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Paimion, Salon ja Sauvon  
JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN  

YLEISTÄ  
Paimion ja Salon kaupungeissa ja Sauvon kunnassa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä 
jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta paikkaa kunnan järjestämä 
jätteenkuljetus. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa noudatetaan tätä jätetaksaa ja 
jätehuoltomääräyksiä. Kunnan järjestämän jätehuollon käytännön toteutuksesta vastaa Lounais-Suomen 
Jätehuolto Oy.  
 
Maksuilla katetaan jätteiden keräys, kuljetus käsittelyyn, käsittely ja muu jätehuoltopalveluiden 
tuottaminen ja ylläpito. Maksut ovat esitetty taksan liitteenä taulukossa. Maksuihin lisätään kulloinkin 
voimassa oleva arvonlisävero. Kaatopaikalle loppusijoitettavien jätteiden käsittelymaksut sisältävät 
jäteveron.  
 
Tämän taksan lisäksi alueella on voimassa jätehuollon perusmaksutaksa.  
 

1. SEKAJÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄINEN KERÄYS  
Kunnan järjestämä paikkaava jätteenkuljetus on järjestetty kiinteistöittäisenä Paimion kaupungin, 
Sauvon kunnan ja Salon kaupungin Kiskon alueella. 
 
Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen tilaaja on maksuvelvollinen siihen asti, kunnes ilmoittaa 
palveluntarpeen päättymisestä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle tai palveluntarpeen päättyminen on 
muuten todennettu.  

1.1 Jäteastian tyhjennysmaksu  
Kiinteistöittäisen keräyksen tyhjennysmaksut perustuvat jätteen kuljetuksen ja käsittelyn kustannuksiin. 
Maksut määrätään tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennyskäyntien lukumäärän ja perusteella. 
Tyhjennysmaksuun ei vaikuta jäteastian täyttöaste.  
 
Yhteiskäytössä olevan jäteastian jätemaksut määrätään maksettavaksi astiassa mukana olevien 
osakkaiden sopimien osuuksien mukaan.  
 
Jätemaksua ei peritä jos jäteastian tyhjennys on jäänyt tekemättä Lounais-Suomen Jätehuolto 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 Jäteastian vuokra  
Jäteastian vuokrauksen vähimmäisaika on 12 kk.  
 

1.3 Lisämaksut  

1.3.1 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.  
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1.3.2 Astian siirto  
Jäteastian tyhjennyksen yhteydessä tehtävästä, yli 10 m pituisesta jäteastian siirtämisestä käsin peritään 
lisämaksu.  
 

1.3.3 Peruutusmaksu  
Peruutusmaksu peritään, jos tyhjennyspaikalla ei ole kääntömahdollisuutta ja jäteautoa joudutaan 
peruuttamaan vähintään 100 metriä jäteastian tyhjennyksen suorittamiseksi. 
  

1.3.4 Kimpan ylläpitomaksu  
Jokaiselle kimpan osakkaalle määrätään kimpan ylläpitomaksu maksutaulukon mukaan.  
 

1.4 Hukkanouto  
Hukkanoutoa vastaava maksu määrätään jäteastian koosta riippumatta, jos  

• kulkureitti jäteastian/jäteastioiden luo on kiinteistöstä johtuvasta syystä kulkukelvoton tai 
reitillä on este, minkä vuoksi jäteastian tyhjentäminen estyy  

• 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.  
 
Jäteasemamaksu peritään jokaiselta alkavalta kuukaudelta. Maksu peritään, kunnes asunnon asukkaiden 
käytössä on sekajäteastia, jota tyhjennetään jätehuoltomääräysten mukaisesti tai muusta menettelystä on 
sovittu viranomaisen kanssa. Jäteasemamaksua vastaan voi jätekeskukseen tai lajitteluasemalle 
toimittaa kalenterikuukausittain 200 litran jätesäkkiin mahtuvan määrän kiinteistöllä syntyvää 
kotitalousjätettä.  
 
Kesäasunnoilta jäteasemamaksu laskutetaan kuudelta kuukaudelta. Maksu oikeuttaa jätekeskuksen tai 
lajitteluaseman käyttämiseen 1.5.–31.10. välisenä aikana. Vakituisilta asunnoilta jäteasemamaksu 
laskutetaan 12 kuukaudelta. Ympärivuotisessa käytössä oleva kesäasunto luokitellaan vakituiseksi 
asunnoksi.  
 
