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YLEISTÄ
Kemiönsaaren kunnassa on voimassa kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jonka piiriin kuuluu kaikki jätelaissa kunnan vastuulle määrätty jäte. Jätteenkeräyksessä ja -kuljetuksessa noudatetaan tätä jätetaksaa ja jätehuoltomääräyksiä.
Maksuilla katetaan jätteiden keräys, kuljetus käsittelyyn, käsittely ja muu jätehuoltopalveluiden tuottaminen
ja ylläpito. Maksut on esitetty taksan liitteenä taulukossa. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Kaatopaikalle loppusijoitettavien jätteiden käsittelymaksut sisältävät jäteveron.
Tämän taksan lisäksi muita Kemiönsaaren kunnassa voimassa olevia jätetaksoja ovat perusmaksutaksa sekä
sako- ja umpikaivolietteen keräyksen ja kuljetuksen taksa.
1. SEKAJÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄINEN KERÄYS
Sekajäte on määritelty jätehuoltomääräyksissä. Sekajätteet kerätään kiinteistöittäisellä keräyksellä Kemiönsaaren pääsaarella ja Lövö-Kasnäslandetissa.
1.1 Jäteastian tyhjennysmaksu
Maksut määrätään tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennyskäyntien lukumäärän perusteella. Jäteastian täyttöaste ei vaikuta tyhjennysmaksuun.
Yhteiskäytössä olevan jäteastian jätemaksu määrätään maksettavaksi astiassa mukana olevien osakkaiden
sopimien osuuksien mukaan.
Maksua ei peritä jos jäteastian tyhjennys on jäänyt tekemättä Rouskis Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin vuoksi. Laiminlyönniksi ei katsota liian painavaksi täytettyä tai rikkinäistä jäteastiaa tai kulkutien
huonoa kuntoa.
Erikseen punnittavien jätesäiliöiden tyhjennyshintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva jätteenkäsittelymaksu.
1.2 Lisämaksut
1.2.1 Lisäjäte
Jäteastian viereen jätetystä, keräykseen soveltuvasta jätteestä peritään lisämaksu jokaiselta alkavalta 200 litralta. Lisäjätemaksu veloitetaan myös sellaisen jäteastian tyhjennyksestä, joka on niin täyteen pakattu, että
kansi tästä syystä jää selvästi auki.
1.2.2 Astian siirto
Jäteastian tyhjennyksen yhteydessä tehtävästä, yli 10 m pituisesta jäteastian siirtämisestä käsin peritään lisämaksu.
1.2.3. Peruutusmaksu
Jos tyhjennyspaikalla ei ole jäteautolle kääntömahdollisuutta ja jäteautoa joudutaan peruuttamaan vähintään
100 metrin matka jäteastian tyhjennyksen suorittamiseksi, peritään tästä lisämaksu.
1.2.4 Astian pesu
Jäteastian pesun voi tilata lisämaksusta. Tilattujen jäteastioiden pesut toteutetaan keskitetysti koko kunnan
alueella kerran vuodessa.

