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JOHDANTO 
 

Tätä taksaa sovelletaan Uudenkaupungin kaupungin alueella.  

 

Jätemaksut perustuvat jätehuollon järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin. Taksassa luetellut 

jätemaksut ovat liitteen 2 maksutaulukoissa euromääräisinä.  

 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestetty Uudessakaupungissa kiinteistönhaltijan järjestä-

mänä. Jätteen vastaanotto- ja käsittelymaksu peritään kuljetusyritykseltä, kun kuljettaja tuo kiin-

teistöltä kerätyn jätteen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n määrittämään vastaanottopaikkaan. 

 

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa 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 viivästysseuraa-

muksista, ohjeet muistutuksen tekemistä varten sekä laskuttajan yhteystiedot kiinteistön haltijan 

yhteydenottoa varten. Kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa palvelusta perittävät 

maksut ovat yksityisoikeudellisia. 

 

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella sijaitsevia saarikiinteistöjä varten on järjestetty 

jätteen vastaanottopaikkoja, josta peritään aluekeräysmaksu. 

 

Jätehuollon perusmaksun, aluekeräysmaksun, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n järjestämien kier-

tävien keräysten sekä kohdan 4 muiden jätehuoltopalvelujen laskutuksen suorittaa Lounais-Suo-

men Jätehuolto Oy, jolle maksut myös maksetaan. 

 

Lassila & Tikanojan materiaalinkäsittelykeskuksessa vastaanotettujen jätteiden laskutuksen suorit-

taa L&T Teollisuuspalvelut Oy, jolle maksut myös maksetaan. 

 

 

1 JÄTEHUOLLON PERUSMAKSU 
 

Alueella on voimassa jätelain 78 §:n mukainen jätehuollon perusmaksu. Perusmaksulla katetaan 

kustannuksia, jotka syntyvät asiointihetkellä maksuttomien palveluiden tuottamisesta. Tällaisia 

palveluja ovat lajitteluasemien ylläpito, vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, tuottajayhteisö-

jen keräystä täydentävien kierrätyspisteiden ylläpito, jäteneuvonta, rekisterien ylläpito ja jäte-

huoltoviranomaisen toiminta. 

 

Perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, joka koskee kaikkia käytössä olevia vakituisia ja va-

paa-ajan asuntoja. 

 

Perusmaksu määrätään asunnon haltijan tai omistajan maksettavaksi kalenterivuosittain yhdessä 

erässä. Perusmaksu määrätään asunnon haltijalle, jos haltijan tiedot on ilmoitettu Lounais-Suo-

men Jätehuolto Oy:n asiakasrekisteriin. Jos haltijaa ei ole erikseen ilmoitettu, perusmaksu määrä-

tään asunnon omistajalle. 
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Asunto-osakeyhtiön huoneistojen perusmaksut määrätään asunto-osakeyhtiön maksettavaksi 

asuinhuoneistojen lukumäärän perusteella kalenterivuosittain yhdessä erässä.  

 

Jos asunto-osakeyhtiön osakkeet on rakennusluvassa mainitun käyttötarkoituksen mukaan tarkoi-

tettu vapaa-ajan asumiseen, määrätään asunto-osakeyhtiölle perusmaksut vapaa-ajanasuntojen 

maksuluokan mukaan. 

 

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

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

 

Maksu ei koske ympärivuorokautista hoitoa ja ylläpitoa antavia laitoksia kuten sairaaloita, van-

hainkoteja tai varuskuntia. 

 

 

2 ALUEKERÄYSMAKSU (ent. jätehuollon jätemaksu) 
 

Ilman tieyhteyttä olevien saarikiinteistöjen polttokelpoiselle jätteelle (sekajäte) on järjestetty alu-

eellisia vastaanottopaikkoja kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella sijaitsevia kiinteis-

töjä varten. Aluekeräyspisteeseen saa viedä kerralla kohtuullisen määrän asumisessa päivittäin 

syntyvää polttokelpoista jätettä aluekeräysmaksua vastaan. 

 

Aluekeräyspisteen piiriin kuluvalta kiinteistönhaltijalta tai omistajalta laskutetaan vuosittain alue-

keräysmaksu kiinteistön asuntojen lukumäärän, käyttötarkoituksen ja henkilömäärän mukaan. 

Maksu perustuu aluekeräyspisteiden ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin.  