Maksulla katetaan jätehuollon ylläpidon kustannuksia. Maksun tarkoituksena on myös ohjata jätteen 
haltijat kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen piiriin.  
 

2. HYÖTYJÄTTEIDEN KIINTEISTÖITTÄINEN KERÄYS  
Asuinkiinteistöillä ja muilla kiinteistöillä tulee olla käytössään omat tai vuokratut jäteastiat 
hyötyjätteille kunnan yleisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kunta ei järjestä biojätteen 
erilliskeräystä.  
 

2.1 Hyötyjäteastian tyhjennysmaksu  
Maksut määrätään tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennyskäyntien lukumäärän ja perusteella. 
tyhjennysmaksuun ei vaikuta jäteastian täyttöaste.  
 
Yhteiskäytössä olevan jäteastian jätemaksu määrätään maksettavaksi astiassa mukana olevien 
osakkaiden sopimien osuuksien mukaan.  
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Jätemaksua ei peritä jos jäteastian tyhjennys on jäänyt tekemättä Lounais-Suomen Jätehuolto 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.  
 

2.2 Lisämaksut  

2.2.1 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.  

2.2.2 Astian siirto  
Jäteastian tyhjennyksen yhteydessä tehtävästä, yli 10 m pituisesta jäteastian siirtämisestä käsin peritään 
lisämaksu.  

2.2.3 Peruutusmaksu  
Jos perillä ei ole kääntömahdollisuutta ja jäteautoa joudutaan peruuttamaan vähintään 100 metriä 
jäteastian tyhjennyksen suorittamiseksi, peritään tästä lisämaksu.  
 

2.3 Jäteastian vuokra  
Jäteastian vuokrauksen vähimmäisaika on 12 kk.  

2.4 Hukkanouto  
Hukkanoutoa vastaava maksu määrätään jäteastian koosta riippumatta, jos  

• kulkureitti jäteastian/jäteastioiden luo on kiinteistöstä johtuvasta syystä kulkukelvoton tai 
reitillä on este, minkä vuoksi jäteastian tyhjentäminen estyy  

• keräysvälinettä ei löydy kiinteistöltä asiakkaan ilmoittamasta paikasta.  
 

3. VÄÄRINKÄYTTÖMAKSU  
Väärinkäyttömaksulla katetaan väärinkäytön johdosta suoritettuja siivoustöitä ja seka- tai 
hyötyjätepisteen ylimääräisiä tyhjennyksiä.  
 
Maksu peritään sekajäte- tai kierrätysjätepistettä 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.  

4. JÄTEASEMAPALVELUT  
Jätteet otetaan vastaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n jätekeskuksissa, lajitteluasemilla ja muissa 
Lounais-Suomen Jätehuolto 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. 
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4.1 Jätteenkäsittelymaksu  

4.1.1 Suuret jäte-erät  
Jätteenkäsittelymaksu määräytyy jätteen painon ja laadun mukaan. Punnittavat jätekuormat 
hinnoitellaan niissä olevan kalleimman jätelajin perusteella.  

4.1.2 Pienet jäte-erät  
Lajitteluasemille 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.  

4.2 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.  

4.3 Maksu henkilö- tai koneaputyöstä  
Maksu henkilö- tai koneaputyöstä asemalla veloitetaan taulukon mukaisesti. Minimimaksu on 30 min. 
mukaan.  

4.4 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.  

4.5 Muut palvelut  
Muita palveluja ovat jätteiden noutopalvelu, jäteastioiden vienti- ja noutopalvelu.  

5. 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.  

6. 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 laskutetaan kiinteistön omistajalta. Laskutuksen suorittaa Lounais-
Suomen Jätehuolto Oy, jolle maksut myös maksetaan. Jätehuollon käytännön toteutuksesta vastaa 
Lounais-Suomen Jätehuolto 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.  