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA

Sivu 3/7

1.3 Jäteastian vuokra
Jäteastian vuokrauksen vähimmäisaika on 12 kk.
1.4 Hukkanouto
Hukkanoutoa vastaava maksu määrätään jäteastian koosta riippumatta, jos
x kulkureitti jäteastian/jäteastioiden luo on kiinteistöstä johtuvasta syystä kulkukelvoton tai reitillä
on este, minkä vuoksi jäteastian tyhjentäminen estyy
x keräysvälinettä ei löydy kiinteistöltä asiakkaan ilmoittamasta paikasta.
1.5 Jäteasemamaksu
Jos kiinteistöittäisessä keräyksessä asunnon haltija ei ole järjestänyt asunnon käyttöön sekajäteastiaa tai
asunnon haltija tai omistaja ei ole antanut jätelautakunnan jäterekisteriin sellaisia tietoja, että asunnon jätehuolto pystytään järjestämään, katsotaan asunnon haltijan liittyneen jäteaseman käyttäjäksi. Tällöin asunnon
osalta laskutetaan jäteasemamaksu.
Jäteasemamaksua vastaan asunnon haltija voi käyttää jätehuoltonsa hoitamiseen Rouskis Oy:n jäteasemia.
Jäteasemamaksua vastaan voi jäteasemalle toimittaa kalenterikuukausittain 200 litran jätesäkkiin mahtuvan
määrän kiinteistöllä syntyvää kotitalousjätettä.
Jäteasemamaksu peritään jokaiselta alkavalta kuukaudelta. Maksu peritään kunnes asunnon asukkaiden käytössä on sekajäteastia ja tyhjennyksistä on sovittu Rouskis Oy:n kanssa tai muusta menettelystä on sovittu
viranomaisen kanssa.
Maksulla katetaan jätehuollon ylläpidon kustannuksia. Maksun tarkoituksena on myös ohjata jätteen haltijat
kiinteistöittäisen jätteenkeräyksen piiriin.
2. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS
Muilla saarilla kuin Kemiönsaaren pääsaarella ja Lövö-Kasnäslandetissa sijaitsevilla kiinteistöillä syntyvät
sekajätteet kuljetetaan aluekeräyspisteiden yhteisiin jäteastioihin, josta ne kerätään ja kuljetetaan käsiteltäväksi.
Jätelautakunta voi hyvin perustellusta syystä myöntää aluekeräykseen kuuluvalle oikeuden siirtyä kiinteistöittäiseen keräykseen, jos se on kohtuullisesti toteutettavissa. Muutosta tulee hakea kirjallisesti jätelautakunnalta.
2.1 Aluekeräysmaksu
Aluekeräysmaksu on asuntokohtainen ja se määräytyy sen mukaan, mikä kiinteistön omistustilanne tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus oli maksuunpanovuoden alussa (1. tammikuuta). Jos asunto on vakituisessa
asuinkäytössä, otetaan huomioon myös asukasmäärä (2.3 Yhden asukkaan maksu). Laskutusyksikkö on kalenterivuosi.
Aluekeräyspisteen maksua ei peritä vakituisen asunnon osalta, jos asunto on asumaton kyseisen vuoden.
Asumattomuus pitää vahvistua Väestörekisterin tai muun viranomaisen tiedoista.
2.2 Alennettu aluekeräysmaksu
Jätteen haltija on oikeutettu alennettuun aluekeräysmaksuun, jos elintarvikejätteet kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisesti kiinteistöllä. Kompostoinnin aloittamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti Rouskis
Oy:lle 31. maaliskuuta mennessä. Tällöin se otetaan huomioon kyseisen kalenterivuoden laskutuksessa.
Alennusta ei myönnetä jälkikäteen. Hakemusta ei tarvitse uudistaa vuosittain, jos muutoksia ei tapahdu.
Kompostoinnin lopettamisesta tulee ilmoittaa Rouskis Oy:lle viivytyksettä. Mikäli viranomaisen tarkastuksen yhteydessä huomataan, että kompostointi ei tapahdu jätehuoltomääräysten mukaisella tavalla, määrätään
tarkastusvuoden vuosimaksu kaksinkertaisena.
2.3 Vakituisen yhden asukkaan asunnon aluekeräysmaksu
Vakituisen yhden asukkaan asunnon aluekeräysmaksu koskee asuntoa, jossa on koko laskutusvuoden asunut
yksi henkilö. Jos maksuvelvollinen on oikeutettu yhden asukkaan maksuun, on tästä ilmoitettava kirjallisesti
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jätelautakunnalle 31. maaliskuuta mennessä. Asukasmäärä otetaan tällöin huomioon kyseisen kalenterivuoden laskutuksessa. Hakemusta ei tarvitse uudistaa vuosittain, jos asunnon henkilömäärässä ei tapahdu muutoksia. Maksu on kuitenkin kerrallaan voimassa enintään kolme vuotta. Henkilömäärän muutoksista on ilmoitettava jätelautakunnalle. Mikäli viranomaisen tietoon tulee, että asunnossa asuu useampi kuin yksi asukas, määrätään asunnolle kuuluva vuosimaksu kaksinkertaisena.

