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Yleistä taksasta ja maksuista 

1 § Jätetaksa jätemaksujen perusteena 

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla 
katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, 
joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely, palveluneuvonta ja 
viestintä, jätehuollon kehittäminen sekä investointeihin varautuminen). Jätemaksuilla katetaan myös laki-
sääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.  

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan 
perusteella. Jätemaksun on jätelain mukaisesti vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja 
mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusija-
järjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. 

2 § Jätehuoltoviranomainen ja jäteyhtiö 

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviran-
omaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti Savo-Pielisen jätelautakunta (jäljempänä jäte-
lautakunta).  

Lakisääteiset kunnille kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö, Jätekukko Oy 
(jäljempänä Jätekukko tai jäteyhtiö). Jätekukko toimii tehdyn osakassopimuksen mukaisesti omakustannus-
periaatteella eli kaikki yhtiön kustannukset katetaan jätemaksuilla. Jäteyhtiö ei jaa osinkoa. Jätekukko hoitaa 
jätelautakunnan lukuun jätemaksujen 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 
Jätekukon osakaskuntia. Kunnat ovat seuraavat:  Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, 
Outokumpu, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto.  

Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan 
jätteeseen, pl. saostus- ja umpisäiliölietteeseen (jätevesilietteiden käsittelylle on oma taksa). Näitä jätteitä 
ovat seuraavat: 

- 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 kanssa; 
- muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä em. jätteiden kanssa alueellisessa jätteiden 

keräysjärjestelmässä. 

 
Jätelain 33 §:n mukainen kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa ei sisälly tähän taksaan, vaan on 
tästä erillinen. 
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4 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus 

Kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu jätteen 
haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää. Asumisessa syntyvien jätteiden osalta maksu määrätään 
kaikille niille asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen haltijoille, joiden kiinteistö on käytettävissä asumiseen tai 
vapaa-ajan asumiseen. 

Jätelautakunta voi jätelain 81 §:n mukaisesti kohtuullistaa jätemaksua, mikäli jätetaksan mukaista maksua 
on pidettävä kohtuuttoman suurena. Maksun kohtuullistaminen on harkinnanvaraisesti mahdollista, mikäli 
asuin- tai vapaa-ajan kiinteistön käytölle on todisteelliset esteet. Jätemaksu voidaan poistaa kokonaan, jos 
kyseessä on asuinkelvoton kiinteistö ja tästä annetaan jätelautakunnalle todisteellinen selvitys. Jätemaksut 
on kuitenkin maksettava siihen saakka kuin jätehuoltopalvelut on kiinteistölle tarjottu.   

Muutosta jätemaksuun on haettava jätelautakunnalta ennen jätemaksun laskuttamista taikka jätelain 82 §:n 
mukaisesti tekemällä muistutus jätemaksusta 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Lasku on lain 83 §:n 
mukaisesti maksettava muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua muutoksenhaun johdosta alennetaan tai 
se poistetaan, 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 perintälain (laki saatavien perinnästä, 513/1999) mukaiset perintäkulut. Jätemaksu on 
ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä tai tuomiota. 

5 § Taksan rakenne 

Taksa on rakenteeltaan kaksiosainen eli asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen jätemaksut muodostuvat 1) 
perusmaksusta ja 2) järjestetyn jätehuollon maksusta. Järjestetyn jätehuollon maksu on maksu jäteastioiden 
tyhjennyksistä, maksu aluekeräyspisteen käytöstä taikka maksu korttelikeräyksen eli asuntoaluekohtaisen 
jätteenkeräyspisteen käytöstä. Tarpeen mukaan määräytyy myös lisäpalvelumaksut.  Lisäksi taksassa on 
määritelty erikseen pienkuormien vastaanottohinnat lajitteluasemilla. 

Perusmaksu 

6 § Perusmaksun perusteet ja määräytyminen 

Jätelain 78 §:n mukaan jätemaksu, jolla katetaan jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista 
jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset, voidaan periä erillisenä perus-
maksuna. Perusmaksulla voidaan kattaa myös vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisten vastaan-
ottopaikkojen perustamisesta ja ylläpidosta jäteyhtiölle aiheutuvat kustannukset.  

Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen maksu. Perusmaksun 
maksuvelvollisuus on sillä, joka on hallinnut kiinteistöä vuoden ensimmäisenä päivänä. Vakituisen asunnon 
perusmaksut määrätään kaikille kiinteistöille, joilla on yksi tai useampia asuinhuoneistoja (riippumatta siitä, 
mitä muita tiloja kiinteistöllä on) sekä kaikille asuntoloille ja muille kiinteistöille, joita käytetään vakituiseen 
tai tilapäiseen asumiseen. Vapaa-ajan asunnon perusmaksu määrätään kaikille vapaa-ajan asunnoille ja loma-
huoneistoille. Vapaa-ajan asunnon perusmaksu määrätään myös vuokrattaville lomamökeille, lomaosakkeille 
sekä loma-, lepo- ja virkistyskodeille. 
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Perusmaksun suuruuteen vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus (vakituinen asuminen tai vapaa-ajan 
asuminen) sekä vakituisilla asunnoilla myös jätteiden lajitteluaktiivisuus (biojätteen erilliskeräys tai 
kompostointi). Perusmaksu määräytyy sen mukaan, mikä rakennuksen käyttötarkoitus on vuoden 
ensimmäisenä päivänä (vakituinen/tilapäinen asuminen tai vapaa-ajan asuminen). Yhden tai kahden asunnon 
taloille, joilla ei ole enää vakituisia asukkaita, määräytyy vapaa-ajan asunnon perusmaksut. Asiakkaan on 
ilmoitettava käyttötarkoituksen muutoksista jätelautakunnalle tai jäteyhtiölle, jotta tieto voidaan merkitä 
jätehuollon asiakasrekisteriin. Käyttötarkoituksen muutokset otetaan huomioon ilmoitusta seuraavan 
vuoden alusta lähtien.  

7 § Perusmaksun muodostuminen 

Perusmaksu koostuu kahdesta osasta: 1) perusosasta ja 2) jätelautakuntaosasta. 

