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1 SOVELTAMINEN 
 

Tätä taksaa sovelletaan Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, 

Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon, Turun ja 

Uudenkaupungin alueilla jätelain 32 §:n ja 33 §:n mukaan kunnan jätehuoltovastuulla olevien 

jätteiden jätehuoltoon.  

 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on kokonaan kunnan järjestämä palvelu Kemiönsaaressa, 

Maskussa, Mynämäellä, Nousiaisissa, Paraisten saaristossa, Raisiossa ja Ruskon Vahdolla sekä 

Naantalissa, jossa siirrytään vuonna 2024 myös lietteiden osalta kunnan järjestämään 

kuljetukseen.  

 

Muulla toimialueella (Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Paimio, kanta-Parainen, Pöytyä, Rusko, Salo, 

Sauvo, Turku ja Uusikaupunki) siirrytään pakkausjätteiden ja biojätteen kiinteistöittäisissä 

kuljetuksissa kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen alueellisesti portaittain alkaen 19.7.2023 

sekä lietteiden kuljetuksessa (pl. Uusikaupunki) alueellisesti portaittain 31.12.2026 mennessä. 

Tämän taksan pakkausjätteiden ja biojätteiden jäteastioiden tyhjennysmaksuja ja lietteen 

kuljetuksen maksuja sovelletaan, kun kuljetus siirtyy kunnassa kunnan järjestämäksi.  

 

Ajantasainen tilanne pakkausjätteiden ja lietteiden kuljetusten siirtymisestä alueittain kunnan 

järjestämäksi palveluksi on tarkistettavissa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n internetsivuilta.  

 

Polttokelpoisen jätteen kiinteistöittäinen kuljetus kiinteistöltä vastaanottoon on 

kiinteistönhaltijan järjestämä Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, Paimiossa, Pöytyällä, 

Paraisilla (kanta-Parainen), Ruskolla (ei Vahto), Salossa, Sauvossa, Turussa ja Uudessakaupungissa. 

Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella voimassa olevat kunnalliset jätemaksut 

on lueteltu luvussa 4. Tämä taksa ei koske kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa 

palvelusta perittäviä yksityisoikeudellisia maksuja.  

 

Alueella on voimassa jätelain 78 §:n mukainen jätehuollon perusmaksu. Lajitteluasemat, 

jätekeskukset sekä kiertävät keräykset palvelevat koko aluetta ja näitä koskevat maksut ovat 

voimassa kaikissa kunnissa kuljetusjärjestelmästä riippumatta. 

 

Jätemaksut perustuvat jätehuollon järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin. Taksassa luetellut 

jätemaksut ovat taksan liitetaulukoissa euromääräisinä.  

 

Tämän taksan lukua kuusi sovelletaan jätehuoltopalveluihin, joita tarjotaan jätelain 33 §:n 

mukaisesti yritystoiminnalle tai muulle toiminnalle, joka ei sisälly kunnan ensisijaisen 

jätehuoltovastuun piiriin.  Jätteen haltijan ilmoitettava palvelun tarpeesta Motivan ylläpitämällä 

Materiaalitori -tietoalustalla (materiaalitori.fi). Jos ilmoituksella ei löydy palvelua kohtuudella 

markkinoilta 14 vuorokauden määräajassa, voi toiminnanharjoittaja tai jätteenkuljettaja 

toiminnanharjoittajan puolesta, jättää Materiaalitorin kautta pyynnön Lounais-Suomen Jätehuolto 

Oy:lle saada TSV-palvelua kyseessä olevaan tilanteeseen. Yllättävissä ja kiireellisissä tilanteissa 

jätteen haltijan ei tarvitse käyttää Materiaalitorin ilmoitusmenettelyä, vaan se voi pyytää 

jätehuoltopalvelua suoraan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä. Jätteen tulee laadultaan ja 

määrältään soveltua kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. 

Toissijaisen jätehuoltovastuun jätemaksut kattavat kaikki näiden palveluiden kulut.  
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2 JÄTEHUOLLON PERUSMAKSU 
 

Perusmaksulla katetaan kustannuksia, jotka syntyvät asiointihetkellä maksuttomien palveluiden 

tuottamisesta. Tällaisia palveluja ovat lajitteluasemien ylläpito, vaarallisten jätteiden keräys ja 

käsittely, tuottajayhteisöjen keräystä täydentävien kierrätyspisteiden ylläpito, poistotekstiilin 

aluekeräys, jäteneuvonta, rekisterien ylläpito ja jätehuoltoviranomaisen toiminta. 

 

Perusmaksu määrätään maksuun asuntojen lukumäärän ja käyttötarkoituksen perusteella.  

Perusmaksu määrätään maksettavaksi Digi- ja väestötietoviraston tietojen mukaan asunnon 

asukkaalle, haltijalle tai omistajalle kalenterivuosittain yhdessä erässä. Perusmaksu määrätään 

asunnon haltijalle, jos haltijan tiedot on ilmoitettu Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n 

asiakasrekisteriin. Jos haltijaa ei ole erikseen ilmoitettu, perusmaksu määrätään asunnon 

omistajalle. 

Asunto-osakeyhtiön huoneistojen perusmaksut määrätään asunto-osakeyhtiön maksettavaksi 

asuinhuoneistojen lukumäärän perusteella kalenterivuosittain yhdessä erässä.  

Jos asunto-osakeyhtiön osakkeet ovat rakennusluvan käyttötarkoituksen mukaan tarkoitettu 

vapaa-ajan asumiseen, määrätään asunto-osakeyhtiölle perusmaksut vapaa-ajan asuntojen 

maksuluokan mukaan. 

Perusmaksu määräytyy sen mukaan, mikä kiinteistöllä sijaitsevan asunnon tai asuntojen asukas-, 

omistus- tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus on maksuunpanovuoden alussa (1. tammikuuta).  

 

3 JÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA  
 

 

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alue sekä kiinteistöittäin kerättävät jätteet on määritelty 

jätehuoltomääräyksissä.  

 

 

3.1 Polttokelpoisen jätteen tyhjennysmaksu 
 

Polttokelpoisen jätteen jäteastian tyhjennyksestä laskutetaan tyhjennysmaksu, joka koostuu 

kuljetusmaksusta ja jätteen käsittelymaksusta. Kuljetusmaksu määritellään jäteastian tyypin ja 

kuljetuksesta aiheutuneiden kustannusten mukaan. Käsittelymaksu määräytyy jäteastian 

sisältämän jätteen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten perusteella. Käsittelymaksu 

määritellään astiatilavuuden ja jätteen ominaispainon avulla tai punnittaessa jätteen todellisen 

painon perusteella. 

 

Astian tilavuuteen perustuvassa käsittelymaksun määrittelyssä jäteastian täyttöaste ei vaikuta 

jätemaksuun. Jäteastian tilavuuteen perustuvassa jätemaksun määrittelyssä käytetään seuraavia 

ominaispainoja: 
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• Pinta-astioissa 85 kg/m3 

• Syväsäiliöissä 100 kg/m3 

 

Tyhjennysmaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta jätemaksutaulukon 3.1 mukainen, 

kun keräysvälineen tyyppi ja sijainti sekä jätteen laatu ovat kunnan jätehuoltomääräysten 

mukaisia.   

Tyhjennysmaksua ei määrätä, jos jäteastia on Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tai 

kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä. Kiinteistön haltijan tulee 

ilmoittaa laiminlyönnistä tai sen epäilystä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle viipymättä. 

 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota, jos: 

• jäteastia on täytetty jätehuoltomääräysten vastaisesti, esimerkiksi liian painavaksi tai 

astiaan kuulumattomalla jätteellä, 

• jäteastia on rikki, 

• jäteastiaa ei löydy annettujen ajo-ohjeiden perusteella, 

• astia on lukittu jätehuoltomääräysten vastaisesti tai 

• kiinteistön kunnossapitoon kuuluva, jäteastialle johtava tie on kulkukelvoton tai tie on 

niin huonossa kunnossa, että se saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle tai 

työturvallisuusriskin kuljettajalle. 

 

Edellä mainituissa tapauksissa turhasta käynnistä eli hukkanoudosta määrätään jäteastian 

tyhjennysmaksuksi ainoastaan kuljetusmaksu, ei käsittelymaksun osuutta. 

 

Kiinteistönhaltijan on ilmoitettava jäteastian tyhjennyksen perumisesta tai tyhjennysten 

tilapäisestä keskeytyksestä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle vähintään kolme arkipäivää ennen 

tyhjennyspäivää, joka perutaan tai josta tilapäinen tyhjennysten keskeytys alkaa. Jos 

keskeytysilmoitusta ei ole tehty vähintään kolmea arkipäivää ennen tyhjennystauon alkamista, 

peritään jätemaksu, vaikka jäteastia olisi kokonaan tai osin tyhjä. 

 

3.2 Kierrätettävien jätteiden tyhjennysmaksut 
 

Pakkausjätteiden ja näiden kanssa samaa materiaalia olevien jätteiden jäteastioiden 

tyhjennysmaksuilla katetaan jätteen kuljetus kiinteistöltä vastaanottoon.   

 

Tyhjennysmaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta jätemaksutaulukon 3.2 mukainen, 

kun keräysvälineen tyyppi ja sijainti sekä jätteen laatu ovat kunnan jätehuoltomääräysten 

mukaisia.  

 

Tyhjennysmaksua ei määrätä, jos jäteastia on Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tai 

kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä. Kiinteistön haltijan tulee 

ilmoittaa laiminlyönnistä tai sen epäilystä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle viipymättä. 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota, jos: 

• jäteastia on täytetty jätehuoltomääräysten vastaisesti, esimerkiksi liian painavaksi tai 

astiaan kuulumattomalla jätteellä, 

• jäteastia on rikki, 

• jäteastiaa ei löydy annettujen ajo-ohjeiden perusteella, 
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• astia on lukittu jätehuoltomääräysten vastaisesti tai 

• kiinteistön kunnossapitoon kuuluva, jäteastialle johtava tie on kulkukelvoton tai tie on niin 

huonossa kunnossa, että se saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle tai työturvallisuusriskin 

kuljettajalle. 

 

Edellä mainituissa tapauksissa turhasta käynnistä eli hukkanoudosta määrätään jäteastian 

tyhjennysmaksu. 

 

Kiinteistönhaltijan on ilmoitettava jäteastian tyhjennyksen perumisesta tai tyhjennysten 

tilapäisestä keskeytyksestä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle vähintään kolme arkipäivää ennen 

tyhjennyspäivää, joka perutaan tai josta tilapäinen tyhjennysten keskeytys alkaa. Jos 

jätteenkuljetuksen keskeytysilmoitusta ei ole tehty vähintään kolme arkipäivää ennen 

tyhjennystauon alkamista, määrätään jätemaksu, vaikka jäteastia olisi kokonaan tai osin tyhjä. 

 

3.2.1 Biojätteen tyhjennysmaksut 
 

Biojätteen jäteastioiden tyhjennysmaksut koostuvat kuljetusmaksusta ja jätteen 

käsittelymaksusta. Kuljetusmaksu määritellään jäteastian tyypin ja kuljetuksesta aiheutuneiden 

kustannusten mukaan. Käsittelymaksu määräytyy jäteastian sisältämän jätteen käsittelystä 

aiheutuneiden kustannusten perusteella. Käsittelymaksu määritellään astiatilavuuden ja jätteen 

ominaispainon avulla tai punnittaessa jätteen todellisen painon perusteella. 

 

Astian tilavuuteen perustuvassa käsittelymaksun määrittelyssä jäteastian täyttöaste ei vaikuta 

jätemaksuun. Jäteastian tilavuuteen perustuvassa biojätteen jätemaksun määrittelyssä käytetään 

seuraavia ominaispainoja: 

• asuinkiinteistöt 300 kg/m3 

• keittiöt 400 kg/m3 

 

Tyhjennysmaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta jätemaksutaulukon 3.2.1 mukainen, 

kun keräysvälineen tyyppi ja sijainti sekä jätteen laatu ovat kunnan jätehuoltomääräysten 

mukaisia. 140–240 l jäteastioiden tyhjennysmaksut sisältävät biohajoavan säkin. 

 

Tyhjennysmaksua ei peritä, jos jäteastia on Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tai 

kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä. Kiinteistön haltijan tulee 

ilmoittaa laiminlyönnistä tai sen epäilystä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle viipymättä. 

 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota, jos: 

• jäteastia on täytetty jätehuoltomääräysten vastaisesti, esimerkiksi liian painavaksi tai 

astiaan kuulumattomalla jätteellä. 

• jäteastia on rikki 

• jäteastiaa ei löydy annettujen ajo-ohjeiden perusteella 

• astia on lukittu jätehuoltomääräysten vastaisesti 

• kiinteistön kunnossapitoon kuuluva, jäteastialle johtava tie on kulkukelvoton tai tie on niin 

huonossa kunnossa, että se saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle tai työturvallisuusriskin 

kuljettajalle. 
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Edellä mainituissa tapauksissa turhasta käynnistä eli hukkanoudosta peritään jäteastian 

tyhjennysmaksuna ainoastaan kuljetusmaksu, ei käsittelymaksun osuutta. 

 

Kiinteistönhaltijan on ilmoitettava jäteastian tyhjennyksen perumisesta tai tyhjennysten 

tilapäisestä keskeytyksestä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle vähintään kolme arkipäivää ennen 

tyhjennyspäivää, joka perutaan tai josta tilapäinen tyhjennysten keskeytys alkaa. Jos 

jätteenkuljetuksen keskeytysilmoitusta ei ole tehty vähintään kolme arkipäivää ennen 

tyhjennystauon alkamista, peritään jätemaksu, vaikka jäteastia olisi kokonaan tai osin tyhjä. 

 

3.3 Lisämaksut kiinteistöittäisessä kuljetuksessa 
 

Lisämaksuilla katetaan kustannukset, jotka syntyvät kuljetus- ja käsittelymaksusta koostuvan 

tyhjennysmaksun lisäksi. 

