Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2022 alkaen
Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 16.12.2021 § 41.

I YLEISTÄ
1 § Soveltamisalue ja -ala
Tätä taksaa sovelletaan Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueella Ilomantsissa,
Joensuussa, Kontiolahdella, Liperissä ja Polvijärvellä. Jätelautakunta on näiden kuntien yhteinen
jätehuoltoviranomainen. Lakisääteiset kunnan jätehuoltopalvelut järjestää jätehuoltoyhtiö
Puhas Oy.
Taksaa sovelletaan jätelain (646/2011) 32 ja 33 §:ien mukaisesti kunnan järjestämisvastuulle
kuuluvan jätehuollon maksujen määräämiseen, pois lukien sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto.
Kunnan järjestämisvastuulle kuuluvia jätteitä ovat:
- vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa
syntyvä jäte, mukaan lukien kotitalouden pienimuotoisessa itse tehtävässä rakennus- ja
purkutoiminnassa syntyvä jäte
- kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte
- liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä edellä
mainituissa kohdissa tarkoitetun jätteen kanssa (pl. vaarallinen jäte)
- muu jäte, joka soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään ja jonka jätehuollon kunnallinen
jätehuoltoyhtiö jätteen haltijan pyynnöstä ja palveluntarjonnan puutteen vuoksi järjestää.
2 § Jätetaksan perusteet ja maksurakenne
Kunta perii jätemaksua jätelain 78 §:n velvoittamana. Maksuilla katetaan jätepalveluiden
järjestämisestä kunnalle aiheutuvat kustannukset. Kustannukset muodostuvat mm. jätteen
keräyksestä ja kuljetuksesta, jätteenkäsittelystä ja hyötykäytöstä, neuvonnasta ja tiedotuksesta,
jätehuollon hallinnosta ja kehittämisestä, varautumisesta kaatopaikan käytöstä poistamiseen ja
tuleviin investointeihin sekä jätehuollon lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamisesta.
Jätemaksun perusteista määrätään kunnan jätetaksassa. Yksittäisen kiinteistön jätemaksut
määrätään taksan perusteella.
Asuinkiinteistön jätemaksu muodostuu perusmaksusta sekä jäteastioiden tyhjennysmaksuista tai
aluekeräysmaksusta.
Perusmaksu ja aluekeräysmaksu ovat asuntokohtaisia. Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan
tässä taksassa asumiseen tarkoitettua yhden tai useamman huoneen muodostamaa
kokonaisuutta, joka sisältää keittiön tai muun keittotilan ja johon on oma erillinen sisäänkäynti.
Asunto voi olla tarkoitettu vakinaiseen tai vapaa-ajan asumiseen. Asuinkiinteistöllä tarkoitetaan
kiinteistörekisteriin merkittyä maanomistusyksikköä, jolla sijaitsee vakinaiseen tai vapaa-ajan
asumiseen käytettävissä oleva rakennus tai rakennuksia.
3 § Maksuvelvollisuus ja muutoksista ilmoittaminen
Jätemaksun on jätelain 80 §:n mukaisesti velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen
haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.
Jätemaksu määrätään kiinteistön haltijalle (esim. asunto-osakeyhtiö, vapaa-ajan asunnon haltija),
jos haltijan tiedot on ilmoitettu jätehuollon asiakasrekisteriin. Jos haltijaa ei ole erikseen ilmoitettu,
jätemaksu määrätään kiinteistön omistajalle tai asunnon vakinaiselle asukkaalle.

Maksuvelvollisen tulee ilmoittaa muutoksista Puhas Oy:n asiakaspalveluun. Edellä tarkoitettuja
muutoksia ovat mm.
- laskutusosoitteen muutos
- kiinteistön käytön muutos (esim. vakinaiseen asumiseen ottaminen tai vakinaisen asumisen
päättyminen)
- jätehuoltopalveluiden muutos (esim. tyhjennysrytmin muutos)
- kiinteistön/asunnon omistus- tai hallintasuhteen muutos (esim. kiinteistökauppa)
- poltettavan jätteen aluekeräykseen kuuluvan asunnon osalta asukkaiden määrän muutos,
jos henkilöluku muuttuu 0 ja 3 välillä.

II PERUSMAKSU
4 § Perusmaksulla katettavat kustannukset

Jätelain 78 §:n perusteella kunta voi periä erillistä perusmaksua, jolla katetaan jäteneuvonnasta,
rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä
aiheutuvat kustannukset. Perusmaksulla voidaan kattaa myös vaarallisen jätteen ja muun jätteen
alueellisten vastaanottopaikkojen perustamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.
Perusmaksulla katettavat palvelut on tarkoitettu asuinkiinteistöille. Joensuun alueellisen
jätelautakunnan alueella perusmaksu koostuu 1) perusosasta, 2) jätelautakuntaosasta ja 3)
kuntaosasta (osassa kuntia).
1) Perusosalla katetaan asumisessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuollosta,
jäteasemien ylläpidosta, jäteneuvonnasta, jätehuollon kehittämisestä ja Rinki-ekopisteitä
täydentävien ekopisteiden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi sillä katetaan osa
jätehuollon asiakasrekisterin ylläpidosta sekä osa poltettavan jätteen alueellisten
vastaanottopaikkojen perustamis- ja ylläpitokustannuksista.
2) Jätelautakuntaosalla katetaan jätehuollon lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamisesta
aiheutuvat kustannukset.
3) Kuntaosalla kunta kattaa sille aiheutuvia muita jätehuoltokustannuksia palveluista, jotka
ovat kaikkien kunnan kotitalouksien käytettävissä, esimerkiksi risujen ja puutarhajätteen
jätehuollosta. Kuntaosan suuruus perustuu kuntien tekemiin esityksiin ja vaihtelee
jätelautakunnan kuntien kesken.
5 § Perusmaksun määräytyminen
Perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu ja se määrätään maksettavaksi jokaiselle
asuinhuoneistolle ja vapaa-ajan asunnolle. Perusmaksun suuruus määräytyy sen perusteella, mikä
on rakennuksen käyttötarkoitus tai -tilanne rakennusrekisterissä laskutusvuoden alussa.
Perusmaksua ei laskuteta laskutusvuoden aikana valmistuneista tai käyttöön otetuista asunnoista,
eikä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan toimipaikkojen ja liikehuoneistojen osalta. Perusmaksun
maksuvelvollisuus on laskutusvuoden alussa (1.1.) kiinteistön haltijana olleella.
Perusmaksua ei peritä sairaaloilta, ympärivuorokautista hoitoa antavilta laitoksilta eikä asuntoloilta.
Perusmaksu on porrastettu kahteen maksuluokkaan:
- vakinaisen asunnon maksu
- vapaa-ajan asunnon tai tyhjillään olevan asunnon maksu.