Perusosalla jäteyhtiö kattaa yleisestä jätehuollon palveluverkoston ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia. Sillä 
katetaan seuraavia jätehuoltopalveluja, jotka ovat kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen käytössä: 
lajitteluasemien infra (rakenteet ja ylläpito), vaarallisten jätteiden jätehuolto ja Rinki-ekopisteverkostoa 
täydentävät ekopisteet. Vaarallisten jätteiden vastaanotto ja hyötyjätteiden keräys ekopisteissä ovat 
perusmaksulla ainoastaan kotitalouksien käytössä. Perusmaksulla katetaan edellä mainittujen palvelujen 
lisäksi myös jäteneuvonta ja -valistus. 

Jätelautakuntaosalla katetaan yhteisen jätehuoltoviranomaisen eli jätelautakunnan ja sen alaisuudessa 
toimivien jätehuollon viranomaispalvelujen kustannukset.  

Taulukko 1. Perusmaksut 

Asunnon tyyppi Hinta € / vuosi  
(alv 0 %) 

Hinta € / vuosi 
(alv 24 %) 

Vakituinen asunto, biojäte sekajätteeseen 35,28 43,75 

Vakituinen asunto, biojäte lajitellaan* 17,94 22,25 

Vapaa-ajan asunto tai lomahuoneisto 10,89 13,50 

* Vakituisen asunnon pienempi perusmaksu edellyttää biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia, josta on tehty 
kompostointi-ilmoitus jäteyhtiölle vähintään kuukautta ennen perusmaksun laskutusta. Kompostointi-ilmoituksen on 
oltava voimassa, muutoin määrätään korkeampi perusmaksu. 

Järjestetyn jätehuollon maksut 

8 § Jäteastioiden tyhjennysmaksut 

Jäteastian tyhjennysmaksu on maksu kiinteistökohtaisen tai kiinteistöjen yhteisen jäteastian tyhjennyksestä. 
Jätelain 79 §:n mukaisesti kunnan jätemaksun perusteita ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. 
Perusteina voidaan lisäksi ottaa huomioon jätteen keräys- ja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalueella, sekä 
kunnan keräysvälineiden käyttö. Tällä perusteella eri jätelajeilla on eri tyhjennyshinnat ja jäteastioiden 
tyhjennysmaksut määräytyvät pääosin tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän 
perusteella. Tyhjennykset tehdään jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatun, jätehuoltomääräysten mukaisen 
tyhjennysrytmin mukaisesti ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä tai tyhjennysyrityksistä.  
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Sekajätteen tyhjennyshinta muodostuu kuljetus- ja käsittelyosasta. Koko jätelautakunnan toimialueella on 
sama käsittelyosa. Käsittelyosassa on huomioitu kunkin astiatyypin keskimääräinen täyttöaste ja tilaavuus-
paino. Sekajätteen käsittelyosaan on sisällytetty sekajätteen käsittelykustannusten lisäksi jäteyhtiön asiakas-
palvelun, palvelutuotannon, hallinnon, toimitilojen ja tietojärjestelmien kustannuksia. Lisäksi sekajätteen 
käsittelyosalla katetaan biojätteen käsittelyn kustannukset. Biojätteen, kartonki-, muovi- ja lasipakkausten 
sekä metallin tyhjennyshinnat asiakkaille muodostuvat pelkästä kuljetusosasta, eikä näillä hinnoilla kateta 
jäteyhtiön kiinteitä kustannuksia. Sekajäteastian tyhjennys on näin ollen hyötyjätteiden tyhjennyksiä 
kalliimpaa, millä ohjataan sekä sekajätteen synnyn vähentämiseen että hyötyjätteiden lajitteluun. 

Jätelautakunnan alueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli jäteyhtiö on kilpailuttanut 
kuljetukset keskitetysti. Kuljetusosa määritetään alueittain siten, että jäteastioiden tyhjennyshinnoissa on 
kaksi aluetta: 1) Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki ja 2) muut kunnat. Kuljetusosa perustuu kilpailutuksen 
urakkahintoihin. Koska kilpailutuksen perusteella Kuopion, Siilinjärven ja Pieksämäen kuljetukset ovat muita 
kuntia halvempia, on niissä voimassa osin muista kunnista poikkeavat jäteastioiden tyhjennyshinnat.  

Kiinteistön käyttöön toimitetun jäteastian (140–660 litraa) hankinta- ja toimituskustannukset sisältyvät 
jäteastian tyhjennyshinnan kuljetusosaan, kun kyseessä on jätehuoltoon liittyvälle kiinteistölle toimitettava 
uusi jäteastia tai lisäjäteastia, kun jäteastia tulee jätehuoltomääräysten mukaiseen säännölliseen 
tyhjennykseen taikka tyhjennyksessä rikkoutuneen jäteastian tilalle tuotava jäteastia. Samoin jätehuollon 
palvelutason mukaiset jäteastiapesut sisältyvät kuljetusosaan. 

Taksan mukaisia sekajätteen tyhjennysmaksuja noudatetaan jätelautakunnan päättämällä sekajätteen 
kiinteistöittäisellä kuljetusalueella (alue kartalla: http://karttapalvelu.kuopio.fi/link/pRvGU). Sekajäteastia 
voidaan tyhjentää myös tämän alueen ulkopuolella taksan mukaisella poikkeamamaksulla, jos jätteenkeräys-
paikka on jätehuoltomääräysten mukainen. Hyötyjätteitä eli biojätettä, kartonki-, muovi- ja lasipakkauksia 
sekä metallia kerätään taksan mukaisilla maksuilla jätelautakunnan hyväksymällä hyötyjätteiden 
kiinteistöittäisellä kuljetusalueella (alue kartalla: http://karttapalvelu.kuopio.fi/link/pRX2W).  