3.3.1 Lisäjäte 
Jäteastiaa tulee täyttää jätehuoltomääräysten mukaisesti niin, että jäte mahtuu jäteastiaan. Jos 

lisäjätettä kuitenkin on, tästä veloitetaan erillinen maksu. Lisäjätteeksi tulkitaan jäte, joka on 

pakattu jätesäkkiin tai muuten merkitty selvästi jätteeksi, jätetty astian viereen tai jätekatokseen 

sekä soveltuu keräykseen. Lisäjätemaksu veloitetaan myös sellaisen jäteastian tyhjennyksestä, 

joka on niin täyteen pakattu, että kansi tästä syystä jää selvästi auki.  

 

Polttokelpoisten 140–1000-litraisten jäteastioiden kohdalla käytetään erillistä lisäjätemaksua. 

Muissa astiatyypeissä ja kierrätettävien jätelajien kohdalla lisäjäte nostetaan tyhjennettyyn 

astiaan ja tarvittaessa tyhjennetään uudelleen, jolloin tyhjennysmaksu veloitetaan myös toisesta 

tyhjennyksestä.  

 

Lisäjätemaksua sovelletaan enintään kolmeen 200 litran jätesäkilliseen lisäjätettä. Suuremmalle 

määrälle lisäjätettä on tilattava noutopalvelu, tai jäte on toimitettava itse lajitteluasemalle. 

3.3.2 Siivous tai muu lisätyö 
Astian vieressä olevien ylimääräisten suurten jätteiden, jotka eivät mahdu jäteastiaan (esim. 

huonekalut), siivouspalvelusta aiheutuneet kulut katetaan siivous- tai muusta lisätyöstä 

määrätyllä maksulla. Maksu määrätään siivous- tai muuhun työhön kuluneen ajan perusteella. 

Minimi veloitus on alkava puoli tuntia. Lisäksi veloitetaan siivotun jätteen käsittelymaksu. 

 

3.3.3 Jäteastiapalvelu 
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy tarjoaa kunnan järjestämässä kiinteistöittäisessä keräyksessä 

jäteastiapalvelun, joka sisältää jäteastian toimittamisen kiinteistölle tarroitettuna, 

jätehuoltomääräysten mukaiset pesut muille kuin omakoti- ja vapaa-ajan asuntojen astioille, 

rikkoutuneen astian vaihdon ehjään sekä tarvittaessa astiakoon vaihdon. Maksu peritään jäteastian 

koon perusteella, jokaiselta alkavalta kuukaudelta. 

3.3.4 Jäteastian vuokra 
Lounais-Suomen jätehuolto Oy:ltä voi vuokrata jäteastioita kunnan järjestämässä 

jätteenkuljetuksessa. Vuokra peritään jäteastian koon perusteella, jokaiselta alkavalta 

kuukaudelta. 
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3.3.5 Jäteastioiden pesu 
120–660 l pinta-astiat pestään sekä sisä- että ulkopuolelta. Pesu voi tapahtua koneellisesti tai 

käsin. Maksut määrätään maksutaulukon mukaan. Käsinpesu sisältää myös opastetarrojen 

uusimisen tarvittaessa. 

3.3.6 Vuokrattujen jäteastioiden toimitusmaksut 
Asiakkaan vuokraama astia voidaan kuljettaa kiinteistölle toimitusmaksua vastaan. Toimitusmaksu 

määräytyy käytetyn ajan mukaan tuntiperusteisena.  

 

Jos kiinteistöltä noudetaan astia pois, on astian kuljetusmaksu sama kuin toimitusmaksu. Mikäli 

poisvietävässä astiassa on jätettä, laskutetaan jätteestä taksan mukainen käsittelymaksu. 

3.3.7 Jäteastian siirtomaksu  
Jäteastian siirtomatkasta peritään lisämaksu, jos jäteastia on sijoitettu yli 10 metrin päähän siitä, 

mihin jäteautolla esteettä pääsee. Lisämaksu peritään 10 metriä ylittävästä jäteastian 

siirtomatkasta jokaiselta alkavalta 10 metriltä. 

3.3.8 Jäteauton peruutusmaksu  
Jäteauton peruutusmatkasta peritään lisämaksu, jos tyhjennyspaikalla ei ole jäteautolle 

kääntömahdollisuutta ja jäteautoa joudutaan peruuttamaan vähintään 50 metrin matka jäteastian 

tyhjennyksen suorittamiseksi. Lisämaksu peritään 50 metriä ylittävästä peruutusmatkasta 

jokaiselta alkavalta 50 metriltä.  

3.3.9 Erikseen tilattu tyhjennys  
Mikäli jäteastialle tilataan tyhjennys erikseen, poiketen päivittäisistä 

ajoreiteistä, veloitetaan asiakasta tuntihinnan mukaan. Minimiveloitus on yksi (1) tunti. 

 

3.4 Alue- ja korttelikeräysmaksut 
 

3.4.1 Aluekeräysmaksu  
 

Polttokelpoiselle jätteelle on järjestetty alueellisia vastaanottopaikkoja kiinteistöittäisen 

jätteenkuljetuksen ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä varten.  Aluekeräyspisteeseen saa viedä 

kerralla kohtuullisen määrän asumisessa päivittäin syntyvää polttokelpoista jätettä 

aluekeräysmaksua vastaan. 

 

Aluekeräyspisteen piiriin kuuluvalle kiinteistönhaltijalle tai omistajalle määrätään maksettavaksi 

vuosittain aluekeräysmaksu kiinteistön asuntojen lukumäärän, käyttötarkoituksen ja 

henkilömäärän mukaan. Maksu perustuu aluekeräyspisteiden ylläpidosta aiheutuviin 

kustannuksiin.  

 

Maksu määräytyy sen mukaan, mikä kiinteistön omistustilanne tai hallintatilanne ja 

käyttötarkoitus on Digi- ja väestötietoviraston tietojen mukaan maksuunpanovuoden alussa (1. 

tammikuuta). Maksu määrätään kiinteistönhaltijalle, jos kiinteistönhaltija on ilmoitettu Lounais-

Suomen Jätehuolto Oy:n asiakasrekisteriin. Muussa tapauksessa maksu määrätään kiinteistön 

omistajalle. Laskutusyksikkö on kalenterivuosi.   

 

Jätehuoltomääräysten mukainen ruokajätteen kompostointi alentaa maksua.   
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Kiinteistönhaltijan on ilmoitettava vuotuiseen aluekeräysmaksuun vaikuttavien olosuhteiden 

muutoksista Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle kirjallisesti 31.3. mennessä. Tällöin se otetaan 

huomioon kyseisen kalenterivuoden laskutuksessa. Maksuja ei muuteta jälkikäteen. 

Jos kiinteistöllä sijaitsevat vakituiseen asumiseen tarkoitetut asuinrakennukset ovat Digi- ja 

väestötietoviraston tietojärjestelmän asukastietojen (1.1.) mukaan tyhjillään, ei aluekeräysmaksua 

laskuteta.  

 

Vapaa-ajan asuntojen käyttöaste ei vaikuta vapaa-ajan asuntojen aluekeräysmaksun 

määräämiseen. 

3.4.2 Korttelikeräysmaksu 
Korttelikeräyksen maksuilla katetaan korttelikeräyspisteen ylläpidon kustannukset.  

Korttelikeräysmaksu on asuntokohtainen korttelikeräyksen käyttömaksu, joka määrätään 

korttelikeräykseen kuuluvan kiinteistön asukkaalle, haltijalle tai omistajalle, joka on ilmoitettu 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n asiakasrekisteriin.  

Korttelikeräysmaksu on vuosimaksu. Kesken kalenterivuotta palvelun piiriin liittyneiltä ja sen 

piiristä poistuneilta laskutetaan myös kuluvan vuoden palvelusta maksu kuukausiperusteisesti. 

 

3.5 Lietteiden kiinteistöittäinen keräys 
 

Kiinteistönhaltijalle tai omistajalle määrätään lietetilojen tyhjennyksestä tyhjennyskertojen 

mukainen kuljetusmaksu sekä käsittelymaksu. Maksut määrätään kiinteistönhaltijalle, jos 

kiinteistönhaltija on ilmoitettu Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n asiakasrekisteriin. Muussa 

tapauksessa maksu määrätään kiinteistön omistajalle. 

 

Saostus- ja umpisäiliölietteen käsittelymaksun perusteet on määritelty taksan kohdassa 5.1.4. 

Käsittelymaksu määrätään lietetilan tilavuuden ja tyypin mukaan. Kuljetusmaksun ja 

käsittelymaksun lisäksi käytössä on lisämaksuja (3.5.2) sekä hukkanoutomaksu, 

tilaustyhjennysmaksu, täsmä- ja pikakuljetusmaksuja.  

 

Lietetyhjennykset tapahtuvat arkisin. Tyhjennysajankohta (viikonpäivä ja kellonaika) määräytyy 

alueen ajojärjestelyjen mukaan. Täsmätyhjennyksiä tehdään myös viikonloppuisin Paraisten 

Houtskarin, Nauvon ja Korppoon pääsaarilla. 

3.5.1 Lietteen kuljetusmaksu 
Kuljetusmaksu kattaa lietteen keräyksen ja kuljetuksen kustannukset, kun tyhjennyskäynti on 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ajosuunnitelman mukainen tai se on sovittu vähintään viisi 

arkipäivää ennen tyhjennyskäyntiä. Kemiönsaaressa ajosuunnitelmasta poikkeava tyhjennyskäynti 

on sovittava vähintään kaksi viikkoa ennen tyhjennyskäyntiä. 

 

Kuljetusmaksu sisältää yhden asuinrakennuksen tai vapaa-ajan asuinrakennuksen tai julkisen 

palvelun rakennuksen ja näihin olennaisesti liittyvien samassa paikassa sijaitsevien rakennusten, 

kuten pihasaunojen, jätevesijärjestelmien lietetilojen tyhjennyksen yhdellä käyntikerralla. 

 

Yhdellä kuljetusmaksulla kuljetaan enintään 10,0 m3 lietettä. Poikkeukset kuljetusmääriin: 
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• Kemiönsaarella alle 5,0 m3 

• Norrskatassa enintään 6,0 m3.  

• Houtskarissa enintään 6,0 m3  

 

3.5.2 Lisämaksut 

Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5,0–14,0 m3 Kemiönsaarella 
Jos tyhjennyskohteesta tyhjennetään yhdellä käyntikerralla lietettä 5–14 m3, lisätään 

kuljetusmaksuun lisäkuljetusmaksu, joka on 30 % kuljetusmaksusta. Maksu on voimassa vain 

Kemiönsaarella. 

 

Siirtomaksu 
Jos kuljetuskalustoa joudutaan siirtämään tyhjennyksen yhteydessä eri lietetilojen välillä ja 

siirtomatka on enintään 300 m, veloitetaan siirtomaksu. 

 

Erityistoimenpidemaksu 
Jos lietteiden tyhjentäminen edellyttää erityisiä toimenpiteitä, lisätään tyhjennysmaksuun 

erityistoimenpidemaksu työtuntien perusteella. Lietetilan sijainnista tai kunnosta johtuvia erityisiä 

toimenpiteitä ovat esimerkiksi maa-aineksen tai jään poistaminen tai imuletkua tarvitaan yli 45 m 

tai lietetilan ja tyhjennyskaluston välisen korkeuseron aiheuttamat toimenpiteet.  Pienin veloitus 

on puoli tuntia. Jos tyhjennykseen on käytettävä traktoria muualla kuin Houtskarissa, määrätään 

tyhjennysmaksun lisäksi erityistoimenpidemaksu puolen tunnin mukaan. Traktorityhjennyksiä ei 

tehdä Kemiönsaarella. 

 

 

3.5.3 Hukkanoutomaksu 
Hukkanoutomaksu peritään, jos: 

• lietetila on tyhjä 

• lietetilaa ei löydetä annettuja ohjeita noudattaen 

• lietetila sisältää sinne kuulumatonta materiaalia ja sen vuoksi tyhjennystä ei voida 

suorittaa 

• lietetilan kunto tai kansi estää tyhjennyksen tai se aiheuttaa työturvallisuusriskin 

• lietetilan lukitus estää tyhjennyksen 

• lietetilan luokse johtava kulkureitti on kulkukelvoton tai niin huonossa kunnossa, että se 

saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle tai työturvallisuusriskin kuljettajalle. 

 

3.5.4 Tilaustyhjennysmaksu Kemiönsaaressa 
Erikseen tilatusta tyhjennyksestä peritään kuljetusmaksuna tilaustyhjennysmaksu, jos lietetila on 

erikseen tilattaessa käytävä tyhjentämässä neljän arkipäivän sisällä tilauksesta. 

 

3.5.5 Täsmätyhjennysmaksu 

Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys 
Lietetila tyhjennetään arkipäivänä erikseen sovittuna aikana (päivämäärä ja kellonaikaväli). Tilaus 

tulee tehdä viimeistään kaksi arkipäivää ennen tyhjennystä. 
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Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys lauantaina, vain Houtskarin, Korppoon ja Nauvon 

pääsaarilla 
Lietetila tyhjennetään lauantaina erikseen sovittuna aikana (päivämäärä ja kellonaikaväli). Tilaus 

tulee tehdä viimeistään neljä arkipäivää ennen tyhjennystä. 

 

Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys sunnuntaina, vain Houtskarin, Korppoon ja Nauvon 

pääsaarilla  
Lietetila tyhjennetään sunnuntaina (tai arkipyhänä) erikseen sovittuna aikana (päivämäärä ja 

kellonaikaväli). Tilaus tulee tehdä viimeistään neljä arkipäivää ennen tyhjennystä. 

 

3.5.6 Pikatyhjennysmaksu 

Kuljetusmaksu, pikatyhjennys 
Lietetila tyhjennetään tilauspäivänä tai sitä seuraavana päivänä. Tilaus tulee tehdä ennen klo 

18:00.  