Taulukko 1. Perusmaksut
Vapaa-ajan asunto tai
tyhjillään oleva asunto

Vakinainen asunto
Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi
Kontiolahti *

(alv 0 %)
21,64

(alv 24 %)
26,83

23,71

29,40

23,04

28,57

(alv 0 %)

(alv 24 %)

10,83

13,43

11,87

14,72

Liperi **
11,53
14,30
Perusosa on vakinaisen asunnon maksussa 14,99 € ja vapaa-ajan asunnon maksussa 7,50 € (alv 0 %).
Jätelautakuntaosa on vakinaisen asunnon maksussa 6,65 € ja vapaa-ajan asunnon maksussa 3,33 € (alv 0
%).
* Kontiolahden perusmaksussa kuntaosa on 2,07 € vakinaiselta ja 1,04 € vapaa-ajan asunnolta (alv 0 %).
**Liperin perusmaksussa kuntaosa on 1,40 € vakinaiselta ja 0,70 € vapaa-ajan asunnolta (alv 0 %).

Perusmaksu määrätään vakinaisen asunnon maksuna, jos asuntoa käytetään tilapäiseen
asumiseen, joka kestää yli kolme kuukautta tai on voimassa toistaiseksi, eikä
väestötietojärjestelmässä ole merkintää tilapäisen asukkaan muusta vakinaisesta osoitteesta. Jos
rakennustiedot ovat puutteelliset tai rakennuksen käyttötarkoitus on muu kuin asuminen, mutta
rakennus on asuin- tai vapaa-ajan käytössä asiakkaan ilmoituksen mukaan, veloitetaan
perusmaksu rakennuksen todellisen käytön mukaisesti.
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiltä sekä muilta kerrostalo-, rivitalo- tai muuten usean
asunhuoneiston sisältäviltä kiinteistöiltä perusmaksut laskutetaan rakennusrekisterin
asuinhuoneistoluvun mukaan vakinaisen asunnon maksuluokassa. Jätelautakuntaosa laskutetaan
tällöin vain yhden kerran, edellyttäen että asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöllä tai kerros- tai
rivitalokiinteistöllä on yksi jätehuoltoasiakkuus ja asuinhuoneistojen määrä on vähintään kolme.
Paritalon tai kahden asunnon talon asuntojen perusmaksut laskutetaan aina täysimääräisenä
taulukon 1 mukaan.
III KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS
6 § Jäteastioiden tyhjennysmaksut
Tyhjennysmaksun suuruuteen vaikuttaa keräysväline, sen tilavuus ja jätelaji.
Tyhjennysmaksulla katetaan jäteastian tyhjennyksen, jätteen kuljetuksen ja käsittelyn
kustannukset. Kuljetusmaksut pohjautuvat Puhas Oy:n kilpailuttaman jätteenkuljetuksen
urakkakorvauksiin. Käsittelymaksu muodostuu kierrätyskelvottoman jätteen energiahyötykäytön
kustannusten ja biojätteen käsittelykustannusten perusteella. Käsittelymaksuosuutta laskettaessa
on käytetty seuraavia lukuarvoja:
- poltettava jäte, keskimääräinen paino 80 kg/m3
- biojäte, keskimääräinen paino 500 kg/m3
140–1000 litran jäteastioiden tyhjennysmaksun kuljetusosa sekä biojäteastioiden tyhjennysmaksut
sisältävät kiinteistön käyttöön toimitetun jäteastian hankinta- ja toimituskustannukset. Lisäksi
maksut sisältävät tyhjennyksiin liittyvät hallinnolliset kustannukset. Biojäteastioiden
tyhjennyspalveluun sisältyvä 140 ja 240 litran biojäteastioiden pesu kaksi kertaa vuodessa on
subventoitu poltettavan jätteen tyhjennysmaksuilla ja poltettavan jätteen astioiden pesumaksuilla.

Taulukko 2. Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Poltettava jäte
irtojäte / m3
jätesäkki max. 200 l
astia 140 l
astia 240 l
astia 360 l
astia 660 l
astia 800–1000 l
syväkeräys- tai pintasäiliö 0,3 m3
syväkeräys- tai pintasäiliö 0,5 m3
syväkeräys- tai pintasäiliö 0,8 m3
syväkeräys- tai pintasäiliö 1,3 m3
syväkeräys- tai pintasäiliö 2,5 m3
syväkeräys- tai pintasäiliö 3,0 m3
syväkeräyssäiliö 5,0 m3
etukuormaussäiliö 2,8 m3
etukuormaussäiliö 4 m3
etukuormaussäiliö 5 m3
etukuormaussäiliö 6 m3
etukuormaussäiliö 8 m3
puristin 4–10 m3
joulukuusi / kpl

Biojäte
astia 140 l
astia 240 l
syväkeräyssäiliö 0,3 m3
syväkeräyssäiliö 0,5 m3
syväkeräyssäiliö 0,8 m3
syväkeräyssäiliö 1,3 m3
suursäiliö (imutyhjennys)

Kuljetus €
(alv 0 %)
7,13
2,96
3,27
3,27
3,27
3,27
3,27
23,53
23,53
23,53
23,53
23,53
23,53
23,53
34,14
34,14
34,14
34,14
34,14
75,08
2,96
Kuljetus €
(alv 0 %)