Jäteastian tyhjennysmaksua ei veloiteta, jos jäteastia on jäteyhtiön tai sen kuljetusurakoitsijan laimin-
lyönnistä johtuen jäänyt kokonaan tyhjentämättä, eikä jäteastiaa saada tyhjennettyä ennen seuraavaa 
normaalin tyhjennysvälin mukaista tyhjennyskertaa. Kiinteistön haltijan tai kimpassa yhteyshenkilön tulee 
ilmoittaa laiminlyönnistä jäteyhtiölle ennen seuraavaa tyhjennysrytmin mukaista jäteastian tyhjennystä, 
kuitenkin enintään neljän viikon kuluessa. 

Jäteyhtiön tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota seuraavia: 
- jäteastia on ollut liian painavaksi täytetty tai jäteastiaan on laitettu sellaisia jätteitä, joita ei saa 

voimassa olevan lainsäädännön tai jätehuoltomääräysten perusteella kyseiseen astiaan laittaa; 
- yksityistie tai jäteastialle johtava kiinteistön pihatie on niin huonokuntoinen, ettei sitä ole 

turvallista ajaa jäteautolla; 
- tiellä tai jätteiden keräyspaikalla on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennykset estäviä 

kulkuesteitä tai irrallaan olevia eläimiä; 
- jäteastiaa ei jäätymisen tms. syyn vuoksi saada tavanomaisin toimenpitein tyhjennettyä. 

Mikäli tyhjennys jää tekemättä edellä mainittujen kiinteistöllä vallinneiden olosuhteiden vuoksi, määrätään 
jätetaksan mukainen hukkanoutomaksu. 

Jäteyhtiön tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota myöskään sitä, ettei jäteastiaa löydetä 
esimerkiksi siksi, että se on poistettu tyhjennyspaikalta. Mikäli tyhjennys jää tekemättä tästä syystä, 
määrätään kiinteistölle jäteastian tyhjennysmaksut niin kuin tyhjennykset olisi tehty. Samoin tyhjennys-
maksu määrätään, vaikka jäteastia olisi tyhjennysajankohtana tyhjä. Jätteenkuljettajan tyhjäksi luokittelemaa 
jäteastiaa ei ole tarvetta koneellisesti kuormata. 

http://karttapalvelu.kuopio.fi/link/pRvGU
http://karttapalvelu.kuopio.fi/link/pRX2W
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Taulukko 2. Sekajätteen tyhjennyshinnat / Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki 

Sekajäte energiahyötykäyttöön Kuljetus (€) Käsittely (€) Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0 %) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24 %) 

astia 140 litraa 2,47 1,32 3,79  4,70  

astia 240 litraa 2,47 2,26 4,73  5,87  

astia 360 litraa 2,47 3,39 5,86  7,27  

astia 660 litraa 2,47 5,80 8,27  10,25  

astia 800 litraa 2,47 7,79 10,26  12,72  

syvä- tai pintasäiliö 0,3 m3  21,72 3,39 25,11  31,14  

syvä- tai pintasäiliö 0,5 m3  21,72 5,64 27,36  33,93  

syvä- tai pintasäiliö 0,8 m3  21,72 9,04 30,76  38,14  

syvä- tai pintasäiliö 1,3 m3  21,72 14,68 36,40  45,14  

syvä- tai pintasäiliö 1,5 m3  21,72 16,94 38,66  47,94  

syvä- tai pintasäiliö 3,0 m3   21,72 33,90 55,62  68,97  

syvä- tai pintasäiliö 5,0 m3 21,72 56,50 78,22  96,99  

irtojäte m3 (min. 0,3 m3) 16,66 11,30 27,96  34,67  

lisäsäkki alle 200 l 2,47 2,26 4,73  5,87  

Jos syvä- tai pintasäiliön tilavuus poikkeaa em. taulukon tilavuuksista, on kuljetushinta sama, mutta käsittelyhinta on 
11,30 euroa / m3 (alv 0 %). 

Taulukko 3. Biojätteen tyhjennyshinnat / Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki 

Biojäte Kuljetus (€) Käsittely (€) 
Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0 %) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24 %) 

astia maks. 240 litraa 3,98 (sekajäte-
hinnassa) 

3,98 4,94 

syvä- tai pintasäiliö 0,3 m3   20,09 24,91 

syvä- tai pintasäiliö 0,5 m3   21,83 27,07 

syvä- tai pintasäiliö 0,8 m3   24,43 30,29 

syvä- tai pintasäiliö 1,3 m3   28,76 35,66 

irtojäte m3 (min. 0,3 3)   51,04 63,29 
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Taulukko 4. Pahvi- ja kartonkipakkausten tyhjennysmaksut / Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki 

Pahvi- ja kartonkipakkaukset Kuljetus (€) Käsittely (€) Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0 %) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24 %) 

jäteastia maks. 800 litraa 3,98   0,00      3,98 4,94 

pahvirullakko   4,86    0,00      4,86 6,03 

syvä- tai pintasäiliö maks. 5 m3 21,72 0,00      21,72 26,93 

irtojäte m3 (min. 0,3 m3) 10,04   0,00      10,04 12,45 

 
Taulukko 5. Muovipakkausten tyhjennysmaksut / Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki 

Muovipakkaukset Kuljetus (€) Käsittely (€) Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0 %) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24 %) 

jäteastia maks. 800 litraa 3,98   0,00      3,98 4,94 

syvä- tai pintasäiliö maks. 5 m3 21,72 0,00      21,72 26,93 

irtojäte m3 (min. 0,3 m3) 10,04   0,00      10,04 12,45 

 
Taulukko 6. Lasipakkausten tyhjennysmaksut / Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki 

Lasipakkaukset Kuljetus (€) Käsittely (€) Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0 %) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24 %) 

jäteastia maks. 360 litraa 3,98   0,00      3,98 4,94 

syvä- tai pintasäiliö maks. 3 m3 21,72 0,00      21,72 26,93 

irtojäte m3 (min. 0,3 m3) 10,04   0,00      10,04 12,45 

 

Taulukko 7. Metallin tyhjennysmaksut / Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki 

Metalli Kuljetus (€) Käsittely (€) Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0 %) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24 %) 

jäteastia maks. 660 litraa 3,98   0,00      3,98 4,94 

syvä- tai pintasäiliö maks. 5 m3 21,72 0,00      21,72 26,93 

irtojäte m3 (min. 0,3 m3) 10,04   0,00      10,04 12,45 

 

