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1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA
1 § Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue

Kunnan on perittävä jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla
katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa
palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen
sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.
Jätemaksulla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta. Tällaisia toimintoja
ovat mm. jätteiden keräys, kuljetus, käsittely, hyötykäyttö, neuvonta ja tiedotus sekä jätehuollon kehittäminen. Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteiset viranomaistehtävät.
Jätemaksutaksan määrää jätehuoltoviranomainen eli Sydän-Suomen jätelautakunta. Jäteyhtiö Sammakkokangas Oy hoitaa jätehuollon palvelutehtäviä (pl. kiinteistöittäinen jätteenkuljetus) ja laskuttaa tuottamistaan palveluista tämän jätetaksan mukaisesti.
Petäjäveden kunnassa on käytössä jätelain 37 §:n mukainen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus,
jolloin kiinteistön haltija itse tilaa kuljetusyrittäjältä jäteastian tyhjennykset ja suorittaa astiatyhjennyksestä
maksun suoraan kuljetusyrittäjälle. Kuljetusjärjestelmää täydennetään jäteyhtiön ylläpitämillä aluekeräyspisteillä, joiden käyttömaksut suoritetaan jäteyhtiölle. Jätehuollon perusmaksu suoritetaan jäteyhtiölle.
Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan jätteeseen. Taksaa sovelletaan sako- ja umpikaivolietteisiin vain perusmaksun osalta, jätevesilietteiden käsittelytaksasta määrää kunta itsenäisesti.

2 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

Jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija,
jonka jätteen jätehuollon Sammakkokangas Oy järjestää. Jätehuollon perusmaksu suoritetaan jäteyhtiölle.
Perusmaksu määrätään kaikille kiinteistön haltijoille, joiden kiinteistö on käytettävissä asumiseen tai vapaaajan asumiseen.
Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa Sammakkokangas Oy:n lähettämän jätelaskun saamisesta muistutus jätehuoltoviranomaiselle. Jätelasku on jätelain 83 §:n mukaisesti maksettava laskussa
ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta. Jos maksu muutoksenhaun johdosta poistetaan tai
alennetaan, palautetaan liikaa maksettu määrä korkoineen.
Sammakkokangas Oy lähettää yhden muistutuslaskun, jonka jälkeen perintä siirretään perintätoimiston
hoidettavaksi. Maksamattomasta jätemaksusta peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jätemaksu on
julkisoikeudellinen ja ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen.
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2 PERUSMAKSU
3 § Perusmaksun perusteet

Jätelain mukaisesti jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta, vaarallisten jätteiden ja täydentävän hyötyjätteiden keräyksen järjestämisestä ja keräyspisteiden ylläpidosta aiheutuvien kulujen kattamiseksi voidaan
periä erillistä perusmaksua. Perusmaksuilla katetaan myös saamatta jääneistä jätemaksuista aiheutuvat
luottotappiot. Perusmaksulla katetaan lisäksi viranomaistoiminnan kulut kokonaisuudessaan. Jätehuoltoviranomaisen päätökset eivät ole maksullisia.
Perusmaksu on kiinteistökohtainen maksu ja se määrätään maksettavaksi jokaiselle asuinhuoneistolle. Perusmaksun suuruus on porrastettu kiinteistön käyttötarkoituksen mukaisesti (vakituinen tai vapaa-ajan
asunto). Perusmaksuluokkia on useampia riippuen kiinteistön jätevesijärjestelmästä. Perusmaksuluokka
määräytyy kiinteistöllä olevan jätevesijärjestelmän perusteella. Kiinteistöt, joilla on jokin tyhjennettävä
jätevesijärjestelmä (saostussäiliö, umpikaivo tai muu vastaava), ovat velvollisia suorittamaan lietehuoltoosuuden perusmaksussa. Tällöin perusmaksuun on sisällytetty lietehuollosta aiheutuvien kulujen osuus,
kuten lietehuollon viranomaistehtävät ja lietehuollon asiakasrekisterin ylläpito.
Perusmaksu määrätään kiinteistön haltijalle, jos haltijan tiedot on ilmoitettu jätelautakunnan jäterekisteriin. Jos haltijaa ei ole erikseen ilmoitettu, perusmaksu määrätään kiinteistön omistajalle.
Perusmaksu laskutetaan vakituisilta ja vapaa-ajan asuinkiinteistöiltä kerran vuodessa. Perusmaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai omistaja, joka hallitsee kiinteistöä 1.1. Mikäli kiinteistöltä peritään aluekeräyspisteen käyttöoikeusmaksu, perusmaksun on velvollinen suorittamaan aluekeräyspisteen
käyttöoikeuden maksaja.