Käsittely €
(alv 0 %)
22,18
2,24
1,58
2,69
4,01
7,35
8,90
3,84
6,08
9,40
14,94
28,22
33,74
55,88
31,53
44,81
55,88
66,95
89,08

Tyhjennysmaksu €
(alv 0 %)
29,32
5,20
4,85
5,95
7,28
10,62
12,17
27,40
29,61
32,93
38,47
51,75
57,28
79,41
65,67
78,95
90,02
101,08
123,22

Tyhjennysmaksu €
(alv 24 %)
36,35
6,45
6,01
7,38
9,03
13,17
15,09
33,98
36,72
40,83
47,70
64,17
71,03
98,47
81,43
97,90
111,62
125,34
152,79

2,24

5,20

6,45

Tyhjennysmaksu €
(alv 0 %)
5,36
7,21
29,63
33,33
38,88
48,13

Tyhjennysmaksu €
(alv 24 %)
6,65
8,94
36,74
41,33
48,21
59,68

476,73

Jos keräysväline on yli 10 % taulukon nimellistilavuutta suurempi, noudatetaan seuraavaksi
suuremman keräysvälineen maksua. Keräysvälinetyypeittäin peritään aina vähintään pienimmän
keräysvälineen tyhjennysmaksu.
Erikseen punnittavien keräysvälineiden (esimerkiksi jätepuristimet) jätteenkäsittelymaksu
laskutetaan jäte-erän todellisen painon perusteella. Tyhjennysmaksu muodostuu jätteen kuljetusja käsittelymaksusta sekä punnitusmaksusta. Käsittelymaksu määräytyy Kontiosuon jätekeskuksen
vastaanottomaksujen mukaisesti (taulukko 7).
Jäteastioiden tyhjennykset tehdään jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatun jätehuoltomääräysten
mukaisen tyhjennysrytmin mukaan ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä tai
tyhjennysyrityksistä. Jos astia on jätteitä noudettaessa tyhjä tai astia ei ole sovitussa

keräyspaikassa tyhjennyspäivänä (± 1 päivä), veloitetaan taksan mukainen jäteastian
tyhjennysmaksu. Mikäli on kyse saman jätelajin astiaryhmästä, jonka kaikki astiat ovat tyhjiä,
veloitetaan normaali tyhjennysmaksu yhdestä astiasta. Jos tyhjennysviikolla tai sitä edeltävällä tai
seuraavalla viikolla on kaksi peräkkäistä arkipyhää, tyhjennyspäivä voi poiketa tyhjennysrytmin
mukaisesta tyhjennysviikonpäivästä kaksi päivää (± 2 päivää) ja tyhjennyksestä tai
tyhjennysyrityksestä veloitetaan normaali tyhjennysmaksu.
Mikäli biojäteastia joudutaan jättämään tyhjentämättä, koska siihen on laitettu muuta kuin biojätettä
eikä jäte siten sovellu biojätteenä käsiteltäväksi, tyhjennetään astia seuraavan poltettavan jätteen
tyhjennyskerran yhteydessä, jos se on mahdollista. Tyhjennyksestä peritään tällöin normaali
biojäteastian tyhjennysmaksu. Jos astian tyhjennystä poltettavan jätteen kuormaan ei voida tehdä
samalla käyntikerralla eli käytössä ei ole monilokeroinen jäteauto, veloitetaan biojätteen
tyhjennysyrityksestä lisäksi hukkanoutomaksu.
7 § Lisäpalveluiden maksut
Tyhjennysten yhteydessä tehtävästä lisätyöstä, tilauspalveluista ja poikkeustilanteissa veloitetaan
maksuja taulukon 3 mukaisesti.
Taulukko 3. Lisäpalveluiden maksut ja muut maksut
Maksu €
(alv 0 %)

Maksu €
(alv 24
%)

4,07
6,00

5,05
7,44

Tuntiveloitus, €/tunti
Erikseen tilatun tyhjennyksen yhteydessä veloitettava maksu, jos jätteiden
nouto edellyttää tyhjennyspäivän normaalilta jätteenkuljetusreitiltä
poikkeamista. Lisämaksun veloittamisesta sovitaan etukäteen Puhas Oy:n ja
asiakkaan kesken, ja maksu veloitetaan viiden minuutin tarkkuudella.
Lisämaksu peritään reitiltä poikkeamisen kaksi kilometriä ylittävältä osalta
(matka- ja tyhjennystapahtumaan kulunut aika).

71,35

88,47

Siirtomaksu, €/ alkava 10 metriä
Lisämaksu siitä, että jäteastiaa, -säkkiä tai irtojätettä siirretään käsin yli 10
metriä keräyspaikasta jäteautoon. Siirtomaksu veloitetaan jokaiselta alkavalta
10 metriltä.

0,38

0,47

4,07

5,05

Tilauskuljetusmaksu, €/tilaus
Lisämaksu asiakaspalvelusta tilatun epäsäännöllisen tyhjennyksen
yhteydessä. Maksua ei veloiteta säännöllisessä tyhjennyksessä olevalle
keräysvälineelle tilatusta yksittäisestä lisätyhjennyksestä, jos se voidaan
suorittaa kuljetusurakoitsijan normaalin jätteenkuljetusreitin yhteydessä.
jäteastia 140–660 l
syväkeräyssäiliö, pintasäiliö

