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Yleistä jätetaksasta ja maksuista
1§

Jätetaksan perusteet

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta
jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen kustannukset, kuten:
-

jätteen keräily ja kuljetukset

-

tiedotus ja neuvonta

-

hallinto

-

jätteiden käsittely

-

kaatopaikkojen maisemointi ja jälkihoito

-

kunnan jätehuoltoviranomaisen toiminta

-

jätehuollon kehittäminen

-

varautuminen investointeihin

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut
määrätään taksan perusteella. Jätemaksun on lain mukaisesti vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.
Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kuntien
yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto (jäljempänä jätelautakunta). Lakisääteiset kunnille
kuuluvat jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö, Kiertokapula Oy
(jäljempänä jäteyhtiö). Jäteyhtiö hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen
ja maksukertymien seurannan. Jätemaksut on suoritettava jäteyhtiölle.

2§

Soveltamisalue ja ala

Tätä taksaa sovelletaan Hattulassa, Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Järvenpäässä, Keravalla, Lopella, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Riihimäellä, Tuusulassa ja Valkeakoskella. Nurmijärven osalta jäteastioiden tyhjennysmaksut ja niihin
liittyvien lisäpalveluiden maksut ovat tästä taksasta erilliset.
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Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan jätteeseen, pois lukien saostus- ja umpisäiliöliete. Näitä jätteitä ovat:
-

vakinaisessa 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. jätteen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä

Jätelain 33 §:n mukaisen kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen maksut määrätään erillisessä taksassa.

3§

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
tai maksu lähikeräyspisteen eli asuntoaluekohtaisen jätteenkeräyspisteen käytöstä. Perusmaksu, maksu aluekeräyspisteen käytöstä ja lähikeräyspistemaksu ovat vuosimaksuja. Taksassa on määritelty lisäksi jäteastioiden myyntiin ja vuokraukseen liittyvät hinnat
sekä tarpeen mukaan määräytyvät lisäpalvelumaksut. Lisäksi taksassa on määritelty
erikseen suoraan jätteidenkäsittelyalueille toimitettavien jätejakeiden vastaanottohinnat
sekä mahdollisten lisätöiden hinnat.

4§

Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

Kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön
haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätehuollon kunta järjestää.
Perusmaksu ja järjestetyn jätehuollon maksu määrätään vakituisen ja vapaaajan asunnon haltijalle, mikäli haltijan tiedot on ilmoitettu Kiertokapulan asiakaspalveluun. Muussa tapauksessa maksu määrätään asunnon omistajalle. Asiakkaan on ilmoitettava haltijan, omistajan tai asunnon käytön muutoksista jäteyhtiölle, jotta tieto voidaan
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merkitä jätehuollon asiakasrekisteriin. Muutokset tulevat voimaan ilmoitusajankohtaa
seuraavan kuukauden alusta alkaen.
Jos asuinrakennus on purettu, tulee asiasta ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. Perusmaksua ei peritä ilmoituksen jälkeen, mikäli rakennus on poistettu Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä tai kiinteistön haltija esittää kunnan rakennusvalvontaviranomaisen antaman todistuksen (esimerkiksi loppukatselmuspöytäkirjan) siitä, että rakennus on purettu.
Jätteidenkäsittelyalueiden maksut määrätään jätteen haltijalle.
Jätemaksua voidaan jätelain 81 §:n mukaisesti kohtuullistaa jätelautakunnalle osoitetun
kirjallisen hakemuksen perusteella, mikäli jätetaksan mukaista maksua on pidettävä kohtuuttoman suurena.
Maksuvelvollisella on oikeus tehdä jätemaksusta (jätelain 82 §:n mukaisesti) muistutus
14 päivän kuluessa laskun saamisesta jätehuoltoviranomaiselle. Lasku on jätelain 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.
Maksamattomasta laskusta lähetetään perintäyhtiön (tällä hetkellä Ropo Capital Oy) nimissä yksi maksuhuomautus, jonka jälkeen avoimet saatavat siirretään sähköiseen perintäprosessiin. Kuluttajasaatavan perinnän aikana asiakkaalle lähetetään kaksi maksuvaatimusta, mikäli maksua ei ole suoritettu. Tämän jälkeen edelleen avoimena olevat
saatavat siirretään sähköisesti jätehuoltoviranomaiselle hyväksyttäväksi ja sieltä edelleen ulosottoviranomaiselle ulosottoperintään jätelain 145 §:n mukaisesti. Vapaaehtoisen
perinnän ja ulosoton aikana asiakaspalvelusta vastaa perintäyhtiö, joka myös perii maksuvaatimuksista omat kulunsa. Ulosottoperinnän aikana velka tulee maksaa ulosottoon.
Jätemaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman käräjäoikeuden päätöstä.
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Perusmaksu
5§

Perusmaksun perusteet ja määräytyminen

Perusmaksulla katetaan jätehuollon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia kuten jätteiden vastaanotto, vaarallisten jätteiden ja muiden maksuttomien jätteiden keräys ja käsittely, jäteneuvonta, rekisterien ylläpito ja jätehuoltoviranomaisen toiminta.
Vakituisen asunnon perusmaksu veloitetaan kaikilta asuinkiinteistöiltä, joilla on yksi tai
useampia asuinhuoneistoja sekä muilta kiinteistöiltä, joita käytetään vakituiseen tai tilapäiseen asumiseen. Useamman huoneiston kiinteistöjen perusmaksut määrätään maksettavaksi asuinhuoneistojen lukumäärän perusteella. Vapaa-ajan asunnon perusmaksu
veloitetaan vapaa-ajan asunnoilta. Tyhjillään olevilta kiinteistöiltä, joilla ei ole vakituisia
asukkaita, veloitetaan vapaa-ajan asunnon perusmaksu.