3. HYÖTYJÄTTEIDEN KERÄYS
Hyötyjätteet, kuten biojäte, keräysmetalli, -kartonki ja -lasi, kerätään jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Laitostoiminnan biojätteellä tarkoitetaan suurkeittiöissä, ravintoloissa, kouluissa, päiväkodeissa ja muissa
vastaavissa paikoissa syntyvää raskasta biojätettä.
3.1 Hyötyjäteastian tyhjennysmaksu
Maksut määrätään tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennyskäyntien lukumäärän perusteella. Tyhjennysmaksuun ei vaikuta jäteastian täyttöaste.
Yhteiskäytössä olevan jäteastian jätemaksu määrätään maksettavaksi astiassa mukana olevien osakkaiden
sopimien osuuksien mukaan.
Jätemaksua ei peritä jos jäteastian tyhjennys on jäänyt tekemättä Rouskis Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin vuoksi. Laiminlyönniksi ei katsota liian painavaksi täytettyä tai rikkinäistä jäteastiaa tai kulkutien huonoa kuntoa.
Erikseen punnittavien jätesäiliöiden tyhjennyshintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva jätteenkäsittelymaksu.
3.2 Lisämaksut
3.2.1 Lisäjäte
Jäteastian viereen jätetystä, jätekeräykseen soveltuvasta jätteestä peritään lisämaksu jokaiselta alkavalta 200
litralta. Lisäjätemaksu veloitetaan myös sellaisen jäteastian tyhjennyksestä, joka on niin täyteen pakattu, että
kansi tästä syystä jää selvästi auki.
3.2.2 Astian siirto
Jäteastian tyhjennyksen yhteydessä tehtävästä, yli 10 m pituisesta jäteastian siirtämisestä käsin peritään lisämaksu.
3.2.3 Peruutusmaksu
Jos perillä ei ole kääntömahdollisuutta ja jäteautoa joudutaan peruuttamaan vähintään 100 metriä jäteastian
tyhjennyksen suorittamiseksi, peritään tästä lisämaksu.
3.3 Jäteastian vuokra
Jäteastian vuokrauksen vähimmäisaika on 12 kk.
3.4 Hukkanouto
Hukkanoutoa vastaava maksu määrätään jäteastian koosta riippumatta, jos
x kulkureitti jäteastian/jäteastioiden luo on kiinteistöstä johtuvasta syystä kulkukelvoton tai reitillä
on este, minkä vuoksi jäteastian tyhjentäminen estyy
x keräysvälinettä ei löydy kiinteistöltä asiakkaan ilmoittamasta paikasta.