Jätehuoltomääräyksistä poikkeava keräysväline tai keräyspaikka,
€/tyhjennys
Lisämaksu, jos keräysväline tai -paikka ei ole jätehuoltomääräysten
mukainen.
Esimerkiksi: pyörätön jäteastia, ylipainava jäteastia, koneelliseen
kuormaukseen soveltumaton astia tai sarjoittamattoman jätehuoltoavaimen
käyttö.
Hukkanouto, €/käyntikerta
Maksu, joka veloitetaan, jos keräysvälineen tyhjennys estyy Puhas Oy:stä tai
kuljetusurakoitsijasta riippumattomasta syystä. Esimerkiksi: tyhjennyspaikalle

pääsy estyy lukitun portin, kulkureitille pysäköidyn ajoneuvon, kulkuväylän
puutteellisen puhtaanapidon tai hiekoituksen, vapaana olevan koiran tai
muun vastaavan syyn takia. Maksu voi aiheutua myös jätehuoltomääräysten
vastaisesti täytetystä keräysvälineestä, jota ei voida tyhjentää jäteautoon,
esimerkiksi jos keräysvälineeseen on laitettu sinne kuulumatonta jätettä tai
keräysväline on liian raskas tyhjennettäväksi.
jäteastia 140–660 l
syväkeräyssäiliö, pintasäiliö
etukuormaussäiliö
puristin
Raportointi, €/jäteraportti
Yksi vuosiraportti on veloitukseton.
Asuinkiinteistöt, kuntien hallinto- ja palvelutoiminta, muu jätelain 32 §:ään
perustuva palvelu
Kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun asiakkaat (jätelain 33 §:ään
perustuvat asiakkaat)
Maksu jätehuoltojärjestelmän käytöstä ohjeiden vastaisesti,
vähintään, €
Maksu voidaan periä poltettavan jätteen aluekeräyspisteen, Puhas Oy:n
ylläpitämän ekopisteen, jäteaseman tai jätekeskuksen todisteellisesti
osoitetusta ohjeiden vastaisesta käytöstä. Maksu peritään jätteen haltijalta
jäte-erästä aiheutuneista jätehuolto- ja siivouskustannuksista. Ohjeiden
vastaista käyttöä on
- aluekeräyspisteen käyttäminen aluekeräysmaksua maksamatta
- kohtuullista kotitalousjätteen kertaerää (yksi jätesäkki) suuremman
jätemäärän tuominen aluekeräyspisteeseen, vaikka jätteen tuoja on
maksanut aluekeräysmaksun
- aluekeräys- tai ekopisteeseen kuulumattoman jätteen toimittaminen
pisteeseen (esim. rakennus- ja purkujäte, vaarallinen jäte,
sähkölaitteet, suurikokoiset jätteet kuten huonekalut, käymäläjäte)
- jätteiden jättäminen jäteaseman tai jätekeskuksen kiinni ollessa niiden
ulkopuolelle.
Maksu peritään ensisijaisesti aluekeräys- tai ekopistettä, jäteasemaa tai
jätekeskusta ohjeiden vastaisesti käyttäneeltä jätteen tuojalta ja toissijaisesti
jätteen syntykiinteistön haltijalta.
Jäteastian pesu, €/pesukerta
Jäteastioiden pesut suoritetaan vuosittain kesäkaudella 1.5.–31.10. Puhas
Oy tiedottaa asiakkaitaan vuosittain, mihin mennessä pesutilaus tai pesun
peruminen on viimeistään tehtävä. Pesumaksu sisältää jäteastian
ylimääräisen tyhjennyksen pesun yhteydessä, jos astiassa on jätettä ja astiaa
tyhjennetään säännöllisen tyhjennysrytmin mukaisesti. Pesuja tehdään
Puhas Oy:n jätteenkuljetuksessa oleville astioille.
peruspesu (sis. jäteastian sisäpuolen, kauluksen sekä kannen pesun)
astian sisäpuolen pesu
astian ulkopuolen pesu
tehopesu
Vähintään kolmen asuinhuoneiston kiinteistöjen (yleisimmin asuntoosakeyhtiöiden) sekä kuntien toimipaikkojen poltettavan jätteen astiat

Maksu €
(alv 0 %)

Maksu €
(alv 24
%)

3,27
23,53
34,14
74,75

4,05
29,18
42,33
92,69

16,13

20,00

20,16

25,00

50,00

62,00

18,18
16,78
15,14
19,53

22,54
20,81
18,77
24,22

Maksu €
(alv 0 %)

Maksu €
(alv 24
%)

35,00

43,40

Palvelumaksu
Palvelumaksu sisältää 15 minuutin lastauksen.
10 km säteellä Kontiosuon jätekeskukselta
Yli 10 km säteellä ylittävältä matkalta (€/km)
Yli 15 minuutin lastaus (€/alkava 30 minuuttia)
Apuhenkilö (€/h)

40,32
2,00
20,16
40,32

50,00
2,48
25,00
50,00

Jätteenkäsittelymaksu
Jätettä enintään 2 m3
Jätettä enintään 3 m3
Jätettä enintään 4 m3
Jätettä enintään 5 m3

26,53
39,80
53,06
66,33

32,90
49,35
65,80
82,25

pestään kerran vuodessa ilman erillistä pesutilausta. Mikäli pesua ei ole
peruttu Puhas Oy:n tiedottamaan määräaikaan mennessä, kiinteistön kaikille
säännöllisessä tyhjennyksessä oleville poltettavan jätteen astioille tehdään
peruspesu kesäkauden 1.5.–31.10. aikana pesulogistiikkaan sopivalla tavalla
ja pesuista laskutetaan taksan mukainen maksu. Asunto-osakeyhtiöillä ja
kunnilla on mahdollisuus etukäteen ilmoittamalla perua pesut, mikäli ne
pesevät jäteastiansa itse tai käyttävät muuta pesupalvelua.
Jäteastian toimitus / vaihto eri kokoon, €/kerta
Maksu jäteastian toimittamisesta kiinteistölle. Maksua ei veloiteta kunnan
järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvan säännöllisesti tyhjennettävän
astian toimittamisesta, jos kyse on kiinteistön ensimmäisestä astiasta tai
käyttöikänsä päähän tulleen astian korvaamisesta Puhas Oy:n toimittamalla
astialla. Maksu veloitetaan, jos astia on vaihdettava sen rikkouduttua muusta
syystä kuin Puhas Oy:n toiminnasta johtuen (esim. jätehuoltomääräyksiä
painavavammaksi täytetty astia, astiaan kohdistunut ilkivalta tai
varastaminen).
Maksua ei veloiteta, jos jäteastian vaihto tehdään astiakoon yhteen
sovittamiseksi muuttuneen jätemäärän kanssa olosuhteiden muutoksen
vuoksi (esim. kiinteistön asukasmäärän tai jätekimpan osakkaiden
lukumäärän pysyvä muutos). Astia voidaan tällöin vaihtaa veloituksetta toisen
kokoiseen korkeintaan kolmen vuoden välein asiakasta/jätekimppaa kohden.
Noutopalvelu
Maksu suurten tai muuten jäteastiaan soveltumattomien jätteiden
noutamisesta kiinteistöltä. Kyse voi olla esimerkiksi kodinkoneista ja
huonekaluista. Kerrallaan noudetaan enintään 5 m3. Pienet ja irralliset
esineet on pakattava jätesäkkeihin tai kestäviin laatikoihin. Jätteiden tulee
olla yhden henkilön kannettavissa. Apuhenkilö on tilattavissa erikseen.
Palvelu ei koske vaarallisia jätteitä, puutarhajätettä, irrallista remonttijätettä
eikä yritysjätettä. Palvelun voi maksaa suoraan kuljettajalle pankki- tai
luottokortilla.
Palvelun hinta koostuu palvelumaksusta ja jätteenkäsittelymaksusta.
Sähkölaitteista ei veloiteta jätteenkäsittelymaksua.