6§

Perusmaksuluokat ja laskutus

Perusmaksu laskutetaan astiatyhjennyslaskutuksen yhteydessä. Maksu voidaan laskuttaa myös kerran vuodessa. Nurmijärvellä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa. Perusmaksut eri maksuluokissa esitetään taulukossa 1.
Taulukko 1 Perusmaksut
Maksuluokka
(hinnat sis. alv. 24 %)
Vakituiset asuinhuoneistot
(kiinteistöllä 1–4 huoneistoa)
Vakituiset asuinhuoneistot
(kiinteistöllä 5 huoneistoa tai
enemmän)
Vapaa-ajan asunnot

Hinta €/kk

Hinta €/vuosi

2,60

31,20

1,80

21,60

1,30

15,60

Järjestetyn jätehuollon maksut
7§

Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Tämän taksan mukaiset jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat voimassa Hattulassa, Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Järvenpäässä, Keravalla, Lopella,
Mäntsälässä, Riihimäellä, Tuusulassa ja Valkeakoskella. Nurmijärvellä jäteastioiden tyh6(24)
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jennysmaksut ja maksut astiatyhjennysten lisäpalveluista (8 §) ovat tästä taksasta erilliset.
Jäteastian tyhjennysmaksu on maksu kiinteistökohtaisen tai kiinteistöjen yhteisen jäteastian tyhjennyksestä ja jätteiden käsittelystä. Kunnan jätemaksun perusteena ovat jätelain
79 §:n mukaisesti jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Perusteina voidaan lisäksi ottaa huomioon jätteen keräys- ja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalueella sekä jäteyhtiön
keräysvälineiden käyttö. Jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden,
tyhjennyskertojen ja jätelajin perusteella. Tyhjennykset tehdään jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatun, jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysrytmin mukaisesti ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä tai tyhjennysyrityksistä.
Biojätettä, kartonki-, lasi- ja muovipakkauksia sekä metallia kerätään taulukoiden 2 ja 3
mukaisilla maksuilla jätehuoltomääräysten mukaisissa taaja-asutusalueiden kiinteistöissä
ja kohteiden välisillä keräysreiteillä. Jäteyhtiö kerää tällä hetkellä lasipakkauksia ja metallia ainoastaan Mäntsälässä ja Valkeakoskella. Kartonkipakkauksia kerätään ainoastaan
Valkeakoskella.
Jäteastian tyhjennysmaksu muodostuu kuljetus- ja käsittelyosasta. Koko jäteyhtiön toimialueella on sama kuljetusosa (pois lukien Nurmijärvi). Kuljetusosassa on huomioitu
kunkin astiatyypin keskimääräinen hinta. Kuljetusosa sisältää seka- ja kuivajäteastioiden
pesut yhden (1) kerran vuodessa (käsin siirrettävät pienastiat ja nostoperusteiset säiliöt)
ja biojäteastioiden pesut kaksi (2) kertaa vuodessa. Kuljetusosaan on sisällytetty myös
muita kuljetusten järjestämiseen liittyviä kustannuksia, kuten kuljetuksiin liittyvä asiakaspalvelu, laskutus ja hallinnointi sekä joulukuusien keräys.
Käsin siirrettävien pienjäteastioiden ja muiden tilavuusperusteisesti hinnoiteltavien jäteastioiden kohdalla käsittelyosassa on huomioitu kunkin astiatyypin keskimääräinen
täyttöaste ja tilavuuspaino. Seka- ja kuivajätteen käsittelyosaan on sisällytetty 80 % biojätteen käsittelyn kustannuksista, millä ohjataan sekä seka- ja kuivajätteen synnyn vähentämiseen että hyötyjätteiden lajitteluun ja erilliskeräykseen. Koko alueella on sama
käsittelyosa (pois lukien Nurmijärvi). Taulukossa 2 on esitetty tyhjennyshinnat käsin siirrettäville pienjäteastioille sekä tilavuusperusteisesti hinnoitelluille syvä- ja pintasäiliöille
sekä etukuormaussäiliöille.
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Taulukko 2 Käsin siirrettävien pienjäteastioiden ja muiden tilavuusperusteisten keräysvälineiden tyhjennyshinnat
Jätelaji ja astian koko
Kuljetus € Käsittely €
Tyhjennyshinta yht. €
(hinnat sis. alv. 24 %)
Seka- tai kuivajäte,
enintään 140 l