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA

Sivu 5/7

4. VÄÄRINKÄYTTÖMAKSU
Väärinkäyttömaksulla katetaan väärinkäytön johdosta suoritettuja siivoustöitä ja seka- tai hyötyjätteen aluekeräyspisteen ylimääräisiä tyhjennyksiä.
Maksu peritään aluekeräyspistettä väärinkäyttäneeltä. Väärinkäyttöä on esimerkiksi aluekeräyspisteen luvaton käyttö, jätteen jättäminen astioiden ulkopuolelle, sellaisen jätteen tuominen, jota pisteellä ei kerätä tai
jätteen laittaminen väärään lajitteluastiaan. Maksuun lisätään jätteenkäsittelymaksu.
5. JÄTEASEMAPALVELUT
Jätteet otetaan vastaan Rouskis Oy:n jäteasemilla ja muissa Rouskis Oy:n keräyksissä ja palveluissa liitteenä
olevan maksutaulukon mukaisia maksuja vastaan. Jätteiden vastaanottoehdoissa ja käytännöissä noudatetaan
voimassa olevaa lainsäädäntöä ja jätehuoltomääräyksiä.
Kotitalouksien vaaralliset jätteet lukuun ottamatta asbestia ja kestopuuta vastaanotetaan maksutta alle 50
kg/laji, maksimi vastaanottomäärä on 200 kg.
5.1 Jätteenkäsittelymaksu
5.1.1 Suuret jäte-erät
Jätteenkäsittelymaksu määräytyy jätteen painon ja laadun mukaan. Punnittavat jätekuormat hinnoitellaan
niissä olevan kalleimman jätelajin perusteella.
5.1.2 Pienet jäte-erät
Jäteasemille tuotavien alle 4 m3 jäte-erien maksu määräytyy kuutioperusteisesti lukuun ottamatta vaarallisia
jätteitä.
Asbestille, painekyllästetylle puulle, erityisjätteelle, biojätteelle, tiili- ja betonijätteille sekä kannoille on
määritetty erikseen pienerämaksu.
5.2. Vastaanotto- ja punnitusmaksu (vain Korvenmäen jätekeskuksessa)
Jos kyseiselle jätteelle ei ole määritetty kuutioperusteista maksua, jäte punnitaan ja otetaan vastaan painoperusteisella maksulla. Yli 4 m3 jätekuormat ja jätteet, joiden maksu määräytyy tonnien mukaan, punnitaan ja
niiden hintaan lisätään vastaanotto- ja punnitusmaksut.
5.3 Maksu henkilö- tai koneaputyöstä
Maksu henkilö- tai koneaputyöstä asemalla veloitetaan taulukon mukaisesti. Minimimaksu on 30 min mukaan.
5.4 Ylimääräinen lajittelumaksu
Ylimääräinen lajittelumaksu peritään, jos jätekuorma puretaan annettujen ohjeiden vastaisesti, tai jos jätekuorma sisältää muuta jätettä kuin mitä sen sisällöstä on ilmoitettu. Lajittelumaksun lisäksi voidaan veloittaa
siivoamisesta aiheutuvat henkilö- tai koneaputyötunnit.
5.5 Muut palvelut
Muita palveluja ovat jätteiden noutopalvelu, jäteastioiden vienti- ja noutopalvelu.
6. KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVA JÄTE
Jätelain 33§:n mukaiseen kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluvan jätehuoltopalvelun osalta noudatetaan
maksutaulukon mukaisia maksuja. Lisäksi sovelletaan muita jätetaksan mukaisia maksuja.
Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätteen haltijan on katettava vähintään kaikki palvelun tuottamisesta
aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusten perusteella joko alentaa tai korottaa. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla jäte-erän määrä, jätteen laatu, jätteen soveltuvuus
kunnan jäteyhtiön järjestelmään ja muut tapauskohtaiset tekijät.
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7. LASKUTUS JA PERINTÄ
Jätemaksut määrää ja maksuunpanee jätelautakunta. Kiinteistöä koskevat maksut määrätään sille, joka on
ilmoitettu jätelautakunnan ylläpitämään jäterekisteriin kiinteistön haltijaksi. Ellei haltijaa ole ilmoitettu rekisteriin, jätemaksu määrätään kiinteistön omistajalle. Laskutuksen suorittaa Rouskis Oy, jolle maksut myös
maksetaan. Jätehuollon käytännön toteutuksesta vastaa Rouskis Oy.
Jätemaksu on suoritettava eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta. Jos jätemaksua ei makseta
määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa lain mukaisesti.
Perintä tapahtuu perintälain mukaisesti. Maksukehotuksista peritään perintälain mukainen perintämaksu.
8. MUISTUTUKSEN JÄTTÄMINEN JÄTELASKUSTA
Maksuvelvollinen voi jätelain mukaisesti tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Muistutus tulee tehdä kirjallisesti jätelautakunnalle. Jätemaksut on suoritettava ilmoitettuun eräpäivään
mennessä, vaikka asiasta olisi jätetty muistutus.
9. VOIMAANTULO
Tämä jätetaksa tulee voimaan 1.1.2013.

