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Perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouk-
sille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja ja jätehuollon vi-
ranomaistoimintaa. 

Jäteastian tyhjennyksestä maksettavan jätemaksun lisäksi Lounais-Suo-
men Jätehuollon (LSJH) alueella kerätään vuoden 2017 alusta alkaen jäte-
huollon perusmaksua kaikilta asunnoilta. Samalla polttokelpoisen jätteen 
käsittelymaksu pienenee siten, että kotitalouksien jätehuollon kokonais-
kulut pysyvät keskimäärin ennallaan. Jätteenkäsittelymaksu laskutetaan 
asukkailta osana jäteastian tyhjennysmaksua, joten tyhjennysmaksuja 
voidaan alentaa muutoksen myötä.

Perusmaksulla katettavia 
palveluja ovat mm.
• vaarallisten jätteiden kerääminen 

ja käsittely
• jätekeskusten ja lajitteluasemien 

ylläpito
• LSJH:n kierrätyspisteet
• jäteneuvonta 
• jätehuoltorekisterin ylläpitäminen
• kuntien yhteisen jätehuoltolauta-

kunnan viranomaistehtävien 
hoitaminen

Kuntien on lain mukaan järjestettävä 
nämä jätehuollon peruspalvelut asuk-
kailleen. Kuntien jätehuoltotehtäviä 
Lounais-Suomessa hoitaa LSJH.



Maksuluokka Perusmaksu (€/vuosi/asunto)

Omakoti- ja pientalot (1-3 huoneistoa) 23,85

Taloyhtiöt, 4 huoneistoa tai enemmän 18,00

Taloyhtiöt, 10 huoneistoa tai enemmän 16,00

Taloyhtiöt, 20 huoneistoa tai enemmän 12,50

Vapaa-ajan asunnot 15,00

Asuntola-asunnot, palveluasunnot 15,00

PERUSMAKSUN MAKSULUOKAT
Perusmaksu laskutetaan käytössä olevilta asuinkiinteistöiltä vuosittain. 
Asunto-osakeyhtiön maksut perustuvat asuinhuoneistojen lukumäärään. 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %).

Perusmaksun maksaminen
Perusmaksulasku lähetetään sille henkilölle, joka on omistanut tai hallin-
nut kiinteistöä 1.1.2017. Laskutuksen pohjana käytetään Väestörekisteri-
keskuksen (VRK) huoneisto- ja kiinteistötietorekisteristä saatavaa aineis-
toa. Voit myös itse tarkistaa tietosi VRK:n palvelusta:  
https://verkkopalvelu.vrk.fi/omat/.

Rekisteritiedoissa on mahdollisesti aluksi virheitä ja puutteita, joten jos 
saamassasi laskussa on kiinteistön haltijan tietoihin liittyvää korjattavaa, 
ota yhteyttä asiakaspalveluumme. 

Taloyhtiöissä laskun hoitaa isännöitsijä, ja asukkaille jätehuoltokulut jy-
vittyvät osana yhtiövastiketta tai vuokraa taloyhtiön päättämällä tavalla.

Jätehuoltolautakunnan vahvistama perusmaksu on julkinen maksu, jon-
ka 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 kotei-
hin kaksi kertaa vuodessa postitettava asukaslehti Huomiselle. 

Perusmaksulla järjestetään kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanotto 
ja käsittely siten, ettei jätteistä tuontihetkellä mene maksua ja myrkyt saa-
daan mahdollisimman tarkasti pois muun jätteen joukosta ja luonnosta.

Lisäksi perusmaksulla hoidetaan lajitteluasemia, kiertäviä jätteen vas-
taanottopalveluja ja Ringin ekopisteverkostoa täydentäviä LSJH:n kierrä-
tyspisteitä sekä rahoitetaan jätehuoltolautakunnan viranomaistoimintaa, 
kuten jätteiden kuljetusrekisterin ylläpitoa.

Onhan palvelut tarjottu ennenkin, miksi  
rahoitustapaa muutetaan?
Perusmaksu tuo läpinäkyvyyttä jätehuollon rahoitukseen. Sen myötä 
asukkaat tietävät paremmin, mihin heidän maksamansa raha käytetään 
ja mitä palveluita heillä on oikeus käyttää. Aiemmin nämä palvelut rahoi-
tettiin pelkästään polttokelpoisen jätteen käsittelymaksuilla.

Perusmaksulla saadaan turvattua lain vaatimia jätehuoltopalveluita 
riippumatta tuotetun polttokelpoisen jätteen määrästä. Aikaisempi ra-
hoituitustapa saattoi mahdollistaa myös maksujen välttelyn kokonaan, 
jos kiinteistön jätehuoltoa ei oltu järjestetty asianmukaisesti. Mikäli osa 
maksuvelvollisista ei osallistu jätemaksujen maksamiseen, se tarkoittaa 
käytännössä korkeampia jätemaksuja niille, jotka jätemaksuja maksavat.

Palvelujen kattaminen perusmaksulla on asukkaille tasapuolisempaa, 
kun jokainen maksaa yhteisesti käytössä olevista palveluista. 

Minulla on sopimus jätteenkuljettajan kanssa.  
Miksi saan laskun myös LSJH:lta?
Jätteenkuljettajalle maksetaan kodin jäteastian tyhjentämisestä ja jät-
teen 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: kierrä-
tettävien jätteiden käsittely on edelleen polttokelpoista jätettä edullisem-
paa. Perusmaksu varmistaa kattavan jäteneuvonnan, jolla opastetaan ja 
kannustetaan jätteiden lajitteluun ja kestäviin kulutusvalintoihin. Lisäksi 
perusmaksun avulla voidaan täydentää pakkausalan tuottajien ylläpitä-
mää keräyspisteverkostoa niin, että lajittelumahdollisuuksia voidaan tar-
jota 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 asun-
noista. Vapaa-ajan asuntojen perusmaksu on kuitenkin pienempi kuin 
omakotitalojen.

Talossa/mökissä ei asuta. Pitääkö siitä kuitenkin 
maksaa perusmaksu?
Perusmaksu ei koske täysin asumattomia vakituiseen asumiseen tarkoi-
tettuja taloja. Kaikista vapaa-ajan asunnoista sen sijaan tulee maksaa 
perusmaksu, koska vapaa-ajan asuntojen käyttöastetta ei voida mistään 
tarkistaa. Jos kiinteistö tai huoneisto ei ole asuinkelpoinen, ilmoita siitä 
kirjallisesti jätehuoltolautakunnalle, jotta tiedot voidaan muuttaa jäte-
huoltorekisteriin.

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 jäteti-
laan tuodut vääränlaiset jätteet tulevat kaikille kalliiksi.

Mitoita oikein! Pienen jäteastian tyhjennyskerta on edullisempi. Jos kom-
postoit ja kierrätät, jäteastia voidaan tyhjentää harvemmin.

Kilpailuta kuljetus! Perusmaksun käyttöönotto laski jätteen käsittely-
maksua reilusti, varmista että muutos näkyy myös tyhjennyslaskussasi. 
Pyydä tarjouksia eri kuljetusurakoitsijoilta. Niissä kunnissa, joissa LSJH 
kilpailuttaa kuljetukset asukkaiden puolesta, alennus tulee tyhjennys-
maksuun automaattisesti.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia osoitteessa: www.lsjh.fi/usein-kysyttya