3,42

1,68

5,10

Seka- tai kuivajäte,
yli 140 l, enintään 240 l

3,42

2,87

6,29

Seka- tai kuivajäte,
yli 240 l, enintään 370 l

3,42

4,30

7,72

Seka- tai kuivajäte,
yli 370 l, enintään 660 l

3,42

7,89

11,31

Seka- tai kuivajäte,
yli 660 l, enintään 770 l

3,42

9,20

12,62

Biojäte,
enintään 140 l

4,41

0,52

4,93

Biojäte,
yli 140 l, enintään 240 l

4,41

0,89

5,30

Muovipakkaukset,
enintään 240 l

4,94

-

4,94

Muovipakkaukset,
yli 240 l, enintään 370 l

5,07

-

5,07

5,54

-

5,54

17,00

-

17,00

5,56

-

5,56

24,84

-

24,84

5,56

-

5,56

24,84

-

24,84

4,20

-

4,20

52,81

-

52,81

Muovipakkaukset,
yli 370 l, enintään 660 l
Muovipakkaukset,
nostoperusteinen syvä- tai
pintasäiliö, enintään 5 m3
Lasipakkaukset,
enintään 660 l
(vain Mäntsälä ja Valkeakoski)
Lasipakkaukset, nostoperusteinen
syvä- tai pintasäiliö, enintään 3 m3
(vain Mäntsälä ja Valkeakoski)
Metalli, enintään 660 l
(vain Mäntsälä ja Valkeakoski)
Metalli, nostoperusteinen syvä- tai
pintasäiliö, enintään 3 m3
(vain Mäntsälä ja Valkeakoski)
Kartonkipakkaukset,
enintään 660 l
(vain Valkeakoski)
Kartonkipakkaukset, nostoperusteinen
syvä- tai pintasäiliö, enintään 5 m3
(vain Valkeakoski)
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Jätelaji ja astian koko
(hinnat sis. alv. 24 %)
Kartonkipakkaukset,
etukuormaussäiliö enintään 8 m3
(vain Valkeakoski)
Paalattu kartonki, enintään 1 m3
(vain Valkeakoski)

Kuljetus €

Käsittely €

Tyhjennyshinta yht. €

33,67

-

33,67

52,87

-

52,87

Punnittavien jäteastioiden kohdalla käsittelymaksu määritellään jätteen todellisen painon
perusteella. Jos todellista painoa ei tilapäisesti saada, käytetään kolmen edellisen toteutuneen punnituksen keskipainoa. Punnittavien syvä-, pinta-, puristin- ja etukuormaussäiliöiden tyhjennyshinnat on esitetty taulukossa 3. Etukuormaussäiliöiden kuljetuksia ei ole
tällä hetkellä Hausjärvellä, Janakkalassa, Lopella ja Mäntsälässä.
Taulukko 3 Syvä-, pinta-, puristin- ja etukuormaussäiliöiden tyhjennyshinnat
Jätelaji ja säiliötyyppi
Käsittely
Kuljetus €
Tyhjennyshinta yht. €
(hinnat sis. alv. 24 %)
€/tonni
Seka- tai kuivajäte, syvä- tai
pintasäiliö, enintään 3 m3
Seka- tai kuivajäte,
syvä- tai pintasäiliö,
yli 3 m3, enintään 5 m3
Seka- tai kuivajäte,
etukuormaussäiliö, enintään 6 m3
(ei Hausjärvellä, Janakkalassa,
Lopella ja Mäntsälässä)
Seka- tai kuivajäte,
etukuormaussäiliö yli 6 m3,
enintään 8 m3 (ei Hausjärvellä,
Janakkalassa, Lopella ja Mäntsälässä)

20,72

158,32

20,72
+jätteenkäsittelymaksu

21,53

158,32

21,53
+jätteenkäsittelymaksu

26,56

158,32

26,56
+jätteenkäsittelymaksu

30,28

158,32

30,28
+jätteenkäsittelymaksu

Seka- tai kuivajäte, puristinsäiliö

135,66

158,32

135,66
+jätteenkäsittelymaksu

Biojäte, syvä- tai pintasäiliö,
enintään 0,8 m3

19,83

143,72

19,83
+jätteenkäsittelymaksu

Biojäte, syvä- tai pintasäiliö,
yli 0,8 m3, enintään 1,3 m3

22,05

143,72

22,05
+jätteenkäsittelymaksu

Biojäte, puristinsäiliö

135,66

143,72

135,66
+jätteenkäsittelymaksu

Jäteastian tyhjennysmaksua ei veloiteta, jos jäteastia on jäteyhtiön tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin takia jäänyt tyhjentämättä, eikä jäteastiaa saada tyhjennettyä ennen
seuraavaa normaalin tyhjennysvälin mukaista tyhjennyskertaa. Kiinteistön haltijan tulee
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ilmoittaa laiminlyönnistä jäteyhtiölle viipymättä. Jäteyhtiön tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota seuraavia:
-

Jäteastia on täytetty liian painavaksi 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 kunnoltaan sellainen, ettei sitä ole turvallista ajaa jäteautolla.

-

Tiellä tai jätteiden keräyspaikalla on vapaana olevia eläimiä tai esteitä, jotka haittaavat merkittävästi jäteauton liikennöintiä tai jäteastian tyhjennystä.

-

Jäteastiaa ei sen rikkinäisyyden, jäätymisen tms. syyn vuoksi saada tyhjennettyä
tavanomaisin toimenpitein.

-

Kiinteistöä tai jätteiden keräyspaikkaa ei löydy puutteellisten osoitemerkintöjen takia.

-

Kiinteistössä tai jätteiden keräyspaikassa on usean jätteentuottajan astioita, eikä
astioiden omistusta ole selkeästi merkitty.

-

Astia on lukittu jätehuoltomääräysten vastaisesti.

-

Astia, toimintaympäristö/tyhjennyspaikka tai jokin muu seikka on jätehuoltomääräysten vastainen.

Mikäli tyhjennys jää tekemättä edellä mainittujen kiinteistöllä vallinneiden olosuhteiden
vuoksi, veloitetaan jätetaksan mukainen kuljetusmaksu, mutta ei käsittelyosaa maksusta.
Jos tyhjennysvuorossa on useita saman jätejakeen astioita, veloitetaan kuljetusmaksu
vain yhden astian osalta.
Arkipyhäviikoilla tyhjennys voidaan tehdä sovitusta päivästä poiketen. Viikoilla, joilla on
yksi arkipyhäpäivä, tyhjennys voidaan ±1 päivä sovitusta poiketen. Viikoilla, joilla on kaksi tai useampia arkipyhäpäiviä, tyhjennys voidaan tehdä ±2 päivää sovitusta poiketen.
Arkipyhien aiheuttamat tyhjennyspäivämuutokset eivät poista lisäjätteiden maksuvelvoitetta.
Kiinteistönhaltijan on ilmoitettava jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä jäteyhtiölle vähintään yhtä (1) viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Jos jätteenkuljetuksen keskeytysilmoitusta ei ole tehty vähintään yhtä (1) viikkoa ennen tauon alkamista, peritään
myös jätteenkäsittelyosa, vaikka jäteastia olisi kokonaan tai osin tyhjä. Koko tyhjennys10(24)
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maksu peritään myös siinä tapauksessa, jos astiaa ei tyhjennyspäivänä löydy siitä syystä, että se on poistettu tyhjennyspaikalta. Jos tyhjennysvuorossa on useita saman jätejakeen astioita, veloitetaan tyhjennysmaksu vain yhden astian osalta.

