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SIMON KUNTA   
 
JÄTEHUOLTOTAKSA 
 
Kunnanvaltuuston 31.01.2011 hyväksymä 
 
Voimaantulopäivä   1.3.2011    
Ekomaksun voimaantulopäivä 1.1.2010  
 
  Jätteiden käsittelystä kunta perii jätehuolto-

laissa tarkoitettua käsittelymaksua tämän tak-
san mukaisesti. Käsittelymaksu sisältää val-
tiolle tilitettävän jäteveron. 

 
  Käsittelymaksun on velvollinen maksamaan se, 

joka tuo jätteen yleiselle jätteiden käsitte-
lypaikalle, tai kiinteistön haltija silloin, 
kun jätteen tuojana on jätehuoltolain 13 §:n 2 
momentin tarkoittama alan yrittäjä ja kiin-
teistön haltijasta, jonka kiinteistöltä jät-
teet on tuotu, esitetään käsittelymaksun mak-
suunpanon kannalta riittävä selvitys. 

 
  Käsittelymaksun määräämisen perusteena on jät-

teen laji, laatu ja määrä. Käsittelymaksu mää-
rätään kuorman tilavuuden mukaan ja järjeste-
tyssä jätteenkuljetuksessa kiinteistön omista-
jan tai haltijan käyttämän astiatilavuuden mu-
kaan. Käsittelymaksuun lisätään vielä valtion 
perimä jätevero. 
 

  Käsittelymaksu  eri jätelajeilta  on; 
 

1 yhdyskuntajäte,  joka kuljetetaan pu-  
ristinlaittein varustetussa jäteautossa  
 
< 240 l astia/l säkki  2,75 €/kpl  
241 - 400 l astia   5,20 €/kpl 
401 - 600 l astia    7,00 €/kpl 
4 m3      astia      40,20 €/kpl 
6 m3      astia        60,30 €/kpl 
8 m3      astia         91,10 €/kpl 
 
Syväkeräysastiat : 
 
SS3000          48,65 €/kpl 
SS4000          62,65 €/kpl 
SS5000          73,50 €/kpl 
 
1.1 saaressa oleville  vapaa-ajan 
    asunnoille vuosimaksu       54,90 €/v 
 
Keräyspisteinä toimii satamissa olevat jäteas-
tiat. 
 
 
2 yhdyskuntajäte, joka kuljetetaan jättei- 
denkeräilyastiana käytettävässä siirtolava- 
säiliössä tai avolavalla  12,00 €/m3 



 2 
 
3 yhdyskuntajäte , joka kuljetetaan muulla 
kuin kohdassa 1 tai 2 mainitulla tavalla 
esim. peräkärry    13,00 €/m3  
       
 
4 hydraulisesti  pakatut  suursäiliöt,(L/4), 
   38,00 €/m3 
 
5 yhdyskuntajätteeksi  katsottava teollisuuden 
  ja rakennustoiminnan jäte,   
      -  lajittelematon  47,00 €/m3 
      -  lajiteltu      41,00 €/m3 
 
6 erityisjäte , kuten teuras- ja asbestijäte  

   84,00 €/m3    
 
7  öljyinen maa-aines    40,00 €/m3 
  
8   sakokaivoliete    25,00 €/m3 
 
9  ylijäämämaa 
-  kannot, kivet ja raivausmaa 20,00 €/m3 
-  puhdas maa- ja kiviaines (peittomaa)0 € 
 
10 kotitalouksien ongelmajätteet  (lääkkeet,  
   paristot, loisteputket, pienet  öljyerät 
   yms.) ei maksua. 
 
11  pienin kaatopaikalla määrättävä käteis- 
   maksu on           15,00 €/erä  
   laskuttamalla peritään 17,00 €/erä  
 
12 jäteaseman aukaisu aukioloajan ulkopuolella 
   42,00 €/kerta.        
 
Maksu määrätään sen jätelajin perusteella, jota 
kuorma pääasiallisesti sisältää.Kuorman tila-
vuutena pidetään edellä 1 momentin 1,2,4 ja 8 
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa säiliön ni-
mellistilavuutta ja muissa tapauksissa kuorman 
keskimääräisten ulkomittojen mukaan laskettua 
tilavuutta. 
 
Jos säiliössä tai muussa kuormassa on jätettä 
olennaisesti vähemmän kuin mitä sen nimellis-
tilavuus edellyttää ja mitä yleisesti säiliötä 
käytettäessä tai muutoin kuormattaessa noudate-
taan, on jätteen määrä arvioitava  
 
  

6  §   Ekomaksu = (vuosimaksu ) 
 
omakotitalo , huoneistokohtainen  29,30 €/huo-
neisto  
rivitalot , huoneistokohtainen    22,00 €/huo-
neisto 
kerrostalot , huoneistokohtainen  22,00 €/huo-
neisto  
vapaa-ajan asunto ,   14,70 € 
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Ekomaksulla katetaan aluekeräyspaikkojen perus-
tamisesta ja hoidosta sekä jätteen kuljetukses-
ta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset ja 
ongelmajätteiden vastaanotosta aiheutuvat kus-
tannukset. 


