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HIRVENSALMEN KUNTA   
 
JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2022 ALKAEN  
   
   
  
1 § Jätteiden käsittelystä sekä haja-asutusalueiden jätehuollon järjestämisestä 

(alueelliset jätteenkeräyspisteet) kunta perii jätelaissa 646/2011 tarkoitettua 
jätemaksua tämän taksan mukaisesti. 

 
2 § Jätelain 78 §:n mukaan kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja 

siihen liittyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. 
Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useasta maksusta. 
Jätteen käsittelystä on kannettava jätemaksu, jolla katetaan vähintään  

 § 21:ssä tarkoitetut kustannukset käsittelypaikkojen perustamisesta, käytöstä, 
käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta. 

 
Jätelain 80 §:n mukaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen kunta 
huolehtii, on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  
Jos kunta järjestää jätteen käsittelyn mutta ei sen kuljetusta, kunta voi periä 
jätemaksun jätteen käsittelystä jätteen kuljettajalta. 
  

3 § Jätemaksun määräytymisen perusteena on jätteen laji, laatu ja määrä. 
 

Käsittelymaksu määrätään pääsääntöisesti kuorman painon mukaan. 
 
4 § Tässä taksassa tarkoitetaan 
 

- yhdyskuntajätteellä kotitalouksissa, oppilaitoksissa, majoitus- ja 
kokoontumistiloissa, myymälöissä, toimistoissa ja muissa vastaavissa tiloissa 
kertyviä talousjätteitä sekä niihin käsittelyn ja kuljetuksen kannalta 
verrattavia muita jätteitä. Tämän kaltaisiin jätteisiin kuuluu myös maa- ja 
metsätalouden, teollisuuden ja rakennustoiminnan jätteitä, mikäli niiden 
kuljetus ja käsittely jätteiden laadun ja määrän takia ei aiheuta erityisiä 
toimenpiteitä 
 

- biojätteellä kompostiin soveltuvaa biologisesti hajoavaa, kiinteää ja 
myrkytöntä jätettä, kuten ruokajätettä, muuta elintarvikejätettä ja 
puutarhajätettä, 
 
Ongelmajätteeksi luetaan jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia 
voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
Ongelmajätteitä ovat mm. maali- ja liuotinainejätteet, myrkyt, hapot, torjunta-
aineet, raskasmetalliparistot, akut, elohopealamput ja loisteputket, öljy- ja 
lääkejätteet sekä öljynsuodattimet. 

 
5 § Käytettävät jätteenkuljetusmallit ja jätetaksat taajama- ja haja-asutusalueilla  
 

HAJA-ASUTUSALUE 
  
Haja-asutusalueilla noudatetaan ns. kunnan järjestämää jätteenkuljetusmallia, jonka 
mukaisesti asukas tekee sopimuksen jätehuollon järjestämisestä kunnan kanssa 
(aluekeräyspiste) tai kuljetusurakoitsijan kanssa (kiinteistökohtainen). 
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Valittavana on seuraavat vaihtoehdot: 
 

Kiinteistökohtainen keräily 
 

Kiinteistöllä on oma jäteastia tai yhteinen jäteastia esim. naapurikiinteistön 
kanssa tai tiekunnan kanssa. Tällöin sopimus jäteastian tyhjentämisestä 
tehdään ammattimaiseen jätteen kuljetukseen luvan saaneen urakoitsijan 
kanssa. 
 
Jätemaksu on: 
 
Asuintalot ja vapaa-ajan kiinteistöt: kulloinenkin astiakohtainen 
tyhjennysmaksu ja jätteenkäsittelymaksu. 
 

Aluekeräyspisteet, joita on yhteensä 14 kpl  
 

Jätemaksu on: 
- Aluekeräyspisteen käyttömaksu 54,00 €/henkilö/vuosi vakituisilta 
asunnoilta, enintään 216,00 €/talous (4 henkilön maksu) 
- Aluekeräyspisteen käyttömaksu 97,00 €/talous/vuosi vapaa-ajan 
kiinteistöiltä. 
 
Nämä hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%. 
 

 
TAAJAMA-ALUE  
Taajama-alueella noudatetaan ns. sopimusperusteista jätteenkuljetus – mallia. 
Kiinteistöt tekevät jätteenkuljetussopimuksen kunnan valitseman urakoitsijan 
kanssa. 
 

Jätemaksu on: 
Asuintalot ja vapaa-ajan kiinteistöt: kulloinenkin astiakohtainen 
tyhjennysmaksu ja jätteenkäsittelymaksu. 
 
 

6 § Jätteenkäsittelymaksut eri jätelajeilla ovat 
 
JÄTEVEROLLISET JÄTTEET, alv. 24 % 
 
(Loppusijoitettava jäte, jäteveron osuus 70 €/tn, alv 0 % (jäteverolaki 1126/2010) 
 
 - Yhdyskuntajäte  282,94 €/tn (228,18 € alv 0 %) 
 
 
ASTIAKOHTAISET JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT, alv. 0 % 
  
 - Jäteastia 140 l   13 kg x 228,18 €/tn =   2,97 € 
   - Jäteastia 240 l   22 kg x 228,18 €/tn =   5,02 € 
   - Jäteastia 340 l   27 kg x 228,18 €/tn =   6,16 € 
 - Jäteastia 360 l   28 kg x 228,18 €/tn =   6,39 € 
  - Jäteastia 600 l   48 kg x 228,18 €/tn =  10,95 € 
 - Jäteastia 660 l   53 kg x 228,18 €/tn =  12,09 € 
   - Siirtolavasäiliö 4 m3 280 kg x 228,18 €/tn =  63,89 € 
  - Siirtolavasäiliö 6 m3 420 kg x 228,18 €/tn =  95,83 € 
  - Siirtolavasäiliö 8 m3 560 kg x 228,18 €/tn   127,78 € 
 - Pikakontti 4 m3 280 kg x 228,18 €/tn =  63,89 € 
 - Pikakontti 6 m3 420 kg x 228,18 €/tn =  95,83 € 
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  - Pikakontti 8 m3 560 kg x  228,18 €/tn = 127,78 €  
 - Syväkeräyssäiliö 5 mᶟ 350 kg x  228,18  €/tn =  79,86 € 
 