4 § Perusmaksu
Taulukko 1. Asuinkiinteistöjen perusmaksujen määräytyminen.
Perusmaksu €/vuosi
KIINTEISTÖTYYPPI
(alv 24 %)
Pientalo
32,86
Pientalo (+lietehuolto)

35,96 *

Rivi- ja kerrostalo huoneisto

18,35

Vapaa-ajan asunto

20,96

Vapaa-ajan asunto (+lietehuolto)

23,44 *

* Lietehuolto-osuus laskutetaan, kun lieterekisteri on otettu käyttöön ja tyhjennysten seuranta on aloitettu.

3 ALUEKERÄYSPISTEMAKSUT
Aluekeräyspisteet ovat jäteyhtiön ylläpitämiä keräyspisteitä, joissa kerätään sekajätteen lisäksi muitakin
jätteitä, kuten lasia, metallia ja kartonkia. Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttöoikeus on vain vuosimaksun maksaneilla kiinteistöillä. Aluekeräyspistemaksuilla katetaan keräyspisteiden ylläpidosta, sekajätteiden
kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset.
Kiinteistö, joka ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen omalla astialla tai yhteisastialla (kimppa), liittyy kunnan jätehuoltojärjestelmään aluekeräyspisteen kautta. Myös jätehuoltoviranomainen voi
liittää kiinteistön aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Aluekeräyspistemaksu on kiinteistökohtainen ja sen suuruus on porrastettu kiinteistön käyttötarkoituksen ja kiinteistön asukasmäärän mukaisesti.
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Aluekeräysmaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija, jos kiinteistön haltija on ilmoitettu Sammakkokangas Oy:n asiakasrekisteriin. Muussa tapauksessa maksu määrätään kiinteistön omistajalle. Kiinteistön haltija on velvollinen ilmoittamaan jäteyhtiölle tai jätehuoltoviranomaiselle kiinteistön käytössä
tapahtuvista muutoksista, jotka vaikuttavat aluekeräyspistemaksun suuruuteen.
Taulukko 2. Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttömaksut ja siivousmaksu.
€/vuosi
alv 0 %

€/vuosi
alv 24 %

VAKITUINEN ASUNTO
1-2 henkeä

113,35

140,56

3-4 henkeä

170,52

211,44

5-6 henkeä

227,11

281,62

7-8 henkeä

317,95

394,26

9-10 henkeä

397,95

493,46

yli 10 henkeä
VAPAA-AJAN ASUNTO
Vapaa-ajan asuminen satunnaista ja ajoittuu lähinnä
touko - syyskuun väliselle ajalle

477,95

592,66

33,00

40,92

Siivousmaksu €/h
alv 0 %

Siivousmaksu €/h
alv 24 %

55,00

68,20

ALUEKERÄYSPISTEEN SIIVOUSMAKSU
Aluekeräyspisteen luvaton käyttö
Aluekeräyspisteen luvattomasta käytöstä laskutetaan
siivouksen osalta tuntihinta, lisäksi peritään tuodusta
ylimääräisestä jätteestä lisäsäkin tai irtojätteen mukaisesti.

4 VOIMAANTULO

Tämä taksa tulee voimaan 1.4.2019 alkaen. Taksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.
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