7. MUISTUTUKSEN JÄTTÄMINEN JÄTELASKUSTA  
Maksuvelvollinen voi jätelain mukaisesti tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun 
saamisesta. Muistutus tulee tehdä kirjallisesti jätemaksun määräämisestä ja maksuunpanosta päättävälle 
jätehuoltoviranomaiselle. Jätemaksut on suoritettava ilmoitettuun eräpäivään mennessä, vaikka asiasta 
olisi jätetty muistutus.  
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8. VOIMAANTULO  
 
 Tämä jätetaksa tulee voimaan 1.1.2016. 
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Sekajätteen keräyksen ja kuljetuksen maksut Salossa 1.1.2016 lähtien 
Jätemaksuihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. 

   
     2.1 Jäteastian tyhjennysmaksu (tilavuus enintään) €  (alv. 0%) €  (alv. 24%) 

  Jäteastia 140 litraa 6,450 8,00 
  Jäteastia 240 litraa 7,600 9,42 
  Jäteastia 380 litraa 9,060 11,23 
  Jäteastia 660 litraa 11,600 14,38 
  Pikakontti 4 m3 66,110 81,98 
  Pikakontti 6 m3 89,540 111,03 
  Pikakontti 8 m3 112,480 139,48 
  

     2.2 Sekajäteastian kuukausivuokra 
    Jäteastia 140 litraa 1,773 2,20 

  Jäteastia 240 litraa 1,773 2,20 
  Jäteastia 380 litraa 3,145 3,90 
  Jäteastia 660 litraa 4,240 5,26 
  Pikakontti 4 m3 19,292 23,92 
  Pikakontti 6 m3 28,832 35,75 
  Pikakontti 8 m3 37,581 46,60 
  

     2.3 Lisämaksut 
    2.3.1 Lisäjäte, alkava 200 litraa 8,468 10,50 

  2.3.2 Astian siirto > 10 m 1,050 1,30 
  2.3.3 Peruutusmaksu ≥ 100 m 1,050 1,30 
  2.3.4 Kimpan ylläpitomaksu €/jäsen/vuosi 4,230 5,25 
  

     2.4 Hukkanouto 
    -Jäteastia 140 l - 660 l 4,930 6,11 

  -Pikakontti 4 m3 - 8 m3 20,710 25,68 
  

     2.5 Jäteasemamaksu €/ kk 13,709 17,00 
  

     3.1 Hyötyjätteiden keräys (tilavuus enintään) 
    Pienmetalliastia 240 - 800 litraa 5,850 7,25 

  Keräyskartonkiastia 660 - 800 litraa 5,850 7,25 
  Keräyslasiastia 240 litraa 5,850 7,25 
  

     3.2 Lisämaksut 
    3.2.1 Lisäjäte €/ alkava 200 l 8,468 10,50 

  3.2.2 Astian siirto > 10 m 1,050 1,30 
  3.2.3 Peruutusmaksu ≥ 100 m 1,050 1,30 
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€  (alv. 0%) €  (alv. 24%) 

  3.3 Hyötyjäteastian kuukausivuokra 
    Pienmetalliastia 240 - 380 litraa 2,629 3,26 

  Pienmetalliastia 660 litraa 4,240 5,26 
  Pienmetalliastia 800 litraa 5,298 6,57 
  Keräyskartonkiastia 660 litraa 4,240 5,26 
  Keräyskartonkiastia 800 litraa 5,298 6,57 
  Keräyslasiastia 240 litraa 2,629 3,26 
  Keräyspaperiastia 660 litraa 4,240 5,26 
  

     3.4 Hukkanouto 6,390 7,92 
  

     4. Väärinkäyttömaksu 112,900 140,00 
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sekajätteen keräyksen ja kuljetuksen maksut Sauvossa 
ja Paimiossa 1.1.2015 lähtien
Maksuihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

2.1 Jäteastian tyhjennysmaksu (tilavuus enintään) € (alv 0 %) € (alv 24%)
Jäteastia 240 litraa 8,810 10,92
Jäteastia 380 litraa 10,220 12,67
Jäteastia 660 litraa 13,030 16,16

2.2 Sekajäteastian kuukausivuokra
Jäteastia 240 litraa 1,773 2,20
Jäteastia 380 litraa 3,145 3,90
Jäteastia 660 litraa 4,240 5,26

