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Yleistä taksoista ja maksuista 
 

1§. Jätetaksa maksujen perusteena 
 

Kunnan on perittävä jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla 

katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa 

palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen, 

sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. 

Jätemaksulla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta. Tällaisia toimintoja 

ovat mm. jätteiden keräys, kuljetus, käsittely, hyötykäyttö, neuvonta ja tiedotus, sekä jätehuollon kehittä-

minen. Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteiset viranomaistehtävät. Taksassa on määritelty erikseen vas-

taanottomaksut jäteasemilla.  

Jätetaksa on asiakirja, jossa luetellaan kunnassa käytössä olevat jätemaksut ja niiden perusteet. 

2§. Jätehuoltoviranomainen ja jätehuoltoyhtiö 
 

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut.  

Lakisääteiset kunnille kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö, Savonlinnan 
Seudun Jätehuolto Oy (jäljempänä jätehuoltoyhtiö). Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy toimii tehdyn osa-
kassopimuksen mukaisesti omakustannusperiaatteella eli kaikki yhtiön kustannukset katetaan jätemaksuilla. 
Jätehuoltoyhtiö ei jaa osinkoa. Jätehuoltoyhtiö hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja 
maksukertymien seurannan. Jätemaksut on suoritettava jäteyhtiölle. 

 

3§. Soveltamisalue ja -ala 
 

Tätä taksaa sovelletaan Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan toimialueella.  

Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan 
jätteeseen, pl. saostus- ja umpisäiliölietteeseen (jätevesilietteiden vastaanotolle ja käsittelylle on oma taksa). 
Näitä jätteitä ovat seuraavat: 

- vakituisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte; 
- kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte; 
- liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä em. jätteiden 

kanssa; 
- muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä em. jätteiden kanssa alueellisessa jätteiden keräys-

järjestelmässä. 

Jätelain 33 §:n mukainen kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksana käytetaan samaa taksaa mitä 
käytetään kuntavastuulliselle jätteelle.  
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4§. Jätemaksun suorittamisvelvollisuus 
 

Jätelain 78 §:n mukaan: ”Kunnan on perittävä tämän lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta 
jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.”  

Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy hoitaa 
osakaskuntien lukuun jätelain 35 – 36 § tarkoittaman kunnan järjestämän kiinteistöittäisen 
jätteenkuljetuksen bio- ja pakkausjätteiden osalta ja jätelain 32 – 33 § tarkoittaman kunnan järjestämän 
jätehuollon. 

Kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu jätteen 
haltija, jonka jätteen jätehuollon tai jätteen vastaanoton kunta järjestää. Asumisessa syntyvien jätteiden 
osalta maksu määrätään kaikille niille asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen haltijoille, joiden kiinteistö on 
käytettävissä asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen. 

Jätelain 83 – 84 § mukaisesti määrätään, että tämän taksan mukaisesti  jätemaksut suoritetaan Savonlinnan 
Seudun Jätehuolto Oy:lle, joka järjestää asumisen jätehuoltopalvelut (pl. sekajätteen kiinteistöittäinen 
kuljetus ja lietteet) jätelautakunnan toimialueella. 

5§. Jätetaksan rakenne ja laskutuslisä 

 

Kiinteistöjen jätemaksu koostuu perusmaksusta sekä kunnalliseen kuljetusmalliin kuuluvien jäteastioiden 

tyhjennysmaksuista (bio- ja pakkausjätteet) tai aluekeräysmaksusta. Tarvittaessa määräytyy myös lisäpalve-

lumaksuja. 

Lisäksi taksaan kuuluu jäteaseman hinnasto (Liite 1). Alueella on sekajätteen osalta kiinteistön haltijan jär-

jestämä jätteenkuljetus, johon sovelletaan ainoastaan jäteaseman sekajätteen vastaanotto- ja käsittely-

maksua.  Jätteitä viedään suoraan jäteasemalle esim. remontin tai isompien siivousten yhteydessä.  

Jätehuoltoyhtiö perii kaikista yhtiön laskutuksessa olevista paperilaskuista laskutuslisänä yhden (1) euron 

(sis. alv 24 %).  
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Perusmaksu 

 

6§. Perusmaksun perusteet ja määräytyminen 
 

Perusmaksu on jätelain 78 §:n mukainen jätehuollon vuosimaksu, jolla katetaan kunnalle lakisääteisesti 

kuuluvien jätehuoltotehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Savonlinnan alueellisen 

jätelautakunnan alueella perusmaksu on kiinteä huoneistokohtainen vuosimaksu, joka peritään kaikista 

asuin- ja vapaa-ajankäyttöön soveltuvista asuinkiinteistöistä.  

Maksuluokat ovat seuraavat: 

1. Vakituinen asunto 

2. Asunto-osakeyhtiön huoneisto 

3. Vapaa-ajan asunto 

Maksu ei koske asuntola- ja palveluasuntoja eikä ympärivuorokautista hoitoa ja ylläpitoa antavia laitoksia 

kuten sairaaloita, palvelutaloja ja varuskuntia. 