 

4 JÄTEMAKSUT KIINTEISTÖNHALTIJAN JÄRJESTÄMÄSSÄ 
JÄTTEENKULJETUKSESSA 

 

4.1 Jätteenkäsittelymaksut jätteenkuljettajille 
 

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 

laskuttaa jätteen kuljettajalta jätteenkäsittelymaksun jätteestä, mukaan lukien pienpuhdistamo-, 

saostussäiliö- ja umpisäiliöliete, jonka kuljettaja tuo Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n 

määrittämään vastaanottopaikkaan. Jätteenkäsittelymaksut jätelajeittain ovat esitetty liitteessä 2.  

Jätteen kuljettaja laskuttaa jätteenkäsittelymaksun edelleen kiinteistön tai jätteen haltijalta. 

Kuljettajan on jätelain 85 §:n 3 momentin mukaisesti eriteltävä käsittelyn ja kuljetuksen osuus 

kiinteistön haltijalle tekemässään tarjouksessa ja laskussa. 

Jätteen kuljettajan on toimitettava kiinteistön haltijalle jätteen kuljetuksesta lasku, josta 

ilmenevät maksettava määrä, eräpäivä, maksuosoite, maksun peruste riittävän tarkasti 

yksilöitynä, kuljetus ja käsittelyosuus eriteltynä, tieto viivästysseuraamuksista, ohjeet 

muistutuksen tekemistä varten sekä laskuttajan yhteystiedot kiinteistön haltijan yhteydenottoa 

varten. 

 

 

5 LAJITTELUASEMIEN JA JÄTEKESKUSTEN PALVELUT SEKÄ MUUT 
JÄTEHUOLTOPALVELUT 

 

Lajitteluasemien, jätekeskusten sekä kiertävien keräysten palvelut sekä muut palvelut kunnan 

jätehuoltovastuulle kuuluville jätteille on järjestetty koko toimialueella.  
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Jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla vastaanotettavat jätelajit ovat määritelty taksan liitteessä 1. 

 

5.1 Jätteenkäsittelymaksut  
 

Jätteet otetaan vastaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n jätekeskuksissa, lajitteluasemilla, 

kiertävissä keräyksissä tai Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osoittamissa muissa 

vastaanottopaikoissa maksutaulukoissa esitettyjen jätelajikohtaisten käsittelymaksujen 

mukaisesti. Maksut sisältävät jäteveron, mikäli jäte kuuluu veron piiriin.  

5.1.1 Suurkuormien jätemaksut 
Suurkuormia otetaan vastaan ainoastaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n jätekeskuksissa 

maksutaulukon mukaisesti. Suurkuormiksi luetaan kaikki traktorin peräkärryllä, kuorma-autolla tai 

vaihtolavoilla toimitettavat jäte-erät. Jätteenkäsittelymaksu määräytyy jätteen painon ja laadun 

mukaan. Vähimmäismaksu määrätään 20 kg mukaan.  

 

Suurkuormat punnitaan jätekeskukseen tuotaessa ja kuormasta veloitetaan ajoneuvo- ja jäte-

eräkohtainen punnitusmaksu. Punnitusmaksua ei veloiteta maksuttomien jätteiden 

suurkuormista, kuten metallista, kotitalouksien haravointijätteistä sekä puu- ja risujätteistä. 

 

Jos jätekuorma puretaan annettujen ohjeiden vastaisesti tai jätekuorma sisältää muuta jätettä 

kuin on ilmoitettu, veloitetaan kuormasta maksutaulukon jätelajin mukainen maksu, sekä 

kuorman siivoamisesta aiheutuvat kone- ja henkilötyötunnit. 

 

Jätekuorma voidaan jättää vastaanottamatta, jos: 

• se sisältää vastaanottoon soveltumatonta jätettä 

• kuorman sisällöstä ei anneta riittävästi tietoja tai selvitys jätteen 

kaatopaikkakelpoisuudesta puuttuu 

• kuormalle ei ole maksajaa 

• kuormien virheellinen purkaminen on toistuvaa 

• toimitettava jäte ei kuulu kunnan jätehuoltovastuulle ja sille on saatavissa muuta 

käsittelypalvelua 

5.1.2 Pienten jäte-erien jätemaksut 
Maksut koskevat henkilöautolla, henkilöauton peräkärryllä tai pakettiautolla tuotavia kuormia.  

Kuorman käsittelymaksu määräytyy jätteen laadun ja tilavuuden mukaan.  

 

Jätteet tulee lajitella annettujen ohjeiden mukaisesti jätekeskusten ja lajitteluasemien 

jätelajikohtaisiin keräysvälineisiin. Sekalainen lajittelematon jätekuorma voidaan ohjata 

vastaanotettavaksi Topinojan tai Korvenmäen jätekeskukseen, jolloin kuorma punnitaan ja maksu 

määräytyy suurkuormien maksutaulukossa olevan karkeajätteen maksun mukaisesti. 

5.1.3 Palvelumaksu 
Pienten jäte-erien vastaanotossa on käytössä kuormakohtainen palvelumaksu, joka veloitetaan 

muilta jätteen tuojilta kuin kotitalouksilta silloin, kun kuorma sisältää jätettä, jolle on määrätty 

jätteenkäsittelymaksu. Palvelumaksulla rahoitetaan sekä maksuttomien että maksullisten 

palveluiden ylläpitoa jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla.  
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5.1.4 Saostus- ja umpisäiliölietteen käsittelymaksut 
Käsittelymaksu sisältää lietteen vastaanoton ja käsittelyn vastaanottopaikassa sekä hallintokulut. 

Tyhjennettävän lietteen painoon perustuvassa käsittelymaksun määrittelyssä käytetään lietteen 

tiheyteen perustuvaa ominaispainoa 0,952 tn/m3. 

 

5.2 Vaarallisten jätteiden jätemaksut 
 

5.2.1 Kotitalouksien vaaralliset jätteet 
Kotitalouksien vaarallisia jätteitä vastaanotetaan kohtuullisia määriä (enintään noin 50 kg/l:n erä) 

maksutta. Kestopuusta, asbestista, vaarallista jätettä sisältävistä tynnyreistä ja käsisammuttimista 

peritään kuitenkin maksutaulukon mukainen maksu. 

 

5.2.2 Maatalouksien ja julkisyhteisöjen vaaralliset jätteet 
Maatalouksien ja julkisyhteisöjen vaarallisista jätteistä peritään maksutaulukon mukainen maksu. 

Maksut koskevat henkilöautolla, henkilöauton peräkärryllä tai pakettiautolla tuotuja kuormia. 

Maatalouksien, julkisyhteisöjen ja yritysten vaarallisille jätteille vastaanottoraja on 100 kg/l/laji.   

 

5.3 Muut jätehuoltopalvelut 
 

Kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvien jätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen ja jätelain mukaisten 

muiden palvelujen tarjoamisesta syntyvät kustannukset katetaan erillisillä jätemaksuilla, jotka 

ovat lueteltu alla. 

 

5.3.1 Lukot ja avaimet 
Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jäteastioiden lukitsemiseen käytettyjen lukkojen ja 

lukollisten aluekeräyspisteiden ja kimppa-astioiden lisäavaimien lunastamisesta määrätään 

maksut maksutaulukon 5.3.1 mukaisesti.  

 

5.3.2 Noutopalvelu 
Mantereella sijaitsevilta kiinteistöiltä eli kiinteistöiltä, joille on kiinteä tieyhteys, noudetaan 

tilauksesta pakettiautolla isokokoisia jäte-esineitä ja muuta pakattua jätettä. Noutopalvelussa ei 

kuljeteta vaarallista jätettä. Noutopalvelusta määrätään maksutaulukon 5.3.2 mukainen maksu. 

 

Näppäränouto sisältää enintään viiden esineen tai jätesäkin noudon kiinteistöltä ulkoa tai 

rakennuksesta sisältä. Maksu sisältää noudon, kuljetuksen ja lajittelun. Maksuun lisätään 

noudettavien jätteiden käsittelymaksu.  

 

Täysnouto sisältää yli viiden esineen noudon tuntiperusteisella veloituksella. Tuntiperusteinen 

maksu sisältää jätteiden noudon, kuljetuksen ja lajittelun vastaanottopaikassa. Maksun 

perusteena oleva aika käynnistyy asiakkaan luokse saavuttaessa ja päättyy sieltä lähdettäessä. 

Vähimmäisveloitus on yksi tunti. Tuntiperusteisen maksun lisäksi jokaisesta noudettavasta 

pakettiautokuormallisesta jätteitä määrätään kiinteä jätteenkäsittelymaksu. 
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5.3.3 Talkoolava 
Mantereella sijaitsevalle kiinteistölle eli kiinteistölle, jolle on kiinteä tieyhteys, on tilauksesta 

saatavissa talkoolava. Maksu talkoolavasta sisältää lavan kuljetuksen ja kolmen vuorokauden 

vuokran. Maksuun lisätään lavalle lajiteltujen jätteiden vastaanottomaksu ja jätelajikohtaiset 

punnitusmaksut. 

 

 

5.3.4 Talkookontti 
Mantereella sijaitsevalle kiinteistölle eli kiinteistölle, jolle on kiinteä tieyhteys, on tilauksesta 

saatavissa talkookontti. Kontissa on valmiina erilliset keräysastiat kodin sähkölaitteille, pienille 

loisteputkille, energiansäästölampuille, astiakeramiikalle ja poistotekstiilille. Muiden kuin 

talkookonttipalveluun sisältyvien jätejakeiden keräyksestä konttiin sovitaan erikseen. Maksu 

talkookontista sisältää kontin kuljetuksen sekä kolmen päivän ja kahden yön vuokran. Maksuun 

lisätään konttiin lajiteltujen jätteiden vastaanottomaksu. 

 

5.3.5 Saariston talkoosäkki 
Palvelu on tilattavissa Saaristomeren alueella sijaitseville M/S Roopen reitillä oleville 

aluekeräyspisteille. Kuution (1 m3) kokokoiseen säkkiin voi pakata mm. remonttijätettä. Säkkiin ei 

saa pakata vaarallisia jätteitä, kaasupulloja tai asbestia sisältävää jätettä. Maksu sisältää jätteiden 

kuljetuksen ja käsittelyn. 

 

Saariston romunkeräyksen raksasäkki remonttijätteille  
Saariston romunkeräyksen yhteydessä saaristosta voidaan noutaa siivous- ja remonttijätteitä. 

Palvelu on saatavilla vain Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n järjestämän romunkeräyksen 

aikataulun mukaisesti niillä saarilla, jonne keräys järjestetään.  Kuution (1 m3) kokoiseen säkkiin 

voi pakata mm. remonttijätettä. Säkkiin ei saa pakata vaarallisia jätteitä, kaasupulloja tai asbestia 

sisältävää jätettä. Maksu sisältää jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn. 

 

5.3.6 Opasmateriaalit 
Erikseen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä tilattavista opasmateriaaleista määrätään tilaajalle 

maksu, jolla katetaan opasmateriaalien tuottamiseen liittyviä kuluja. Toimituskulut eivät sisälly 

opasmateriaalin maksuun.  

 

Opasmateriaaleja, joita maksu koskee ovat lajittelutaulut, -oppaat ja -tarrat sekä muu 

maksuttoman neuvontamateriaalin lisäksi laadittu materiaali, sekä myös maksuton materiaali, 

kun tilaus koskee suuria eriä. 

 

5.3.7 Neuvonta- ja opasmateriaalin toimitus  
Opasmateriaaleja tai maksuttomia neuvontamateriaaleja tilaavalle määrätään maksu materiaalin 

toimituksesta aiheutuneista kuluista. Maksu koskee tilausta Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n 

toimialueen sisällä. 

5.3.8 Raportointipalvelumaksu 
Asiakkaalle raportoidaan pyynnöstä tiedot jätteistä, jotka asiakas on luovuttanut Lounais-Suomen 

Jätehuolto Oy:n hallintaan. Raportti voi koskea esimerkiksi kiinteistöltä kuljetetun jätteen määrää 
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ja toimituspaikkaa lajeittain, tai jätteen vastaanottoon toimitettujen jätteiden määrää. 

Raportoinnista peritään maksu, joka perustuu raportin laatimiseen kuluvaan aikaan. 

Minimiveloitus on puoli tuntia. 

5.3.9 Siivous- ja lajittelumaksu 
Polttokelpoisen jätteen aluekeräyspisteiden ja kierrätyspisteiden roskaamisesta tai muusta 

väärinkäytöstä laskutettavalla siivous- ja lajittelumaksulla katetaan väärinkäytöstä aiheutuneiden 

siivoustöiden, ylimääräisten tyhjennysten ja jätteen lajittelun kustannuksia. Maksu laskutetaan 

siivous- ja lajittelutyön aiheuttaneelta. 

5.3.10 Palvelut julkisille toimijoille 
Kunnan jätehuoltovastuulle kuuluville julkisille toiminnoille tilatut jätehuoltopalvelut laskutetaan 

syntyneiden kustannusten perusteella, maksutaulukossa määriteltyjen maksujen mukaisesti. 

 

5.3.11 Henkilö- ja koneaputyöt 
Maksu henkilö- tai koneaputyöstä lajitteluasemalla tai jätekeskuksella veloitetaan taulukon 

mukaisesti. Minimimaksu on 30 min. mukaan. Maksu koskee sekä suurkuormien että 

pienkuormien vastaanoton yhteydessä tehtyä työtä. 

 

5.4 Lajitteluasemamaksu 
 

Lajitteluasemamaksu määrätään kiinteistönhaltijalle tai omistajalle, jos kiinteistöittäisen 

jätteenkuljetuksen alueella sijaitsevalle kiinteistölle ei ole tarjolla jätteenkuljetuspalvelua ja 

lajitteluasema osoitetaan tästä syystä kiinteistön jätteiden toimituspaikaksi.   

Lajitteluasemamaksu on vuosimaksu, joka laskutetaan kalenterivuosittain yhdessä erässä. Kesken 

kalenterivuotta palvelun piiriin liittyneiltä laskutetaan myös kuluvan vuoden palvelusta maksu 

kuukausiperusteisesti. 