Sekajätteen keräyksen ja kuljetuksen maksut Kemiönsaaressa 1.1.2015 lähtien
Hyväksytty 11.11.2014 § 40
Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltolautakunta
Jätemaksuun lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
€ alv 0 %

€ alv 24 %

1.1 Sekajäteastian tyhjennysmaksu (tilavuus enintään)
Jäteastia 140 litraa
Jäteastia 240 litraa
Jäteastia 380 litraa
Jäteastia 660 litraa
Jäteastia 1000 litraa

7.344
7.344
8.598
11.204
15.605

9.10
9.10
10.66
13.89
19.35

Pikakontti 4 m3

61.230

75.93

3

82.440

102.23

3

103.650
23.940

128.53
29.69

Pikakontti 6 m

Pikakontti 8 m
Erikseen punnittava jätesäiliö *
1.2 Lisämaksut
1.2.1 Lisäjäte, alkava 200 litraa
1.2.2. Astian siirto
1.2.3. Peruutusmaksu
1.2.4. Astian pesu
‐Jäteastian 140 l ‐ 660 l pesu

8.468
1.050
1.050

10.50
1.30
1.30

29.435

36.50

‐Pikakontin 4 m3 ‐ 6 m3 pesu

36.052

44.70

1.376
1.376
2.650
4.240

1.71
1.71
3.29
5.26

Pikakontti 4 m3

19.292

24.71

Pikakontti 6 m

3

28.832

35.75

Pikakontti 8 m

3

37.581

46.60

6.532

8.10

13.709

17.00

2.1 Aluekeräysmaksu €/ vuosi
Vakituinen asunto, joka ei kompostoi elintarvikejätettä
Kesäasunto, joka ei kompostoi elintarvikejätettä

119.758
95.970

148.50
119.00

2.2 Alennettu aluekeräysmaksu €/vuosi
Vakituinen asunto, joka kompostoi elintarvikejäteteet
Kesäasunto, joka kompostoi elintarvikejätteet

90.323
68.952

112.00
85.50

1.3 Sekajäteastian kuukausivuokra
Jäteastia 140 litraa
Jäteastia 240 litraa
Jäteastia 380 litraa
Jäteastia 660 litraa

1.4 Hukkanouto
1.5 Jäteasemamaksu €/kk

€ alv 0 %

€ alv 24 %

Vakituinen 1 asukkaan asunto, joka ei kompostoi elintarvikejätettä
Vakituinen 1 asukkaan asunto, joka kompostoi elintarvikejäteteet

71.371
51.209

88.50
63.50

3.1 Hyötyjätteiden keräys (tilavuus enintään)
Asumistoiminnan biojäteastia 140 litraa
Asumistoiminnan biojäteastia 240 litraa
Laitostoiminnan biojäteastia 140 litraa
Laitostoiminnan biojäteastia 240 litraa
Pienmetalliastia 240 ‐ 800 litraa
Keräyskartonkiastia 660 ‐ 800 litraa
Keräyslasiastia 240 litraa
Erikseen punnittava jätesäiliö (ei biojäte) *

9.970
11.080
12.520
15.450
6.300
6.750
8.955
30.100

12.36
13.74
15.52
19.16
7.81
8.37
11.11
37.32

3.2 Lisämaksut
3.2.1 Lisäjäte € / 200l
3.2.2. Astian siirto > 10m
3.2.3. Peruutusmaksu ≥ 100 m

8.468
1.050
1.050

10.50
1.30
1.30

3.3 Hyötyjäteastian kuukausivuokra
Biojäteastia 140 ‐ 240 litraa
Pienmetalliastia 240 ‐ 380 litraa
Pienmetalliastia 660 litraa
Pienmetalliastia 800 litraa
Keräyskartonkiastia 660 litraa
Keräyskartonkiastia 800 litraa
Keräyslasiastia 240 litraa
Keräyspaperiastia 660 litraa