Maksuvelvollinen on se, joka omistaa tai hallitsee asuinkiinteistöä tai asuinhuoneistoa vuoden ensimmäisenä 
päivänä. Vuoden aikana valmistuneita kiinteistöjä ja huoneistoja ei laskuteta kesken vuoden. Asuinkiinteistön 
omistajalla on velvoite tiedottaa jäteyhtiötä omistus- ja laskutusosoitemuutoksista. 

Perusmaksu määrätään huoneiston omistajalle tai haltijalle maksettavaksi kalenterivuosittain yhdessä 
erässä. Asunto-osakeyhtiön huoneistojen perusmaksut määrätään asunto-osakeyhtiöiden maksettavaksi 
asuinhuoneistojen lukumäärän perusteella.  

Perusmaksu määräytyy sen mukaan, mikä on kiinteistön omistus- tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus mak-

suunpanovuoden alussa (1. tammikuuta). Perusmaksu määrätään kiinteistön omistajalle, ellei haltijaa ole 

erikseen ilmoitettu kunnan jätehuoltoviranomaiselle ja Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:lle.  

Asiakkaan on ilmoitettava käyttötarkoituksen muutoksista, omistaja- tai muista laskutukseen vaikuttavista 
muutoksista jäteyhtiölle, jotta tieto voidaan merkitä jätehuollon asiakasrekisteriin, minkä perusteella lasku-
tus tehdään. Käyttötarkoituksen muutokset otetaan huomioon ilmoitusta seuraavan vuoden alusta lähtien.  

 

7§. Perusmaksun muodostuminen 
 

Perusmaksu koostuu perusosasta ja jätelautakuntaosasta. Maksujen suuruus määräytyy lakisääteisten pal-
velujen järjestämisestä ja ylläpitämisestä aiheutuneiden kustannusten perusteella. 

Perusosalla jäteyhtiö kattaa yleisestä palveluverkoston ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia. Sillä katetaan 
jätehuoltopalveluja, jotka ovat kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen käytössä: osa jäteasemien 
palveluista, asumisessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto ja Rinki-ekopisteverkostoa täydentävät 
ekopisteet. Perusosasta katetaan edellä mainittujen palveluiden lisäksi jäteneuvonta ja -valistus.  

Jätelautakuntaosalla katetaan yhteisen jätehuoltoviranomaisen jätehuollon järjestämiseen liittyvien 
hallinnollisten tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. 
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Taulukko 1. Perusmaksut 

Kunta Asunnon tyyppi € / vuosi (alv 0 %) € / vuosi 
(alv 24 %) 

Savonlinna Vakituinen asunto 21,77 27,00 

Asunto-osakeyhtiön huoneisto 16,13 20,00 

Vapaa-ajan asunto  10,48 13,00 

Rantasalmi Vakituinen asunto 21,77 27,00 

Asunto-osakeyhtiön huoneisto 16,13 20,00 

Vapaa-ajan asunto  12,10 15,00 

Enonkoski Vakituinen asunto 19,35 24,00 

Asunto-osakeyhtiön huoneisto 15,32 19,00 

Vapaa-ajan asunto  8,87 11,00 
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Aluekeräysmaksu 
 

8§.  Aluekeräysmaksun perusteet ja määräytyminen 
 

Aluekeräysmaksu määräytyy sen mukaan, mikä on kiinteistön omistus- tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus 

maksuunpanovuoden alussa (1. tammikuuta). 

Aluekeräysmaksu kerätään niistä vakituisista ja vapaa-ajan asunnoista, joita ei ole liitetty kiinteistökohtai-

seen jätehuoltoon jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön voi liittää aluekeräykseen vapaaehtoisesti 

ilmoittamalla siitä Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n asiakaspalveluun. 

Jos jätteen haltijan todetaan vieneen aluekeräyspisteeseen jätettä luvatta tai sellaista jätettä, jota siellä ei 

kerätä, voi Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy periä taksan mukaisen aluekeräyspisteen väärinkäyttömak-

sun. Laskuun lisätään Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n jätteenkäsittelyhinnaston mukainen siivous-

maksu. 
 

9§.  Aluekeräysmaksun muodostuminen 
 

Aluekeräysmaksulla katetaan aluekeräyspaikkojen perustamisesta ja hoidosta, sekä jätteen kuljetuksesta ja 

käsittelystä aiheutuvat kulut. 

 

Taulukko 2. Aluekeräysmaksut 

Kunta Asunnon tyyppi € / vuosi  
(alv 0 %) 

€ / vuosi 
(alv 24 %) 

Savonlinna Vakituinen asunto 112,90 140,00 

Vapaa-ajan asunto  44,35 55,00 

Rantasalmi Vakituinen asunto 72,58 90,00 

Vapaa-ajan asunto  40,32 50,00 

 

 

Aluekeräysjärjestelmän väärinkäyttömaksu on 200,00 euroa/kerta (lisäksi jäteyhtiön hinnaston mukainen 

siivousmaksu).  
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Bio- ja pakkausjätteiden kiinteistökohtaiset tyhjennyshinnat  
 

Hyötyjätteitä eli biojätettä, kartonki-, muovi- ja lasipakkauksia, sekä metallia kerätään taksan mukaisilla 

maksuilla jätelautakunnan hyväksymällä hyötyjätteiden kiinteistöittäisellä kunnalliseen kuljetusmalliin kuu-

luvalla kuljetusalueella (alueellinen jätelautakunta 22.2.2022 § 4). 

