon ylijäämäliete 82,00 101,68 
Erotuskaivoliete 82,00 101,68 
Puujäte AB-laatu 25,00 31,00 
Puutarhajäte 25,00 31,00 
Kestopuu D-laatu Kyllästetty puu (ei sisällä 
metallia) ** 

55,00 68,20 

Kestopuu D-laatu Kyllästetty puu (sisältää metallia) 
*, ** 

220,00 272,80 

Metalli 0 0 
*Kuluttajilla olevat ratapölkyt ja puhelinpylväät hinnoitellaan tämän mukaisesti. Asumisessa syntyvän kesto-/ kyllästetyksi puun 
pienkuormaa suuremmat kuormat hinnoitellaan tonnikohtaisella vastaanottohinnalla. Kestopuu ei saa sisältää rautaosia. Pienet 
ruuvit ja naulat ovat sallittuja. Maksimi pituus 1,5 m. 
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** AB puujäte on esimerkiksi puhdasta puuta, maalattua tai lakattua puuta. C puujäte hinnoitellaan rakennusjätteen mukaisesti. D-
puujäte on kestopuuta. Vaihtolavakuormien osalta tulee esittää haitta-ainekartoitus. 

13 § 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 11. Vastaanottomaksut pilaantuneille maa-aineksille, kun se toimitetaan Sammakkokankaan 
ylläpitämiin toimipisteisiin.  

ÖLJYPITOISUUS mg/kg 
€/tn  

alv 0 % 
€/tn  

alv 24 % 
< 2500 12,50 15,50 
2501–5000 27,50 34,10 
5001–10 000  52,50 65,10 

 
 

14 § 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 12. Vastaanottomaksut kivi- ja maa-ainekselle, kun ne toimitetaan Sammakkokankaan ylläpitämiin 
toimipisteisiin.  

 KIVI- TAI MAA-AINES JA RAEKOKO €/tn 
alv 0 % 

€/tn 
alv 24 % 

Betoni alle 90 mm, ei sisällä metallia 7,00 8,68 
Betoni yli 90 mm, ei sisällä metallia  17,00 21,08 
Betoni yli 90 mm metallia joukossa  27,00 33,48 
Tiilijäte 5,00 6,20 
Puhdas ylijäämämaa * punnitusmaksu 
Asfaltti 5,00 6,20 
Keramiikka (wc -pöntöt, laatat, lavuaarit) 20,00 24,80 

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

 
 
15 § Muut hinnat  
 
Taulukko 13. Muut hinnat. 
  € 

alv 0 % 
€ 

alv 24 % 
Konetyön tuntihinta €/tn * 70,00 86,80 
Tuntihinta 35,00 43,40 
Avustaminen kuorman purussa €/lava  30,00 37,20 
Laskun korjaaminen laskutuksen jälkeen €/lasku 
(asiakkaan virheellisesti ilmoittamat tiedot tms.)  10,00  12,40 
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Laskutuslisä €/lasku  
(ei peritä, jos laskulla punnitusmaksu tai asiakkaalla ei ole ollut 
muuta vaihtoehto kuin paperilaskun vastaanotto) 

4,07  5,05 

Jäteauton pesu €/kerta 10,00  12,40 
Jäteauton pesu €/kk 45,00 55,80 

*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. 

6 VOIMAANTULO 
 
Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2022 alkaen. Samalla kumotaan jätelautakunnan aiemmin vahvistama 
jätemaksutaksa (voimassa 1.1.2021 alkaen) sekä Viitasaaren teknisen lautakunnan vahvistamat Viitasaaren 
kaupungin jätetaksa 23.4.2020 § 33 ja Pihtiputaan kunnan jätetaksa § 32 (voimaan 1.7.2020). Taksa astuu 
voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.