Vakituisen asuinkiinteistön lajitteluasemamaksua vastaan voi lajitteluasemalle tuoda kaksi (2) 200 

litran jätesäkillistä polttokelpoista jätettä kuukaudessa aseman aukioloaikoina. Vapaa-ajan 

asuinkiinteistön lajitteluasemamaksuun sisältyy kaksi (2) jätesäkillistä jätettä kuukaudessa 1.5.–

30.9. aikana.  

 

Mikäli tuotu jätemäärä ylittää maksuun sisältyvän määrän, laskutetaan määrän ylittävä jäte 

seuraavan laskun yhteydessä pienerien vastaanottomaksun mukaisesti. 
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6 JÄTEMAKSUT KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVASSA 
JÄTEHUOLLOSSA  

 

Toissijaisella vastuulla järjestetyssä jätteenkuljetuksessa maksut määräytyvät pääsääntöisesti 

liitteen 2 luvun 6 taulukoiden mukaisesti.  

6.1 Jäteastioiden tyhjennysmaksut ja lietteiden kuljetusmaksut 
 

Kiinteistöittäisten jäteastioiden tyhjennysmaksut kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella 

kuljetusmaksusta ja jätteenkäsittelymaksusta veroineen, mikäli vastaanotettu jäte kuuluu veron 

piiriin. Tämän lisäksi tyhjennysmaksut sisältävät kunnan toissijaiselle jätehuoltovastuulle 

kuuluvien palveluiden järjestämisestä aiheutuvia hallintokuluja. Lisämaksut kiinteistöittäisessä 

kuljetuksessa määrätään taksan kappaleen 3.3. mukaan. 

 

Lietteitä koskevat jätemaksut perustuvat kuljetuksen, vastaanoton ja käsittelyn kuluihin. 

 

6.2 Aluekeräyksen vuosimaksu 
 

Aluekeräyksen vuosimaksu koskee polttokelpoisen jätteen aluekeräystä ja se määrätään 

maksutaulukon mukaan vapaa-ajan asuntojen vuokrausta harjoittavalta, jonka vuokra-asunnot 

ovat aluekeräyksen piirissä. Tällöin maksu määräytyy vapaa-ajanasuntojen lukumäärän mukaan. 

Jätehuoltomääräysten mukainen ruokajätteen kompostointi alentaa maksua. 

 

Muulle yritystoiminnalle, joka kuuluu aluekeräyksen piiriin, määrätään aluekeräysmaksu niiltä 

kuukausilta, joina yritystoimintaa harjoitetaan. Yrityksen toimintakausi määritellään toissijaisen 

vastuun jätehuoltosopimuksessa.  

 

6.3 Kierrätyspisteen vuosimaksu 
 

Kierrätyspisteen vuosimaksu määrätään maksutaulukon mukaan vapaa-ajan asuntojen vuokrausta 

harjoittavalta, jonka vuokra-asunnot ovat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n järjestämän 

kierrätyspisteen piirissä. Maksu määräytyy vapaa-ajanasuntojen lukumäärän mukaan.  

 

Muulle yritystoiminnalle, joka käyttää Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kierrätyspistepalvelua, 

määrätään kierrätyspistemaksu niiltä kuukausilta, joina yritystoimintaa harjoitetaan. Yrityksen 

toimintakausi määritellään toissijaisen vastuun jätehuoltosopimuksessa. 

 

 

6.4 Jätteenkäsittelymaksut 
 

Vastaanotettavien jätteiden käsittelymaksu määritellään maksutaulukon 6.4. mukaisesti. Niille 

jätteille, joille ei ole määritelty erillistä maksua taulukossa, sovelletaan jäte-eräkohtaisesti 

maksuhaarukkaa. Maksuun voidaan sisällyttää kaikki jätteen vastaanottoon ja käsittelyn 

järjestämiseen liittyvät kulut syntyneiden kustannusten perusteella. 
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6.5 Palvelumaksu 
 

Pienten jäte-erien vastaanotossa on käytössä kuormakohtainen palvelumaksu, joka veloitetaan 

kunnan toissijaisen jätehuoltovastuun perusteella vastaanotettavista jätekuormista silloin, kun 

kuorma sisältää jätettä, jolle on määrätty jätteenkäsittelymaksu. Palvelumaksulla rahoitetaan 

palveluiden ylläpitoa jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla. 

 

7 LASKUTUSTA KOSKEVAT MAKSUT 
 

7.1.1 Palvelumaksu laskun jakamisesta  
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy voi pyydettäessä laskuttaa jäteastian osakkaita erikseen 

tasaosuuksin. Samoin Lounais-Suomen Jätehuolto Oy voi ennalta pyydettäessä jakaa jätehuollon 

vuosimaksut (aluekeräysmaksu ja perusmaksu) tasan kiinteistön haltijoiden kesken. Maksu tästä 

palvelusta määrätään jokaiselle osakkaalle maksuunpanovuoden ensimmäisen päivän (1. 

tammikuuta) tilanteen mukaan. Laskutusyksikkö on kalenterivuosi.  

 

 

7.1.2 Paperilaskulisä 
Jätemaksut laskutetaan lähtökohtaisesti sähköisenä laskutuksena. Jos maksuvelvollinen ei ole 

tehnyt e-laskuvaltuutusta tai sopinut sähköpostilaskutuksesta Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n 

kanssa, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy lähettää laskun postitse paperisella laskulla. Paperilaskusta 

määrätään 1.2.2023 alkaen maksu, jolla katetaan laskutustavasta aiheutuvia kustannuksia.  

8 JÄTEMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN, LASKUTUS JA PERINTÄ 
 

8.1 Jätemaksujen määrääminen ja maksun suorittaminen 
 

Jätemaksut määrää ja panee maksuun Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Laskutuksen 

suorittaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, jolle maksut myös maksetaan. Jätehuollon käytännön 

toteutuksesta vastaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. 

Jätehuollon perusmaksun määräämisestä maksuun on määrätty kappaleessa 2.  

Aluekeräysmaksun määräämisestä maksuun on määrätty kohdissa 3.4.1 ja 6.2. sekä 

lajitteluasemamaksun määräämisestä kohdassa 5.4.  

Kiinteistöittäistä jätehuoltoa koskevat maksut määrätään sille, joka on ilmoitettu Lounais-Suomen 

Jätehuolto Oy:n asiakasrekisteriin kiinteistön haltijaksi. Ellei haltijaa ole ilmoitettu rekisteriin, 

jätemaksu määrätään kiinteistön omistajalle.  

 

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen tilaaja on 

maksuvelvollinen siihen asti, kunnes ilmoittaa palveluntarpeen päättymisestä Lounais-Suomen 

Jätehuolto Oy:lle. 
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Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteen vastaanotto- ja käsittelymaksu 

peritään kuljetusyritykseltä, kun kuljettaja tuo kiinteistöltä kerätyn jätteen Lounais-Suomen 

Jätehuolto Oy:n määrittämään vastaanottopaikkaan.  

 

Siivous- ja lajittelumaksun määräämisestä maksuun määrätään kohdassa5.3.9. 

 

Maksut lajitteluasemien ja jätekeskusten palveluista määrätään sille, joka toimittaa jätteen 

vastaanottopaikkaan.  

 

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 

perintäkulu. 

 

 

 

8.2 Muistutuksen jättäminen jätemaksusta 
 

Maksuvelvollinen voi jätelain mukaisesti tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun 

vastaanottamisesta. Muistutus tulee tehdä kirjallisesti Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle. 

Jätemaksut on suoritettava laskussa ilmoitettuun eräpäivään mennessä, vaikka maksuista olisi 

jätetty muistutus. 

 

8.3 Maksujen kohtuullistaminen 
 

Jätemaksuja voidaan Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle osoitetun kirjallisen hakemuksen 

perusteella kohtuullistaa tai maksuja voidaan poistaa jätelain 81 § nojalla, korkeintaan kolmen 

vuoden ajalle. 

 

Asuin- tai vapaa-ajankiinteistö voidaan poistaa jätemaksujen piiristä, jos kiinteistön haltija esittää 

jätehuollosta vastaavalle viranomaiselle kunnan rakennusvalvonnan purkutodistuksen tai jos 

kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta on muutettu niin, 

että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä. 

 

 

9 VOIMASSAOLO 
 

Tämä jätetaksa tulee voimaan 1.1.2023.  

 

  



   
 

19 
 

10 Liite 1 MÄÄRITELMÄT 
Asbestijäte: asbestia sisältävä jäte, joka ei sisällä muita vaarallisia aineita. Jäte vastaanotetaan asbestina 

huolimatta siitä, mikä on jätteen sisältämän asbestin pitoisuus. 

Astiakeramiikka: kodin keraamiset astiat ja koriste-esineet 

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. 

Biojäte yrityksistä/lk 3: Yritystoiminnasta peräisin oleva biojäte, myös eläinperäisiä sivutuotteita koskevan 

lainsäädännön mukaisen luokituksen mukaan luokkaan 3 kuuluvaa biojätettä sisältävä kaupan biojäte 

Biojäte, esikäsiteltävä: yritysten biojäte, joka vaatii esikäsittelyä jätteen vastaanotossa 

Bitumikattohuopa: bitumikattohuopaa tai bitumista singelisorakattoa.  Ei saa sisältää asbestia tai muita 

vaarallisia aineita, eikä muita materiaaleja kuten PVC:tä, puuta, metallia tai kartonkia 

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

Hiekoitushiekka: katujen, teiden ja pihojen kunnossapidosta muodostuvat hiekotushiekkajätteet 

Hiekoitushiekka, sisältää jätettä: katujen, teiden ja pihojen kunnossapidosta muodostuvat 

hiekoitushiekkajätteet, jotka sisältävät muuta jätettä/roskia. 

Nestekaasupullot 2–25 kg: koskee vain nestekaasupulloja. Ei koske hitsaus-, lääke- tai muita 

erikoiskaasupulloja. 

Jätteen sekainen maa kotitalouksista: kotitalouksien piha-alueilta siivotut maansekaiset haudatut 

yhdyskuntajätteet, jotka eivät sisällä vaarallisia aineita tai pilaantunutta maata. 

Kaatopaikkakelpoinen jäte: kaatopaikkakelpoisuusselvityksen mukaisesti Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n 

vaarattoman jätteen kaatopaikalle soveltuvaa jätettä. 

Kannot: mm. puutarhoissa ja maanrakennustoiminnassa syntyvää kantojätettä 

Karkeajäte kotitalouksista: asumisessa ja kotien omissa remonteissa sekä kunnan toiminnassa syntyvää 

sekalaista, lajittelua vaativaa jätettä, sekä suurikokoiset murskattavat ja lajiteltavat jätteet, kuten 

pehmustetut huonekalut 

Keitinrasva: kasvirasvapohjaista keitin- ja paistorasvaa 

Keräyspaperi: tuottajavastuulle kuuluva paperijäte 

Kierrätykseen kelpaava kipsilevy: puhtaat, maalatut tai tapetoidut kipsilevyn palat. Ei metallia, kaakeleita, 

eristeitä eikä PVC-tapetteja. 

Korttelikeräys: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n järjestämä ja ylläpitämä jätteenkeräysjärjestelmä, jossa 

jätteet kerätään usean kiinteistön yhteisessä käytössä olevaan keräyspisteeseen. Korttelikeräyspisteissä 

kerätään polttokelpoisen jätteen lisäksi kierrätettäviä hyötyjätteitä.  

Käsisammuttimet: jauhe-, neste-, hiilidioksidi- ja halogeenikäsisammuttimet. 

Lasi-, kartonki-, metalli- ja muovipakkaukset: tuottajavastuulle kuuluvat kuluttajien pakkausjätteet 
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Liete: talousjätevedestä saostussäiliössä, umpisäiliössä, pienpuhdistamossa tai muussa vastaavassa 

käsittelyjärjestelmässä muodostuva saostus- tai umpisäiliöliete.  

 

Lietetila: sakokaivo, saostussäiliö, umpisäiliö, pienpuhdistamo tai muu väline, joka tyhjennetään lietteestä.   

 

Lietteen kuljetuskalusto: lietetilojen tyhjennykseen käytettävä imuauto tai traktori ja vaunu.  

 

Loisteputket ja energiansäästölamput: vaarallista jätettä olevat loisteputket, energiansäästölamput ja 

pienloisteputket 

Loppujäte: kaatopaikkakelpoista loppusijoitettavaa jätettä, kuten esim. mineraalivilla ja keraamiset laatat. 

Loppujätteestä on lajittelemalla eroteltu kaikki hyödynnettävät jätteet. 

Metalli: metallijäte/metalliromu, joka ei sisällä vaarallisia aineita eikä sähkölaitteita 

Painekyllästetty puu: painekyllästettyä/kestopuulautajätettä, -laattoja ja -puutarhakalusteita, ratapölkkyjä, 

puhelinpylväitä. Painekyllästetty puu on vaarallista jätettä.  

Pehmustetut huonekalut: pehmusteita ja sekalaisia materiaaleja sisältävät huonekalut. 

Pienten sähkökäyttöisten kulkuneuvojen litiumakut: sähköpyörien ja -lautojen, mönkijöiden ja päältä 

ajettavien ruohonleikkureiden litiumakut 

Polttokelpoinen jäte: sekalainen yhdyskuntajäte, josta on syntypaikalla lajiteltu kierrätettävät sekä 

vaaralliset jätteet.  

Polttokelpoinen jäte, pienet jäte-erät: Lajitteluasemilla vastaanotettava polttoon soveltuva sekalainen 

jäte, josta on lajittelemalla eroteltu muut hyötyjätteet sekä vaaralliset jätteet. Jos kappalekoko on yli 60 cm 

* 60 cm, otetaan jäte vastaan suurikokoisena polttokelpoisena jätteenä. 

Puitteelliset lasit: ikkuna- ja huonekalulasia, jossa on kiinni muuta jätemateriaalia. Esim. ikkunat 

puitteineen, saunan lasiovet 

Puujäte: käsittelemätön ja käsitelty puujäte, laudat, maalattu ja pintakäsitelty puu, puupohjaiset 

rakennuslevyt, kuten MDF-levyt, lastulevyt ja vanerit, puiset huonekalut, betonilauta, kuormalavat 

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. Myös haitallisiin vieraslajeihin kuuluvien kasvien risut (esim. 

kurtturuusu), jotka eivät sisällä leviämiskelpoisia osia. 