8§

Maksut astiatyhjennysten lisäpalveluista

Jäteastian tyhjennysmaksujen lisäksi voidaan määrätä seuraavia lisämaksuja, joilla katetaan lisäpalvelusta jäteyhtiölle aiheutuvat kustannukset. Tämän taksan mukaiset maksut
astiatyhjennysten lisäpalveluista ovat voimassa Hattulassa, Hausjärvellä, Hyvinkäällä,
Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Järvenpäässä, Keravalla, Lopella, Mäntsälässä, Riihimäellä, Tuusulassa ja Valkeakoskella.
Lisäjäte
Jäteastian viereen voi jättää lisäjätteitä. Näistä jätteistä peritään jätetaksan mukainen
lisämaksu mahdollisine siirtolisineen. Myös lisäjäte on mahdollisuuksien mukaan pakattava. Lisäjäte saa enimmillään painaa 15 kg/kpl tai pakkaus. Jäte on merkittävä poisvietäväksi. Biojätettä ei kuljeteta lisäjätteenä, eikä sitä saa sijoittaa jäteastian ulkopuolelle. Lisäjätteiden on oltava helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia, jätehuoltomääräysten mukaisia jätteitä.
Lisäjätteestä laskutetaan myös silloin, kun jäteastia on pakattu niin täyteen, että kansi
jää tästä syystä auki. Yli 2 m3:n lisäjäte-eriä ei oteta kuormaan ilman erillistilausta.
Tyhjennysvälineen viereen jätetyt joulukuuset kerätään ilmaiseksi ja ne otetaan kyytiin,
kun autossa on niille tilaa. Puristinsäiliön tyhjennyksen ja biojätteen keräyksen yhteydessä ei kuljeteta lisäjätteitä.
Jäteastian siirtomaksu
Jäteastian siirtomatkasta peritään lisämaksu, jos jäteastia on sijoitettu jätehuoltomääräysten vastaisesti yli 10 metrin päähän siitä kohdasta, mihin jäteautolla pääsee ajamaan
esteettä ja turvallisesti. Lisämaksu peritään 10 metriä ylittävästä jäteastian siirtomatkasta
jokaiselta alkavalta 10 metriltä. Siirtomatka mitataan yhteen suuntaan. Jäteautoa ei ajeta
asemakaava-alueella yksittäisen pientalokiinteistön (omakoti- tai paritalo) tontille.
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Jäteauton peruutusmaksu
Jäteauton peruutusmatkasta peritään lisämaksu, jos tyhjennyspaikalla ei ole jäteautolle
kääntömahdollisuutta ja jäteauto joutuu peruuttamaan haja-asutusalueella yli 40 metrin
matkan jäteastian tyhjennyksen suorittamiseksi. Lisämaksu peritään 40 metriä ylittävästä
peruutusmatkasta jokaiselta alkavalta 40 metriltä. Peruutuksen maksimimatka on 200
metriä.
Maksu reitiltä poikkeamisesta
Jos jäteauto joutuu asiakkaan tilaaman ylimääräisen tyhjennyksen takia poikkeamaan
enemmän kuin neljä (4) kilometriä suunnitellulta ajoreitiltään, peritään lisämaksu. Maksu
veloitetaan jokaiselta alkavalta 500 metriltä. Matka mitataan yhteen suuntaan. Ylimääräinen tilaus voidaan toteuttaa sillä edellytyksellä, että päivän ajoreitille on ajankäytön puolesta mahdollista lisätä ylimääräistä ajoa vaativa kohde.
Säkin asennus
Lisämaksu peritään siitä, jos biojäteastiaan (140 litraa ja 240 litraa) asennetaan suojasäkki. Lisäpalvelu sisältää sekä säkin että sen asennuksen.
Tuntiveloitus
Jos alue- tai lähikeräyspisteeltä siivotaan sinne kuulumatonta jätettä, peritään lisämaksu.
Maksu peritään siltä, joka on tuonut ylimääräistä jätettä pisteeseen. Lisäksi veloitetaan
siivotun jätteen käsittelymaksu.
Astiatyhjennysten lisäpalveluiden maksut on esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4 Astiatyhjennysten lisäpalveluiden maksut
Lisäpalvelu (hinnat sis. alv. 24 %)

Hinta €

Yksikkö

Lisäjäte

6,39

€/0,2 m3

Jäteastian siirto

1,08

€/alkavat 10 m

Jäteauton peruutus

3,34

€/alkavat 40 m

12(24)

LUONNOS
Lisäpalvelu (hinnat sis. alv. 24 %)

Hinta €

Yksikkö

Reitiltä poikkeaminen

3,93

€/alkavat 500 m

Säkin asennus
(140 l ja 240 l biojäteastiat)

1,00

Säkin asennus (biojätteen syväkeräysastiat, Järvenpää ja Tuusula)