 

Maksu määräytyy sen mukaan, mikä kiinteistön omistustilanne tai hallintatilanne ja käyttötarkoi-

tus on maksuunpanovuoden alussa (1. tammikuuta). Maksu määrätään kiinteistönhaltijalle, jos 

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

pauksessa maksu määrätään kiinteistön omistajalle. Laskutusyksikkö on kalenterivuosi.  

 

Jätehuoltomääräysten mukainen ruokajätteen kompostointi alentaa maksua.   

 

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 väestötieto-

järjestelmän asukastietojen (1.1.) mukaan tyhjillään, ei aluekeräysmaksua laskuteta.  

 

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

seen. 
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3 JÄTTEEN VASTAANOTTOMAKSUT LOUNAIS-SUO-

MEN JÄTEHUOLTO OY:N KIERTÄVISSÄ JÄTEKERÄ-

YKSISSÄ 
 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy järjestää alueella erillisen aikataulun mukaisesti kiertäviä jäteke-

räyksiä.  

 

Siira on alueella kiertävä lajitteluasemapalvelu, jossa vastaanotetaan henkilö- ja pakettiautoilla 

tuotavia jäte-eriä.  

 

Pop-up -lajitteluasemalla vastaanotetaan pieniä asukkaan käsin kannettavissa olevia jäte-eriä.  

 

Kiertävissä keräyksissä vastaanotettavien jätteiden maksut määräytyvät jätteen tilavuuden tai pai-

non perusteella.  

 

Taksan mukaisesti vastaanotettavat jätelajit on määritelty liitteessä 1.  

 

4 MUIDEN LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY:N 

JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN MAKSUT 
 

Lounais-Suomen Jätehuollon toteuttamien muiden palvelujen kustannukset katetaan erillisillä jä-

temaksuilla, jotka on lueteltu alla. 

 

4.1 Palvelumaksu laskun jakamisesta 
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy voi ennalta pyydettäessä jakaa jätehuollon vuosimaksut (perus-

maksu ja aluekeräysmaksu) kiinteistön haltijoiden kesken. Maksu tästä palvelusta määrätään jo-

kaiselle osakkaalle maksuunpanovuoden ensimmäisen päivän (1. tammikuuta) tilanteen mukaan. 

Laskutusyksikkö on kalenterivuosi.  

 

4.2 Väärinkäyttömaksu 
Polttokelpoisen jätteen aluekeräyspisteiden ja kierrätyspisteiden roskaamisesta tai muusta väärin-

käytöstä laskutettavalla väärinkäyttömaksulla katetaan väärinkäytöstä aiheutuneiden siivoustöi-

den, ylimääräisten tyhjennysten ja jätteen lajittelun kustannuksia. Maksu laskutetaan pistettä vää-

rinkäyttäneeltä. 

 

4.3 Palvelut julkisille toimijoille 
Kunnan jätehuoltovastuulle kuuluville julkisille toiminnoille erikseen tilatut palvelut laskutetaan 

syntyneiden kustannusten perusteella, maksutaulukossa määriteltyjen maksujen puitteissa. 
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5 JÄTTEEN VASTAANOTTOMAKSUT LASSILA & TI-

KANOJAN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUKSESSA 
 

Jätteet otetaan vastaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osoittamissa vastaanottopaikoissa. Jät-

teen vastaanottopalvelut kunnan jätehuoltovastuun alaisille jätteille Uudenkaupungin alueelta on 

järjestetty Lassila &Tikanojan materiaalinkäsittelykeskuksessa (Kaatopaikantie 1, Uusikaupunki). 

Taksan mukaisesti vastaanotettavat jätelajit on määritelty liitteessä 1.  

 

Tuottajavastuunalaisia jätteitä vastaanotetaan tuottajayhteisöjen osoittamissa vastaanottopai-

koissa. 

 

Jätteen kuljettaja laskuttaa jätteenkäsittelymaksun edelleen kiinteistön tai jätteen haltijalta. Kul-

jettajan on jätelain 85 §:n 3 momentin mukaisesti eriteltävä käsittelyn ja kuljetuksen osuus kiin-

teistön haltijalle tekemässään tarjouksessa ja laskussa. 