Jäteastian tyhjennysmaksu on maksu kiinteistökohtaisen tai kiinteistöjen yhteisen jäteastian tyhjennyksestä. 
Jätelain 79 §:n mukaisesti kunnan jätemaksun perusteita ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Pe-
rusteina voidaan lisäksi ottaa huomioon jätteen keräys- ja kuljetusolosuhteet kiinteistöllä ja noutoalueella, 
sekä kunnan keräysvälineiden käyttö. Tyhjennykset tehdään jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatun, jätehuol-
tomääräysten mukaisten tyhjennysrytmien mukaisesti ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä tai 
tyhjennysyrityksistä.  

Biojätteen tyhjennyshinta muodostuu kuljetus- ja käsittelyosasta. Käsittelyosassa on huomioitu kunkin astia-
tyypin keskimääräinen täyttöaste ja tilavuuspaino, sekä käsittelyn kustannuksia. Kartonki-, muovi- ja lasipak-
kausten, sekä metallin tyhjennyshinnat asiakkaille muodostuvat pelkästä kuljetusosasta. Kuljetusosassa on 
huomioitu jäteyhtiön asiakaspalvelun ja kuljetuslogistiikan hallinnoinnin kuluja.    

Kiinteistön käyttöön toimitetun jäteastian (140-660 litraa) hankinta- ja toimituskustannukset sekä pesut si-
sältyvät jäteastian tyhjennyshinnan kuljetusosaan, kun kyseessä on jätehuoltoon liittyvälle kiinteistölle toi-
mitettava uusi jäteastia tai lisäjäteastia, kun jäteastia tulee jätehuoltomääräysten mukaiseen säännölliseen 
tyhjennykseen, taikka on tyhjennyksessä rikkoutuneen jäteastian tilalle tuotava jäteastia. Yhtiön tyhjennyk-
sessä olevat ja käsin siirrettävät biojäteastiat pestään pesureitin yhteydessä kahdesti vuodessa sekä kartonki-
, lasi-, metalli- ja muoviastiat kerran vuoteen. Pesureitin ajankohdan päättää jätehuoltoyhtiö. Pesureitin ul-
kopuolella astiat vaihdetaan asiakkaan pyynnöstä puhtaisiin astioihin, vaihdon yhteydessä veloitetaan jäteas-
tian toimitus- /vaihtomaksu. Mikäli astian lisäpesutarvetta ilmenee säännöllisesti, jätehuoltoyhtiöllä on oi-
keus tihentää astian tyhjennysväliä sellaiseksi, että lisäpesutarve poistuu.  

Jäteastian tyhjennysmaksua ei veloiteta, jos jäteastia on jäteyhtiön tai sen kuljetusurakoitsijan laiminlyön-
nistä johtuen jäänyt kokonaan tyhjentämättä, eikä jäteastiaa saada tyhjennettyä ennen seuraavaa normaalin 
tyhjennysvälin mukaista tyhjennyskertaa. Kiinteistön haltijan tai kimpan yhteyshenkilön tulee ilmoittaa lai-
minlyönnistä jäteyhtiölle ennen seuraavaa tyhjennysrytmin mukaista jäteastian tyhjennystä, kuitenkin enin-
tään neljän viikon kuluessa. 

Jäteyhtiön tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönneiksi ei katsota seuraavia: 
- jäteastia on ollut liian painavaksi täytetty tai jäteastiaan on laitettu sellaisia jätteitä, joita ei saa 

voimassa olevan lainsäädännön tai jätehuoltomääräysten perusteella kyseiseen astiaan laittaa; 
- jäteastialle johtava kiinteistön pihatie on niin huonokuntoinen, ettei sitä ole turvallista ajaa jäte-

autolla; 
- tiellä tai jätteiden keräyspaikalla on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennykset estäviä 

kulkuesteitä tai irrallaan olevia eläimiä; 
- jäteastiaa ei jäätymisen tms. syyn vuoksi saada tavanomaisin toimenpitein tyhjennettyä. 

Mikäli tyhjennys jää tekemättä edellä mainittujen kiinteistöllä vallinneiden olosuhteiden vuoksi, määrätään 
jätetaksan mukainen yhden keräysvälineen tyhjennysmaksu. 
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Jäteyhtiön tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota myöskään sitä, ettei jäteastiaa löydetä esimer-
kiksi siksi, että se on poistettu tyhjennyspaikalta. Mikäli tyhjennys jää tekemättä tästä syystä, määrätään kiin-
teistölle jäteastian tyhjennysmaksut niin kuin tyhjennykset olisi tehty. Samoin tyhjennysmaksu määrätään, 
vaikka jäteastia olisi tyhjennysajankohtana tyhjä. Jätteenkuljettajan tyhjäksi luokittelemaa jäteastiaa ei ole 
tarvetta koneellisesti kuormata. 