6,41

Tuntiveloitus

94,24

9§

€/tunti

Jäteastioiden myynti ja vuokraus

Jäteyhtiö voi myydä ja vuokrata asiakkailleen jäteastioita. Vuokra peritään astian koon
perusteella jokaiselta alkavalta kuukaudelta.
Muovipakkausten keräyksessä jäteyhtiö toimittaa keräykseen käytettävät 240 litran, 370
litran ja 660 litran jäteastiat. Keräysastioiden vuokrat sisältyvät tyhjennyshintoihin. Tyhjennyshinta on sama, vaikka kiinteistöllä käytettäisiin omaa jäteastiaa muovipakkausten
keräykseen. Etukuormaussäiliöiden vuokrausta ei ole tällä hetkellä Hausjärvellä, Janakkalassa, Lopella, Mäntsälässä ja Nurmijärvellä.
Jäteastioiden kuljetusmaksut
Jäteastioiden toimittamisesta ja poishausta voidaan periä kuljetusmaksu. Kuljetusmaksu
veloitetaan jäteastian myynnin yhteydessä, jos astia toimitetaan asiakkaalle. Astia on
myös mahdollista noutaa jäteyhtiön jätteidenkäsittelyalueilta.
Kuljetusmaksua ei veloiteta vuokralle toimitettavien, kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvien, säännöllisessä tyhjennyksessä olevien jäteastioiden osalta, paitsi
pyynnöstä tehdyn astian vaihdon yhteydessä (esimerkiksi jäteastian koon vaihtaminen
tai vuokra-astia noudetaan kokonaan pois astian ollessa vuokrattuna alle kaksi vuotta).
Lisämaksu veloitetaan myös, jos astia joudutaan vaihtamaan siksi, että sen rikkoutuminen on aiheutunut muusta kuin jäteyhtiön toiminnasta (esimerkiksi liian painava astia,
astiaan kohdistuva ilkivalta tai varastaminen). Jos jäteastian rikkoutuminen on toistuvaa
tai tahallista, jäteyhtiö veloittaa myös jäteastian hankintakustannukset.
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Kuljetusmaksua ei veloiteta, jos vuokralla olevan jäteastian vaihdon syynä on astiakoon
sovittaminen yhteen syntyvän jätemäärän kanssa olosuhteiden muutoksen vuoksi. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kimpassa osakkaiden määrän muuttuminen pysyvästi tai
kiinteistökohtaisessa keräyksessä kiinteistön asukasmäärän muuttuminen pysyvästi.
Vaihto voidaan tehdä veloituksetta yhden (1) kerran asiakasta tai kimppaa kohti korkeintaan kahden vuoden välein.
Jäteastioiden hävitysmaksut
Vanhan jäteastian hävittämisestä voidaan periä hävitysmaksu. Maksu peritään, jos jäteastian myynnin tai vuokra-astian toimittamisen yhteydessä kuljetetaan pois asiakkaan
vanha jäteastia. Pelkästä astian poishausta peritään noutopalvelun mukainen maksu (Jätetaksa 10 §). Muut jäteastioiden vuokraus- ja myyntihinnat sekä hävitys- ja kuljetusmaksut on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5 Jäteastioiden vuokraus- ja myyntihinnat
Jäteastia (hinnat sis. alv. 24 %)

Hinta €

Yksikkö

Jäteastian vuokra, 140 l

2,24

€/kuukausi

Jäteastian vuokra, 240 l

2,24

€/kuukausi

Jäteastian vuokra, 370 l

3,34

€/kuukausi

Jäteastian vuokra, 660 l

5,43

€/kuukausi

24,71

€/kuukausi

26,76

€/kuukausi

Jäteastian myynti, 140 l

56,00

€/astia

Jäteastian myynti, 240 l

59,50

€/astia

Jäteastian myynti, 370 l

105,00

€/astia

Etukuormaussäiliön vuokra, enintään
6 m3, seka- tai kuivajäte ja kartonki (ei
Hausjärvellä, Janakkalassa, Lopella ja
Mäntsälässä)
Etukuormaussäiliön vuokra, yli 6 m3,
enintään 8 m3, seka- tai kuivajäte ja
kartonki (ei Hausjärvellä, Janakkalassa, Lopella ja Mäntsälässä)
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Jäteastia (hinnat sis. alv. 24 %)

Hinta €

Yksikkö

Jäteastian myynti, 660 l

190,01

€/astia

Jäteastioiden kuljetus

42,16

€/kuljetus

Jäteastioiden hävitys

10,00

€/jäteastia

10 §

Noutopalvelu

Noutopalvelu on tarkoitettu kotitalouksien jäte-erille, jotka eivät kokonsa vuoksi mahdu
omaan jäteastiaan. Noutopalvelu kuljettaa kodin suuret ja valmiiksi pakatut jätteet jätteidenkäsittelyalueelle. Tarkempi kuvaus noutopalvelusta löytyy Kiertokapulan nettisivulta
osoitteesta www.kiertokapula.fi.
Asiakkaan tulee olla paikan päällä, jos noudettava tavara on lukitussa tilassa. Lisäksi
kulkureitin on oltava esteetön. Tavara voidaan noutaa myös ulkoa, jolloin asiakkaan ei
tarvitse olla itse paikalla. Tällöin kohde tulee merkitä selkeästi. Nouto voidaan peruuttaa
viimeistään yhtä (1) vuorokautta ennen sovittua noutopäivää. Peruuttamattomasta noudosta peritään 30 euron (sis. alv. 24 %) maksu. Muut noutopalvelun maksut on esitetty
taulukossa 6.
Taulukko 6 Noutopalvelun maksut
Noutopalvelu (hinnat sis. alv. 24 %)

Hinta €

Yksikkö

Perusnouto, enintään 1 m3

69,00

€/käynti

Lisätyöaika, yli 15 min.