Maksu €
(alv 0 %)

Maksu €
(alv 24
%)

12,10
80,50
9,97
70,00

15,00
99,82
12,36
86,80

8,06
16,13

10,00
20,00

16,13
24,19

20,00
30,00

Vaihtolavapalvelu
Palvelu suurten jätemäärien kuljettamiseksi Kontiosuon jätekeskukseen.
Vaihtolavapalvelun maksu muodostuu kannellisen vaihtolavan toimituksesta
ja noudosta, lavan vuokrasta, punnituksesta sekä jätteenkäsittelymaksusta,
joka perustuu jätelajiiin ja kuorman painoon. Kannellinen vaihtolava on
muunnettavissa kaksilokeroiseksi, mikä mahdollistaa kahden jätelajin
keräämisen. Vaihtolavan kiinteistölle toimittava henkilö antaa tilaajalle
opastuksen lavan käytöstä. Lavalle ei saa laittaa vaarallisia jätteitä eikä
sähkölaitteita.
Palvelumaksu
Lavan vuokra (€/vrk)
Kuljetus (€/h)
Punnitusmaksu (€/krt)
Odotusmaksu, jos lavaa ei voida noutaa tai toimittaa asiakkaasta johtuen
(€/h)
Jätteen käsittelymaksu laskutetaan Kontiosuon jätekeskuksen
vastaanottomaksujen (Taulukko 7) mukaan. Vuokrattaessa vuokraaja sitoutuu
noudattamaan vuokraehtoja. (erillinen sopimus)

Peräkärryn vuokrauspalvelu, €/kerta
Henkilöauton peräkärryn vuokraamisesta Kontiosuon jätekeskuksesta
perittävä maksu. Peräkärry on varustettu lisälaidoilla ja kuomulla.
Vuokra-aika 4 tuntia
Vuokra-aika 24 tuntia
Maksu peritään ennen vuokrauksen alkamista vuokraajalta Kontiosuon
jätekeskuksessa pankki- tai luottokortilla maksettuna. Vuokrattaessa
vuokraaja sitoutuu noudattamaan vuokraehtoja. (erillinen sopimus)
Multa ja kuorike, €/m3
Kontiosuon jätekeskuksella myytävä seulottu multa sekä männynkuorike.
Multa on puhdasta kompostoidusta turpeesta valmistettua multaa, joka sopii
kasvimaalle sekä viherrakentamiseen. Multa vaatii kalkitsemisen ennen
käyttöä. Multa- ja kuorikekuormat veloitetaan puolen kuution tarkkuudella.
Asiakas lastaa kuorman.
Seulottu multa (€/m3)
Männynkuorike (€/m3)

8 § Aluekeräysmaksut
Aluekeräyspisteet ovat poltettavan jätteen alueellisia keräyspisteitä, joiden käyttöoikeus on vain
aluekeräysmaksun maksaneilla kotitalouksilla tai vapaa-ajan asunnon haltijoilla. Pisteisiin saa
toimittaa tavanomaista asumisessa syntyvää jätettä kohtuullisissa kertaerissä (yksi jätesäkki).
Aluekeräysmaksuilla katetaan jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn kustannukset sekä osa
keräysverkoston perustamisen ja ylläpidon kustannuksista. Aluekeräysmaksut perustuvat
aluekeräysverkoston kokonaiskustannuksiin koko toimialueella.
Aluekeräysmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu. Sen suuruus määräytyy
väestötietojärjestelmän mukaan asunnon käyttötilanteen ja vakinaisten asukkaiden lukumäärän
perusteella vuoden alussa (1.1.). Väestötietoihin merkitty asunnon tilapäinen asukas, jonka

tilapäisellä asumisella ei ole loppupäivää, rinnastetaan vakinaiseen asukkaaseen. Tyhjillään oleva
asunto rinnastetaan vapaa-ajan asuntoon.
Taulukko 4. Poltettavan jätteen aluekeräysmaksut
Maksuluokka
vakinainen asunto, yhden henkilön talous
vakinainen asunto, kahden henkilön talous
vakinainen asunto, kolmen tai useamman henkilön talous

Maksu €
(alv 0 %)
71,00
116,00
142,00

Maksu €
(alv 24 %)
88,04
143,84
176,08

vapaa-ajan asunto tai tyhjillään oleva asunto

50,00

62,00

lukitun pisteen avainpanttimaksu (alv 0 %)