Keräysvälineen koon poiketessa taulukoissa esitetyistä, hinta määräytyy siten, että jos keräysväline on yli 10 % 
hinnaston nimellistilavuutta suurempi, noudatetaan seuraavaksi suuremman keräysvälineen hintaa. Aina peritään 
vähintään pienimmän keräysvälineen tyhjennyshinta. Syvä- ja pintasäiliöille asetettuja tyhjennyshintoja sovelletaan 
kaikkiin nostoperusteisiin keräysvälineisiin, joiden käytön Jätekukko on hyväksynyt.  
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Taulukko 8. Sekajätteen tyhjennysmaksut / Juuka, Kaavi, Konnevesi, Lieksa, Nurmes, 
Outokumpu, Rautalampi, Rautavaara, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto 

Sekajäte energiahyötykäyttöön Kuljetus (€) Käsittely (€) Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0 %) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24 %) 

astia 140 litraa 3,69 1,32 5,01  6,21  

astia 240 litraa 3,69 2,26 5,95  7,38  

astia 360 litraa 3,69 3,39 7,08  8,78  

astia 660 litraa 3,69 5,80 9,49  11,77  

astia 800 litraa 3,69 7,79 11,48  14,24  

syvä- tai pintasäiliö 0,3 m3  30,69 3,39 34,08  42,26  

syvä- tai pintasäiliö 0,5 m3  30,69 5,64 36,33  45,05  

syvä- tai pintasäiliö 0,8 m3  30,69 9,04 39,73  49,27  

syvä- tai pintasäiliö 1,3 m3  30,69 14,68 45,37  56,26  

syvä- tai pintasäiliö 1,5 m3  30,69 16,94 47,63  59,06  

syvä- tai pintasäiliö 3,0 m3   30,69 33,90 64,59  80,09  

syvä- tai pintasäiliö 5,0 m3 30,69 56,50 87,19  108,12  

irtojäte m3 (min. 0,3 m3) 19,70 11,30 31,00  38,44  

lisäsäkki alle 200 l 3,69 2,26 5,95  7,38  

Jos syvä- tai pintasäiliön tilavuus poikkeaa em. taulukon tilavuuksista, on kuljetushinta sama, mutta käsittelyhinta on 
11,30 euroa / m3 (alv 0 %). 

 

Taulukko 9. Biojätteen tyhjennysmaksut / Juuka, Kaavi, Konnevesi, Lieksa, Nurmes, Outokumpu, 
Rautalampi, Rautavaara, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto 

Biojäte Kuljetus (€) Käsittely (€) 
Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0 %) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24 %) 

astia maks. 240 litraa 4,60 (sekajäte-
hinnassa) 

4,60 5,70 

syvä- tai pintasäiliö 0,3 m3   23,23 28,81 

syvä- tai pintasäiliö 0,5 m3   25,24 31,30 

syvä- tai pintasäiliö 0,8 m3   28,25 35,03 

syvä- tai pintasäiliö 1,3 m3   33,26 41,24 

irtojäte m3 (min. 0,3 3)   53,43 66,25 
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Taulukko 10. Pahvi- ja kartonkipakkausten tyhjennysmaksut / Juuka, Kaavi, Konnevesi, Lieksa, 
Nurmes, Outokumpu, Rautalampi, Rautavaara, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto 

Pahvi- ja kartonkipakkaukset Kuljetus (€) Käsittely (€) Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0 %) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24 %) 

jäteastia maks. 800 litraa 4,60            0,00      4,60 5,70 

pahvirullakko   6,28    0,00      6,28 7,79 

syvä- tai pintasäiliö maks. 5 m3 30,69       0,00      30,69 38,06 

irtojäte m3 (min. 0,3 m3) 12,43       0,00      12,43 15,41 

 

Taulukko 11. Muovipakkausten tyhjennysmaksut / Juuka, Kaavi, Konnevesi, Lieksa, Nurmes, 
Outokumpu, Rautalampi, Rautavaara, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto 

Muovipakkaukset Kuljetus (€) Käsittely (€) Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0 %) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24 %) 

jäteastia maks. 800 litraa 4,60            0,00      4,60 5,70 

syvä- tai pintasäiliö maks. 5 m3 30,69       0,00      30,69 38,06 

irtojäte m3 (min. 0,3 m3) 12,43       0,00      12,43 15,41 

 

Taulukko 12. Lasipakkausten tyhjennysmaksut / Juuka, Kaavi, Konnevesi, Lieksa, Nurmes, 
Outokumpu, Rautalampi, Rautavaara, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto 

Lasipakkaukset Kuljetus (€) Käsittely (€) Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0 %) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24 %) 

jäteastia maks. 360 litraa 4,60            0,00      4,60 5,70 

syvä- tai pintasäiliö maks. 3 m3 30,69       0,00      30,69 38,06 

irtojäte m3 (min. 0,3 m3) 12,43       0,00      12,43 15,41 

 

Taulukko 13. Metallin tyhjennysmaksut / Juuka, Kaavi, Konnevesi, Lieksa, Nurmes, Outokumpu, 
Rautalampi, Rautavaara, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto 

Metalli Kuljetus (€) Käsittely (€) Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0 %) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24 %) 

jäteastia maks. 660 litraa 4,60            0,00      4,60 5,70 

syvä- tai pintasäiliö maks. 5 m3 30,69       0,00      30,69 38,06 

irtojäte m3 (min. 0,3 m3) 12,43       0,00      12,43 15,41 

Keräysvälineen koon poiketessa taulukoissa esitetyistä, hinta määräytyy siten, että jos keräysväline on yli 10 % 
hinnaston nimellistilavuutta suurempi, noudatetaan seuraavaksi suuremman keräysvälineen hintaa. Aina peritään 
vähintään pienimmän keräysvälineen tyhjennyshinta. Syvä- ja pintasäiliöille asetettuja tyhjennyshintoja sovelletaan 
kaikkiin nostoperusteisiin keräysvälineisiin, joiden käytön Jätekukko on hyväksynyt. 
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9 § Maksut lisäpalveluista 

Jäteastian tyhjennysmaksujen lisäksi määrätään lisämaksu mm. tilanteissa, joissa keräyspaikasta aiheutuu 
jäteyhtiölle lisäkustannuksia taikka asiakas on tilannut lisäpalvelun. 