 

Taulukko 3. Biojätteen tyhjennysmaksut 

Biojäte Kuljetus (€) Käsittely (€) 
Tyhjennys-

maksu yht. € 
(alv 0 %) 

Tyhjennys-
maksu yht. € 

(alv 24 %) 

jäteastia maks. 140 litraa 5,86 2,00 7,86 9,75 

jäteastia 240 litraa 5,86 3,60 9,46 11,73 

syvä- tai pintasäiliö 0,3 m3 26,45 12,50 38,95 48,30 

syvä- tai pintasäiliö 0,5 m3 26,45 19,50 45,95 56,98 

syvä- tai pintasäiliö 0,8 m3 26,45 29,50 55,95 69,38 

syvä- tai pintasäiliö 1,3 m3 26,45 38,50 64,95 80,54 

 

Taulukko 4. Pahvi- ja kartonkipakkausten tyhjennysmaksut 

Pahvi- ja kartonkipakkaukset Kuljetus (€) Käsittely (€) Tyhjennys-
maksu  yht. € 

(alv 0 %) 

Tyhjennys-
maksu  yht. € 

(alv 24 %) 
jäteastia maks. 660 litraa 5,48   0,00      5,48 6,80 

pahvirullakko       0,00      6,05 7,50 

syvä- tai pintasäiliö maks. 5 m3 40,25 0,00      40,25 49,91 

irtojäte m3 (min. 0,3 m3) 13,10   0,00      13,10 16,24 

 

Taulukko 5. Lasipakkausten tyhjennysmaksut 

Lasipakkaukset Kuljetus (€) Käsittely (€) Tyhjennys-
maksu yht. € 

(alv 0 %) 

Tyhjennys-
maksu yht. € 

(alv 24 %) 
jäteastia maks. 360 litraa 5,48   0,00      5,48 6,80 

syvä- tai pintasäiliö maks. 3 m3 40,25 0,00      40,25 49,91 

irtojäte m3 (min. 0,3 m3) 13,10   0,00      13,10 16,24 
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Taulukko 6. Metallin tyhjennysmaksut 

Metalli Kuljetus (€) Käsittely (€) Tyhjennys-
maksu yht. € 

(alv 0 %) 

Tyhjennys-
maksu yht. € 

(alv 24 %) 
jäteastia maks. 660 litraa 5,48   0,00      5,48 6,80 

syvä- tai pintasäiliö maks. 5 m3 40,25 0,00      40,25 49,91 

irtojäte m3 (min. 0,3 m3) 13,10   0,00      13,10 16,24 

 
 
 

Taulukko 7. Muovipakkausten tyhjennyshinnat 

Muovi Kuljetus (€) Käsittely (€) Tyhjennys-
maksu  yht. € 

(alv 0 %) 

Tyhjennys-
maksu yht. € 

(alv 24 %) 
jäteastia maks. 660 litraa 5,48   0,00      5,48 6,80 

syvä- tai pintasäiliö maks. 5 m3 40,25 0,00      40,25 49,91 

irtojäte m3 (min. 0,3 m3) 13,10   0,00      13,10 16,24 

 

Keräysvälineen koon poiketessa taulukoissa esitetyistä, hinta määräytyy siten, että jos keräysväline on yli 

10 % hinnaston nimellistilavuutta suurempi, noudatetaan seuraavaksi suuremman keräysvälineen hintaa. 

Aina peritään vähintään pienimmän keräysvälineen tyhjennyshinta. Syvä- ja pintasäiliöille asetettuja tyhjen-

nyshintoja sovelletaan kaikkiin nostoperusteisiin keräysvälineisiin, joiden käytön Savonlinnan Seudun Jäte-

huolto Oy on hyväksynyt. 
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Maksut lisäpalveluista 

Jäteastian tyhjennysmaksujen lisäksi määrätään lisämaksu mm. tilanteissa, joissa keräyspaikasta aiheutuu 
jäteyhtiölle lisäkustannuksia taikka asiakas on tilannut lisäpalvelun. 

Taulukko 8. Lisäpalvelujen maksut 

Lisäpalvelu 
€ 

(alv 0 %) 
€  

(alv 24 %) 

Syvä- tai pintasäiliön huolto- ja kunnossapito 

Suojasäkki ja astia ovat omistajan vastuulla.  

Pesu syvä- tai pintasäiliölle (0,5-1,3 m3) €/astia/kerta 

Kertakäyttöinen suojasäkki €/säkki 

 

 

115,00 

10,50 

 

 

142,60 

13,02 

Siirtomaksu, €/alkava 10 metriä 

Lisämaksu siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai -säkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon yli 
10 metriä, jos siirto on mahdollista tehdä. Matka mitataan yhteen suuntaan. 

1,18 1,46 

Astian pesu, €/astia   

Lisämaksu siitä, että kiinteistön haltija haluaa lisäpesun taksaan sisältyvien ja yhtiön organisoimien 
pesujen lisäksi ja pesu tulee suunniteltujen pesureittien yhteyteen. Pesureitin yhteydessä pestään 
veloituksetta käsin siirrettävät biojäteastiat kahdesti vuodessa sekä yhtiön tyhjennyksessä olevat kä-
sin siirrettävät kartonki-, lasi-, metalli- ja muoviastiat kerran vuodessa. Pesureitin ajankohdan päät-
tää jätehuoltoyhtiö. Pesureitin ulkopuolella astiat vaihdetaan asiakkaan pyynnöstä puhtaisiin astioi-
hin, vaihdon yhteydessä veloitetaan myös jäteastian toimitus-/vaihtomaksu. 