2.629
2.629
4.240
5.298
4.240
5.298
2.629
4.240

3.26
3.26
5.26
6.57
5.26
6.57
3.26
5.26

3.4 Hukkanouto

6.532

8.10

104.840

130.00

2.3 Vakituisen yhden asukkaan asunnon aluekeräysmaksu €/vuosi

4. Väärinkäyttömaksu
* Ei sisällä jätteenkäsittelymaksua

5. JÄTEASEMAPALVELUT
Kaatopaikalle loppusijoitettavien jätteiden maksut sisältävät jäteveron 55,00 €/tonni.
Maksujen loppusummaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
Jätteitä, joiden maksut ovat €/tonni, vastaanotetaan vain Korvenmäen jätekeskuksessa.
5.1.1 Suuret jäte-erät
Yhdyskuntajäte, sekalainen (myös erilliskerätty energiajäte 30.4.2015 asti)
Rasvakaivojäte
Erityisjäte, haudattava
Erityisjäte, välitön käsittely
Rakennus- ja purkutoiminnan jäte, kaatopaikkasijoitukseen
Asfaltti
Asfaltti, jäteverollinen
Betonijäte, puhdas
Betonijäte, epäpuhdas
Tiilijäte
Tiili- ja betonijäte, raekoko alle 150 mm (vast.otto sopimuksesta)
Käsitelty puu
Puhdas puu (ei punnitusmaksua)
Risut (ei punnitusmaksua)
Kannot
Puutarhajäte
Biojäte, erilliskerätty
Lasi, erilliskerätty
Metalli (ei punnitusmaksua)
Kartonki/pahvi, erilliskerätty
Asbestia sisältävä jäte
Painekyllästetty puu
Kotitalouksien vaaralliset jätteet (ei asbesti/kestopuu) alle 50 kg/laji asti
Ammoniakki
Elohopeapitoinen kiinteä jäte
Emäkset
Halonisammuttimet
Hapot
Jäteöljy
Kiinteä orgaaninen jäte (maalit, liimat, lakat, kyllästeet, aerosolit)
Kytkin-, jarru- ja jäähdytinnesteet
Laboratoriojäte
Lajiteltava vaarallinen jäte
Liuottimet (ohenteet, tärpätit, tinneri, bensiini)
Lääkkeet
Torjunta-aineet
Valokuvauskemikaalit (kehitteet, kiinnitteet)
Öljyinen hyötymetalli
Öljyinen kiinteä jäte
Öljytuhka
Öljyvesiseos
Vaarallista jätettä sisältävän tynnyrin hävitysmaksu (sisältö veloitetaan erikseen)
100 litran tynnyri
200 litran tynnyri
Öljyinen imeytysaine (alle 1 m3 erät)

€ alv 0%

€ alv 24 %

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg

175.00
100.00
200.00
250.00
185.00
2.00
67.00
11.00
25.00
11.00
0.00
43.00
0.00
0.00
35.00
25.00
110.00
56.00
0.00
30.00
200.00
154.00
0.00
2.02
20.16
1.53
7.00
1.53
0.00
1.61
1.21
7.02
10.00
1.05
3.07
2.50
1.53
1.21
1.21
1.21
0.57

217.00
124.00
248.00
310.00
229.40
2.48
83.08
13.64
31.00
13.64
0.00
53.32
0.00
0.00
43.40
31.00
136.40
69.44
0.00
37.20
248.00
190.96
0.00
2.50
25.00
1.90
8.68
1.90
0.00
2.00
1.50
8.70
12.40
1.30
3.80
3.10
1.90
1.50
1.50
1.50
0.70

€/kpl
€/kpl
€/tonni

20.16
28.23
190.00

25.00
35.00
235.60

€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni

5.1.2 Pienet jäte-erät
Sekajäte kaatopaikalle, alle 0,2 m3

€/kpl

4.03

5.00

Sekajäte kaatopaikalle, alle 0,5 m3

€/kpl

9.68

12.00

Sekajäte kaatopaikalle, alle 1 m3 (alle 4 m3 eriin asti)

€/kpl

16.13

20.00

Sekajäte kaatopaikalle, 1 m3, kuorman ollessa 4-8 m3
(ainoastaan Kemiönsaaren jäteasemalle, sisältää siirtokuormauskulut)

€/kpl

28.23

35.00

Sekajäte energiaksi, alle 0,2 m3

€/kpl

2.42

3.00

Sekajäte energiaksi, alle 1 m3 (alle 4 m3 eriin asti)
Kipsilevy, alle 0,2 m3*
Kipsilevy, alle 1 m3*
Erityisjäte, alle 50 kg
Betonijäte, peräkärrykuorma alle 500 kg*
Tiilijäte, peräkärrykuorma alle 500 kg*
Käsitelty puu, alle 0,5 m3
Käsitelty puu, 1 m3
Kannot, peräkärrykuorma alle 500 kg*
Puutarhajäte, alle 4 m3
Lasi, kartonki, pahvi, kotitalouksilta
Metalli
Biojäte, 100 litraa
Asbestia sisältävä jäte, alle 0,2 m3
Painekyllästetty puu, alle 1 m3

