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Jätelautakunta Kolmenkierto
ESITYS JÄTETAKSASTA JA KUNNAN TOISSIJAISEN VASTUUN JÄTETAKSASTA 1.1.2022 ALKAEN
JÄTETAKSAN TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET VUODELLE 2022

Soveltamisalue ja ala (2 §)
Jätelain mukaan kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen maksut määritellään jatkossa
erillisessä taksassa (Kunnan toissijaisen vastuun jätetaksa).
Perusmaksu (5 § ja 6 §)
Perusmaksulla katetaan jatkossa jätehuollon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia kuten
jätteiden vastaanotto, vaarallisten jätteiden ja muiden maksuttomien jätteiden keräys ja
käsittely, jäteneuvonta, rekisterien ylläpito, viestintä ja jätehuoltoviranomaisen toiminta.
Perusmaksulla katettavaksi siirtyvät kulut huomioidaan muissa taksahinnoissa.
Uusina maksuluokkina taksaan esitetään perusmaksu vakituisille asuinhuoneistoille (1-4
huoneistoa), vakituisille asuinhuoneistoille (5 huoneistoa tai enemmän) ja vapaa-ajan
asunnoille.
Jäteastioiden tyhjennysmaksut (7 §)
Jätetaksan tyhjennysmaksut (7 §) ja maksut astiatyhjennysten lisäpalveluista (8 §) ovat
jatkossa voimassa myös Janakkalassa.
Jätetyhjennysten hintojen kuljetusosa:
Tyhjennysmaksujen kuljetusosassa esitetään siirryttäväksi kuntakohtaisesta hinnasta koko
toiminta-alueen yhteiseen kuljetusosaan. Muutoksen tavoitteena on varautua uuden jätelain
tuomiin muutoksiin jätekuljetusten kilpailutuksessa, vähentää jätekuljetusten kokonaispäästöjä,
yksinkertaistaa hinnoittelua sekä taata tasapuoliset ja tasalaatuiset palvelut koko toimintaalueella.
Jätelain uusina vaatimuksina on tullut mm. urakoiden jakamiseen liittyviä vaatimuksia, joiden
vuoksi kilpailutuksia tullaan joka tapauksessa jatkossa tarkastelemaan yli kuntarajojen
mahdollisimman tarkoituksenmukaisten kokonaisuuksien ja eri kokoisten urakoiden
mahdollistamisen näkökulmasta. Kiertokapulan näkemyksen mukaan muodostamalla urakkaalueet jatkossa yli kuntarajojen päästään kokonaiskustannusten ja ympäristönäkökohtien
kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Näin on jo toimittu pakkausmuovin
erilliskeräyksen kuljetuksien kilpailutuksessa.
Tyhjennysmaksun kuljetusosan on huomioitu seuraavat muutokset:
1. Kuljetushintojen muutoksien tarkasteluun käytetty pakkaavien jäteautojen kustannusindeksi
on noussut 5,33 – 7,16 % (riippuen urakan alkamisen ja edellisen hinnantarkistuksen
ajankohdasta)
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2. Jatkossa kaikkien käsin siirrettävien seka-astioiden sekä sekajätteen syväkeräyssäiliöiden
pesut kerran vuodessa sisältyvät tyhjennyshintoihin ja tämän kustannusvaikutus on käsin
siirrettäville astioille 0,18 €/tyhjennys alv 0 % ja syväkeräyssäiliöille 1,5 €/tyhjennys alv 0 %
3. Kiertokapulan hallinnointikulun tarkasteluun käytetty julkisten menojen hintaindeksi on
noussut 1,5 %
Jätetyhjennysten hintojen käsittelyosa:
Tyhjennysmaksujen käsittelyosassa on huomioitu seuraavat muutokset:
1. Osa aikaisemmin jätemaksuilla katetuista kuluista siirtyy perusmaksulla katettavaksi. Tämän
vuoksi kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen tonnihinta yhdyskuntajätteelle laskee 20 %
2. Vuonna 2021 jätetyhjennys käsittelyosaan sisältynyt investointiosa 0,40 €/tyhjennys alv 0 %
poistuu
3. Muovin erilliskeräyksen alkamisen ja kierrätyksen lisääntymisen ansiosta kerättävän
yhdyskuntajätteen ominaispaino on noussut. Jäteastioiden täyttöasteen arviointiin käytettyä
keskimääräistä painoa on päivitetty 64 kg/m3 -> 68 kg/m3.
Jäteastioiden myynti ja vuokraus (9 §)
Jäteastioiden myynti ja vuokraus on siirretty omaksi pykäläksi. Aikaisemmin nämä hinnat olivat
samassa kuin ”Maksut astiatyhjennysten lisäpalveluista 8 §”.
Vuokralavapalvelu (11 §)
Aikaisempien kiinteiden lavahintojen sijaan jatkossa vuokralavapalvelun hinta perustuu lavojen
kuljetusmatkan mukaan määräytyvään lavan kuljetusmaksuun sekä lisäksi jätteen painon ja
jätelajin mukaan määräytyvään jätemaksuun.
Jätteiden vastaanottomaksu (14 §)
Kiertokapulan jätteenkäsittelyalueilla tapahtuvia hinnanmuutoksia ovat:
1. Taulukossa 10 esitettävät jätejakeet otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan.
Perusmaksulla katettavia, vuodelle 2022 uusia kotitalouksille maksuttomia jätejakeita ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