25,00 31,00 

Tuntiveloitus, €/tunti   

Lisämaksu siitä, että yleisestä keräyspisteestä siivotaan siihen kuulumatonta jätettä (käytetty aika las-
kutetaan viiden minuutin tarkkuudella, kuitenkin aina vähintään 15 minuuttia), lisäksi jäte laskutetaan 
erikseen. Maksu määrätään sille, joka on tuonut jätettä pisteeseen. 

Lisämaksu siitä, että tilaus ei sovi ajoreitille, vaan se ajetaan erillisenä kuljetuksena. Lisämaksu veloi-
tetaan myös, jos jätteenkuljettaja joutuu odottamaan jätteenkeräyspaikkaan pääsyä, kuten lukon 
avaamista tai noutamaan lukitun kohteen avaimen toisaalta ennen kohteeseen menoa. Em. järjeste-
lyistä on sovittava jäteyhtiön kanssa. Käytetty aika laskutetaan viiden minuutin tarkkuudella. 

Tuntiveloituksen lauantailisä on 100 % ja sunnuntailisä 200 %.       

95,00 117,80 

Jätehuoltomääräyksistä poikkeavat keräysjärjestelyt, €/tyhjennys 

Lisämaksu, jos keräysväline tai keräyspaikka poikkeaa jätehuoltomääräyksistä esim. ylipainava jä-
teastia tai puutteellinen jätekatos (jos määräykset edellyttävät katoksen). Jäteautolla päästään kui-
tenkin keräysvälineiden viereen, eikä astioiden vetomatkaa ole. Lisämaksulla kompensoidaan keräys-
paikan puutteiden aiheuttamaa haittaa jätteenkuljetukselle, mutta maksu ei oikeuta puutteiden kor-
jaamatta jättämistä. 

Lisämaksu veloitetaan myös silloin, kun jäteastia(t) on tyhjennettävä asiakkaan pyynnöstä tietyllä 
rajatulla aikavälillä, joka on suppeampi kuin jätehuoltomääräysten mahdollistama kuormausaika. 
Asiasta on sovittava etukäteen jäteyhtiön kanssa. Aina jäteastiatyhjennyksiä ei ole mahdollista tehdä 
tiettyinä asiakkaan haluamina rajattuina kellonaikoina. 

5,24 6,50 



12 
 

Lisäpalvelu 
€ 

(alv 0 %) 
€  

(alv 24 %) 

Hukkanouto 

Lisämaksu siitä, että keräysvälineen tyhjennys on estynyt (auto edessä, portti lukossa, tien kunto 
jne.). Tyhjennystä käydään Savonlinnan ydintaajamassa yrittämässä kaksi kertaa noutopäivänä tai 
ennen seuraavaa normaalia tyhjennyspäivää, muualla kerran.  Jos jäteastia ei ole asiakasrekisterin 
mukaisilla tyhjennyskerroilla keräyspaikalla, määrätään normaali tyhjennysmaksu.  

  

Hukkanouto jäteastiat maks. 660 l, €/käyntikerta 4,50 5,58 

Hukkanouto syvä- tai pintasäiliöt, €/käyntikerta  24,50 30,38 

Erikoiskaluston käytön lisämaksu  

Mikäli kiinteistölle ei päästä urakka-alueelle valitun urakoitsijan tavanomaisella jäteautolla ja yhtiö 
joutuu tilamaan erikseen erilliskalustoa tyhjennyksille (ahdas porttikongi ja työturvallisuussyistä 
esim. astian vetäminen käsin jäteautolle ei ole mahdollista), laskutetaan kustannukset yhtiölle ai-
heutuneiden kulujen osalta täysimääräisenä. Kuluihin on huomioitu jätehuoltoyhtiön logistiikan ja 
asiakaspalvelun hallinnoinnista 6 %:n työosuus.    

  

Jäteastian toimitus/vaihto 

Lisämaksu jäteastian viennistä. Lisämaksua ei veloiteta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 
kuuluvien, säännöllisessä tyhjennyksessä olevien jäteastioiden osalta, paitsi pyynnöstä tehdyn astian 
vaihdon yhteydessä (esimerkiksi jäteastian koon vaihto) tai jos astia joudutaan vaihtamaan siksi, 
että sen rikkoutuminen on aiheutunut muusta kuin jäteyhtiön toiminnasta (esimerkiksi painava as-
tia, astiaan kohdistuva ilkivalta tai varastaminen). Jos jäteastian rikkoutuminen on toistuvaa tai ta-
hallista, jäteyhtiö veloittaa myös jäteastian hankintakustannukset.  