30,00

€/alkavat 15 min

Lisäkuutiot, yli 1 m3

20,00

€/m3

Tietoturvajätteen nouto,
jätteen hinta (perusnoudon lisäksi)

600,00

€/tonni

Tietoturvajätteen nouto,
punnitusmaksu

18,60

€/punnitus
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11 §

Vuokralavapalvelu

Vuokralavapalvelu kuljettaa jatkokäsittelyyn melkein kaikki jätteet, joita ei voi laittaa kiinteistön omiin jäteastioihin (pois lukien vaaralliset jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromut). Vuokralavapalvelun hinta sisältää kolmen vuorokauden lavavuokran. Lavan kuljetusmaksu määräytyy sen mukaan, miten pitkä matka toimitusosoitteesta on lähimpään
Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueeseen, jossa kyseistä jätettä voidaan ottaa vastaan.
Vuokralavoja toimitetaan Hyvinkään, Hämeenlinnan ja Järvenpään jätteidenkäsittelyalueilta. Kuljetusmaksun suuruus määräytyy toimitusmatkan perusteella asteittain taulukon
7 mukaisesti. Toimitusmatka tarkoittaa etäisyyttä jätteidenkäsittelyalueelta asiakkaan luo.
Maksullisten jätteiden painoperusteinen hinnoittelu määräytyy taulukkojen 10 ja 11 perusteella, sillä erotuksella, että mahdollista punnitusmaksua ei vuokralavapalvelussa peritä. Maksuttomien jätteiden kohdalla veloitetaan ainoastaan lavavuokramaksu ja lavan
kuljetusmaksu sekä mahdolliset lisätyökustannukset. Tarkempi kuvaus vuokralavapalvelusta löytyy Kiertokapulan nettisivulta osoitteesta www.kiertokapula.fi. Vuokralavapalvelun maksut on esitetty taulukossa 7.
Taulukko 7 Vuokralavapalvelun maksut
Vuokralavapalvelu (hinnat sis. alv. 24 %)

Hinta €

Yksikkö

Lavan kuljetusmaksu 0–10 km

255,00

€/kpl

Lavan kuljetusmaksu 10–20 km

300,00

€/kpl

Lavan kuljetusmaksu 20–30 km

345,00

€/kpl

Lavan kuljetusmaksu 30–40 km

390,00

€/kpl

Lavan kuljetusmaksu 40–50 km

435,00

€/kpl

Lavan kuljetusmaksu 50–60 km

480,00

€/kpl

Lavan kuljetusmaksu yli 60 km, lisäkilometri

3,00

€/kpl

Vuokralavan lisävuorokausi

12,00

€/kpl

Jätteen maksu painon mukaan, taulukon 10 ja 11 perusteella

-

€/tonni
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Vuokralavapalvelu (hinnat sis. alv. 24 %)

Hinta €

Yksikkö

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusäkki

25,00

€/kpl

Muu lisätyö alkavalta 30 minuutilta taulukon 13 perusteella
(esim. ylitäyden lavan purkaminen ja ylimääräisen kuljetuksen järjestäminen)

12 §

€/kpl

Aluekeräyspistemaksut

Aluekeräyspisteet ovat jäteyhtiön ylläpitämiä sekajätteen keräyspisteitä, joita voivat käyttää vain vuosimaksun maksaneet asuin- ja vapaa-ajankiinteistöt. Maksulla katetaan keräyspisteiden perustamisesta ja ylläpidosta sekä jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä
aiheutuvat kustannukset. Tällä hetkellä aluekeräyspisteitä on Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Mäntsälässä, Riihimäellä ja Valkeakoskella.
Aluekeräyspisteitä voidaan käyttää silloin, kun kiinteistöittäinen jätteenkuljetus ei ole
mahdollista. Aluekeräyspisteeseen saa viedä kerralla kohtuullisen määrän normaalissa
asumisessa syntyvää jätettä. Maksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen ja asuinhuoneistojen tai vapaa-ajanasuntojen lukumäärän mukaan. Maksuun voi saada alennuksen kompostoimalla biojätteen jätehuoltomääräysten mukaisesti. Vapaa-ajan asuntojen
käyttöaste ei vaikuta vapaa-ajan asuntojen aluekeräyspistemaksun määräämiseen.
Lukollisten aluekeräyspisteiden kohdalla kadonneesta avaimesta ja uudesta avaimesta
kadonneen tilalle peritään korvausmaksu 62,00 €/kpl (sis. alv. 24 %). Muut maksut aluekeräyspisteen käytöstä on esitetty taulukossa 8.
Taulukko 8 Maksut aluekeräyspisteen käytöstä
Palvelu (hinnat sis. alv. 24 %)