€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl
€/kpl

8.87
4.03
16.13
20.16
4.84
4.84
2.42
5.65
4.03
2.42
0.00
0.00
4.03
12.10
0.00

11.00
5.00
20.00
25.00
6.00
6.00
3.00
7.00
5.00
3.00
0.00
0.00
5.00
15.00
0.00

5.2 Vastaanotto- ja punnitusmaksu (vain Korvenmäen jätekeskus)
Vastaanotto- ja punnitusmaksu

€/kpl

14.00

17.36

5.3 Maksu henkilö- tai koneaputyöstä
Henkilöaputyö, minimiveloitus 30 min
Koneaputyö, minimiveloitus 30 min

€/0,5 h
€/0,5 h

25.00
40.00

31.00
49.60

5.4 Ylimääräinen lajittelumaksu
Ylimääräinen lajittelumaksu, punnitut kuormat
Ylimääräinen lajittelumaksu, pienerät

€/kpl
€/kpl

80.00
16.13

99.20
20.00

5.5 Muut palvelut
Noutopalvelu (sis. lastausta 15 min kiinteistöllä)
Noutopalvelun apumies, à 15 min
Noutopalvelun lisätyö à 15 min
Astiavienti (alle 800 litran astia)
Astiavienti (yli 800 litran astia)

€/kpl
€/15 min
€/15 min
€/kpl
€/tunti

36.29
6.05
6.05
16.13
80.65

45.00
7.50
7.50
20.00
100.00

6. KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVA JÄTE
Tuntiperusteinen tyhjennysmaksu
arkipäivä
lauantai
sunnuntai/arkipyhä

€/tunti
€/tunti
€/tunti

65.000
90.000
120.000

80.60
111.60
148.80

Jätekeskuksessa vastaanotettavat jätteet
Yhdyskuntajäte yrityksistä
Teollisuus- ja prosessijäte
Tuotantojäte
Tuotantojäte, erityisjätettä
Kaatopaikkakelpoinen purkukivijäte
Kaatopaikkakelpoinen maa-aines
Kartonki ja pahvi (pienerä, alle 4 m3)
Lasi (pienerä, alle 4 m3)

€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/tonni
€/m3
€/m3

175.00
185.00
1-200,00
100-300,00
1,00-200,00
1,00-200,00
4.03
4.03

217.00
229.40
1,24-248,00
124,00-372,00
1,24-248,00
1,24-248,00
5.00
5.00

Biojätteiden keräys, tilavuus enintään (vain Kemiönsaari)
Biojäteastia 140 litraa
Biojäteastia 240 litraa