2.3 Lisämaksut
2.3.1 Lisäjäte €/ 200l 8,468 10,50
2.3.2 Astian siirto > 10 m 1,050 1,30
2.3.3 Peruutusmaksu ≥ 100 m 1,050 1,30
2.3.4 Kimpan ylläpitomaksu € /jäsen 4,230 5,25

2.4 Hukkanouto 6,000 7,44

2.5 Jäteasemamaksu €/kk 13,709 17,00

4. Väärinkäyttömaksu 112,900 140,00
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4. JÄTEASEMAPALVELUT 

 
Kaatopaikalle loppusijoitettavien jätteiden maksut sisältävät jäteveron 70,00 €/tonni. 
Maksujen loppusummaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero. 
Suuria jäte-eriä, joiden maksut ovat €/tonni, vastaanotetaan Korvenmäen jätekeskuksessa. 
 
Pienerät, joiden maksu on €/m3 , hinnoitellaan 200 litran välein.  
Maksullisten pienerien vähimmäisveloitus on 1,00 €/erä, paitsi haravointijätteen, jonka vähimmäisveloitus 
on 0,50 €/erä. Vähimmäisveloitus peritään silloin, kun jätettä on pieni erä esim. yksi kauppakassillinen. 
 
4.1.1. Suuret jäte-erät 

 

JÄTELAJI  
 € alv 0% € alv 24 % 

Materiaalina kierrätettävät jätteet    
Metalli, kuormalavat (ei punnitusmaksua) €/tonni 0,00  0,00 
Biojäte (kunnan vastuulla oleva)  €/tonni 80,00  99,20 
Bitumikattohuopa €/tonni 202,00  250,48 
Haravointijäte €/tonni 30,00  37,20 
Puitteellinen tasolasi €/tonni 125,00 155,00 
    
Muutoin hyödynnettävät jätteet    
Polttokelpoinen jäte (Turun alue) €/tonni 181,00  224,44 
Sekalainen yhdyskuntajäte (Salon alue) €/tonni 161,00  199,64 
Betoni-tiili - jäte (sivumitta 0 – 150 mm) €/tonni 10,00 12,40 
Betoni-tiili - jäte (sivumitta 150 - 1000 mm) €/tonni 37,00 45,88 
Betoni-tiili – jäte (sivumitta yli 1000 mm) €/tonni  45,00 55,80 
Kannot €/tonni 35,00  43,40 
Painekyllästetty puu (ei sis. suuria metallikappaleita) €/tonni 155,00 192,20 
Painekyllästetty puu (sis. suuria metallikappaleita) €/tonni 195,00 241,80 
Puujäte €/tonni 25,00  31,00 
Risut (ei punnitusmaksua) €/tonni 0 0 
Terveydenhuollon erityisjäte 
(käsin purettavat erät, Korvenmäkeen) 

€/tonni 250,00 310,00 
 

Rasvakaivojäte (vastaanotto vain Korvenmäen 
jätekeskuksessa) 

€/tonni 
 

102,00 126,48 

    
Lajittelua vaativat jätteet    
Karkeajäte (suuri sekalainen lajittelua vaativa kuorma, 
pehmustetut huonekalut)  

€/tonni 202,00 250,48 

    
Loppusijoitettavat jätteet    
Loppujäte €/tonni 241,00 

(jätevero 70 
€/t) 

298,84 

Asbestia sisältävä jäte (Vastaanotto vain Isosuon ja 
Korvenmäen jätekeskuksissa) 

€/tonni 
 

200,00 248,00 
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Vaaralliset jätteet    
Aerosolit €/kg 1,61 2,00 
Ammoniakki €/kg 2,02 2,50 
Elohopeapitoinen jäte €/kg 24,19 30,00 
Emäkset €/kg 1,53 1,90 
Hapot €/kg 1,53 1,90 
Kiinteä orgaaninen jäte (maalit, liimat, lakat, kyllästeet) €/kg 1,61 2,00 
Kytkin-, jarru- ja jäähdytinnesteet €/kg 1,21 1,50 
Laboratoriojäte €/kg 7,02 8,70 
Lajiteltava vaarallinen jäte €/kg 10,00 12,40 
Liuottimet (ohenteet, tärpätti, tinneri, bensiini) €/kg 1,05 1,30 
Lääkkeet €/kg 3,07 3,80 
Torjunta-aineet €/kg 2,50 3,10 
Valokuvauskemikaalit (kehitteet, kiinnitteet) €/kg 1,53 1,90 
Kiinteä öljyinen jäte (öljynsuodattimet, trasselit, öljyiset rätit, 
öljytuhka) 