Sadevesikaivoliete: hule- ja sadevesiverkostosta ja -kaivoista tyhjennetty hiekkapitoinen liete. 

Saniteettiposliini: WC-pytyt ja lavuaarit 

Suurikokoinen polttokelpoinen jäte: kts. polttokelpoinen jäte. 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (kuluttajatuotteet): tuottajavastuulle kuuluvat kotitalouksien sähkölaitteet, 

kodintekniikkaromu. 

Tasolasi/ikkunalasi: puhdas ikkuna- ja huonekalulasi, jossa ei ole seassa muita materiaaleja 
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Terveydenhuollon erityisjäte: ihmisten ja eläinten terveyden hoidossa syntyvät erityisjätteet, kuten 

pistävät ja viiltävät sekä biologiset jätteet. Ei tartuntavaarallista jätettä. 

Tietoturvajäte: tuhottava tietoturvapaperijäte. 

Vaarallinen jäte: jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa 

terveydelle tai ympäristölle. 

Viemärienpuhdistusliete: kunnan viemäreistä ja viemärienpumppaamoista tyhjennetty hiekka- ja 

rasvapitoinen liete. 

Haitallisten vieraslajien viher-/kitkemisjäte, polttokelpoinen: haitallisten vieraslajien viher- ja 

kitkemisjätteet, sekä muut haitallista vieraslajia sisältävät polttokelpoiset jätteet 

Haitallista vieraslajia sisältävä maa-aines (sis. juurakkoa): haitallisen vieraslajin leviämiskelpoisia osia 

sisältävä maa-ainesjäte loppusijoitukseen. V 

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 saostus- ja umpisäiliölietettä. 

Ylijäämämaa: pienkuormat puhtaita maa- ja kiviaineksia 

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

jätesäkkitavarana. 
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11 LIITE 2: MAKSUTAULUKOT 1.1.2023 
 

JÄTETAKSA 1.1.2023 ALKAEN LOUNAIS-SUOMESSA 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta  

2 PERUSMAKSU 

 

3 JÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA 

Voimassa: Kemiönsaari, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paraisten saaristo, Raisio, Ruskon Vahto 

3.1 Polttokelpoisten jätteen jäteastian tyhjennysmaksut 

Polttokelpoisen jätteen jäteastian tyhjennysmaksu on 160,00 €/t  

Raisio Käsittelymaksu 
€ 

Kuljetusmaksu 
€ 

Veroton 
tyhjennysmaksu € 

Alv 24 % Tyhjennysmaksu 
€ 

Polttokelpoinen jäte 120 l 1,63 2,46 4,09 0,98 5,07 

Polttokelpoinen jäte 140 l 1,90 2,46 4,36 1,05 5,41 

Polttokelpoinen jäte 150 l 2,04 2,46 4,50 1,08 5,58 

Polttokelpoinen jäte 190 l 2,58 2,46 5,04 1,21 6,25 

Polttokelpoinen jäte 200 l 2,72 2,46 5,18 1,24 6,42 

Polttokelpoinen jäte 220 l 2,99 2,46 5,45 1,31 6,76 

Polttokelpoinen jäte 240 l 3,26 2,46 5,72 1,37 7,09 

Polttokelpoinen jäte 300 l 4,08 2,46 6,54 1,57 8,11 

Polttokelpoinen jäte 330 l 4,49 2,46 6,95 1,67 8,62 

Polttokelpoinen jäte 340 l 4,62 2,46 7,08 1,70 8,78 

Polttokelpoinen jäte 360 l 4,90 2,46 7,36 1,77 9,13 

Polttokelpoinen jäte 370 l 5,03 2,46 7,49 1,80 9,29 

Polttokelpoinen jäte 380 l 5,17 2,46 7,63 1,83 9,46 

Polttokelpoinen jäte 600 l 8,16 2,46 10,62 2,55 13,17 

Polttokelpoinen jäte 660 l 8,98 2,46 11,44 2,75 14,19 

 

Masku ja Ruskon Vahdon 
alue 

Käsittelymaksu 
€ 

Kuljetusmaksu 
€ 

Veroton 
tyhjennysmaksu € 

Alv 24 % Tyhjennysmaksu 
€ 

Polttokelpoinen jäte 120 l 1,63 3,22 4,85 1,16 6,01 

Polttokelpoinen jäte 140 l 1,90 3,22 5,12 1,23 6,35 

Polttokelpoinen jäte 150 l 2,04 3,22 5,26 1,26 6,52 

Polttokelpoinen jäte 190 l 2,58 3,22 5,80 1,39 7,19 

Polttokelpoinen jäte 200 l 2,72 3,22 5,94 1,43 7,37 

Polttokelpoinen jäte 220 l 2,99 3,22 6,21 1,49 7,70 

asunto/vuosi Veroton maksu € Alv 24 % Verollinen maksu € 

Omakoti- ja pientalot (1–4 huoneistoa) 19,23 4,62 23,85 

Huoneistoja 5 tai enemmän   17,42 4,18 21,60 

Omakoti- ja pientalo, asumaton 12,10 2,90 15,00 

Vapaa-ajan asunto 12,10 2,90 15,00 

Asuntola-asunto, palvelutaloasunto 12,10 2,90 15,00 
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Polttokelpoinen jäte 240 l 3,26 3,22 6,48 1,56 8,04 

Polttokelpoinen jäte 300 l 4,08 3,22 7,30 1,75 9,05 

Polttokelpoinen jäte 330 l 4,49 3,22 7,71 1,85 9,56 

Polttokelpoinen jäte 340 l 4,62 3,22 7,84 1,88 9,72 

Polttokelpoinen jäte 360 l 4,90 3,22 8,12 1,95 10,07 

Polttokelpoinen jäte 370 l 5,03 3,22 8,25 1,98 10,23 

Polttokelpoinen jäte 380 l 5,17 3,22 8,39 2,01 10,40 

Polttokelpoinen jäte 600 l 8,16 3,22 11,38 2,73 14,11 

Polttokelpoinen jäte 660 l 8,98 3,22 12,20 2,93 15,13 

 

Naantali Käsittelymaksu 
€ 

Kuljetusmaksu 
€ 

Veroton 
tyhjennysmaksu € 

Alv 24 % Tyhjennysmaksu 
€ 

Polttokelpoinen jäte 120 l 1,63 3,31 4,94 1,19 6,13 

Polttokelpoinen jäte 140 l 1,90 3,31 5,21 1,25 6,46 

Polttokelpoinen jäte 150 l 2,04 3,31 5,35 1,28 6,63 

Polttokelpoinen jäte 190 l 2,58 3,31 5,89 1,41 7,30 

Polttokelpoinen jäte 200 l 2,72 3,31 6,03 1,45 7,48 

Polttokelpoinen jäte 220 l 2,99 3,31 6,30 1,51 7,81 

Polttokelpoinen jäte 240 l 3,26 3,31 6,57 1,58 8,15 

Polttokelpoinen jäte 300 l 4,08 3,31 7,39 1,77 9,16 

Polttokelpoinen jäte 330 l 4,49 3,31 7,80 1,87 9,67 

Polttokelpoinen jäte 340 l 4,62 3,31 7,93 1,90 9,83 

Polttokelpoinen jäte 360 l 4,90 3,31 8,21 1,97 10,18 

Polttokelpoinen jäte 370 l 5,03 3,31 8,34 2,00 10.34 

Polttokelpoinen jäte 380 l 5,17 3,31 8,48 2,04 10,52 

Polttokelpoinen jäte 600 l 8,16 3,31 11,47 2,75 14,22 

Polttokelpoinen jäte 660 l 8,98 3,31 12,29 2,95 15,24 

 

Mynämäki ja Nousiainen Käsittelymaksu 
€ 

Kuljetusmaksu 
€ 

Veroton 
tyhjennysmaksu € 

Alv 24 % Tyhjennysmaksu 
€ 

Polttokelpoinen jäte 120 l 1,63 3,22 4,85 1,16 6,01 

Polttokelpoinen jäte 140 l 1,90 3,22 5,12 1,23 6,35 

Polttokelpoinen jäte 150 l 2,04 3,22 5,26 1,26 6,52 

Polttokelpoinen jäte 190 l 2,58 3,22 5,80 1,39 7,19 

Polttokelpoinen jäte 200 l 2,72 3,22 5,94 1,43 7,37 

Polttokelpoinen jäte 220 l 2,99 3,22 6,21 1,49 7,70 

Polttokelpoinen jäte 240 l 3,26 3,22 6,48 1,56 8,04 

Polttokelpoinen jäte 300 l 4,08 3,22 7,30 1,75 9,05 

Polttokelpoinen jäte 330 l 4,49 3,22 7,71 1,85 9,56 

Polttokelpoinen jäte 340 l 4,62 3,22 7,84 1,88 9,72 

Polttokelpoinen jäte 360 l 4,90 3,22 8,12 1,95 10,07 

Polttokelpoinen jäte 370 l 5,03 3,22 8,25 1,98 10,23 

Polttokelpoinen jäte 380 l 5,17 3,22 8,39 2,01 10,40 

Polttokelpoinen jäte 600 l 8,16 3,22 11,38 2,73 14,11 

Polttokelpoinen jäte 660 l 8,98 3,22 12,20 2,93 15,13 
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Kemiönsaari Käsittelymaksu 
€ 

Kuljetusmaksu 
€ 

Veroton 
tyhjennysmaksu € 

Alv 24 
% 

Tyhjennysmaksu 
€ 

Polttokelpoinen jäte 120 l 1,63 4,00 5,63 1,35 6,98 

Polttokelpoinen jäte 120 l 1,90 4,00 5,90 1,42 7,32 

Polttokelpoinen jäte 150 l 2,04 4,00 6,04 1,45 7,49 

Polttokelpoinen jäte 190 l 2,58 4,00 6,58 1,58 8,16 

Polttokelpoinen jäte 200 l 2,72 4,00 6,72 1,61 8,33 

Polttokelpoinen jäte 220 l 2,99 4,00 6,99 1,68 8,67 

Polttokelpoinen jäte 240 l 3,26 4,00 7,26 1,74 9,00 

Polttokelpoinen jäte 300 l 4,08 4,00 8,08 1,94 10,02 

Polttokelpoinen jäte 330 l 4,49 4,00 8,49 2,04 10,53 

Polttokelpoinen jäte 340 l 4,62 4,00 8,62 2,07 10,69 

Polttokelpoinen jäte 360 l 4,90 4,00 8,90 2,14 11,04 

Polttokelpoinen jäte 370 l 5,03 4,00 9,03 2,17 11,20 

Polttokelpoinen jäte 380 l 5,17 4,00 9,17 2,20 11,37 

Polttokelpoinen jäte 600 l 8,16 4,00 12,16 2,92 15,08 

Polttokelpoinen jäte 660 l 8,98 4,00 12,98 3,12 16,10 

 

 

 

Paraisten saaristoalue  
(Nauvo, Korppoo, 
Houtskari, Utö) 

Käsittelymaksu 
€ 

Kuljetusmaksu 
€ 

Veroton 
tyhjennysmaksu € 

Alv 24 % Tyhjennysmaksu 
€ 

Polttokelpoinen jäte 120 l 1,63 8,50 10,13 2,43 12,56 

Polttokelpoinen jäte 140 l 1,90 8,56 10,46 2,51 12,97 

Polttokelpoinen jäte 150 l 2,04 8,59 10,63 2,55 13,18 

Polttokelpoinen jäte 190 l 2,58 8,72 11,30 2,71 14,01 

Polttokelpoinen jäte 200 l 2,72 8,75 11,47 2,75 14,22 

Polttokelpoinen jäte 220 l 2,99 8,81 11,80 2,83 14,63 

Polttokelpoinen jäte 240 l 3,26 8,88 12,14 2,91 15,05 

Polttokelpoinen jäte 300 l 4,08 9,07 13,15 3,16 16,31 

Polttokelpoinen jäte 330 l 4,49 9,16 13,65 3,28 16,93 

Polttokelpoinen jäte 340 l 4,62 9,19 13,81 3,31 17,12 

Polttokelpoinen jäte 360 l 4,90 9,26 14,16 3,40 17,56 

Polttokelpoinen jäte 370 l 5,03 9,29 14,32 3,44 17,76 

Polttokelpoinen jäte 380 l 5,17 9,32 14,49 3,48 17,97 

Polttokelpoinen jäte 600 l 8,16 10,01 18,17 4,36 22,53 

Polttokelpoinen jäte 660 l 8,98 10,20 19,18 4,60 23,78 

Polttokelpoinen jäte 240 l 
* 3,26 9,90 13,16 3,16 16,32 

*Koskee vain Utöä 

Muut astiatyypit (polttokelpoinen) 

Raisio, Naantali, Masku, 
Mynämäki, Nousiainen, 
Vahdon alue Ruskolla 

Käsittelymaksu 
€ 

Kuljetusmaksu 
€ 

Veroton 
tyhjennysmaksu € 

Alv 24 % Tyhjennysmaksu 
€ 

Polttok. etulastaussäiliö 
painon 
mukaan** 9,54 9,54 2,29 11,83 

Polttok. 
nostoperusteinen astia 

painon 
mukaan** 24,70 24,70 5,93 30,63 
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Polttok. vaihtolavasäiliö 
painon 
mukaan** 65,49 65,49 15,72 81,21 

Polttok vaihtolava 
painon 
mukaan** 65,49 65,49 15,72 81,21 

Polttok. puristin 
painon 
mukaan** 81,93 81,93 19,66 101,59 

 

Kemiönsaari Käsittelymaksu 
€ 

Kuljetusmaksu 
€ 

Veroton 
tyhjennysmaksu € 

Alv 24 % Tyhjennysmaksu 
€ 

Polttok. 
nostoperusteinen astia 

painon 
mukaan** 30,76 30,76 7,38 38,14 

 