10,00

Asunnon käyttötarkoituksen tai käytössäolotilanteen muutoksesta, asunnon haltijan vaihtumisesta
tai vakinaisten asukkaiden määrän muutoksesta nollan ja kolmen välillä on viipymättä ilmoitettava
jätehuoltoyhtiöön. Kalenterivuoden kuluessa aluekeräysmaksua voidaan oikaista seuraavan
laskutuskauden alusta (1.1. tai 1.7.) lukien.
Jätehuoltoviranomainen voi määrätä maksun oikaistavaksi kuluvan kalenterivuoden osalta
suurempana tai pienempänä, jos laskutus on perustunut virheelliseen tietoon asukkaiden
määrästä, asunnon tyhjilleen jäämisestä taikka vakinaiseen asumiseen ottamisesta.
Jos asiakasta lähin tai asiakkaan ilmoituksen mukaan hänen käyttämänsä aluekeräyspiste on
lukittu, annetaan asiakkaan käyttöön yksi avain veloituksetta. Asiakkaan pyynnöstä toimitetusta
avaimen lisäkappaleesta tai hävitetyn avaimen tilalle toimitetusta avaimesta peritään
avainpanttimaksu. Panttimaksu palautetaan asiakkaalle hänen palautettuaan avaimen
jätehuoltoyhtiölle. Avainpanttimaksu on määritetty taulukossa 4.
9 § Aluekeräysmaksu erityistilanteissa
Aluekeräysmaksun asuntokohtaisuudesta poiketen, jos korkeintaan kolme saman omistajan
asuntoa sijaitsee samalla rakennuspaikalla, ja niistä korkeintaan yhtä käytetään vakinaiseen
asumiseen ja ne kaikki ovat saman omistajan omassa käytössä, peritään vain yksi
aluekeräysmaksu. Rakennusten tulee olla toistensa välittömässä läheisyydessä ja pääsääntöisesti
sijaita samalla kiinteistöllä. Jos kiinteistöllä on useita erillisiä rakennuspaikkoja, esimerkiksi erillisiä
rantarakennuspaikkoja tai vakinaiseen asumiseen tarkoitettu rakennuspaikka ja siitä erillinen
vapaa-ajan asunnon rakennuspaikka, määräytyy jätemaksu erikseen kullakin rakennuspaikalla
sijaitsevan vakinaisen tai vapaa-ajan asunnon osalta sen jätehuollon järjestämistavan perusteella.
Myös silloin, jos kiinteistön samalla rakennuspaikalla sijaitsevat vapaa-ajan asunnot ovat eri
talouksien hallinnassa taikka vuokra- tai yrityskäytössä, määräytyy jätemaksu asuntokohtaisesti.
Mikäli kiinteistö liitetään aluekeräyspisteen käyttäjäksi kesken vuoden, laskutetaan
aluekeräysmaksu ilmoituspäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen. Jos aluekeräyspisteen
käyttöoikeus alkaa kuukauden 1. päivä, laskutetaan aluekeräysmaksu sen kuukauden alusta
alkaen. Mikäli aluekeräyspisteen käytöstä siirrytään oman tai kimppajäteastian käyttäjäksi,
palautetaan jo maksettua aluekeräysmaksua ilmoituspäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen.
Kiinteistön haltijan maksettavaksi määrätään aluekeräysmaksu, jos kiinteistöittäisiä jäteastian
tyhjennyksiä ei voida tehdä jätehuoltomääräysten mukaisesti esimerkiksi seuraavista syistä
johtuen: tyhjennykset on peruttu tai niitä ei ole sovittu ollenkaan, astiaa ei ole, tai astia ei ole
sovitussa tyhjennyspaikassa tyhjennysajankohtana.

IV MAKSUT JÄTEASEMILLA JA JÄTEKESKUKSESSA
10 § Jäteasemapalvelut
Jäteasemilla ja Kontiosuon jätekeskuksessa otetaan vastaan pienkuormina jätettä, joka ei
kokonsa, määränsä tai ominaisuuksiensa takia sovellu kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai
aluekeräykseen.
Jätteen pienkuormat otetaan vastaan ja laskutetaan kunkin jäteaseman ja jätekeskuksen
infrastruktuurin mukaisesti. Kuormat punnitaan ja laskutetaan painon perusteella silloin, kun
pienkuorman punnitseminen on mahdollista. Kuormien vastaanottomaksut perustuvat Kontiosuon
jätekeskuksen vastaanottomaksuihin.
Jätteet on lajiteltava ohjeistuksen mukaisesti. Kotitalouksilta jäteasemien ja jätekeskuksen
palveluaikana otetaan veloituksetta vastaan:
- kartonkipakkaukset
- kestopuu, alle 1 m3
- käyttökelpoiset vaatteet
- lasi-, posliini- ja kristallijäte, alle 25 litraa
- lasipakkaukset
- metalli
- keräyspaperi
- sähkö- ja elektroniikkalaitteet
- vaaralliset jätteet.
Kotitalouksien jäteasemamaksut ja laskutusperusteet on esitetty 11–14 §:ssä. Kunnan toissijaisen
jätehuoltopalvelun jäteasemamaksut on liitteessä 1.
11 § Ilomantsin, Kontiolahden ja Polvijärven jäteasemat
Jätekuorman maksu määräytyy jätelajin, kuorman koon ja kuljetusvälineen perusteella. Suurin
sallittu kuormakoko on 5 m3. Tilavuudeltaan korkeintaan 2 m3 kokoinen kuorma laskutetaan
kiinteän maksun mukaisesti. 2 m3 ylittävän kuorman kustakin alkavasta lisäkuutiosta laskutetaan
henkilöautokuorman suuruinen lisämaksu. Kuorman maksu määrätään kalleimman jätelajin
mukaan.
Taulukko 5. Pienkuormamaksut Ilomantsin, Kontiolahden ja Polvijärven jäteasemilla
Kuorma henkilöauto +
(1
Kuorma henkilöautolla
peräkärry -yhdistelmällä tai
pakettiautolla (1
Jätelaji
€
€
€
€
(alv 0 %)
(alv 24 %)
(alv 0 %)
(alv 24 %)
Maa- ja kiviaines
4,03
5,00
8,06
10,00
Puutarhajäte (2
8,06
10,00
Puujäte (3
12,10
15,00
24,19
30,00
Poltettava jäte
13,27
16,45
26,53
32,90
Rakennusjäte
1) Kuorman koko korkeintaan 2 m3.
2) Ilomantsin ja Kontiolahden jäteasemilla ei vastaanoteta puutarhajätettä.
3) Puujätteellä tarkoitetaan käsiteltyä puuta, puhdasta puuta sekä kantoja.

Enon jäteasemapalvelun jatkuessa vuonna 2022 noudatetaan taulukon 5 mukaisia maksuja.