€/kg 1,21 1,50 

Öljyinen imeytysaine (alle 1 m3 erät säkkeihin pakattuna) €/kg 190,00 235,60 
Öljyvesiseos (vesipitoisuus yli 10 %) €/kg 0,57 0,70 
jauhesammuttimet €/kpl 4,84  6,00 
nestekaasupullot (2 – 25 kg) (ei koske hitsaus-, lääke- tai 
muiden yritystoiminnassa käytettävien kaasujen 
vastaanottoa) 

€/kpl 20,16  25,00 

tynnyrin käsittelymaksu (>50 l tynnyrit, sisältö veloitetaan 
erikseen) 

€/kpl 28,23  35,00 

Akut ja paristot €/kpl 0 0 
 
 
 
4.1.2. Pienet jäte-erät 

 

JÄTELAJI Maksu €/ 
alkava 200 litraa.  Maksu €/ m3/kpl 

 alv 0% sis. alv 24 % alv 0 % sis. alv 24 % 
Materiaalina kierrätettävät jätteet     
biojäte pienerä 1,61 € 2,00 € 8,06 €/m3 10,00 €/m3 
bitumikattohuopa 1,61 € 2,00 € 8,06 €/m3 10,00 €/m3 
haravointijäte (kuten lehdet ja ruohojäte) 0,40 € 0,50 € 2,02 €/m3 2,50 €/m3 
keitinrasva     0,2 €/litra 0,25 €/litra 
kierrätykseen kelpaava kipsilevy (ei saa 
sisältää metallia, laattoja tai puuta) 

1,61 € 2,00 € 8,06 €/m3 10,00 €/m3 

kierrätykseen kelpaava muovi  0,81 € 1,00 € 4,03 €/m3 5,00 €/m3 

tasolasi/ikkunalasi 0,81 € 1,00 € 4,03 €/m3 5,00 €/m3 
puitteelliset lasit   2,42 €/kpl 3,00 €/kpl 
saniteettiposliini isot (WC-istuimet)   5,65 €/kpl 7,00 €/kpl 
saniteettiposliini pienet (lavuaarit)   2,82 €/kpl 3,50 €/kpl 
keräyspaperi, -lasi, -metalli ja –kartonki sekä 
metalliromu   

  0 0 

kuormalavat   0 0 
renkaat   0 0 
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puhdas ylijäämämaa, sora ja kivet sekä 
hiekoitushiekka 

  0 0 

sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
(kuluttajatuotteet) 

  0 0 

Loisteputket ja energiasäästölamput   0 0 
     
Muutoin hyödynnettävät jätteet     
polttokelpoinen jäte (kappalekoko alle 60 * 
60 cm) 

2,42 € 3,00 € 12,10 €/ m3 15,00 €/m3 

betoni- ja tiilijäte 2,42 € 3,00 € 12,10 €/ m3 15,00 €/m3 
puujäte 0,81 € 1,00 € 4,03 €/m3 5,00 €/m3 
suurikokoinen polttokelpoinen jäte 
(kappalekoko yli 60 * 60 cm) 

2,42 € 3,00 € 12,10 €/ m3 15,00 €/m3 

pehmustetut huonekalut    8,06 €/kpl 10,00 €/kpl 
kotitalouksien tietoturvajäte, hinta per 
alkava 20 kg  
(vastaanotto vain Topinojalla klo 8-16 ja 
Korvenmäessä aukioloaikojen mukaan) 

  8,06 €/ 
alkava 20 kg 

erä 

10 €/alkava 20 
kg erä 

kannot (yksittäiset kappaleet; suuremmat 
määrät suurtuojahinnaston mukaan) 

   0 

kestopuu alle 1 m3 erät    0 

risut    0 
     
Loppusijoitettavat jätteet      
loppujäte  
(kuten laatat ja kaakelit, kierrätykseen 
kelpaamaton kipsilevy, lasivillat, peililasi)  