Hinta €/kk

Hinta €/vuosi

Vakituinen asunto

14,86

178,32

Vakituinen asunto, jolla biojäte kompostoidaan

12,38

148,56

Vapaa-ajan asunto

7,43

89,16

Vapaa-ajan asunto, jolla biojäte kompostoidaan

6,19

74,28
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13 §

Lähikeräyspistemaksut

Lähikeräyspiste on tietyn, rajatun asuinalueen, esimerkiksi korttelin, jätehuoltoon rakennettu piste, jota ylläpitää Kiertokapula (jätehuoltomääräysten 9 §:n mukainen korttelikohtainen keräysjärjestelmä). Tällä rajatulla alueella kiinteistökohtaista jäteastiaa ei ole
mahdollista käyttää. Lähikeräyspisteellä kerätään seuraavat jätelajit: seka- tai kuivajäte,
biojäte, kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset, metalli sekä paperi. Lähikeräyspisteen suunnittelu ja käyttöönotto tapahtuu aina yhteistyössä kunnan ja jäteyhtiön kanssa. Tällä hetkellä lähikeräystä järjestetään Keravalla.
Lähikeräyspisteen pakkausjätteistä sekä keräyspisteen huoltokuluista maksetaan taksan
mukaista vuosimaksua. Seka- tai kuivajäteastioiden sekä biojäteastioiden tyhjennyksistä
sekä mahdollisista lisäjätteistä maksetaan jätetaksan mukaisia astiatyhjennysten ja lisäjätteen maksuja, jotka jaetaan maksettavaksi tasan kaikkien kyseistä lähikeräyspistettä
käyttävien asuntojen kesken.
Lähikeräyspisteiden jäteastiat ovat lukittuja. Kadonneesta avaimesta ja uudesta
avaimesta kadonneen tilalle peritään korvausmaksu 62,00 €/kpl (sis. alv 24 %). Muut
maksut lähikeräyspisteen käytöstä on esitetty taulukossa 9.
Taulukko 9 Maksut lähikeräyspisteen käytöstä
Palvelu (hinnat sis. alv. 24 %)

Hinta €/kk

Hinta €/vuosi

Lähikeräyspistemaksu (pakkausjätteet ja huollot)

6,35

76,20

Seka- tai kuivajätteen sekä biojätteen tyhjennykset

Jätetaksan 7 §:n taulukoiden 2 ja 3
hinnat

Lisäjäte

Jätetaksan 8 §:n taulukon 4 hinnat

Jätteiden vastaanottomaksut
14 §

Vastaanottomaksut jätteidenkäsittelyalueilla ja kuntien varikoilla

Jätteidenkäsittelyalueet ovat jäteyhtiön ylläpitämiä vastaanottopaikkoja sellaisille jätteille,
joita ei voida laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi. Myös
joidenkin jäteyhtiön omistajakuntien varikoilla otetaan vastaan esimerkiksi metallia, vaa18(24)
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rallista jätettä ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromua. Tarkempi kuvaus vastaanotettavista
jätejakeista löytyy Kiertokapulan nettisivulta osoitteesta www.kiertokapula.fi.
Kotitalouksilta ja kunnalliselta hallinto- ja palvelutoiminnalta (In-house -jäte) veloitetaan
Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla jätteen määrän ja laadun perusteella taulukon 11
mukainen maksu. Jätteen hinnoittelu voi olla tilavuus- tai painoperusteista. Jätteen vastaanottomaksuilla katetaan jätteidenkäsittelystä aiheutuvat kustannukset niiltä osin, mitä
perusmaksu tai tuottajavastuu ei kata. Maksutta vastaanotettavat jätteet on esitelty taulukossa 10.
Taulukko 10 Maksutta kotitalouksilta jätteidenkäsittelyalueilla vastaanotettavat jätteet
Jätejae

Selite

Ajoneuvorenkaat, vanteelliset

Katetaan perusmaksulla

Ajoneuvorenkaat, vanteettomat

Tuottajavastuun alaista jätettä

Asfaltti

Katetaan perusmaksulla

Betoni

Katetaan perusmaksulla

Haravointijäte

Katetaan perusmaksulla

Kannot ja juurakot

Katetaan perusmaksulla

Kevytbetoni

Katetaan perusmaksulla

Kyllästetty puu

Katetaan perusmaksulla

Metalli
Pahvi ja kartonki

Katetaan perusmaksulla

Puhdas maa, alle 2 m3 kuormat

Katetaan perusmaksulla

Puhdas puu

Katetaan perusmaksulla

Purkupuu

Katetaan perusmaksulla

19(24)

LUONNOS
Jätejae

Selite

Retkikeittimet

Katetaan perusmaksulla

Risut

Katetaan perusmaksulla

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Tuottajavastuun alaista jätettä

Tiili

Katetaan perusmaksulla

Taulukossa 11 esitetään vastaanottomaksut jätteidenkäsittelyalueilla muille kuin taulukossa 10 mainituille, kotitalouksille maksuttomille jätteille.
Taulukko 11 Vastaanottomaksut jätteidenkäsittelyalueilla
Yksikkö

Punnitusmaksu €
(alv. 24 %)

Jätejae

Selite

Hinta (alv.
24 %)

Asbesti

kuorma-auto- ja
traktorikuormat

179,80

€/tonni

23,56

Asbesti, 200 l

henkilö- ja
pakettiautot

30,00

/kpl

-

Asbesti, 1m3

henkilö- ja
pakettiautot

150,00

/kpl

-

Biojäte

143,72

€/tonni

21,08

Energiajäte

173,60

€/tonni

23,56

Erityiskäsiteltävä jäte,
eläinjäte

240,00

€/tonni

23,56

Hevosen lanta

48,00

€/tonni

23,56

Kattohuopa

kuorma-auto- ja
traktorikuormat

173,60

€/tonni

23,56

Kattohuopa, 200 l

henkilö- ja
pakettiautot

10,00

€/kpl

-

Kattohuopa, 1m3

henkilö- ja
pakettiautot

30,00

€/kpl

-

Kipsijäte

kuorma-auto- ja
traktorikuormat

124,00

€/tonni

23,56
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Yksikkö

Punnitusmaksu €
(alv. 24 %)

Jätejae

Selite

Hinta (alv.
24 %)

