Tammikuu 2019

MIKÄ ON JÄTEHUOLLON
PERUSMAKSU?
Jäteastian tyhjennyksestä maksettavan jätemaksun lisäksi Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) alueella maksetaan jätehuollon perusmaksua.
Perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja ja jätehuollon
viranomaistoimintaa. Kuntien on lain mukaan järjestettävä nämä jätehuollon peruspalvelut asukkailleen. Kuntien jätehuoltotehtäviä Lounais-Suomessa hoitaa LSJH.

Perusmaksulla katettavia
palveluja ovat mm.
• vaarallisten jätteiden kerääminen ja
käsittely
• jätekeskusten ja lajitteluasemien
ylläpito
• LSJH:n kierrätyspisteet
• jäteneuvonta
• jätehuoltorekisterin ylläpitäminen
• kuntien yhteisen jätehuoltoviranomaisen toiminta
Kaikista jätemaksuista, myös jätehuollon perusmaksusta, päättää alueen
yhteinen jätehuoltoviranomainen eli
jätehuoltolautakunta.
Perusmaksu perustuu jätelakiin.

PERUSMAKSUN MAKSULUOKAT
Perusmaksu laskutetaan asuinkiinteistöiltä vuosittain. Maksut perustuvat
kiinteistön asuinhuoneistojen lukumäärään ja käyttötarkoitukseen.

Maksuluokka

Perusmaksu
(€/vuosi/asunto)

Omakoti- ja pientalot

23,85

Asunto-osakeyhtiöt, 4 huoneistoa tai enemmän

18,00

Asunto-osakeyhtiöt, 10 huoneistoa tai enemmän

16,00

Asunto-osakeyhtiöt, 20 huoneistoa tai enemmän

12,50

Vapaa-ajan asunnot

15,00

Asuntola-asunnot, palveluasunnot

15,00

Asumattomat omakoti- ja pientalot

15,00
Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %).

Perusmaksun maksaminen
Perusmaksulasku lähetetään sille henkilölle, joka on omistanut tai asunut
kiinteistöllä 1. tammikuuta. Laskutuksen pohjana käytetään Väestörekisterikeskuksen (VRK) huoneisto- ja kiinteistötietorekisteristä saatavaa
aineistoa. Voit myös itse tarkistaa tietosi VRK:n palvelusta:
https://verkkopalvelu.vrk.fi/omat/.
Asunto-osakeyhtiöissä laskun hoitaa isännöitsijä, ja asukkaille jätehuoltokulut jyvittyvät osana yhtiövastiketta tai vuokraa yhtiön päättämällä
tavalla.
Jätehuoltolautakunnan vahvistama perusmaksu on julkinen maksu, jonka maksamatta jättämisestä seuraa maksumuistutusten jälkeen asian
siirtyminen ulosottoviranomaiselle.
Mahdolliset muistutukset laskusta tehdään kirjallisesti Lounais-Suomen
jätehuoltolautakunnalle osoitteessa www.lsjh.fi/sahkoinen-asiointi tai:
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
Turun kaupunki
PL 355
20101 TURKU
jatehuoltolautakunta@turku.fi

USEIN KYSYTTYÄ PERUSMAKSUSTA
Mitä perusmaksulla saa?
Perusmaksulla katetaan sellaisia kustannuksia, joita ei voida kohdistaa
palvelun käyttöhetkellä suoraan yksittäisille jätteen tuottajille. Tällaisia
kustannuksia syntyy esimerkiksi jäteneuvonnasta, johon kuuluu muun
muassa kaikille seudun kouluille tarjottu ympäristökasvatustyö ja koteihin postitettava asukaslehti Huomiselle.
Perusmaksulla järjestetään kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely siten, ettei jätteistä tuontihetkellä mene maksua ja
myrkyt saadaan mahdollisimman tarkasti pois muun jätteen joukosta ja
luonnosta.
Lisäksi perusmaksulla hoidetaan lajitteluasemia, kiertäviä jätteen vastaanottopalveluja ja Ringin ekopisteverkostoa täydentäviä LSJH:n kierrätyspisteitä sekä rahoitetaan jätehuoltolautakunnan viranomaistoimintaa,
kuten jätteiden kuljetusrekisterin ylläpitoa.

Minulla on sopimus jätteenkuljettajan kanssa.
Miksi saan laskun myös LSJH:lta?
Jätteenkuljettajalle maksetaan kodin jäteastian tyhjentämisestä ja jätteen kuljettamisesta LSJH:n jätekeskukseen. LSJH sen sijaan huolehtii
asumisen jätehuollon kokonaisuudesta eli kaikista niistä lain vaatimista
palveluista, joita perusmaksulla rahoitetaan.

Kannustaako perusmaksu lajittelemaan?
Lajittelu kannattaa – ympäristösyiden lisäksi myös taloudellisesti:
kierrätettävien jätteiden käsittely on edelleen polttokelpoista jätettä
edullisempaa.
Perusmaksu varmistaa kattavan jäteneuvonnan, jolla opastetaan ja kannustetaan jätteiden lajitteluun ja kestäviin kulutusvalintoihin. Lisäksi perusmaksun avulla voidaan täydentää pakkausalan tuottajien ylläpitämää
keräyspisteverkostoa niin, että lajittelumahdollisuuksia voidaan tarjota
myös pienemmissä taajamissa.

Jos minulla on sekä kesämökki että vakituinen
asunto LSJH:n alueella, tuleeko perusmaksu
maksaa molemmista?
Perusmaksu on asuntokohtainen, joten maksu menee molemmista asunnoista. Vapaa-ajan asuntojen perusmaksu on kuitenkin pienempi kuin
omakotitalojen.

Talossa/mökissä ei asuta. Pitääkö siitä kuitenkin
maksaa perusmaksu?
Pitää. Perusmaksulla rahoitettavat palvelut on järjestettävä myös asumattomien asuntojen omistajille, jotta ne ovat käytettävissä heti, kun
asunnon käyttötilanne muuttuu. Jos kiinteistö tai huoneisto ei ole asuinkelpoinen, ilmoita siitä kuntasi rakennusvalvontaan, jotta tiedot voidaan
muuttaa rekisteriin.

Miten voin säästää jätekuluissa?
Käytä jätehuollon palveluja! Kun viet kaikki kierrätettävät jätteet omiin
vastaanottopaikkoihinsa, jää jäteastiaan vähemmän täytettä. Tiesitkö,että
nykyään myös muovipakkauksia voidaan kierrättää? Taloyhtiössä jätetilaan tuodut vääränlaiset jätteet tulevat kaikille kalliiksi.
Mitoita oikein! Pienen jäteastian tyhjennyskerta on edullisempi. Jos kompostoit ja kierrätät, jäteastia voidaan tyhjentää harvemmin.
Kilpailuta kuljetus! Pyydä tarjouksia eri kuljetusurakoitsijoilta, näin varmistat parhaan hinnan. Kemiönsaaressa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paraisten saaristossa, Raisiossa ja Ruskon Vahdolla
LSJH kilpailuttaa kuljetukset asukkaiden puolesta.
Harkitseva kuluttaja säästää! Myös jätehuollossa. Aineettomat ilot sekä
kestävät, korjattavat ja lainatut tavarat eivät paisuta roskista.

Hoidan kimppavastaavana yhteistä jäteastiaamme ja sen lasku tulee kokonaisuudessaan minulle.
Saanko kaikkien kimppalaisten perusmaksulaskutkin?
Et. Perusmaksulaskut lähetetään erikseen jokaiselle kimpan osakkaalle.