Lisäpalvelu 
Hinta €  

(alv 0 %) 
Hinta €  

(alv 24 %) 

Säkin asennus, €/säkki    

Lisämaksu siitä, että biojäteastiaan asennetaan suojasäkki (sis. säkin ja asennuksen). 
Lisämaksu siitä, että sekajäteastiaan (max 240 l) asennetaan suojasäkki (sis. säkin ja asennuksen). 

1,18 1,46 

Poikkeamamaksu, €/alkava 500 metriä  

Lisämaksu normaalia hankalammista kuljetusolosuhteista, kun jäteautolla ajetaan jätelautakunnan 
määrittämän sekajätteen kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen ulkopuolelle. Lisämaksu peritään 
myös silloin, kun jäteautolla ajetaan jätehuoltomääräyksistä poikkeavaan keräyspaikkaan, kuten 
omakotitalon pihaan (pihatie). Poikkeaminen voidaan tehdä vain, jos jäteautolla voidaan liikennöidä 
keräyspaikkaan esteettömästi ja turvallisesti. Poikkeamamatka mitataan yhteen suuntaan. 

0,59 0,73 

Siirtomaksu, €/alkava 10 metriä 

Lisämaksu siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai -säkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon yli 10 
metriä, jos siirto on mahdollista tehdä. Matka mitataan yhteen suuntaan. 

1,18 1,46 

Astian sisäpintojen pesu, €/astia   

Lisämaksu siitä, että jäteastian sisäpinnat pestään tilauksesta pesureitin yhteydessä (sisältää pesun ja 
ylimääräisen tyhjennyksen). Pesureitin yhteydessä pestään veloituksetta biojäteastiat kahdesti 
vuodessa sekä kaikki taajamissa sijaitsevat useamman kuin kahden talouden ja yhteisöjen käytössä 
olevat sekajäte-, kartonki-, lasi-, metalli- ja muoviastiat. 

9,68 12,00 

Astian sisä- ja ulkopintojen pesu, €/astia 

Lisämaksu siitä, että jäteastian sisä- ja ulkopinnat pestään tilauksesta pesureitin yhteydessä (sisältää 
pesun ja ylimääräisen tyhjennyksen). Pesureitin ulkopuolella astiat vaihdetaan asiakkaan pyynnöstä 
puhtaisiin astioihin, vaihdon yhteydessä veloitetaan myös jäteastian toimitus -/vaihtomaksu. 

12,90 16,00 

Tuntiveloitus, €/tunti   

Lisämaksu siitä, että yleisestä keräyspisteestä siivotaan siihen kuulumatonta jätettä (käytetty aika 
laskutetaan viiden minuutin tarkkuudella, kuitenkin aina vähintään 15 minuuttia), lisäksi jäte laskutetaan 
erikseen. Maksu määrätään sille, joka on tuonut jätettä pisteeseen. 

Lisämaksu siitä, että tilaus ei sovi ajoreitille, vaan se ajetaan erillisenä kuljetuksena. Lisämaksu 
veloitetaan myös, jos jätteenkuljettajan joutuu odottamaan jätteenkeräyspaikkaan pääsyä, kuten lukon 
avaamista tai noutamaan lukitun kohteen avaimen toisaalta ennen kohteeseen menoa. Em. järjestelyistä 
on sovittava jäteyhtiön kanssa. Käytetty aika laskutetaan viiden minuutin tarkkuudella. 

Tuntiveloituksen lauantailisä on 100 % ja sunnuntailisä 200 %.       
 
                         

91,13 113,00 
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Lisäpalvelu 
Hinta €  

(alv 0 %) 
Hinta €  

(alv 24 %) 

Jätehuoltomääräyksistä poikkeavat keräysjärjestelyt, €/tyhjennys 

Lisämaksu, jos keräysväline tai keräyspaikka poikkeaa jätehuoltomääräyksistä, mm. pyörätön jäteastia, 
ylipainava jäteastia, sarjoittamaton jätehuoltoavain, puuttuva tai puutteellinen jätekatos (jos 
määräykset edellyttävät katoksen). Lisämaksulla kompensoidaan keräyspaikan puutteiden aiheuttamaa 
haittaa jätteenkuljetukselle, mutta maksu ei oikeuta puutteiden korjaamatta jättämistä. 

Lisämaksu veloitetaan myös silloin, kun jäteastia(t) on tyhjennettävä asiakkaan pyynnöstä tietyllä 
rajatulla aikavälillä, joka on suppeampi kuin jätehuoltomääräysten mahdollistama kuormausaika. 
Asiasta on sovittava etukäteen jäteyhtiön kanssa. Aina jäteastiatyhjennyksiä ei ole mahdollista tehdä 
tiettyinä asiakkaan haluamina rajattuina kellonaikoina. 

5,24 6,50 

Hukkanouto 

Lisämaksu siitä, että keräysvälineen tyhjennys on estynyt (auto edessä, portti lukossa, tien kunto jne). 
Tyhjennystä käydään taajamassa yrittämässä kaksi kertaa. Jos jäteastia ei ole asiakasrekisterin 
mukaisilla tyhjennyskerroilla keräyspaikalla, määrätään normaali tyhjennysmaksu. 

