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Yleistä saostus- ja umpisäiliölietteen käsittelytaksasta
1 § Jätetaksa jätemaksujen perusteena
Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla
katetaan sille lakisääteisten jätehuoltotehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla
katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu kunnallisen jätehuollon toteuttamisesta.
Jätemaksun perusteista määrätään jätehuoltoviranomaisen hyväksymässä jätetaksassa. Yksittäisten jätteen
haltijoiden jätemaksut määrätään taksan perusteella.

2 § Jätehuoltoviranomainen ja jäteyhtiö
Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti Savo-Pielisen jätelautakunta (jäljempänä
jätelautakunta).
Lakisääteiset kunnille kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö, Jätekukko Oy
(jäljempänä Jätekukko tai jäteyhtiö). Jätekukko toimii tehdyn osakassopimuksen mukaisesti omakustannusperiaatteella eli kaikki yhtiön kustannukset katetaan jätemaksuilla. Jäteyhtiö ei jaa osinkoa. Jätekukko hoitaa
jätelautakunnan lukuun saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksujen laskutuksen ja maksukertymien
seurannan. Jätemaksut on suoritettava jäteyhtiölle.

3 § Soveltamisalue ja -ala
Tätä taksaa sovelletaan Savo-Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueen kunnissa. Nämä kunnat ovat myös
Jätekukko Oy:n osakaskuntia. Kunnat ovat seuraavat: Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes,
Outokumpu, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto.
Taksaa sovelletaan jätelain 32 §:n ja 33 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvan
saostus- ja umpisäiliölietteen käsittelyyn. Taksaa sovelletaan, kun liete kuljetetaan kiinteistöltä käsiteltäväksi
kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle riippumatta siitä, onko kyseessä jätelautakunnan toimialueella vai sen
ulkopuolella oleva jätevedenpuhdistamo. Taksa ei koske lietteiden kuljetushintoja, joista
jätehuoltorekisteriin merkityt lietteenkuljetusyrittäjät päättävät itse.

4 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus
Kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu jätteen
haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.
Maksuvelvollisella on oikeus tehdä jätemaksusta jätelain 82 §:n mukaisesti muistutus 14 päivän kuluessa laskun
saamisesta jätelautakunnalle. Lasku on lain 83 §:n mukaisesti maksettava muutoksenhausta huolimatta. Jos
maksua muutoksenhaun johdosta alennetaan, palautetaan liikaa maksettu määrä korkoineen.
Jos jätemaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, erääntyneelle määrälle on suoritettava jätelain 83 §:n
mukaisesti korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta. Maksukehotuksista veloitetaan
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perintälain (laki saatavien perinnästä, 513/1999) mukaiset perintäkulut. Jätemaksu on ulosottokelpoinen ilman
erillistä päätöstä tai tuomiota.

Jätevesilietteden käsittelymaksut
5 § Käsittelymaksut perusteineen
Jätevesilietteen käsittelymaksu koostuu kuntien vesihuoltolaitosten vastaanottohinnasta sekä Jätekukon
rekisterin hoidon ja laskutuksen osuudesta. Kuntien vesihuoltolaitosten vastaanottohinnalla katetaan
lietteiden vastaanoton ja puhdistamokäsittelyn kustannuksia. Jätekukon osuudella katetaan sille keskitetystä
rekisterin hoidosta ja lietelaskutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Eri lietelaaduille eli saostussäiliölietteelle
ja umpisäiliölietteelle on omat hinnat, sillä niiden ominaisuudet ja tämän vuoksi myös käsittelykustannukset
poikkeavat toisistaan.

Taulukko 1. Saostus- ja umpisäiliölietteen käsittelymaksut
Lietteen laatu

Kunnan
vesihuoltolaitoksen osuus
€/m3 (alv 0 %)

Laskutuksen ja
rekisterin
hoidon osuus
€ /m3 (alv 0%)

Käsittely
yhteensä
€/m3
(alv 0 %)

Käsittely
yhteensä
€/m3
(alv 24 %)

Saostussäiliöliete

12,05

2,10

14,15

17,55

Umpisäiliöliete

3,47

1,05

4,52

5,60

Voimaantulo
6 § Voimaantulo ja voimassaolo
Tämä saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa tulee voimaan 1.1.2020. Taksa astuu voimaan, vaikka
sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Taksa on voimassa toistaiseksi, kunnes eri
päätöksellä toisin määrätään. Tämä taksa kumoaa voimaantullessaan jätelautakunnan aiemmin hyväksymän saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksan.
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