JÄTEVEROTTOMAT JÄTTEET  
  
 - Biojäte  Metsä-Sairila Oy:n taksan mukaan 
 - Puhdas paperi   00,00 € 
 - Puhdas pahvi   00,00 € 
  
 
7 § Mikäli jätekuorma sisältää tarkastuksessa muuta kuin on ilmoitettu, peritään 

jätteenkäsittelymaksu kuormassa olevan kalleimman taksaluokan mukaisen jätteen 
perusteella. Lisäksi peritään 152,95 euron suuruinen lajittelumaksu, sis. alv 24 %. 

 
8 § Aluekeräyspisteen luvattomasta käytöstä peritään 251,40 €/kerta, sis. alv 24%. 
 
9 § Laskutus 

Aluekeräyspisteisiin liittyneiden asiakkaiden laskutus 
Osoite-, omistaja- ja henkilölukumuutokset on ilmoitettava mahdollisimman pian 
tekniseen toimistoon.  
Kunkin vuoden laskutus tapahtuu 1. tammikuuta tiedossa olevien tai rekistereistä 
saatavien tai ilmoitettujen tietojen perusteella. Muutostiedot huomioidaan 
laskutuksessa mikäli niistä on ilmoitettu tekniseen toimistoon 31.3. mennessä. 
 
Mikäli kiinteistön omistaja vaihtuu kesken vuoden tulee nykyisen ja entisen 
omistajan sopia keskenään jätemaksun maksajasta. Ellei asiasta ole sovittu sekä 
ilmoitettu tekniseen toimistoon, lasku lähetetään teknisessä toimistossa tiedossa 
olevalle omistajalle tai kiinteistön haltijalle. 
Yksittäistapauksessa esim. asiakasrekisterissä olleiden puutteiden vuoksi voidaan 
jätemaksu laskuttaa taannehtivasti enintään viiden vuoden ajalta. 

 
Jätemaksu on suoritettava viimeistään jätelaskussa tai muistutuksen johdosta 
lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta. Jos jätemaksua ei makseta määräajassa, 
erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) 
säädetään viivästyskorosta (JL 83 § ). 

  
 Laskutuksessa noudatetaan 5 euron pienlaskutuslisää, mikäli laskutettava summa 

on alle 17,00 euroa. Tähän maksuun lisätään kulloinkin voimassaolevan 
verokannan mukainen arvonlisävero.  
  

10 § Hirvensalmen kuntalaisilla on oikeus käyttää Mikkelin Sairilan jäteasemaa ja 
kierrätyskeskuksen palveluja, joissa peritään jätteistä Mikkelin kaupungin 
vahvistaman jätetaksan mukaiset maksut. 



korotus 5%

alv 0% alv 24% alv 0% alv 24% alv 0 %

Jätemaksut

Yhdyskuntajäte  / tonni  217,31 269,47 228,18 282,94 5,00

Biojäte / tn Metsä-Sairila Oy:n 

taksan mukaan  

Vakituiset asukkaat / henkilö 41,53 51,50 43,55 54,00 4,86

kuitenkin enintään / talous 166,13 206,00 174,19 216,00 4,85

Vapaa-ajan kiinteistöt / talous  74,60 92,50 78,22 97,00 4,86

Muut maksut

Lajittelumaksu 117,46 145,65 123,35 152,95 5,01

Luvaton käyttö 193,06 239,40 202,74 251,40 5,01

JÄTEMAKSUTAKSA alkaen 1.1.2022

Aluekeräyspisteiden käyttömaksut

(Liite jätemaksutaksaan 1.1.2022)

1.1.2021 1.1.2022

euroa /yksikköeuroa /yksikkö



alv 0% alv 24% alv 0% alv 24%

Astiakohtaiset jätemaksut paino (kg)

Jäteastia 140 l 13 2,83 3,50 2,97 3,68 5,00

Jäteastia 240 l 22 4,78 5,93 5,02 6,22 5,00

Jäteastia 340 l 27 5,87 7,28 6,16 7,64 5,00

Jäteastia 360 l 28 6,08 7,55 6,39 7,92 5,00

Jäteastia 600 l 48 10,43 12,93 10,95 13,58 5,00

Jäteastia 660 l 53 11,52 14,28 12,09 15,00 5,00

Siirtolavasäiliö 4 m3 280 60,85 75,45 63,89 79,22 5,00

Siirtolavasäiliö 6 m3 420 91,27 113,18 95,83 118,83 5,00

Siirtolavasäiliö 8 m3 560 121,70 150,90 127,78 158,45 5,00

Pikakontti 4 m3 280 60,85 75,45 63,89 79,22 5,00

Pikakontti 6 m3 420 91,27 113,18 95,83 118,83 5,00

Pikakontti 8 m3 560 121,70 150,90 127,78 158,45 5,00

Syväkeräysastia 5 m3 350 71,69 88,90 75,28 93,35 5,00

1.1.2021

euroa/astia

1.1.2022

euroa/astia
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