  

Hukkanouto jäteastiat maks. 800 l, €/käyntikerta 2,98 3,70 

Hukkanouto syvä- tai pintasäiliöt, €/käyntikerta  9,23 11,45 

Tilauskuljetusmaksu  

Lisämaksu epäsäännöllisistä, pyynnön perusteella tapahtuvista tyhjennyksistä (ei veloiteta yksittäisistä 
lisätilauksista säännöllisessä tyhjennyksessä oleville keräysvälineille, jos tilaus sopii suoraan ajoreitille) 

  

Tilauskuljetus jäteastiat maks. 800 l, €/käyntikerta 2,98 3,70 

Tilauskuljetus syvä- tai pintasäiliöt, €/käyntikerta    9,23 11,45 

Jäteastian toimitus /vaihto 

Lisämaksu jäteastian viennistä. Lisämaksua ei veloiteta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 
kuuluvien, säännöllisessä tyhjennyksessä olevien jäteastioiden osalta, paitsi pyynnöstä tehdyn astian 
vaihdon yhteydessä (esimerkiksi jäteastian koon vaihto) tai jos astia joudutaan vaihtamaan siksi, että 
sen rikkoutuminen on aiheutunut muusta kuin jäteyhtiön toiminnasta (esimerkiksi painava astia, 
astiaan kohdistuva ilkivalta tai varastaminen). Jos jäteastian rikkoutuminen on toistuvaa tai tahallista, 
jäteyhtiö veloittaa myös jäteastian hankintakustannukset. 

Lisämaksua ei veloiteta, jos jäteastian vaihdon syynä on astiakoon sovittaminen yhteen syntyvän 
jätemäärän kanssa olosuhteiden muutosten vuoksi (esimerkiksi kimpassa osakkaiden lukumäärä 
vaihtuu tai kiinteistökohtaisessa keräyksessä kiinteistön asukasmäärä muuttuu pysyvästi). Vaihto 
voidaan tehdä veloituksetta yhden kerran asiakasta/kimppaa kohti korkeintaan kahden vuoden välein. 
Lisämaksua ei veloiteta myöskään silloin, kun astian vaihdon syynä on astiakoon sovittaminen 
jätehuoltomääräysten nojalla muuttuneeseen tyhjennysväliin. 

  

Jäteastian toimitus (Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki), €/tilaus 25,81 32,00 

Jäteastian toimitus (muut kunnat), €/tilaus 33,87 42,00 
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Lisäpalvelu 
Hinta €  

(alv 0 %) 
Hinta €  

(alv 24 %) 

Kompostori ja toimitus 

Ympärivuotiseen kompostointiin soveltuva kompostori ja sen toimitus kiinteistölle, sisältää ohjeen 
kompostoinnin aloittamista varten. 

  

Pikakompostori 220 litraa 402,42 499,00 

Kompostori 250 litraa 281,45 349,00 

Noutokukko, €/käyntikerta 

Isokokoisten jäte-esineiden noutopalvelu noutaa yksittäisiä isoja jäte-esineitä, jotka eivät mahdu 
kokonsa vuoksi omaan jäteastiaan. Tällaisia esineitä ovat esimerkiksi runkopatja, jääkaappi, pesukone, 
kirjahylly (purettuna osioihin), polkupyörä ja iso taulutelevisio. Palvelu toimii kahden noutomiehen 
voimin. Asiakkaan tulee olla paikalla sovittuna ajankohtana ja tavaroiden tulee olla siirtovalmiina ja 
purettuna osiin. Tavaroiden noutoja tehdään ennalta suunniteltuina viikonpäivinä, tiettyinä 
kellonaikoina alueittain.  

  

Noutokukko noudon hinta (määrä 0 - 2 m3) 88,71 110,00 

Noutokukko lisäkuutiot 16,13 20,00 

Noutokukon hukkanoutomaksu, jos asiakas ei ole paikalla 16,13 20,00 

Lavakukko, €/lava 

Lavakukko-palvelulla toimitetaan kiinteistölle vuokrajätelava esimerkiksi talkoita tai remonttia varten. 
Lavakukko-lava soveltuu isompiin määriin puutarhajätettä, siivous- ja remonttijätettä, puuta tai 
metalliromua. Hinta sisältää lavavuokran (1-4 vrk), kuljetuksen edestakaisin ja jätteen käsittelyn. Mikäli 
kuljetusmatka ylittää 25 km purkupaikasta (Kuopion jätekeskus), lisätään hintaan ylimenevältä 
matkalta kuljetusmaksu (4,80 €/km alv 0% / 5,95 €/km alv 24 %), kuljetusmaksu lasketaan yhteen 
suuntaan. 

  

Haravointi-, risu- ja puutarhajätelava 241,13 299,00 

Siivous- ja remonttijätelava 507,26 629,00 

Puujätteen lava 249,19 309,00 

Metallijätteen lava 168,55 209,00 
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10 § Aluekeräyspistemaksut 

Aluekeräyspisteet ovat Jätekukon ylläpitämiä sekajätteen keräyspisteitä, joita voivat käyttää vain vuosi-
maksun maksaneet asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt. Maksulla katetaan keräyspisteiden perustamisesta ja 
ylläpidosta sekä jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. 

Aluekeräyspistemaksu on asuin- ja lomahuoneistokohtainen. Maksu laskutetaan ennen pisteen käyttö-
oikeuden alkamista tai noin kahden kuukauden kuluessa käyttöoikeuden alettua. Maksu määräytyy 
rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Vapaa-ajan asunnoille on kaksi eri maksuluokkaa. Jos vapaa-ajan 
asuntoa käytetään vain kesäaikaan (1.5.-30.9.), kiinteistön haltijalle määrätään kesäajan aluekeräyspiste-
maksu. Mikäli vapaa-ajan asuntoa käytetään myös talviaikaan (1.10. – 30.4.), kiinteistön haltijalle määrätään 
ympärivuoden käytettävän vapaa-ajan asunnon maksu. 

Aluekeräyspisteen käyttömaksun asuntokohtaisuudesta poiketen, jos kaksi saman talouden hallinnassa 
olevaa asuinrakennusta tai vapaa-ajan asuntoa sijaitsee samalla rakennuspaikalla tai muutoin toistensa 
välittömässä läheisyydessä, ja vain yhtä rakennusta käytetään vakinaiseen asumiseen tai vapaa-ajan 
asumiseen, peritään vain yksi aluekeräyspisteen käyttömaksu. 

Mikäli kiinteistö liittyy aluekeräyspisteen käyttäjäksi kesken vuoden, laskutetaan aluekeräyspistemaksu 
ilmoituspäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen. Jos kuitenkin aluekeräyspisteen käyttöoikeus alkaa 
kuukauden 1. päivä, laskutetaan käyttömaksu sen kuukauden alusta alkaen. 