€/tyhjennys
€/tyhjennys

16.850
26.230

20.89
32.53

* Vastaanotetaan omina jätelajeinaan vain Korvenmäen jätekeskuksessa
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MÄÄRITELMÄT
Asbestijäte: Asbestia sisältävä kotitalouden tai tuotantotoiminnan jäte on asbestijätettä huolimatta siitä,
mikä on jätteen sisältämän asbestin pitoisuus.
Asfaltti: teiden ja vastaavien asfalttirakenteiden purkutoiminnan jätteet
Betonijäte, puhdas: särmäkooltaan alle 1 m kokoista betonia, jossa ei ole pitkiä betonirautoja. Ei sisällä
asbestia, raskasmetalleja, PCB:tä tai muita vaarallisia jätteitä.
Betonijäte, epäpuhdas: särmäkooltaan yli 1 m kokoista betonijätettä, tai betonijätettä jossa on paljon
rautoja. Saa sisältää vähäisiä määriä betonissa kiinni olevia muita rakennusmateriaaleja. Ei sisällä asbestia,
raskasmetalleja, PCB:tä tai muita vaarallisia jätteitä.
Biojäte: eloperäistä elintarvike- ja puutarhajätettä, joka on kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa
kiinteää myrkytöntä jätettä.
Erilliskerätty energiajäte: kotitalouksista kerättyä energiahyödyntämiseen soveltuvaa syntypaikalla
lajiteltua sekalaista yhdyskuntajätettä
Erityisjäte: kaatopaikalle vastaanotettavaa jätettä, joka ominaisuuksiensa vuoksi vaatii erityiskäsittelyä,
kuten välitöntä peittämistä kaatopaikalla. Erityisjätteitä ovat mm. pölyävät jätteet, hiekanerotuskaivojen
sakat, välppäjäte sekä välitöntä käsittelyä vaativa terveydenhuollon jäte.
Kaatopaikkakelpoinen maa-aines: Kaatopaikkakelpoisuudeltaan Rouskis Oy:n tavanomaisen jätteen
kaatopaikalle soveltuvaa maa-ainesjätettä.
Kaatopaikkakelpoinen purkukivijäte: kaatopaikkakelpoisuudeltaan Rouskis Oy:n tavanomaisen jätteen
kaatopaikalle soveltuvaa purkutoiminnan jätettä
Kannot: mm. puutarhoissa ja maanrakennustoimissa syntyvät kantojätteet
Kipsilevy: Puhtaat, maalatut tai tapetoidut kipsilevyn palat. Ei metallia, kaakeleita, eristeitä eikä PVCtapetteja.
Käsitelty puu: pintakäsiteltyä tai maalattua puuta, kuten puulevyt ja vanerit
Lasi: Erilliskerätty keräyslasi
Metalli: erilliskerätty metalli sekä sekalainen metalliromu
Pahvi ja kartonki: Erilliskerätty pahvi ja kartonki
Painekyllästetty puu: painekyllästetty puujäte, vaarallista jätettä
Puhdas puu: pintakäsittelemätöntä puhdasta puuta, kuten kuormalavat ja maalaamaton käsittelemätön
lauta
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Puutarhajäte: Lehdet, ruoho, naatit, pienet risut, vanhat perunat ja omenat sekä muu puutarhan ja pihan
hoidossa syntyvä maatuvaa jäte.
Rakennus- ja purkujäte: kaatopaikalle loppusijoitettavaa rakennus- tai purkutoiminnan jätettä, joka ei
sisällä vaarallista jätettä.
Rasvakaivojäte: elintarvikerasvan ja veden sekaista lietettä, joka on peräisin mm. suurtalouskeittiöiden,
ravintoloiden ja kauppaliikkeiden toiminnasta
Risut: puiden ja pensaiden oksat ja risut
Sekajäte: Sekalaista, yhdyskuntajätettä ja remonttijätettä, josta on lajittelemalla eroteltu hyötyjätteet sekä
vaaralliset jätteet.
Teollisuus- ja prosessijäte: teollisuuden prosesseissa tai materiaalien tuotannossa syntynyt kiinteä
sekalainen kaatopaikkajäte
Tiilijäte: savitiiliä, kalkkihiekkatiiliä (Kahi), kevytbetonia (Siporex, Leca-harkot), muurauslaastia ja laattoja.
Tiilijätteen mukana voi olla raekooltaan alle 150 mm betonipalaa. Ei sisällä asbestia, raskasmetalleja, PCB:tä
tai muita vaarallisia jätteitä.
Tiili- tai betonijäte raekooltaan alle 150 mm: tiilijätettä ja/tai murskattua betonijätettä. Kuormien
vastaanotosta pitää sopia etukäteen. Kuormat vastaanotetaan suoraan kaatopaikalle hyödynnettäväksi.
Tuotantojäte: elinkeinotoiminnan prosesseissa syntyvä kaatopaikkajäte
Vaarallinen jäte: Jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa
terveydelle tai ympäristölle.
Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää
jätettä, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu - ja elinkeinotoiminnassa, sosiaali- ja
terveyspalveluissa tai koulutustoiminnassa syntyvää jätettä. Ei kuitenkaan vaarallista jätettä, käymäläjätettä
tai sako- ja umpikaivolietteitä.
Öljyinen imeytysaine: öljyntorjuntaan käytetyt öljynimeytysmateriaalit tai pienet erät maata, jotka tuodaan
jätesäkki- tai peräkärrytavarana.