 

5.1 Jätteen vastaanottomaksut Lassila & Tikanojan materiaalinkäsittelykeskuk-

sessa 
 

Vastaanotettavat jätekuormat punnitaan ja niiden jätteenkäsittelymaksu määräytyy jätteen pai-

non ja laadun mukaan. Jätteenkäsittelymaksun lisäksi jätekuormista veloitetaan kuormakohtainen 

laaduntarkistusmaksu. Yksityishenkilöiden tuomista alle 200 kg jätekuormista laaduntarkistusmak-

sua ei peritä silloin, kun asiakas maksaa kuorman jätteen tuonnin yhteydessä. 

 

Kunnan vastuulle kuuluvia vaarallisia jätteitä vastaanotetaan kohtuullisia määriä (enintään noin 50 

kg/l:n erä) maksutta. 

 

Jätteen vastaanotossa tarvittavasta konetyöstä veloitetaan maksutaulukon mukaisesti. Minimi-

maksu on 30 min mukaan.  

 

Jos jätekuorma puretaan jätteen vastaanotossa annettujen ohjeiden vastaisesti, tai jos jäte-

kuorma sisältää muuta jätettä kuin on ilmoitettu, veloitetaan kuormasta jätelajin mukainen 

maksu, sekä kuorman siivoamiseksi tarvittavat konetyöt maksutaulukon mukaisesti. 

 

6 JÄTEMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN, LASKUTUS JA PE-

RINTÄ 
 

6.1 Jätemaksujen määrääminen ja maksun suorittaminen 
 

Jätemaksut määrää ja panee maksuun Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. 

 

Jätemaksu on suoritettava eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta. Jos jätemaksua ei 

makseta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa lain mukaisesti. 
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Perintä tapahtuu perintälain mukaisesti. Maksukehotuksista peritään perintälain mukainen perin-

täkulu. 

 

Jätehuollon perusmaksun, aluekeräysmaksun ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n järjestämien 

kiertävien keräysten sekä kohdan 4 muiden jätehuoltopalvelujen laskutuksen suorittaa Lounais-

Suomen Jätehuolto Oy, jolle maksut myös maksetaan. 

 

Lassila & Tikanojan materiaalinkäsittelykeskuksessa vastaanotettujen jätteiden laskutuksen suorit-

taa L&T Teollisuuspalvelut Oy, jolle maksut myös maksetaan. 

 

6.2 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 jä-

tetty muistutus. 

 

6.3 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 kiin-

teistöllä sijaitsevan rakennuksen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta on muutettu niin, että 

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

 

 

7 VOIMASSAOLO 
 

Tämä jätetaksa tulee voimaan 1.1.2022.  

  



JÄTETAKSA 1.1.2022 ALKAEN UUDESSAKAUPUNGISSA 
 

7 
 

 

Liite 1 MÄÄRITELMÄT 
 

Akut: Ajoneuvojen lyijy- ja geeliakut. Ei suurikokoisia teollisuuden Ni-Cd- tai Ni-Fe-akkuja, eikä litiumakkuja 

(kts. pienten sähkökäyttöisten kulkuneuvojen litiumakut). 

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

huolimatta siitä, mikä on jätteen sisältämän asbestin pitoisuus. 

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

vaarallisia aineita tai rautaa 

Biojäte: eloperäistä elintarvikejätettä, joka on kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa kiinteää myrky-

töntä jätettä.  

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

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

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

teet, sekä muut haitallista vieraslajia sisältävät polttokelpoiset jätteet 

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

tävä maa-ainesjäte loppusijoitukseen.  

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

Huonekalut yms. isot jakeet: Suurikokoiset sekalaisia materiaaleja sisältävät huonekalut ja esineet ja yli 1 

m palakoon polttokelpoinen jäte.  

Kannot: mm. Puutarhoista ja pihoilta tuotavat yksittäiset kannot.  

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. 

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

Laatta: Laattajätettä, jossa voi olla vähäinen määrä laastia. Ei saa sisältää muita jätejakeita.  

Lasi-, kartonki-, metalli- ja muovipakkaukset: tuottajavastuulle kuuluvat kuluttajien pakkausjätteet 

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 

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

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

puhelinpylväitä. Painekyllästetty puu on vaarallista jätettä.  

Paristot: paristot ja ladattavat pienakut.  

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

tavien ruohonleikkureiden litiumakut  

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

set 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 tai huonekaluina. 