puhdas puu
purkupuu
risut
haravointijäte
kannot ja juurakot
kyllästetty puu
pienet puhtaat maaerät
pahvi/kartonki
retkikeittimien kaasupatruunat
tiili
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•
•
•
•
•

asfaltti
betoni
kevytbetoni
vanteelliset ajoneuvorenkaat, pienet (henkilöauto, moottoripyörä jne.)
vanteelliset ajoneuvorenkaat, isot (kuorma-auto, traktori jne.)

2. Taulukon 11 merkittävimmät muutokset ovat asbestin kuorma-autokuormien
vastaanottohinnan laskeminen (213,28 €/tonni -> 179,80 €/tonni, alv. 24 %), perusmaksua
maksavista kotitalouksista erilliskerätyn yhdyskuntajätteen vastaanottohinnan laskeminen
(198,15 €/tonni -> 158,32 €/tonni, alv. 24 %) ja henkilö- ja pakettiauto-, sekä
peräkärrykuormien maksuperusteen muuttaminen tilavuusperustaiseksi. Motiivina
tilavuusperustaiseen hinnoitteluun siirtymisessä on ollut se, että varaudutaan tuleviin,
ajoneuvovaa’attomiin pienjäteasemiin ja se, että asiointi nykyisillä jätteidenkäsittelyalueilla
muuttuisi entistä sujuvammaksi ja turvallisemmaksi.

KUNNAN TOISSIJAINEN VASTUU JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ
Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätteiden ja palveluiden jätetaksa esitetään
siirrettäväksi 1.1.2022 alkaen omaan jätetaksaansa.
Jätteiden vastaanottomaksu (7 §)
1. 7 §:n merkittävä muutos on yritysten asiointimaksun (7 €/kpl, alv. 0 %) käyttöönotto, jota
sovelletaan silloin kun kunnan toissijaisen vastuun taksan alainen taho tuo henkilö- ja
pakettiauto- tai peräkärrykuorman maksullista jätettä. Yritysten asiointimaksulla rahoitetaan
sekä maksuttomien että maksullisten palveluiden ylläpitoa jätteidenkäsittelyalueilla ja
pienjäteasemilla.
2. Taulukon 5 merkittävimmät muutokset ovat asbestin kuorma-autokuormien
vastaanottohinnan laskeminen (213,28 €/tonni -> 179,80 €/tonni, alv. 24 %), henkilö- ja
pakettiauto-, sekä peräkärrykuormien maksuperusteen muuttaminen tilavuusperustaiseksi,
sekä henkilö- ja pakettiauto-, sekä peräkärrykuormien kuormamaksullisten jätteiden
(risujäte, haravointijäte, purkupuu, puhdas puu, kannot ja juurakot, sekä puhdas maa)
maksun laskeminen (8,06 €/kuorma -> 5,00 €/kuorma, alv 0 %).
3. Kiertokapulan toimialueen ulkopuolisten, perusmaksua Kiertokapulalle maksamattomien
kotitalouksien kohdalla sovelletaan taulukkoa 5.

Hämeenlinnassa 1.9.2022
Kiertokapula Oy
Mikko Koivulehto
toimitusjohtaja
LIITTEET
1. Esitys vuoden 2022 jätetaksasta
2. Esitys vuoden 2022 kunnan toissijaisen vastuun jätetaksasta