Lisämaksua ei veloiteta, jos jäteastian vaihdon syynä on astiakoon sovittaminen yhteen syntyvän jä-
temäärän kanssa olosuhteiden muutosten vuoksi (esimerkiksi kimpassa osakkaiden lukumäärä vaih-
tuu tai kiinteistökohtaisessa keräyksessä kiinteistön asukasmäärä muuttuu pysyvästi). Vaihto voi-
daan tehdä veloituksetta yhden kerran asiakasta/kimppaa kohti korkeintaan kahden vuoden välein. 
Lisämaksua ei veloiteta myöskään silloin, kun astian vaihdon syynä on astiakoon sovittaminen jäte-
huoltomääräysten nojalla muuttuneeseen tyhjennysväliin. 

  

Jäteastian toimitus, €/tilaus 29,84 37,00 

 

 

Jätemaksujen laskutus 
 

10§. Jätemaksujen maksuunpano 
 

Jätemaksut määrätään ja toimeenpannaan kunnan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän maksuunpa-

noluettelon mukaisesti Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n tarkoituksenmukaiseksi katsomina laskutusjak-

soina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Jätemaksut suoritetaan Savonlinnan Seudun Jätehuolto 

Oy:lle. 

Maksuvelvollinen tai tämän valtuuttama edustaja voi tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa las-

kun saamisesta. Muistutus on toimitettava kirjallisena maksuunpanopäätöksen tehneelle jätehuoltoviran-

omaiselle määräajassa. Mikäli muuta ei toteennäytetä, katsotaan lasku saaduksi 7 vuorokauden kuluttua 
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sen lähettämisestä. Jätemaksu on jätelain 83 §:n mukaisesti suoritettava viimeistään eräpäivänä muutok-

senhausta huolimatta. Jos jätemaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, erääntyneelle määrälle on 

suoritettava jätelain 83 §:n mukaisesti korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta. 

Maksukehotuksista veloitetaan perintälain (laki saatavien perinnästä, 513/1999) mukaiset perintäkulut. 

Jätemaksu on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä tai tuomiota. Jos maksua muutoksenhaun johdosta 

alennetaan tai se poistetaan, palautetaan liikaa maksettu määrä korkoineen. 

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy on ulkoistanut laskutus- ja perintäpalvelun. Perintäkulut perustuvat 

lakiin (Laki saatavien perinnästä 22.4.1999/513). 

Jätelautakunta voi jätelain 81 §:n mukaisesti kohtuullistaa jätemaksua, mikäli jätetaksan mukaista maksua 

on pidettävä kohtuuttoman suurena. Maksun kohtuullistaminen on harkinnanvaraisesti mahdollista, mikäli 

asuin- tai vapaa-ajan kiinteistön käytölle on todisteelliset esteet. Jätemaksu voidaan poistaa kokonaan, jos 

kyseessä on asuinkelvoton kiinteistö ja tästä annetaan jätelautakunnalle todisteellinen selvitys. Jätemaksut 

on kuitenkin maksettava siihen saakka, kun jätehuoltopalvelut on kiinteistölle tarjottu. 

 

11§. Jätemaksussa havaitun virheen korjaaminen 
 

Mikäli kunnan jätemaksusta lähetetyssä laskussa on ilmeinen virhe, Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy kor-

jaa virheen ja jätehuoltoviranomainen hyväksyy korjatun laskun maksuunpanon yhteydessä. 

 

Muiden kuin ilmeisten, laskutuksessa tapahtuneiden virheiden osalta noudatetaan jätelain säädöksiä oikeu-

desta tehdä laskusta muistutus laskun maksuunpanneelle viranomaiselle. Perus- tai aluekeräysmaksua ei 

poisteta kiinteistön käyttämättömyyden tai jätteen syntymättömyyden perusteella. Perusmaksun poistami-

nen tulee kysymykseen vain, jos kiinteistön omistaja/haltija esittää kunnan toimivaltaiselle viranomaiselle 

rakennusvalvonnan tai muun viranomaisen lausunnon rakennuksen käyttökelvottomuudesta, purkutodis-

tuksen, nollamääräisen kiinteistöverotositteen tai jos rakennuksen rakennusluvan mukaista käyttötarkoi-

tusta on muutettu niin, ettei se ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä. Edellä mainittujen perusteiden li-

säksi aluekeräysmaksu voidaan poistaa, jos kiinteistön haltija esittää voimassaolevan sopimuksen kiinteistö-

kohtaisesta sekajätteen jätehuollosta jätteenkuljetusyrittäjän kanssa tai todistuksen siitä, että kiinteistö on 

liitetty jätehuoltomääräysten mukaisesti yhteisen jäteastian käyttäjäksi. 

Mikäli jätemaksumuistutukselle varattu määräaika (14 vrk) on mennyt ja maksuvelvollinen katsoo maksun 

määrätyn tai maksuunpannun virheellisesti, hänen on mahdollista jättää jätetaksasta tai jätemaksusta pe-

rustevalitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle niin pitkään kuin julkisoikeudellinen maksu ei ole vanhentunut. 

Julkisoikeudellinen maksu vanhentuu viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen vuoden alusta, jona se on 

määrätty tai maksuunpantu, ja muussa tapauksessa sitä seuranneen vuoden alusta, jona se on erääntynyt. 