Mikäli aluekeräyspisteen käyttäjäksi ilmoitettu kiinteistö siirtyy käyttämään omaa tai kimppa-astiaa taikka 
kiinteistö todetaan asianmukaisten selvitysten perusteella käyttökelvottomaksi, palautetaan aluekeräys-
pistemaksu ilmoituspäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen. Mikäli kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu, 
on asiakkaan ilmoitettava asiasta jätelautakunnalle tai Jätekukolle. Käyttötarkoituksen muutos huomioidaan 
aluekeräyspisteen käyttömaksussa ilmoituspäivää seuraavan kuukauden alusta lähtien. 

Taulukko 14. Aluekeräyspisteen käyttömaksut 

Asunnon tyyppi 
Hinta €/vuosi  

(alv 0 %) 
Hinta €/vuosi  

(alv 24 %) 

Ympärivuoden käytettävä vakituinen asunto 116,13 144,00 

Ympärivuoden käytettävä vapaa-ajan asunto 68,55 85,00 

Kesäajan (1.5.-30.9.) käytettävä vapaa-ajan asunto 
tai lomahuoneisto 

36,29 45,00 

 

11 § Korttelikeräyksen maksut 

Korttelikeräyksessä eli asuntoaluekohtaisessa jätteenkeräysjärjestelmässä jätteet kerätään keskitetysti 
usean kiinteistön yhteisessä käytössä olevassa keräyspisteessä, eikä alueella ole kiinteistökohtaisia 
jäteastioita. Keräyspisteet voivat olla korttelikohtaisia tai usean korttelin yhteisiä. Korttelikeräyspisteissä 
kerätään sekä sekajätettä että kierrätettäviä hyötyjätteitä (pisteestä riippuen paperi, biojäte, metalli sekä 
lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset). Jätekukko perustaa korttelikeräyspisteet ja huolehtii niiden ylläpidosta.  
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Korttelikeräyksen käyttömaksut on määritelty eri tavoin riippuen siitä, onko kyseessä pientalovaltainen alue 
vai kerros- ja rivitalovaltainen alue. Maksut on määritelty seuraavasti: 

a. Pientalovaltaisilla alueilla kiinteistöjen jätemaksu koostuu perusmaksusta ja korttelikeräyksen 
vuosittaisesta käyttömaksusta. Tällä kiinteällä käyttömaksulla katetaan kaikki keräyspisteiden 
perustamisesta ja ylläpidosta sekä jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat 
kustannukset.  

b. Rivi- ja kerrostalovaltaisilla alueilla kiinteistöjen jätemaksu koostuu asuntokohtaisesta perus-
maksusta ja korttelikeräyksen vuosittaisesta ylläpitomaksusta sekä kiinteistöjen kesken 
jaettavista tyhjennysmaksuista. Tyhjennysmaksut määräytyvät kunkin jätelajin säiliön tilavuuden 
ja tyhjennysmäärän mukaan.  

 

Taulukko 15. Korttelikeräyksen käyttömaksut pientalovaltaisella alueella* 

* Hintaa sovelletaan Siilinjärven Taivallahden alueella 
 

Asunnon tyyppi 
Hinta €/vuosi  

(alv 0 %) 
Hinta €/vuosi  

(alv 24 %) 

Ympärivuoden käytettävä vakituinen asunto 120,97 150,00 

Ympärivuoden käytettävä vapaa-ajan asunto 70,16 87,00 

Kesäajan (1.5.-30.9.) käytettävä vapaa-ajan asunto 
tai lomahuoneisto 

37,10 46,00 

Pientalovaltaisilla alueilla korttelikeräyksen käyttömaksu on vuosimaksu, joka määräytyy samoin perustein 
kuin taksan 10 §:n mukainen aluekeräyspistemaksu. 

 

Taulukko 16. Korttelikeräyksen maksut rivi- ja kerrostalovaltaisilla alueilla* 

* Hintaa sovelletaan Kuopion Savilahden alueella 
 

Asunnon tyyppi 
Hinta €/vuosi  

(alv 0 %) 
Hinta €/vuosi  

(alv 24 %) 

Vakituinen asunto 18,55 23,00 

Kerros- ja rivitalovaltaisilla alueilla korttelikeräyksen ylläpitomaksu on vuosittainen maksu, minkä lisäksi 
korttelikeräyksen käytöstä maksetaan jätteiden tyhjennysmaksut. Tyhjennysmaksut jaetaan kiinteistöjen 
kesken korttelikeräyspistettä käyttävien rakennusten kerrosalojen (k-m2) mukaisessa suhteessa. Tyhjennys-
maksut määräytyvät taksan 8 §:n mukaisesti. 

Mikäli asuntoaluekohtaisen jätteenkeräyksen käyttäjäksi liittyy asuinkiinteistöllä sijaitseva liikehuoneisto 
taikka keräysalueella toimiva yritys tai muu yhteisö, määrätään sille vähintään vakituisen asunnon suuruiset 
korttelikeräyksen käyttö- tai ylläpitomaksut. Maksu suhteutetaan kuitenkin toiminnan luonteeseen ja 
syntyvän jätteen määrään siten, että maksut voidaan määrätä tätä suurempina. 
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Lajitteluasemien maksut 

12 § Vastaanottomaksut lajitteluasemilla 

Lajitteluasemat ovat Jätekukon ylläpitämiä vastaanottopaikkoja sellaisille jätteille, joita ei voida laittaa 
tavalliseen jäteastiaan kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi. Lajitteluasemilla otetaan vastaan pienkuormia 
(maks. 3 m3). Mahdollisuuksien mukaan vastaanotetaan myös isommat kuormat (maks. 10 m3), kun 
toimituksesta sovitaan etukäteen Jätekukon kanssa.  
 
Lajitteluasemien maksut perustuvat vastaanotettavan jätteen määrään. Lajitteluaseman hoitaja arvioi 
maksullisen jätteen määrän. Itsepalvelulajitteluasemalla asioidessa asiakas itse mittaa ja arvioi kuorman 
koon etukäteen. Asiakas on velvollinen lajittelemaan lajitteluasemalle tuomansa kuorman kunkin 
lajitteluaseman lajitteluohjeiden mukaisesti. 
 