4,03 € 
 
 

5,00 € 
 

 

20,16 €/ m3 25,00 €/ m3 

 

asbestia sisältävä jäte, hinta per alkava 50 
kg/100 l 

  6,45€/ alkava 
50 kg/100 l 

erä 

8,00 €/alkava 
50 kg/100 l erä 

     
Kotitalouksien vaaralliset jätteet *     
kodin vaaralliset jätteet (alle 50 kg/l/erä)   0 0 
vaaralliset jätteet (50 kg/l ylimenevältä 
osalta/erä) 

  0,81 €/kg 1,00 €/kg 

 
 
4.2. Vastaanotto- ja punnitusmaksu (suurten jäte-erien vastaanotto jätekeskuksissa) 

 
  alv 0 % alv 24 % 
Vastaanotto- ja punnitusmaksu €/kpl 14,00 17,36 

 
4.3. Maksu henkilö- tai koneaputyöstä  

 
  alv 0 % alv 24 % 
Henkilöaputyö (minimiveloitus 30 min)  €/h 60,00 74,40 
Koneaputyö (minimiveloitus 30 min) €/h 90,00 111,60 
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4.4. Ylimääräinen lajittelumaksu 

  alv 0 % alv 24 % 
Ylimääräinen lajittelumaksu, punnitut kuormat  €/kpl 80,00 99,20 

Ylimääräinen lajittelumaksu, pienerät €/m3 28,23 35,00 

 
4.5. Muut palvelut 

  alv 0 % alv 24 % 
Noutopalvelu (sis. lastausta 30 min kiinteistöllä) €/kpl 36,290 45,00 
Noutopalvelun apumies, à 15 min €/15 min 12,100 15,00 
Noutopalvelun lisätyö à 15 min €/15 min 12,100 15,00 
Astian toimitusmaksu (alle 800 litran astia) €/kpl 20,160 25,00 
Astian toimitusmaksu (yli 800 litran astia) €/tunti 88,710 110,00 
Jäteastia 140 l €/kpl 54,033 67,00 
Jäteastia 240 l €/kpl 54,033 67,00 
Jäteastia 360 l €/kpl 91,130 113,00 
Jäteastia 660 l €/kpl 154,033 191,00 
Jäteastia 800 l €/kpl 201,613 250,00 
 

 
 
 
5. KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVA JÄTE (TSV) 

 
Jätekeskuksissa vastaanotettavat jätteet: 

 
 

€ alv 0% € alv 24 % 
 

Biojäte yritystoiminnasta (myös luokka 3) €/tonni 120,00  148,80  
Saniteettiposliini €/tonni 135,00  167,40 
Tietoturvajäte €/tonni 403,23  500,00 
    
Sopimusjätteet:    
Kaatopaikkakelpoiset maa- ja kiviainekset, teollisuus- ja 
prosessijätteet, tuotantojätteet, erityiskäsittelyä vaativat 
jätteet, hyödyntämismahdollisuudesta, laadusta ja 
määrästä riippuen 

€/tonni 0 – 350,00  0-434,00 

    
Palvelumaksut    
Yritysten palvelumaksu lajitteluasemilla (veloitetaan 
yrityksen tuodessa maksullisen pienerän jätettä 
lajitteluasemille) 

€/krt 10,00  12,40 € 

    
Tuntiperusteinen tyhjennysmaksu    
arkipäivä €/tunti 65,000 80,60 
lauantai €/tunti 90,000 111,60 
sunnuntai/arkipyhä €/tunti 120,000 148,80 
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Liite Paimion, Salon ja Sauvon sekä Kemiönsaaren jäteasemamaksutaksaan 

MÄÄRITELMÄT 

Asbestijäte: asbestia sisältävä kotitalouden tai tuotantotoiminnan jäte on asbestijätettä huolimatta siitä, 
mikä on jätteen sisältämän asbestin pitoisuus 

Betoni- ja tiilijäte: puhdasta betoni- ja tiilijätettä, joka ei sisällä asbestia, raskasmetalleja, PCB:tä tai muita 
vaarallisia aineita. 

Biojäte: eloperäistä elintarvikejätettä, joka on kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa kiinteää myrkytöntä 
jätettä. 