Jätekeskuksen ja pienjäteasemien maksut 
 

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n ylläpitämien jätekeskuksen ja pienjäteasemien osalta noudatetaan 

kotitalouksien pienerien osalta maksunmääräytymisen taulukkoa 5. Jätekeskukseen ja jäteasemille tulee 

toimittaa jäte, mitä ei voi laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi.  

Jätekeskuksella ja pienjäteasemilla otetaan veloituksetta vastaan kotitalouksien vaarallisia aineita, metalliro-

mua, vähäisiä määriä kyllästettyä puuta (alle 1 m3 erä) ja pieneränä haketettavaksi kelpaavaa puuta. Muista 
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jätteistä, kuten betoni- ja tiilijätteestä, energiahyödynnettävästä jätteestä tai loppusijoitettavasta jätteestä 

veloitetaan maksu vastaanotetun kuorman koon mukaan. 

Muiden jätteiden osalta noudatetaan jätekeskuksen hinnastoa, mikä on tämän taksan liitteenä 1. 

 

Taulukko 9. Pienkuormien vastaanottomaksut 

Pienkuorma 
€ 

(alv 0 %) 
€ 

(alv 24 %) 

Pienkuorma, peräkärryllinen 16,13   20,00      

Pienkuorma, auton takakontillinen 8,07 10,00 

Pienkuorma, pieni muovikassillinen 4,03 5,00      

Puutarhajäte  8,07   10,00      

 

  



JÄTETAKSALUONNOS 1.1.2023 ALKAEN      LIITE 1 

JÄTETAKSA - jäteasema 2023 ALKAEN 
Hinnat kotitalouksille ja muille jätelain 32 §:n mukaan kunnan järjestämisvastuulle kuuluville jätehuollon asiakkaille. 
 

Hinnasto on käytössä myös kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvalle (tsv) jätteelle. Kunnan on järjestettävä muun kuin jätelain 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä 
muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. 

 

  Vastaanottohinta 2023 Vastaanottohinta 2023 Vastaanottohinta 2022 

Hinnanmuutos % 

Koodi Jätelaji 

€/tonni 

alv 0 % 

€/tonni 

alv 24 % 

€/tonni 

alv 24 % 

 Sekajäte energiaksi, pakattu 160,00 198,40 198,40 0,0 

 Sekajäte energiaksi, pakkaamaton 160,00 198,40 198,40 0,0 

 Rakennusjäte energiaksi 160,00 198,40 198,40 0,0 

1005 Hyötykäyttökelvoton rakennusjäte 170,00 210,80 210,80 0,0 

1006 Hyötykäyttökelvoton teollisuusjäte 170,00 210,80 210,80 0,0 

1007 Erityisjäte 195,00 241,80 241,80 0,0 

 Eläinperäiset jätteet 195,00 241,80 241,80 0,0 

1008 Asfaltti 112,40 139,38 139,38 0,0 

1010 Muu muuntumaton 112,40 139,38 139,38 0,0 

1012 Tunnistamaton 1 342,00 1 664,08 1 664,08 0,0 

 Sairaala- ja terveydenhuollon erityisjätteet 1 342,00 1 664,08 1 664,08 0,0 

1013 Ylijäämämaa (yli 15 cm kiviä) 80,60 99,94 99,94 0,0 

1020 Syklonipöly 150,00 186,00 186,00 0,0 

1034 Pakettiauto rakennusjäte (hyötykäyttökelvoton) 170,00 210,80 210,80 0,0 

1083 Pakettiauto sekajäte energiaksi 160,00 198,40 198,40 0,0 

1023 Pakettiauto yhdyskuntajätettä (pienpurkualueelle) 160,00 198,40 198,40 0,0 

1024 Ylijäämämaat välivarastoon (välpättäväksi) 10,60 13,14 13,14 0,0 

1025 Välppäjäte jätevedenpuhdistuksesta 150,00 186,00 186,00 0,0 

2027 Hiekanerotuskaivojen vesihiekat 85,00 105,40 105,40 0,0 

1011 Asbestijäte 175,00 217,00 217,00 0,0 

1026 Rasvanerotuskaivojäte 101,80 126,23 126,23 0,0 

      

 Punnitusmaksu (yhtiön käsittelyyn tulevat) 10,17 12,61 12,61 0,0 

      

 



 
 

      