12 § Joensuun kontiosuon jätekeskus
Jätekuorman maksu määräytyy jätelajin ja kuorman koon perusteella. Kontiosuon jätekeskuksessa
punnitaan kaikki pienkuormat lukuun ottamatta puutarhajätekuormia ja kuormia, jotka sisältävät
vain veloituksetta vastaanotettavia jätteitä. Jäte-erä laskutetaan painon perusteella taulukon 7
vastaanottomaksujen mukaan. Lisäksi laskutetaan punnitusmaksu. Kuorman maksu määrätään
sen sisältämän kalleimman jätelajin mukaan.
Puutarhajätekuorman maksu määräytyy taulukon 6 mukaisesti.
Mikäli Kontiosuon jätekeskuksen pienkuormavaaka ei ole käytössä, sovelletaan jäteasemien
laskutusperusteita ja maksuja 13 §:n mukaisesti.
Taulukko 6. Puutarhajätteen pienkuormien maksut Kontiosuon jätekeskuksessa
Kuorma henkilöauto tai henkilöauto + peräkärry
-yhdistelmä tai pakettiauto (1
Jätelaji
€
€
(alv 0 %)
(alv 24 %)
Puutarhajäte
8,06
10,00
1) Kuorman koko korkeintaan 2 m3. Suuremmat kuormat punnitaan ja laskutetaan taulukon 7
mukaisesti.
Taulukko 7. Kontiosuon jätekeskuksen vastaanottomaksut punnituksen mukaan
laskutettaville kuormille
Jätelaji / palvelu
Arina- ja lentotuhka
Asbesti
Asfaltti
Betoni murskattu, koko alle 90 mm, ilman rautoja
Betoni, murskaamaton, koko yli 90 mm
Biojäte
Erityisjäte
Kannot
Kannot hyödynnettävät
Kestopuu
Kestopuu, alle 1 m3
Kivet, läpimitta yli 300 mm (myös ylijäämämaan seassa)
Lasi
Liete
Metalli
Poltettava jäte
Puhdas maa
Puujäte
Punnitusmaksu
Puutarhajäte

Yksikkö
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
kpl
t

Maksu €
Maksu €
(alv 0 %)
(alv 24 %)
104,66
129,78
143,91
178,45
10,00
12,40
10,00
12,40
104,66
129,78
74,00
91,76
143,91
178,45
104,66
129,78
104,66
129,78
270,00
334,80
veloituksetta
8,31
10,30
89,83
111,39
104,66
129,78
veloituksetta
110,66
137,22
4,15
5,15
104,66
129,78
9,97
12,36
17,77
22,03

Rakennusjäte
Rakennusjäte lajittelematon
Sadevesikaivojen hiekka
Sähkölaitteet kotitalouksilta
Sähkölaitteet kunnan vastuulle kuuluvilta yhteisöiltä ja yrityksiltä
Teollisuusjäte
Tiili
Tiili murskaamaton, koko yli 90 mm
Vaaralliset jätteet
Vaaralliset jätteet kotitalouksilta
Vaarallisten jätteiden lajittelu (jos asiakas ei erottele ohjeen
mukaisesti)
Öljyiset maat, öljypitoisuus > 2500 mg/kg
Öljyiset maat, öljypitoisuus 300-2500 mg/kg

t
t
t
kg
t
t
t
t

h
t
t

110,66
137,22
221,32
274,44
9,97
12,36
veloituksetta
0,81
1,00
104,66
129,78
25,00
31,00
104,66
129,78
erillinen hinnasto
veloituksetta
40,32
209,33
29,90

50,00
259,57
37,08

13 § Liperin jäteasema
Jätekuorman maksu määräytyy jätelajin, kuorman koon ja jäteasemalla asioinnin ajankohdan
perusteella. Liperin jäteasemalla noudatetaan asiakaspalveluaikana eritellympää laskutusta
(taulukon 8 kohta 1) kuin jäteaseman itsepalveluaikana (taulukon 8 kohta 2).
Liperin jäteasemalla kaikki kuormat punnitaan, lukuun ottamatta kuormia, jotka sisältävät vain
veloituksetta vastaanotettavia jätteitä. Jäte-erän vastaanottomaksu määräytyy painon perusteella,
ja lisäksi laskutetaan punnitusmaksu. Asiakaspalveluaikana kuorman maksu määrätään sen
sisältämän kalleimman jätelajin mukaan. Itsepalveluaikana kaikki kuormat punnitaan ja koko
kuormasta veloitetaan jätemaksu, vaikka jätekuormaan sisältyisi jäteasemilla asiakaspalveluaikaan
veloituksetta vastaanotettavia jätteitä. Itsepalveluaikana ei oteta vastaan vaarallisia jätteitä eikä
sähkölaitteita.
Mikäli Liperin vaaka ei ole käytössä, sovelletaan muiden jäteasemien laskutusperusteita ja
maksuja 11 §:n mukaisesti.
Taulukko 8. Liperin jäteaseman vastaanottomaksut
1. Vastaanotettavat jätelajit ja niiden vastaanottomaksut jäteaseman aukioloaikoina
(asiakaspalveluaika)
Maksu €
Maksu €
Kuorman sisältö ja koko
Yksikkö
(alv 0 %)
(alv 24 %)
Asfaltti
t
10,00
12,40
Betoni murskattu, alle 90 mm, ilman rautoja t
10,00
12,40
Kestopuu
t
270,00
334,80
Kestopuu, alle 1 m3
asiakaspalveluaikaan veloituksetta
Lasi
t
89,83
111,39
Metalli
asiakaspalveluaikaan veloituksetta
Poltettava jäte
t
110,66
137,22
Puhdas puu
t
104,66
129,78
Punnitusmaksu
kpl
9,97
12,36
Puujäte
t
104,66
129,78
Rakennusjäte
t
110,66
137,22
Sähkölaitteet kotitalouksilta
asiakaspalveluaikaan veloituksetta
Tiili
t
10,00
12,40