Paraisten saaristoalue 
(Nauvo, Korppoo, 
Houtskari, Iniö*) 

Käsittelymaksu 
€ 

Kuljetusmaksu 
€ 

Veroton 
tyhjennysmaksu € 

Alv 24 % Tyhjennysmaksu 
€ 

Polttok. 
nostoperusteinen astia 

painon 
mukaan** 56,35 56,35 13,52 69,87 

* Iniössä vain kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöille 

**Painotiedon puuttuessa käsittelymaksun laskennassa käytetään tilavuusperusteista laskentaa. 

 

3.2 Kierrätettävien jätteiden jäteastioiden tyhjennysmaksut 

Lasi-, muovi-, kartonki- ja metallipakkaukset sekä pienmetalli 

Kierrätettävät jätteet  Käsittelymaksu 
€ 

Kuljetusmaksu 
€ 

Veroton 
tyhjennysmaksu € 

Alv 24 % Tyhjennysmaksu 
€ 

Lasi 120–390 l 0,00 4,91 4,91 1,18 6,09 

Lasi nostoperusteinen 
max. 3 m3 0,00 21,57 21,57 5,18 26,75 

Metalli 120–660 l 0,00 4,91 4,91 1,18 6,09 

Metalli nostoperusteinen 0,00 21,57 21,57 5,18 26,75 

Muovi 240–1000 l* 0,00 5,11 5,11 1,23 6,34 

Muovi nostoperusteinen* 0,00 25,26 25,26 6,06 31,32 

Muovi etulastaussäiliö** 0,00 9,37 9,37 2,25 11,62 

Kartonki 240–1000 l* 0,00 4,46 4,46 1,07 5,53 

Kartonki rullakko** 0,00 6,50 6,50 1,56 8,06 

Kartonki 
nostoperusteinen* 0,00 25,26 25,26 6,06 31,32 

Kartonki 
etulastaussäiliö** 0,00 9,37 9,37 2,25 11,62 

* Ei Paraisten saaristoalue 

** Ei Kemiönsaari ja Paraisten saaristoalue 

 

Monilokeroastia* Käsittelymaksu 
€ 

Kuljetusmaksu 
€ 

Veroton 
tyhjennysmaksu € 

Alv 24 % Tyhjennysmaksu 
€ 

Monilokero 370 l 0,00     

Monilokero 660 l 0,00     

* Sisältää astianpalvelun ilman pesupalvelua 

HUOM. monilokeropalvelu alkaa 1.10.23, maksut vahvistetaan vuoden 2023 aikana. 
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Kierrätettävät ja muut 
jätteet (Raisio, Masku, 
Naantali, Mynämäki, 
Nousiainen, Ruskon 
Vahto) 

Käsittelymaksu 
€ 

Kuljetusmaksu 
€ 

Veroton 
tyhjennysmaksu € 

Alv 24 % Tyhjennysmaksu 
€ 

Vaihtolavasäiliö 

painon ja 
jätelajin 
mukaan 65,49 65,49 15,72 81,21 

Puristin 

painon ja 
jätelajin 
mukaan 81,93 81,93 19,66 101,59 

Käsittelymaksua ei veloiteta niistä jätelajeista, joiden vastaanotto on taksan mukaan maksutonta 

3.2.1 Biojäteastioiden tyhjennysmaksut 

Biojätteen käsittelymaksu on 51 €/tonni. 

Biojäte (Kemiönsaari, 
Masku, Mynämäki, 
Naantali, Nousiainen, 
Raisio, Ruskon Vahto) 

Käsittelymaksu 
€ 

Kuljetusmaksu 
€ 

Veroton 
tyhjennysmaksu € 

Alv 24 
% 

Tyhjennysmaksu 
€ 

Asuinkiinteistöt      

Biojäte 140 litraa 2,14 7,00 9,14 2,19 11,33 

Biojäte 240 litraa 3,67 7,00 10,67 2,56 13,23 

Biojäte nostoperusteinen* painon mukaan 
** 22,52 22,52 5,40 27,92 

Suurkeittiöt      

Biojäte 140 litraa 2,86 6,80 9,66 2,32 11,98 

Biojäte 240 litraa 4,90 6,80 11,70 2,81 14,51 

Biojäte nostoperusteinen* painon mukaan 
** 20,71 20,71 4,97 25,68 

*suurin nostoperusteinen säiliökoko on 1,3 m3 

**Painotiedon puuttuessa käsittelymaksun laskennassa käytetään tilavuusperusteista laskentaa. 

KIINTEISTÖKOHTAISEN JÄTTEENKULJETUKSEN JÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA 

Voimassa: Kemiönsaari, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paraisten saaristo, Raisio, Ruskon Vahto 

3.3 Lisämaksut kiinteistöittäisessä kuljetuksessa 

3.3.1 Lisäjäte Käsittely- 
maksu € 

Kuljetus- 
maksu € 

Veroton 
tyhjennysmaksu € 

Alv 24 % Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

 2,72 9,50 12,22 2,93 15,15 kpl 

 

3.3.2 Siivous tai muu lisätyö Veroton 
maksu € 

Alv 24 % Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

 53,35 12,80 66,15 tunti 

 

3.3.3 Jäteastiapalvelu* Veroton 
maksu € 

Alv 24 % Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

140 l astia (sis. pesun) 1,73 0,42 2,15 kk 

240 l astia (sis. pesun) 1,73 0,42 2,15 kk 

360 l astia (sis. pesun) 2,42 0,58 3,00 kk 

660 l astia (sis. pesun) 3,63 0,87 4,50 kk 

140 l astia 1,21 0,29 1,50 kk 
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240 l astia 1,21 0,29 1,50 kk 

360 l astia 2,10 0,50 2,60 kk 

660 l astia 3,23 0,77 4,00 kk 

*Jäteastian minimivuokra-aika on 12 kk 

3.3.4 Jäteastian vuokra* Veroton 
maksu € 

Alv 24 % Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

4 m3 etukontti 24,71 5,93 30,64 kk 

6 m3 etukontti  29,96 7,19 37,15 kk 

8 m3 etukontti  31,30 7,51 38,81 kk 

3 m3 pintasäiliö 31,30 7,51 38,81 kk 

*Jäteastian minimivuokra-aika on 12 kk 

3.3.5 Jäteastioiden pesu Veroton 
maksu € 

Alv 24 % Verollinen maksu 
€ 

Yksikkö 

120–660 l astia 24,19 5,81 30,00 kpl 

Syväsäiliö etulastaus/etukontti 100,00 24,00 124,00 kpl 

Syväsäiliö nosturityhjenteinen 133,06 31,94 165,00 kpl 

Puristin 133,06 31,94 165,00 kpl 

Jäteastioiden käsinpesu 53,35 12,80 66,15 tunti 

 

3.3.6 Vuokrattujen jäteastioiden 
toimitusmaksu 

Veroton 
maksu € 

Alv 24 % Verollinen maksu 
€ 

Yksikkö 

Isojen astioiden toimitus- ja hävitysmaksut 
(yli 1m3 astiat) 100,81 24,19 125,00 

tunti 

 

3.3.7 Jäteastian siirtomaksu Veroton 
maksu € 

Alv 24 % Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

 

1,05 0,25 1,30 

10 m jälkeen 
jokainen 
alkava 10 m 

 

3.3.8 Jäteauton peruutusmaksu Veroton 
maksu € 

Alv 24 % Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

 

1,05 0,25 1,30 

50 m jälkeen 
jokainen 
alkava 50 m 

 

3.3.9 Erikseen tilattu tyhjennys Veroton 
maksu € 

Alv 24 % Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

 100,00 24,00 124,00 tunti 

 

3.4 Alue- ja korttelikeräysmaksut 

3.4.1 Aluekeräysmaksut 

Maksu/vuosi/asunto Kompostoi Ei kompostoi 

 Veroton 
maksu € 

Alv 24 % Verollinen 
maksu € 

Veroton 
maksu € 

Alv 24 % Verollinen 
maksu € 

Vakituinen asunto ≥ 2 
hlöä 164,31 39,43 203,74 210,31 50,47 260,78 

Vakituinen asunto 1 hlö 86,85 20,84 107,69 131,79 31,63 163,42 

Vapaa-ajan asunto 106,41 25,54 131,95 152,97 36,71 189,68 
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3.4.2 Korttelikeräysmaksut 

Korttelikeräysmaksu* Veroton maksu € Alv 24 % Verollinen maksu € 

Vuosimaksu 174,19 41,81 216,00 

Kuukausimaksu 14,52 3,48 18,00 

*Voimassa vain Naantalissa 

JÄTETAKSA1.1.2023 ALKAEN LOUNAIS-SUOMESSA 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta  

3.5. Lietteiden kiinteistöittäinen keräys 

Lietteen käsittelymaksut, kts. kohta 5.1.4 

Kemiönsaari Veroton 
maksu € 

alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

3.5.1 Kuljetusmaksu 74,23 17,82 92,05 kpl 

3.5.2 Lisämaksut     

Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 m3 – 14 m3 22,27 5,34 27,61 kpl 

Siirtomaksu 39,76 9,54 49,30 kpl 

Erityistoimenpidemaksu 81,03 19,45 100,48 tunti 

3.5.3 Hukkanouto 37,11 8,91 46,02 kpl 

3.5.4 Tilaustyhjennysmaksu     

Kuljetusmaksu, tilaustyhjennys 148,45 35,63 184,08 kpl 

3.5.6 Pikatyhjennysmaksu     

Kuljetusmaksu, pikatyhjennys 222,68 53,44 276,12 kpl 

 

Kanta-Parainen, Paraisten Nauvon, Korppoon 
ja Houtskarin pääsaaret, Norrskata, Raisio, 
Rusko, Masku, Mynämäki, Nousiainen 

Veroton 
maksu € 

alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

3.5.1 Kuljetusmaksu 99,01 23,76 122,77 kpl 

3.5.2 Lisämaksut     

Siirtomaksu 34,00 8,16 42,16 kpl 

Erityistoimenpidemaksu 75,50 18,12 93,62 tunti 

3.5.3 Hukkanouto 49,50 11,88 61,38 kpl 

3.5.5 Täsmätyhjennysmaksu*     

Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys 148,51 35,64 184,51 kpl 

Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys lauantaina** 445,54 106,93 552,47 kpl 

Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys sunnuntaina** 643,55 154,45 798,00 kpl 

3.5.6 Pikatyhjennysmaksu*     

Kuljetusmaksu, pikatyhjennys 198,02 47,52 245,54 kpl 

* ei Norrskata 

** vain Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaaret 

 

 

 

  



   
 

29 
 

JÄTETAKSA 1.1.2023 ALKAEN LOUNAIS-SUOMESSA 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta  

Voimassa: Koko toimialue 

5 LAJITTELUASEMIEN JA JÄTEKESKUSTEN PALVELUT SEKÄ MUUT JÄTEHUOLTOPALVELUT 

5.1 Jätteenkäsittelymaksut 

5.1.1 Suurkuormien jätemaksu Käsittelymaksu euroa/ 
tonni (alv 0 %) 

Käsittelymaksu euroa / 
tonni (alv 24%) 

JÄTELAJI   

Metalli (ei punnitusmaksua) 0,00 0,00 

Biojäte (kunnan vastuulla oleva)  51,00 63,24 

Bitumikattohuopa kotitalouksista (vastaanotto vain 
Topinojan jätekeskuksessa) 

222,00 275,28 

Haravointijäte kotitalouksista (ei punnitusmaksua) 00,00 0,00 

Polttokelpoinen jäte, yhdyskuntajäte 160,00 198,40 

Betoni-tiili-jäte (sivumitta 0–150 mm) 35,00 43,40 

Betoni-tiili-jäte (sivumitta 150–1000 mm) 50,00 62,00 

Betoni-tiili-jäte (sivumitta yli 1000 mm) 65,00 80,60 

Kannot  70,00 86,80 

Painekyllästetty puu (ei sis. suuria metallikappaleita) 370,00 458,80 

Painekyllästetty puu (sis. suuria metallikappaleita) 400,00 496,00 

Puujäte (ei punnitusmaksua) 0,00 0,00 

Risut (ei punnitusmaksua)  0,00 0,00 

Terveydenhuollon erityisjäte (vain käsin purettavat 
kuormat) 

250,00 310,00 

Karkeajäte kotitalouksista (suuri sekalainen lajittelua 
vaativa kuorma, pehmustetut huonekalut, kodin omat 
remonttijätteet) 

214,00 265,36 

Risujen ja haravointijätteen sekakuormat 55,00 68,20 

Loppujäte (vastaanotto vain Korvenmäen jätekeskuksessa) 251,00 311,24 

Jätettä sisältävä maa-aines kotitalouksista (vastaanotto 
sopimuksesta vain Korvenmäessä) 

100,00 124,00 

Asbestia sisältävä jäte (Vastaanotto vain Korvenmäen 
jätekeskuksessa) 

210,00 260,40 

Sadevesikaivoliete (vastaanotto vain Topinojan 
jätekeskuksessa) 

80,00 99,20 

Viemärienpuhdistusliete (vastaanotto vain Topinojan 
jätekeskuksessa) 

197,00 244,28 

Hiekoitushiekka 5,00 6,20 

Hiekoitushiekka, sisältää jätettä 95,00 117,80 

Punnitusmaksu / kuorma 15,00 18,60 

Suurkuormien vastaanotto on keskitetty Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksiin. 

Loppusijoitettavien jätteiden suurkuormia vastaanotetaan vain Korvenmäen jätekeskuksessa. Lisäksi Rauhalan ja 

Isosuon jätekeskuksissa otetaan suurkuormina vastaan puujätettä, risuja ja haravointijätettä. 

Suurkuormiksi luetaan kaikki traktorin peräkärryllä, kuorma-autolla tai vaihtolavavoilla toimitettavat jäte-erät. 

Jätteenkäsittelymaksu määräytyy jätteen painon ja laadun mukaan. Vähimmäismaksu määrätään 20 kg mukaan.  