  Vastaanottohinta 2023 Vastaanottohinta 2023 Vastaanottohinta 2022 
Hinnanmuutos 

% 
Koodi Jätelaji 

€/tonni 

alv 0 % 

€/tonni 

alv 24 % 

€/tonni alv 

24 % 

2001 Jäteöljy 111,30 138,01 138,01 0,0 

2002 Vesi- ja jäteöljyseokset 227,90 282,60 282,60 0,0 

2003 Öljyinen maa 2-10 % 180,20 223,45 223,45 0,0 

2004 Öljyinen maa yli 20 tn 2-10 % 127,20 157,73 157,73 0,0 

2005 Puutarhajäte 47,70 59,15 59,15 0,0 

2006 Haketettava puutavara 21,20 26,29 26,29 0,0 

2007 Ylijäämämaa hyötykäyttöön 1,27 1,57 1,57 0,0 

2012 Öljyinen maa 0,25-2 % 68,90 85,44 85,44 0,0 

2013 Betonilohkare <1x1x1 m rautoineen 23,32 28,92 28,92 0,0 

2014 Betonilohkare, sivun mitta 1-5 m 42,40 52,58 52,58 0,0 

2015 Betonielementit, erikoiskappaleet 47,70 59,15 59,15 0,0 

2016 Betonijäte, sis. tiiliä enint. 20 p-% 29,68 36,80 36,80 0,0 

2019 Vesi-öljyseokset >10m aluksista (alv.58§) 227,90 227,90 227,90 0,0 

2020 Tunnistekortti 31,80 39,43 39,43 0,0 

2021 Joulukuuset 21,20 26,29 26,29 0,0 

2022 Tiilijäte 10,60 13,14 13,14 0,0 

2024 Sadevesikaivojen vesihiekat 10,60 13,14 13,14 0,0 

2028 Kiviaines hyötykäyttöön 1,38 1,71 1,71 0,0 

2030 Biojäte pakkaamaton 108,00 133,92 133,92 0,0 

2035 Hiekanerotuskaiv. vesihiekat 0,25-2% 90,00 111,60 111,60 0,0 

2038 Katujen puhdistusjäte 1,50 1,86 1,86 0,0 

2039 Kvartsihiekka puhdas hiekkapuhalluksesta 1,50 1,86 1,86 0,0 

2040 Kivensahausliete 9,00 11,16 11,16 0,0 

2042 Oksat ja risut 21,20 26,29 26,29 0,0 

3851 Öljyinen maa <0,25 %, sis. yli 15 cm kiviä 14,00 17,36 17,36 0,0 

3852 Öljyinen maa <0,25 % 10,00 12,40 12,40 0,0 

3900 Kyllästetty puujäte >1 m3 erä 220,00 272,80 272,80 0,0 

3902 Metallipitoinen kyllästetty puujäte 263,00 326,12 326,12 0,0 

      

5003 Lajittelutyö €/tunti (minimiveloitus 1 tunti) * 80,00 99,20 86,80 14,3 

 *laskutus toteutuman mukaan 1-3 tuntia/kuorma     

      

 Siivousmaksu bio- ja sekajätesiirtokuormaushalli ** 70,00 86,80 86,80 0,0 

 **minimiveloitus 1 tunti, laskutus toteuman mukaan     

   



 
 

 

Vaaralliset jätteet     

  Vastaanottohinta 2023 Vastaanottohinta 2023 Vastaanottohinta 2022 

Hinnanmuutos % 

Koodi Jätelaji 

€/tonni 

alv 0 % 

€/tonni 

alv 24 % 

€/tonni 

alv 24 % 

3100 Maalit, lakat, liimat, hartsit 2 120,00 2 628,80 2 628,80 0,0 

3104 Hapot, emäkset 2 120,00 2 628,80 2 628,80 0,0 

3105 Jäähdytys- ja jarrunesteet 1 007,00 1 248,68 1 248,68 0,0 

3106 Valokuvauskemikaalit 1 007,00 1 248,68 1 248,68 0,0 

3110 Liuotinjäte 2 120,00 2 628,80 2 628,80 0,0 

3230 Kiinteä öljyinen jäte, öljynsuod. ym. 1 007,00 1 248,68 1 248,68 0,0 

3347 Epäorg. elohopeapitoinen jäte 8 692,00 10 778,08 10 778,08 0,0 

3400 Torjunta- ja suoja-ainejätteet 2 756,00 3 417,44 3 417,44 0,0 

3710 Lääkejäte 5 194,00 6 440,56 6 440,56 0,0 

3720 Laboratoriokemik. lajiteltavat 8 480,00 10 515,20 10 515,20 0,0 

3802 CFC-aineet, freonit 6 360,00 7 886,40 7 886,40 0,0 

3803 Tuntematon jäte 8 692,00 10 778,08 10 778,08 0,0 

Muut vaaralliset jätteet toimintakulujen mukaan.     

      

Loisteputket sekä akut ovat SER-romua ja niistä ei veloiteta käsittelymaksua. Ne toimitetaan käsittelyyn jäteasemalta veloituksetta.  

      

    2023 2022 

Siivoustaksa (= siivous ja eko- tai aluekeräyspisteen väärinkäyttö) yhdestä väärinkäyttökerrasta Hinta (sis. alv 24 %) Hinta (sis. alv 24 %) 

 Siivousmaksu (yksi muovipussi) 20,00 20,00 

 Siivousmaksu (yksi muovipussi-peräkontillinen) 40,00 40,00 

 Siivousmaksu (alle peräkärryllinen) 60,00 60,00 

 Siivousmaksu (peräkärryllinen tai muuten iso siivoustyö) 80,00 80,00 

 

 

Pilaantuneista maista kunnostuskohteittain tapauskohtainen hinnoittelu.    

Jätehuoltoyhtiöllä on oikeus muuttaa hintoja, mikäli käsittelymenetelmää muutetaan valvontaviranomaisen tai lupaviranomaisen päätöksellä.  

Markkinaehtoisen/yritysperäisen jätteen hinnoittelu yhtiön hintailmoituksen mukaisena, ei vaadi jäteviranomaisen taksanvahvistusta.  

      