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

neen, saunan lasiovet  

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

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

Rakennusjäte: Sekalaista rakennusjätettä. Ei saa sisältää vaarallisia jätteitä, asbestia, metallia, rakennusvil-

laa tai lasikuitua.  

Rakennusvilla: Ei saa sisältää orgaanista jätettä (mm. muovi ja puu) eikä rautaa. Saa olla pakattuna jätesäk-

keihin.  

Renkaat: auton ja muiden ajoneuvojen vanteelliset ja vanteettomat renkaat  

Risut: puiden ja pensaiden oksat ja risut. 

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  

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

terveydelle tai ympäristölle. 
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Liite 2: MAKSUTAULUKOT 1.1.2022 
 
 
 

 

 

 

2 ALUEKERÄYSMAKSU (ENT. JÄTEHUOLLON JÄTEMAKSU) 

       

       
Maksu/vuosi/asunto Kompostoi Ei kompostoi 

  

Veroton 
maksu € 

Alv 24 % Verollinen 
maksu € 

Veroton 
maksu € 

Alv 24 % Verollinen 
maksu € 

Vakituinen asunto ≥ 2 hlöä 146,94 35,27 182,21 210,23 50,46 260,69 

Vakituinen asunto 1 hlö 55,71 13,37 69,08 88,66 21,28 109,94 

Vapaa-ajan asunto 50,62 12,15 62,77 78,48 18,84 97,32 

 

 
 
 

3 JÄTTEEN VASTAANOTTOMAKSUT LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY:N KIERTÄVISSÄ JÄTEKERÄYKSET  
  
Maksut koskevat henkilöautolla, henkilöauton peräkärryllä tai pakettiautolla tuotavia kuormia. 
Pienten jäte-erien käsittelymaksu määräytyy jätteen laadun ja tilavuuden tai kappalemäärän mukaan.  
Tilavuusperusteiset (m3) jätelajierät hinnoitellaan 0,2 m3 (€/alkava 0,2 m3).  
Kaikkien maksullisten jätteiden vähimmäisveloitus on 1,00 €/erä. Vähimmäisveloitus peritään silloin, kun jätettä 
on pieni erä esim. yksi kauppakassillinen. 
Vaarallisten jätteiden käsittelymaksu määräytyy jätteen painon tai kpl-määrän mukaan. 
  
JÄTELAJI Maksu €  

(alv 0 %) 
Maksu €  

(sis. alv 24 %) 
Yksikkö 

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 

JÄTETAKSA 1.1.2022 ALKAEN UUDENKAUPUNGIN KAU-
PUNGIN ALUEELLA     
Uudenkaupungin tekninen lautakunta 30.11.2021 § 96    

    
1 PERUSMAKSU    

    
Asunto/vuosi Veroton 

maksu € 
Alv 24 % Verollinen maksu € 

Omakotitalot ja yhden asunnon kiinteistöt 27,06 6,49 33,55 

Useamman kuin yhden asunnon kiinteistöt 27,06 6,49 33,55 

Vapaa-ajan asunnot 13,53 3,25 16,78 
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kierrätykseen kelpaava kipsilevy (ei saa sisältää metallia, laattoja 
tai puuta) 

8,06 10,00 m3 

tasolasi/ikkunalasi  4,03 5,00 m3 

puitteelliset lasit (alle 20 kpl erät)  2,42 3,00 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 me-
talli  

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, korkein-
taan 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 jenk-
kisängyt) 

19,35 24,00 kpl 

kannot (yksittäiset kappaleet; suuremmat määrät suurtuojahinnas-
ton mukaan) 

2,42 3,00 kpl 

painekyllästetty puu kotitalouksista, alle 1 m3 erät  0,00 0,00  

risut 0,00 0,00  

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

Loppusijoitettavat jätteet     

loppujäte (kuten epäpuhdas kaakeli ja laattajäte, kierrätykseen kel-
paamaton kipsilevy, lasivillat, peililasi)  

20,16 25,00 m3 

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

erä 

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

Kotitalouksien vaaralliset jätteet    

kodin vaaralliset jätteet (noin 50 kg/l/erä) 0 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 veloite-
taan 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 

Maatalouksien ja julkisyhteisöjen vaaralliset jätteet*    

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 
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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, öljy-
tuhka) 

1,21 1,50 kg 

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

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

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 jätelajikohtai-
sen hinnan mukaan) 

28,23 35,00 
kpl 

Jäteöljykanisterin käsittelymaksu 0,81 1,00 kpl 

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

Palvelumaksu Veloitetaan muilta kuin kotitalouksilta maksullisten 
jätteiden tuonnin yhteydessä. 