Suurkuormat punnitaan jätekeskukseen tuotaessa ja kuormasta veloitetaan ajoneuvo- ja jäte-eräkohtainen 

punnitusmaksu. Punnitusmaksua ei veloiteta maksuttomien jätteiden suurkuormista, kuten metallista, kotitalouksien 

haravointijätteistä sekä puu- ja risujätteistä.  

Tilavuusperusteiset (m3) jätelajierät hinnoitellaan 0,2 m3 välein (€/alkava 0,2 m3).  
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Kaikkien maksullisten jätteiden vähimmäisveloitus on 1,00 € / erä. Vähimmäisveloitus peritään silloin, kun jätettä on 

pieni erä esim. yksi kauppakassillinen. 

5.1.2 Pienten jäte-erien maksut Maksu € 
(alv 0%) 

Maksu € 
(sis. alv 
24%) 

Yksikkö 

JÄTELAJI    

Materiaalina kierrätettävät jätteet    

Astiakeramiikka 12,10 15,00 m3 

Biojäte pienerä 8,06 10,00 m3 

Bitumikattohuopa 10,08 12,50 m3 

Haravointijäte (kuten lehdet ja ruohojäte) 0,00 0,00 m3 

Keitinrasva  0,20 0,25 litra 

Kierrätykseen kelpaava kipsilevy (ei saa sisältää metallia, laattoja tai puuta) 8,06 12,50 m3 

Tasolasi/ikkunalasi  6,05 7,50 m3 

Puitteelliset lasit (alle 20 kpl erät)  3,62 4,50 kpl 

Saniteettiposliini isot (WC-istuimet) 5,65 7,00 kpl 

Saniteettiposliini pienet (lavuaarit) 2,82 3,50 kpl 

Vanteelliset renkaat  2,02 2,50 kpl 

Vanteettomat renkaat 0,00 0,00  

Lasi-, kartonki-, metalli- ja muovipakkaukset, keräyspaperi ja metalli  0,00 0,00  

Puhdas ylijäämämaa, sora ja kivet sekä hiekoitushiekka 4,03 5,00 m3 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (kuluttajatuotteet) 0,00 0,00  

Loisteputket ja energiasäästölamput 0,00 0,00  

Muutoin hyödynnettävät jätteet      

Polttokelpoinen jäte (kappalekoko alle 60 * 60 cm) 12,10 15,00 m3 

Betoni- ja tiilijäte, puhdas kaakeli- ja laattajäte 16,13 20,00 m3 

Puujäte 0,00 0,00 m3 

Suurikokoinen polttokelpoinen jäte (kappalekoko yli 60 * 60 cm) 12,10 15,00 m3 

Pienikokoiset pehmustetut huonekalut (esim. nojatuolit, korkeintaan 100 
cm joustinpatjat) 

6,45 8,00 
kpl 

Keskikokoiset pehmustetut huonekalut (esim. sohvat, yli 100 cm 
joustinpatjat ja runkopatjat)  

9,68 12,00 
kpl 

Suurikokoiset pehmustetut huonekalut (esim. kulmasohvat ja jenkkisängyt) 19,35 24,00 kpl 

Kotitalouksien tietoturvajäte, hinta per alkava 20 kg (vastaanotto Topinojan 
ja Korvenmäen jätekeskuksissa) 

8,06 10,00 
alkava 20 
kg erä 

Kannot (yksittäiset kappaleet; suuremmat määrät suurtuojahinnaston 
mukaan) 

2,42 3,00 
kpl 

Painekyllästetty puu kotitalouksista, alle 1 m3 erät  0,00 0,00 
Alle 1 m3 
erä  

Painekyllästetty puu yrityksistä sekä yli 1 m3 erät kotitalouksista 
suurtuojahinnaston mukaisesti painekyllästettynä puuna (vastaanotto vain 
Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa) 

    
 

Risut 0,00 0,00  

Haitallisten vieraslajien viher-/kitkemisjäte, polttokelpoinen 0,00 0,00 m3 

Loppusijoitettavat jätteet       

Loppujäte (kuten epäpuhdas kaakeli ja laattajäte, kierrätykseen 
kelpaamaton kipsilevy, lasivillat, peililasi)  

20,96 26,00 
m3 

Asbestia sisältävä jäte, hinta per alkava 100 l 6,45 8,00 
/alkava 
100 l erä 

Asbestia sisältävä jäte, yli 200 l erät suurtuojahinnaston mukaan, 
vastaanotto Korvenmäen jätekeskuksissa 

    
 

Haitallista vieraslajia sisältävä maa-aines (sis. juurakkoa) 0,00 0,00 m3 

Muut maksut    

Henkilöaputyö ja pienkonetyö (minimiveloitus 30 min) 60,00 74,40 tunti 
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Konetyöt (minimiveloitus 30 min) 90,00 111,60 tunti 

Muut kuin kotitaloudet € alv 0 % € alv 24 % yksikkö 

5.1.3 Palvelumaksu 9,67 12,00 krt 

Taulukoiden 5.1.2 ja 5.1.3 maksut koskevat henkilöautolla, henkilöauton peräkärryllä tai pakettiautolla tuotavia 

kuormia. Kuorman käsittelymaksu määräytyy jätteen laadun ja tilavuuden tai kappalemäärän mukaan. 

 

5.1.4 Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksut* € alv 0 % € alv 24 % Yksikkö 

Saostussäiliöliete, pienpuhdistamoliete 21,97  27,24 m3 

Saostussäiliöliete, pienpuhdistamoliete 23,08  28,62 tonni 

Umpisäiliöliete 16,74  20,76 m3 

Umpisäiliöliete 17,58  21,80 tonni 

*jos lietteen laatua ei voida varmistaa vastaanottopaikassa, määrätään vastaanottomaksu Sakokaivo-, saostussäiliö- ja 

pienpuhdistamolietteen mukaan.  

5.2. Vaarallisten jätteiden jätemaksut 

5.2.1 Kotitalouksien vaaralliset jätteet € alv 0 % € alv 24 % Yksikkö 

Kodin vaaralliset jätteet (noin 50 kg/l/erä) 0,00 0,00  

Vaaralliset jätteet (50 kg/l ylimenevältä osalta/erä) 0,81 1,00 kg 

Käsisammuttimet (max. 3 kpl) 14,52 18,00 kpl 

Nestekaasupullot (2–25 kg) 0,00 0,00 kpl 

Tynnyrin käsittelymaksu (>50 l tynnyrit) (tynnyrin sisältö veloitetaan 
erikseen) 28,23 35,00 

kpl 

Paristot ja lyijyakut 0,00 0,00 kpl 

Pienten sähkökäyttöisten kulkuneuvojen litiumakut 0,00 0,00 kpl 

Retkikeittimien kaasupullot ja -patruunat 0,00 0,00 kpl 

 

5.2.2 Maatalouksien ja julkisyhteisöjen vaaralliset jätteet* € alv 0 % € alv 24 % Yksikkö 

Aerosolit 1,61 2,00 kg 

Ammoniakki 2,02 2,50 kg 

Elohopeapitoinen jäte 24,19 30,00 kg 

Emäkset 1,53 1,90 kg 

Hapot 1,53 1,90 kg 

Kiinteä orgaaninen jäte (maalit, liimat, lakat, kyllästeet) 1,61 2,00 kg 

Kytkin-, jarru- ja jäähdytinnesteet 1,21 1,50 kg 

Laboratoriojäte 7,02 8,70 kg 

Lajiteltava vaarallinen jäte 10,00 12,40 kg 

Liuottimet (ohenteet, tärpätti, tinneri, bensiini) 1,05 1,30 kg 

Lääkkeet 3,06 3,80 kg 

Torjunta-aineet 2,50 3,10 kg 

Valokuvauskemikaalit (kehitteet, kiinnitteet) 1,53 1,90 kg 

Kiinteä öljyinen jäte (öljynsuodattimet, trasselit, öljyiset rätit, öljytuhka) 1,21 1,50 kg 

Öljyinen imeytysaine (alle 1 m3 erät säkkeihin pakattuna) 190,00 235,60 kg 

Öljyvesiseos (vesipitoisuus yli 10 %) 0,56 0,70 t 

Käsisammuttimet 14,52 18,00 kpl 

Nestekaasupullot (2–25 kg)** 20,16 25,00 kpl 

Retkikeittimien kaasupullot 4,03 5,00 kpl 

Tynnyrin käsittelymaksu (tynnyrin sisältö veloitetaan jätelajikohtaisen 
hinnan mukaan) 28,23 35,00 

kpl 

Jäteöljykanisterin käsittelymaksu 0,81 1,00 kpl 

*Maksut koskevat myös kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvia yrityksiä 
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**Nestekaasupullojen vastaanotto ei koske hitsauskaasujen, lääkekaasujen tai muiden yritystoiminnassa käytettävien 

kaasupullojen vastaanottoa. 

Voimassa: koko toimialue 

5.3 Muut jätehuoltopalvelut 

5.3.1 Lukot ja avaimet Veroton 
maksu € 

alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

Lukko jäteastiaan, sis. kaksi avainta 100,00 24,00 124,00 kpl 

Lisäavain aluekeräyspisteeseen tai kimppa-astiaan 36,69 8,81 45,50 kpl 

Lukkosalvat 17,78 4,27 22,05 kpl 

Maksu kadotetusta LSJH avaimesta 72,98 17,52 90,50 kpl 

 

 

5.3.2 Noutopalvelu Veroton 
maksu € 

alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

Näppäränouto rakennuksen ulkoa 86,29 20,71 107,00 kpl 

Näppäränouto rakennuksen sisältä 102,42 24,58 127,00 kpl 

Täysnouto 134,68 32,32 167,00 tunti 

Täysnoudon jätteenkäsittelymaksu 145,16 34,84 180,00 pakettiauto- 
kuorma 

 

5.3.3 Talkoolava * Käsittelymaksu € ** Veroton 
kuljetusmaksu € 

alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

0 – 15 km painon ja jätelajin 
mukaan 

184,68 44,32 229,00 kpl 

16 – 30 km painon ja jätelajin 
mukaan 

241,13 57,87 299,00 kpl 

31 – 45 km painon ja jätelajin 
mukaan 

281,45 67,55 349,00 kpl 

Yli 46 km painon ja jätelajin 
mukaan 

402,42 96,58 499,00 kpl 

* Kilometrit lasketaan LSJH:n talkoolavojen ja -konttien lähtöpaikoilta. Uudessakaupungissa vain haravointijätteelle. 

**Lisäksi punnitusmaksu, ks. kohta 5.1.1. 

Käsittelymaksua ei veloiteta niistä jätelajeista, joiden vastaanotto on taksan mukaan maksutonta 

 

5.3.4 Talkookontti* Käsittelymaksu € ** Veroton 
kuljetusmaksu € 

alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

0 – 15 km jätelajin mukaan 184,68 44,32 229,00 kpl 

16 – 30 km jätelajin mukaan 241,13 57,87 299,00 kpl 

31 – 45 km jätelajin mukaan 281,45 67,55 349,00 kpl 

Yli 46 km jätelajin mukaan 402,42 96,58 499,00 kpl 

* Vain Topinojan jätekeskuksen alueella, kilometrit lasketaan LSJH:n talkoolavojen ja -konttien lähtöpaikalta 

**Käsittelymaksua ei veloiteta niistä jätelajeista, joiden vastaanotto on taksan mukaan maksutonta 

Lähtöpaikka Osoite 

Korvenmäen jätekeskus Helsingintie 541, Salo 

Topinojan jätekeskus Pitkäsaarenkatu 7, Turku 

Uudenkaupungin lajitteluasema Orinkuja 1, Uusikaupunki 
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5.3.5 Saariston talkoo- ja romunkeräyssäkit Veroton 
maksu € 

alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

Saariston talkoosäkki 87,90 21,10 109,00 kpl 

Saariston romunkeräyssäkki* 71,77 17,23 89,00 kpl 

*säkki hankittavissa lajitteluasemalta tai keräysalukselta keräysaikana 

 

5.3.6 Opasmateriaalit Veroton 
maksu € 

alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

Lajittelutaulu, muovikalvolla 23,39 5,61 29,00 kpl 

Lajittelutaulu, alumiininen 47,58 11,42 59,00 kpl 

Lajitteluoppaat, yli 50 kpl 0,10 0,02 0,12 kpl 

Lajittelutarrat, yli 20 kpl 2,42 0,58 3,00 kpl 

 

5.3.7. Neuvonta- ja opasmateriaalin toimitus Veroton 
maksu € 

Alv 24 % Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

Postituskulut, kirjepostina, max 2kg 13,00 3,12 16,12 kpl 

Postituskulut, pakettina 20,00 4,80 24,80 kpl 

 

5.3.8 Raportointipalvelumaksu Veroton 
maksu € 

alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

 40,32 9,68 50,00 tunti 

 

5.3.9 Siivous- ja lajittelumaksu Veroton 
maksu € 

alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

Aluekeräys- tai kierrätyspisteen siivousmaksu 136,50 32,76 169,26 kpl 

 

5.3.10 Palvelut julkisille toimijoille Veroton 
maksu € 

alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

Puristin- ja muu keräysväline vuokra 2,00–443,55 0,48–106,45 2,48–550,00 kk 

Kuljetuspalvelut ja rahti 8,06–645,16 1,94–154,84 10,00–800,00 kpl tai 
kerta 

Asennus ja muut palvelut 8,06–564,52 1,94–135,78 10,00–700,00 kpl tai 
kerta 

Konsultaatio- ja jätehuoltokartoituspalvelut 0,00–80,65 0,00–19,35 0,00–100,00 tunti 

Kierrätyspisteen vuosimaksu 60,21 14,45 74,66 kk 

 

5.3.11 Henkilö- ja koneaputyö Veroton 
maksu € 

alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

Henkilöaputyö ja pienkonetyö (minimiveloitus 30 
min) 

60,00 14,40 74,40 tunti 

Konetyöt (minimiveloitus 30 min) 90,00 21,60 111,60 tunti 

 