Bitumikattohuopa: bitumikattohuopaa tai bitumista singelisorakattoa. Ei saa sisältää PVC:tä, tai muuta 
materiaalia, kuten puuta, metallia, kartonkia. 

Haravointijäte: maatuvaa puutarhan jätettä, kuten lehtiä, ruohonleikkuujätettä, kitkentäjätettä, kaisloja 

Kaatopaikkakelpoinen maa-aines: kaatopaikkakelpoisuudeltaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n 
tavanomaisen jätteen kaatopaikalle soveltuvaa maa-ainesjätettä 

Kannot: mm. puutarhoissa ja maanrakennustoiminnassa syntyvää kantojätettä 

Karkeajäte: sekalaista, lajittelua vaativaa jätettä, sekä suurikokoiset murskattavat ja lajiteltavat jätteet, 
kuten pehmustetut huonekalut 

Keitinrasva: kasvirasvapohjaista keitin- ja paistorasvaa 

Kestopuu: kts. painekyllästetty  

Kierrätykseen kelpaava kipsilevy: puhtaat, maalatut tai tapetoidut kipsilevyn palat. Ei metallia, kaakeleita, 
eristeitä eikä PVC-tapetteja. 

Kuormalavat: puiset kuormalavat 

Loppujäte: kaatopaikkakelpoista loppusijoitettavaa jätettä, kuten esim. mineraalivilla, keraamiset laatat, ja 
lasikuitu. Loppujätteestä on lajittelemalla eroteltu kaikki hyödynnettävät jätteet. 
 
Painekylläsetty puu, kestopuu: kestopuulautajätettä, -laattoja ja -puutarhakalusteita, ratapölkkyjä, 
puhelinpylväitä. Kestopuu on vaarallista jätettä. 

Polttokelpoinen jäte: Turun seudulla kerätty sekalainen yhdyskuntajäte, josta on syntypaikalla lajiteltu 
muut hyötyjätteet sekä vaaralliset jätteet. Vastaava kuin Sekalainen yhdyskuntajäte. 

Polttokelpoinen jäte, pienet jäte-erät: Lajitteluasemilla vastaanotettava polttoon soveltuva sekalainen jäte, 
josta on lajittelemalla eroteltu muut hyötyjätteet sekä vaaralliset jätteet. 

Puitteellinen tasolasi: ikkuna- ja huonekalulasia, jossa on kiinni muuta jätemateriaalia. Esim. ikkunat 
puitteineen, saunan lasiovet 

Puujäte: maalattu ja pintakäsitelty puu, puupohjaiset rakennuslevyt, kuten MDF-levyt, lastulevyt ja vanerit, 
puiset huonekalut, betonilauta 
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Rasvakaivojäte: elintarvikerasvan ja veden sekaista lietettä, joka on peräisin mm. suurtalouskeittiöiden, 
ravintoloiden ja kauppaliikkeiden toiminnasta. 

Renkaat: auton ja muiden ajoneuvojen vanteelliset ja vanteettomat renkaat 

Risut: puiden ja pensaiden oksat ja risut. 

Saniteettiposliini: WC-pytyt ja lavuaarit 

Sekalainen yhdyskuntajäte: Salon seudun kunnissa (Salo, Paimio, Kemiönsaari ja Sauvo) kiinteistöiltä kerätty 
yhdyskuntajäte, josta on syntypaikalla lajiteltu muut hyötyjätteet sekä vaaralliset jätteet. Vastaava kuin 
Polttokelpoinen jäte. 

Tasolasi/ikkunalasi: puhdas ikkuna- ja huonekalulasi, jossa ei ole seassa muita materiaaleja 

Terveydenhuollon erityisjäte: ihmisten ja eläinten terveyden hoidossa syntyvät erityisjätteet, kuten pistävät 
ja viiltävät sekä biologiset jätteet. Ei tartuntavaarallista jätettä. 

Vaarallinen jäte: jätettä, 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 syntyvää jätettä. Ei 
kuitenkaan vaarallista jätettä, käymäläjätettä tai sako- ja umpikaivolietettä. 

Öljyinen imeytysaine: öljyntorjuntaan käytetyt öljynimeytysmateriaalit tai pienet erät maata, jotka tuodaan 
jätesäkkitavarana. 
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