8,47 10,50 krt 

 
* Maksut koskevat myös kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvia yrityksiä. 
** Nestekaasupullojen vastaanotto ei koske hitsauskaasujen, lääkekaasujen tai muiden yritystoiminnassa käytet-
tävien kaasupullojen vastaanottoa. 
 

4 MUIDEN LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY:N JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN MAKSUT  

      

 
  Veroton maksu 

€ 
Alv 24 % Verollinen  

maksu € 
Yksikkö 

 
4.1. Palvelu-
maksu laskun 
jakamisesta 

4,23 1,02 5,25 vuosi/laskun-
saaja 

 

4.2. Väärinkäyt-
tömaksu 

        

 
Aluekeräys- tai 
kierrätyspisteen 
siivousmaksu 

130,00 31,20 161,20 kpl 

 

4.3. Palvelut julkisille toimijoille  
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 
jätehuoltokar-
toituspalvelut 

0,00-80,65 0,00-19,35 0,00 - 
100,00 

tunti 
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5 JÄTTEEN VASTAANOTTOMAKSUT LASSILA & TIKANOJAN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUKSESSA JA MUISSA  

 
5.1 Jätteen vastaanottomaksut Lassila & Tikanojan materiaalinkäsittelykeskuksessa 
Jätekuormat punnitaan ja jätteenkäsittelymaksu määräytyy jäte-erän painon mukaisesti. 
  

JÄTELAJI 
Maksu €  
(alv 0 %) 

Maksu €  
(sis. alv 24 %) 

Yksikkö 

polttokelpoinen jäte 148,42 184,04 €/tonni 

polttokelpoinen jäte, 0-40 kg pienerät kotitalouksilta 4,57 6,01 €/kpl 

huonekalut yms. isot jakeet 200,00 248,00 €/tonni 

huonekalut yms. isot jakeet, 20-40 kg pienerät kotitalouksilta 8,06 9,99 €/kpl 

huonekalut yms. isot jakeet, 0-20 kg pienerät kotitalouksilta 4,03 5,00 €/kpl 

asbesti 200,00 248,00 €/tonni 

betoni, palakoko alle 0,5 m 13,00 16,12 €/tonni 

betoni, palakoko alle 1 m 16,00 19,84 €/tonni 

betoni, palakoko 1-5 m 20,00 24,80 €/tonni 

betoni, erikoiskpl 40,00 49,60 €/tonni 

betoni ja tiili 35,00 43,40 €/tonni 

tiilijäte 13,00 16,12 €/tonni 

laatta 20,00 24,80 €/tonni 

biojäte 80,00 99,20 €/tonni 

rakennusjäte 180,00 223,20 €/tonni 

käsitelty puu, puu ja risut 55,00 68,20 €/tonni 

rakennusvilla 150,00 186,00 €/tonni 

haravointijäte*: ilmainen vastaanotto vain kampanja-aikoina 0,00 0,00   

haravointijäte*: maksullista muina kuin kampanja-aikoina 148,42 184,04 €/tonni 

metalli  0,00 0,00   

painekyllästetty puu kotitalouksista, alle 1 m3 erät 0,00 0,00   

kunnan vastuulle kuuluvat vaaralliset jätteet, alle 50 kg/litran erä 0,00 0,00  

Muut maksut    

laaduntarkastusmaksu**. Ei koske kotitalouksien alle 200 kg kuor-
mia, jotka maksetaan jätteen tuonnin yhteydessä. 

12,95 16,06 €/kuorma 

konetyöt (minimiveloitus 30 min) 90,00 111,60 tunti 

 

* Haravointijäte vastaanotetaan kotitalouksilta veloituksetta vain erikseen ilmoitettuina kampanjapäivinä. 
Muina ajankohtina haravointijätteen vastaanotto on maksullista. 

** Laaduntarkastusmaksu peritään kaikista jätekuormista lukuun ottamatta yksityishenkilöiden tuomia alle 
200 kg painoisia kuormia, jotka maksetaan jätteen tuonnin yhteydessä. 

   
 

 