5.4 Lajitteluasemamaksu 

 Veroton 
maksu € 

alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

Lajitteluasemamaksu, vakituinen asuinkiinteistö 86,40 20,74 107,14 vuosi 

Lajitteluasemamaksu, vapaa-ajan asuinkiinteistö 36,00 8,64 44,64 vuosi 

Lajitteluasemamaksu 7,20 1,73 8,93 kk 
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6 JÄTEMAKSUT KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVASSA JÄTEHUOLLOSSA 

6.1 Kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen jätemaksut 

Raisio, Naantali, Masku, 
Mynämäki, Nousiainen, 
Vahdon alue Ruskolla 

Käsittelymaksu 
€ 

Kuljetusmaksu 
€ 

Veroton 
tyhjennysmaksu 
€ 

Alv 24 % Tyhjennysmaksu 
€ 

Polttokelpoinen jäte 120 l 1,63 3,22 4,85 1,16 6,01 

Polttokelpoinen jäte 140 l 1,90 3,22 5,12 1,23 6,35 

Polttokelpoinen jäte 150 l 2,04 3,22 5,26 1,26 6,52 

Polttokelpoinen jäte 190 l 2,58 3,22 5,80 1,39 7,19 

Polttokelpoinen jäte 200 l 2,72 3,22 5,94 1,43 7,37 

Polttokelpoinen jäte 220 l 2,99 3,22 6,21 1,49 7,70 

Polttokelpoinen jäte 240 l 3,26 3,22 6,48 1,56 8,04 

Polttokelpoinen jäte 300 l 4,08 3,22 7,30 1,75 9,05 

Polttokelpoinen jäte 330 l 4,49 3,22 7,71 1,85 9,56 

Polttokelpoinen jäte 340 l 4,62 3,22 7,84 1,88 9,72 

Polttokelpoinen jäte 360 l 4,90 3,22 8,12 1,95 10,07 

Polttokelpoinen jäte 370 l 5,03 3,22 8,25 1,98 10,23 

Polttokelpoinen jäte 380 l 5,17 3,22 8,39 2,01 10,40 

Polttokelpoinen jäte 600 l 8,16 3,22 11,38 2,73 14,11 

Polttokelpoinen jäte 660 l 8,98 3,22 12,20 2,93 15,13 

Polttok. etulastaussäiliö painon mukaan 
* 10,54 10,54 2,53 13,07 

Polttok. nostoperusteinen 
astia 

painon mukaan 
* 25,70 25,70 6,17 31,87 

Polttok. vaihtolavasäiliö painon mukaan 
* 66,49 66,49 15,96 82,45 

Polttok. vaihtolava painon mukaan 
* 66,49 66,49 15,96 82,45 

Polttok. puristin painon mukaan 
* 82,93 82,93 19,90 102,83 

Kierrätettävät jätteet 

Lasi 120–390 l 0,00 4,91 4,91 1,18 6,09 

Lasi nostoperusteinen max. 
3 m3 0,00 21,57 21,57 5,18 26,75 

Metalli 120–660 l 0,00 4,91 4,91 1,18 6,09 

Metalli nostoperusteinen 0,00 21,57 21,57 5,18 26,75 

Muovi 240–1000 l 0,00 5,11 5,11 1,23 6,34 

Muovi nostoperusteinen 0,00 25,26 25,26 6,06 31,32 

Muovi etulastaussäiliö 0,00 9,37 9,37 2,25 11,62 

Kartonki 240–1000 0,00 4,46 4,46 1,07 5,53 

Kartonki rullakko 0,00 6,50 6,50 1,56 8,06 

Kartonki nostoperusteinen 0,00 25,26 25,26 6,06 31,32 

Kartonki etulastaussäiliö 0,00 9,37 9,37 2,25 11,62 

Vaihtolavasäiliö painon ja 
jätelajin 
mukaan* 66,49 66,49 15,99 82,48 

Puristin painon ja 
jätelajin 
mukaan* 82,93 82,93 19,90 102,83 

Vaihtolava painon ja 
jätelajin 
mukaan* 66,49 66,49 15,99 82,48 
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Biojäte*** 

Biojäte 140 litraa 6,72 6,80 9,66 2,32 11,98 

Biojäte 240 litraa 11,52 6,80 11,70 2,81 14,51 

Biojäte syväsäiliö painon mukaan 
* 20,71 20,71 4,97 25,68 

*Painotiedon puuttuessa käsittelymaksun laskennassa käytetään tilavuusperusteista laskentaa. Käsittelymaksua ei 

veloiteta niistä jätelajeista, joiden vastaanotto on taksan mukaan maksutonta. 

**Biojätteen käsittelymaksu on 120 €/tonni. 

Kemiönsaari 
 

Käsittelymaksu 
€ 

Kuljetusmaksu 
€ 

Veroton 
tyhjennysmaksu 
€ 

Alv 24 % Tyhjennysmaksu 
€ 

Polttokelpoinen jäte 120 l 1,63 4,00 5,63 1,35 6,98 

Polttokelpoinen jäte 140 l 1,90 4,00 5,90 1,42 7,32 

Polttokelpoinen jäte 150 l 2,04 4,00 6,04 1,45 7,49 

Polttokelpoinen jäte 190 l 2,58 4,00 6,58 1,58 8,16 

Polttokelpoinen jäte 200 l 2,72 4,00 6,72 1,61 8,33 

Polttokelpoinen jäte 220 l 2,99 4,00 6,99 1,68 8,67 

Polttokelpoinen jäte 240 l 3,26 4,00 7,26 1,74 9,00 

Polttokelpoinen jäte 300 l 4,08 4,00 8,08 1,94 10,02 

Polttokelpoinen jäte 330 l 4,49 4,00 8,49 2,04 10,53 

Polttokelpoinen jäte 340 l 4,62 4,00 8,62 2,07 10,69 

Polttokelpoinen jäte 360 l 4,90 4,00 8,90 2,14 11,04 

Polttokelpoinen jäte 370 l 5,03 4,00 9,03 2,17 11,20 

Polttokelpoinen jäte 380 l 5,17 4,00 9,17 2,20 11,37 

Polttokelpoinen jäte 600 l 8,16 4,00 12,16 2,92 15,08 

Polttokelpoinen jäte 660 l 8,98 4,00 12,98 3,12 16,10 

Polttok. nostoperusteinen 
astia 

painon mukaan 
* 31,76 31,76 7,62 39,38 

Polttokelpoinen jäte, 
aluksella noudettava 

astian 
tilavuuden 
mukaan 10,21–450,00 10,21–450,00 

2,45–
108,00 

12,66–558,00 

Kierrätettävät jätteet 

Lasi 120–390 l 0,00 17,94 17,94 4,31 22,25 

Lasi nostoperusteinen max. 
3 m3 0,00 60,78 60,78 14,59 75,37 

Metalli 120–660 l 0,00 17,94 17,94 4,31 22,25 

Metalli nostoperusteinen 0,00 60,78 60,78 14,59 75,37 

Muovi 240–1000 l 0,00 17,94 17,94 4,31 22,25 

Muovi nostoperusteinen 0,00 60,78 60,78 14,59 75,37 

Kartonki 240–1000* 0,00 17,94 17,94 4,31 22,25 

Kartonki nostoperusteinen 0,00 60,78 60,78 14,59 75,37 

Biojäte** 

Biojäte 140 litraa 6,72 6,80 9,66 2,32 11,98 

Biojäte 240 litraa 11,52 6,80 11,70 2,81 14,51 

Biojäte syväsäiliö painon mukaan 
* 20,71 20,71 4,97 25,68 

*Painotiedon puuttuessa käsittelymaksun laskennassa käytetään tilavuusperusteista laskentaa 

**Biojätteen käsittelymaksu on 120 €/tonni. 
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Paraisten saaristoalue  
(Nauvo, Korppoo, 
Houtskari, Utö) 

Käsittelymaksu 
€ 

Kuljetusmaksu 
€ 

Veroton 
tyhjennysmaksu 
€ 

Alv 24 % Tyhjennysmaksu 
€ 

Polttokelpoinen jäte 120 l 1,63 8,50 10,13 2,43 12,56 

Polttokelpoinen jäte 140 l 1,90 8,56 10,46 2,51 12,97 

Polttokelpoinen jäte 150 l 2,04 8,59 10,63 2,55 13,18 

Polttokelpoinen jäte 190 l 2,58 8,72 11,30 2,71 14,01 

Polttokelpoinen jäte 200 l 2,72 8,75 11,47 2,75 14,22 

Polttokelpoinen jäte 220 l 2,99 8,81 11,80 2,83 14,63 

Polttokelpoinen jäte 240 l 3,26 8,88 12,14 2,91 15,05 

Polttokelpoinen jäte 300 l 4,08 9,07 13,15 3,16 16,31 

Polttokelpoinen jäte 330 l 4,49 9,16 13,65 3,28 16,93 

Polttokelpoinen jäte 340 l 4,62 9,19 13,81 3,31 17,12 

Polttokelpoinen jäte 360 l 4,90 9,26 14,16 3,40 17,56 

Polttokelpoinen jäte 370 l 5,03 9,29 14,32 3,44 17,76 

Polttokelpoinen jäte 380 l 5,17 9,32 14,49 3,48 17,97 

Polttokelpoinen jäte 600 l 8,16 10,01 18,17 4,36 22,53 

Polttokelpoinen jäte 660 l 8,98 10,20 19,18 4,60 23,78 

Polttokelpoinen jäte 240 l * 3,26 19,98 23,24 5,58 28,82 
Polttokelpoinen jäte 3 m3 * 48,00 49,95 97,95 23,51 121,46 
Polttokelp. vaihtolavasäiliö 
11 m3 * 176,00 202,44 378,44 90,83 469,27 

Polttok. nostoperusteinen 
astia 

painon mukaan 
** 57,35 57,35 13,76 71,11 

Polttokelpoinen jäte, 
aluksella noudettava 

astian 
tilavuuden 
mukaan 10,21–450,00 10,21–450,00 

2,45–
108,00 

12,66–558,00 

Kierrätettävät jätteet 

Lasi 120–390 l 0,00 10,10 10,10 2,42 12,52 

Lasi nostoperusteinen max. 
3 m3 0,00 25,10 25,10 6,02 31,12 

Metalli 120–660 l 0,00 10,10 10,10 2,42 12,52 

Metalli nostoperusteinen 0,00 25,10 25,10 6,02 31,12 

*Koskee vain Utötä 

**Painotiedon puuttuessa käsittelymaksun laskennassa käytetään tilavuusperusteista laskentaa. 

6.1 Lietteiden kiinteistökohtainen keräys 

Masku, Mynämäki, Nousiainen, Rusko ja 
Raisio 

Veroton 
maksu € 

alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

Kuljetusmaksu 103,04 24,73 127,77 kpl 

Lisämaksut     

Siirtomaksu 37,00 8,88 45,88 kpl 

Erityistoimenpidemaksu 77,00 18,48 95,48 tunti 

Hukkanouto 51,52 12,36 63,88 kpl 

Pikatyhjennysmaksu     

Kuljetusmaksu, pikatyhjennys 206,08 49,46 255,54 kpl 

Kemiönsaari Veroton 
maksu € 

alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

Kuljetusmaksu 86,23 20,70 106,93 kpl 

Lisämaksut     

Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 m3 – 14 m3 25,87 6,21 32,08 kpl 

Siirtomaksu 44,76 10,74 55,50 kpl 

Erityistoimenpidemaksu 82,53 19,81 102,34 tunti 

Hukkanouto 43,12 10,35 53,47 kpl 
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Pikatyhjennysmaksu     

Kuljetusmaksu, pikatyhjennys 258,69 62,09 320,78 kpl 

 

Paraisten Nauvon, Korppoon ja Houtskarin 
pääsaaret, Norrskata sekä kanta-Parainen 

Veroton 
maksu € 

alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

Kuljetusmaksu 251,70 60,41 312,11 kpl 

Lisämaksut     

Siirtomaksu 44,00 10,56 54,56 kpl 

Erityistoimenpidemaksu 92,00 22,08 114,08 tunti 

Hukkanouto 125,85 30,20 156,05 kpl 

Pikatyhjennysmaksu*     

Kuljetusmaksu, pikatyhjennys 503,40 120,82 624,22 kpl 

* ei Norrskata 

 

 € alv 0 % € alv 24 % yksikkö 

6.2 Aluekeräyksen vuosimaksu 120,43 149,33 kk 

6.3 Kierrätyspisteen vuosimaksu 60,21 74,66 kk 

 

6.4 Jätteenkäsittelymaksut 

 € alv 0 % € alv 24 % yksikkö 

Kaatopaikkakelpoiset pilaantuneet maa- ja kiviainekset, 
teollisuus- ja prosessijätteet, tuotantojätteet ja muut 
yritysjätteet sekä erityiskäsittelyä vaativat jätteet, joille ei 
ole määritetty muuta erillistä käsittelymaksua, 
hyödyntämismahdollisuudesta, laadusta ja määrästä 
riippuen 

0–350,00 0–434,00 tonni 

Biojäte yrityksistä/lk 3 120,00 148,80 tonni 

Biojäte, esikäsiteltävä 199,00 246,76 tonni 

Haravointijäte yrityksistä 30,00 37,20 tonni 

Karkeajäte, yrityksistä/rakennustoiminnasta 255,00 316,20 tonni 

 

6.5 Palvelumaksu 

 € alv 0 % € alv 24 % yksikkö 

Palvelumaksu veloitetaan lajitteluasemien käytöstä 
maksullisten jätteiden toimittamisen yhteydessä. 

9,68 12,00 krt 

 

Vaarallisten jätteiden maksut yrityksille määrätään maksutaulukon 5.2.2. mukaisesti.  

 

7. LASKUTUSTA KOSKEVAT MAKSUT 

 7.1.1. Palvelumaksu laskun jakamisesta Veroton 
maksu € 

Alv 24 % Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

 4,23 1,02 5,25 vuosi/osakas 

 

7.1.2. Paperilaskulisä Veroton 
maksu € 

Alv 24 % Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

 2,82 0,68 3,50 kpl/lasku 

 