Kipsijäte, 200 l

henkilö- ja
pakettiautot

10,00

€/kpl

-

Kipsijäte, 1 m3

henkilö- ja
pakettiautot

30,00

€/kpl

-

5,00

€/kpl

-

4,96

€/tonni

-

Rakennusjäte, luokka 1

198,40

€/tonni

23,56

Rakennusjäte, luokka 2

220,72

€/tonni

23,56

Rakennusjäte, luokka 3

243,04

€/tonni

23,56

Rakennusjäte, pääosin villaa

285,00

€/tonni

23,56

Sammuttimet, 1–3 kg

12,00

€/kpl

-

Sammuttimet, 4–6 kg

17,00

€/kpl

-

Sammuttimet, 7–9 kg

34,00

€/kpl

-

Sammuttimet, 10–12 kg

68,00

€/kpl

-

Sammuttimet, yli 12 kg

100,00

€/kpl

-

Isot CO2-pakkaukset
Puhdas maa, yli 2 m3 kuormat

kuorma-auto- ja
traktorikuormat

Sekalainen jäte

kuorma-auto- ja
traktorikuormat

198,40

€/tonni

23,56

Sekalainen jäte, 200 l

henkilö- ja
pakettiautot

10,00

€/kpl

-

Sekalainen jäte, 1m3

henkilö- ja
pakettiautot

30,00

€/kpl

-

30,00

€/kpl

-

10,00

€/kpl

23,56

600,00

€/tonni

23,56

Suljettu tai likainen tynnyri tai
astia, > 100 l
Tietoturvajäte, 0–20 kg
Tietoturvajäte, yli 20 kg
Vaarallinen jäte

minimimaksu
33,56 €

vaarallisen jätteen
hinnaston mukaan
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Jätejae

Hinta (alv.
24 %)

Selite

kuorma-auto- ja
198,40
traktorikuormat
pakkaavat jäteauYhdyskuntajäte, erilliskerätty
tot, syväkeräys158,32
kotitalouksilta
säiliöt ja puristimet
pakkaavat jäteauYhdyskuntajäte, erilliskerätty
tot, syväkeräys198,40
muualta kuin kotitalouksilta
säiliöt ja puristimet
Yhdyskuntajäte, lavakuormat

Yksikkö

Punnitusmaksu €
(alv. 24 %)

€/tonni

21,08

€/tonni

21,08

€/tonni

21,08

Kotitalouksien vaarallista jätettä otetaan vastaan jätteidenkäsittelyalueilla ja joidenkin
kuntien varikoilla veloituksetta, pois lukien asbesti (taulukko 11). Kunnalliselta hallinto- ja
palvelutoiminnalta veloitetaan maksu jätteidenkäsittelyalueilla ja kuntien varikoilla vaarallisen jätteen hinnaston mukaisesti jätteen määrän ja laadun perusteella.
Vaarallisen jätteen minimimaksu on 25 €/kpl + punnitusmaksu 23,56 € (sis. alv. 24 %).
Muut vaarallisen jätteen maksut kuntien hallinto- ja palvelutoiminnalle on esitetty taulukossa 12.
Taulukko 12 Vaarallisten jätteiden maksut jätteidenkäsittelyalueilla ja kunnallisilla
varikoilla kuntien hallinto- ja palvelutoiminnalle
PunnitusHinta €/kg
Hinta €/kg
Jätejae
maksu €
(alv. 0 %)
(alv. 24 %)
(alv. 24 %)
Aerosolit

1,50

1,86

23,56

Elohopea

25,00

31,00

23,56

Emäsjäte (esim. ammoniakki, lipeä)

2,00

2,48

23,56

Happojäte (esim. suola- tai rikkihappo) 2,00

2,48

23,56

Jarruneste

0,80

0,99

23,56

Jauhemaiset laastit

0,80

0,99

23,56

Jäähdytinneste

0,80

0,99

23,56
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LUONNOS

Jätejae

Hinta €/kg
(alv. 0 %)

Hinta €/kg
(alv. 24 %)

Punnitusmaksu €
(alv. 24 %)

Kiinteä öljyinen jäte (esim. öljynsuodattimet)

0,80

0,99

23,56

Laboratoriokemikaalit

4,00

4,96

23,56

Liuottimet (esim. polttoaine, tärpätti,
ohenne)

0,80

0,99

23,56

Lyijyakut

Veloituksetta

Lääkkeet

4,00

4,96

23,56

Maalit, lakat, liimat, kovetteet

1,50

1,86

23,56

Metallikuoriset ja muut suuret akut

0,60

0,74

23,56

Pesu- ja puhdistusaineet

2,00

2,48

23,56

Tina- ja rengaspainojäte

2,00

2,48

23,56

Torjunta- ja kasvinsuojeluaineet

3,00

3,72

23,56

Valokuvauskemikaalit

3,00

0,99

23,56

Voiteluöljy

0,04

0,05

23,56

Öljy-vesiseokset

0,60

0,74

23,56

Muut vaaralliset jätteet

Sopimuksen
mukaan

-

23,56

Jätteidenkäsittelyalueilla tehtävistä lisätöistä veloitetaan taulukon 13 mukaisin hinnoin.
Taulukko 13 Veloitukset lisätöistä jätteidenkäsittelyalueilla
Palvelu

Hinta € (alv. 0 %) Hinta € (alv. 24 %)

Yksikkö

Ajoneuvon punnituspalvelu 16,13

20,00

/kpl

Kuormantarkastus

150,00

/kpl

120,97
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LUONNOS
Palvelu

Hinta € (alv. 0 %) Hinta € (alv. 24 %)

Yksikkö

Lavan raapiminen

28,23

35,00

/kpl

Lisätyö, alkavalta
30 minuutilta

40,32

50,00

/kpl

Voimaantulo
15 §

Voimaantulo

Tämä jätetaksa astuu voimaan 1.1.2022. Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa kumoaa voimaan tullessaan jätehuoltoviranomaisen aiemmin vahvistamat jätetaksat. Jätetaksa on voimassa
toistaiseksi.
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