Kotitalouksilta otetaan veloituksetta vastaan asumisessa syntyneet vaaralliset jätteet, metalliromut ja sähkö- 
ja elektroniikkaromut. Asumisessa syntyneitä vaarallisia jätteitä otetaan vastaan veloituksetta korkeintaan 
1 m3 tai 100 kg. Tätä suuremmista eristä veloitetaan korkein pienkuormamaksu. Tästä poiketen kyllästettyä 
puuta otetaan vastaan kotitalouksilta veloituksetta korkeintaan 3 m3. Vaarallista jätettä otetaan vastaan 
kerrallaan korkeintaan 3 m3 tai 300 kg. Puujätettä otetaan veloituksetta vastaan korkeintaan 3 m3 tai 300 kg, 
tätä suuremmista kuormista veloitetaan kokonaisuudessaan lavakuorman määrän mukainen maksu.  Muista 
jätteistä, kuten betoni- ja tiilijätteestä, energiahyödynnettävästä jätteestä tai loppusijoitettavasta jätteestä 
veloitetaan maksu vastaanotetun kuorman koon mukaan. 
 
Muilta kuin kotitalouksilta otetaan veloituksetta vastaan metalliromu sekä sähkö- ja elektroniikkaromu. 
Muista jätteistä, kuten puujätteestä, betoni- ja tiilijätteestä, energiahyödynnettävästä jätteestä tai 
loppusijoitettavasta jätteestä veloitetaan maksu vastaanotetun kuorman koon mukaan.  
 
Vaarallisia jätteitä ei pääsääntöisesti oteta vastaan muilta kuin kotitalouksilta. Jos niitä on mahdollista ottaa 
vastaan ja vastaanotosta on sovittu etukäteen Jätekukon kanssa, veloitetaan vastaanotosta korkein 
pienkuormamaksu. Vaarallisen jätteen määrä voi olla korkeintaan 1 m3 tai 100 kg. Tästä enimmäismäärästä 
poiketen kyllästettyä puuta voidaan ottaa vastaan kerrallaan korkeintaan 3 m3 tai 300 kg ja vastaanotto-
maksu määräytyy kuorman koon mukaisesti. 
 
Muun kuin asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanottoon sovelletaan TSV-taksassa määriteltyjä 
vaarallisen jätteen lajin ja painon perusteella määräytyviä vastaanottohintoja. Näitä TSV-taksan hintoja 
sovelletaan mm. elinkeinoelämässä (ml. maa- ja metsätaloudessa) sekä julkisessa hallinto- ja palvelu-
toiminnassa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanottoon. 
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Taulukko 17. Maksut lajitteluasemien vastaanotosta kotitalouksille asumisessa syntyneille 
jätteille 

Pienkuorman koko Hinta €  
(alv 0 %) 

Hinta €  
(alv 24 %) 

Pienkuorma enintään 0,5 m3 7,26 9,00 

Pienkuorma 0,5 m3 - 1 m3 12,90 16,00 

Pienkuorma 1 m3 - 2 m3 24,19 30,00 

Pienkuorma 2 m3 - 3 m3 35,48 44,00 

Lavakuorma*, maks. 10 m3 

  *toimituksesta sovittava etukäteen 
17,74/m3 22,00/m3 

 

Taulukko 18. Maksut lajitteluasemien vastaanotosta kunnallisen hallinto- ja palvelutoiminnan 
jätteille 

Pienkuorman koko Hinta €  
(alv 0 %) 

Hinta €  
(alv 24 %) 

Pienkuorma enintään 0,5 m3 12,10 15,00 

Pienkuorma 0,5 m3 - 1 m3 18,55 23,00 

Pienkuorma 1 m3 - 2 m3 37,90 47,00 

Pienkuorma 2 m3 - 3 m3 56,45 70,00 

Lavakuorma*, maks. 10 m3 

  *toimituksesta sovittava etukäteen 
33,87/m3 42,00/m3 

 

Isoimmille lajitteluasemille on järjestetty vastaanotto tietosuojapaperille eli luottamuksellisia ja suojattavia 
tietoja sisältäville papereille. Tämän vastaanottopalvelun hinta on kotitalouksille 8,00 euroa (alv 24 %) eli 
6,45 euroa (alv 0 %) / noin 20 litran kassillinen. Muille kuin kotitalouksille vastaanottopalvelun hinta on 15,00 
euroa (alv 24 %) eli 12,10 euroa (alv 0 %) / noin 20 litran kassillinen. Tietosuojapaperia otetaan vastaan 
kerrallaan korkeintaan 100 litraa. 

Lajitteluasemilla otetaan vastaan kotitalouksien ajoneuvojen (henkilöautojen, moottoripyörien tai 
vastaavien) renkaita, jos kotitalousasiakas ei toimita niitä suoraan tuottajan järjestämään vastaanotto-
paikkaan. Vastaanoton hinta on 2,00 euroa (alv 24 %) eli 1,61 euroa (alv 0 %) / rengas. 

Jos kotitalousasiakas tai kunnallisen hallinto- ja palvelutoiminnan asiakas tuo Kuopion jätekeskukselle tai 
Outokummun lajitteluasemalle jätettä pienkuorman ylittäviä määriä, noudatetaan TSV-taksassa määriteltyjä 
jätelajin ja jätteen painon perusteella määräytyviä vastaanottohintoja. 
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Voimaantulo 

13 § Voimaantulo ja voimassaolo 

Tämä jätetaksa tulee voimaan 1.1.2022. Vaarallisten jätteiden vastaanoton maksuja koskevat muutokset 
astuvat voimaan 1.4.2022. Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen 
haettaisiin muutosta. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään. Tämä taksa 
kumoaa voimaantullessaan jätelautakunnan hyväksymän 1.1.2021 voimaan tulleen jätetaksan ja siihen 
1.7.2021 voimaan tulleet muutokset. 
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