2. Jätemaksut jäteaseman toimiessa itsepalveluperiaatteella (itsepalveluaika) (1
Maksu €
Maksu €
Yksikkö
(alv 0 %)
(alv 24 %)
Jätemaksu
t
110,66
137,22
Punnitusmaksu
krm
9,97
12,36
1) Itsepalveluaikoina ei vastaanoteta yritysten jätteitä, vaarallisia jätteitä eikä sähkölaitteita.
Liperin jäteasemalla ei oteta vastaan puutarhajätteitä.
14 § Kontiosuon lajitteluasema
Kontiosuon lajitteluasema toimii itsepalveluperiaatteella. Jätekuorman maksu määräytyy jätelajin,
kuorman koon ja lajitteluasemalla asioinnin ajankohdan perusteella.
Kontiosuon lajitteluasemalla kaikki kuormat punnitaan, lukuun ottamatta puutarhajätekuormia sekä
kuormia, jotka tuodaan asiakaspalveluaikana ja sisältävät vain veloituksetta vastaanotettavia
jätteitä. Lajitteluasemalle voi toimittaa asiakaspalveluaikana veloituksetta taulukon 9 kohdan 1
mukaisia jätteitä.
Itsepalveluaikana kaikki kuormat punnitaan ja koko kuormasta veloitetaan jätemaksu, vaikka
jätekuormaan sisältyisi lajitteluasemalla asiakaspalveluaikaan veloituksetta vastaanotettavia
jätteitä. Itsepalveluaikana ei oteta vastaan vaarallisia jätteitä eikä sähkölaitteita. Punnittavien
kuormien osalta jäte-erän vastaanottomaksu määräytyy painon perusteella, ja lisäksi laskutetaan
punnitusmaksu (taulukko 9 kohta 2).
Puutarhajätekuorman maksu on kuormakohtainen (taulukko 9 kohta 3). Puutarhajätekuormasta ei
veloiteta punnitusmaksua.
Mikäli Kontiosuon lajitteluaseman vaaka ei ole käytössä, sovelletaan muiden jäteasemien
laskutusperusteita ja maksuja 13 §:n mukaisesti.
Taulukko 9. Kontiosuon lajitteluaseman vastaanottomaksut
1. Kotitalouksilta veloituksetta vastaanotettavat jätelajit asiakaspalveluaikana
Kuorman sisältö ja koko
Kestopuu, alle 1 m3
Lasi-, posliini- ja kristallijäte, alle 25 litraa
Metalli (1
Sähkölaitteet
Vaaralliset jätteet

asiakaspalveluaikaan veloituksetta

2. Jätemaksut lajitteluaseman toimiessa itsepalveluperiaatteella (itsepalveluaika) (2
Maksu €
Maksu €
Yksikkö
(alv 0 %)
(alv 24 %)
Jätemaksu
t
110,66
137,22
Punnitusmaksu
krm
9,97
12,36
3. Puutarhajätemaksu

Puutarhajätekuorma

Yksikkö
krm

Maksu €
(alv 0 %)

Maksu €
(alv 24 %)

8,06

10,00

1) Metalli otetaan veloituksetta vastaan kotitalouksien lisäksi myös kaikilta muilta asiakkailta, kuten
yrityksiltä.
2) Itsepalveluaikoina ei vastaanoteta vaarallisia jätteitä eikä sähkölaitteita.
V KUNNAN TOISSIJAISEN JÄTEHUOLTOPALVELUN MAKSUT
15 § Toissijaisen jätehuoltopalvelun järjestäminen
Kunnan on järjestettävä muun kuin jätelain 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija
tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu
kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä (kunnan toissijainen
jätehuoltopalvelu). Kunnan tulee toissijaisen velvollisuuden perusteella tarjota sekä jätteen
kuljetus- että käsittelypalvelua. Kunnan toissijaiseen velvollisuuteen perustuvan palvelun maksujen
on katettava vähintään palvelusta aiheutuvat kustannukset.
Mikäli palveluntarve on jatkuvaa ja säännöllistä, kunnan on tehtävä jätteen haltijan kanssa
sopimus, jonka kesto on maksimissaan kolme vuotta. Kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua
järjestetään jätelain 33 §:n perusteella.
16 § Toissijaisen jätehuoltopalvelun maksut ja laskutus
Kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun maksut on määritetty liitteessä 1. Lisäpalveluiden osalta
noudatetaan taksan taulukon 3 maksuja, mikäli maksua ei ole määritetty liitteessä 1.
Maksuvelvollisuuden ja laskutuksen osalta sovelletaan taksan 3, 17 ja 18 §:iä.
VI JÄTEMAKSUJEN LASKUTUS
17 § Jätemaksun laskutus ja maksaminen
Jätemaksut määrää maksuunpantaviksi kuntien jätehuoltoviranomainen (jätelautakunta) Puhas
Oy:n valmistelusta. Laskutusjaksot voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Jätemaksut maksetaan
Puhas Oy:lle.
18 § Maksun erääntyminen, perintä ja muistutus
Jätemaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa
laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.
Jos maksua ei makseta määräajassa, Puhas Oy lähettää yhden maksukehotuksen, minkä jälkeen
perintätoimisto jatkaa maksun perintää. Jätemaksulasku on jätelain 145 §:n perusteella suoraan
ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. Jätelautakunta siirtää tarvittaessa maksamattoman
jätemaksulaskun ulosottoperintään.
Jos jätemaksua ei makseta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava
erääntymispäivästä alkaen vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mukaisesti.
Maksukehotuksen lähettämisestä ja muista perintätoimista peritään maksuvelvolliselta kuluja
perintälain 10 a §:n mukaisesti (Laki saatavien perinnästä 513/1999; muutos 31/2013).
Jätemaksulaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset on toimitettava jätelautakunnalle 14 päivän
kuluessa laskun saamisesta. Mikäli muuta ei toteen näytetä, katsotaan lasku saaduksi 7
vuorokauden kuluttua sen lähettämisestä.

VII TAKSAN VOIMAANTULO JA MAHDOLLISET MUUTOKSET
19 § Voimaantulo
Tämä jätetaksa tulee voimaan 1.1.2022. Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä
koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa kumoaa voimaan tullessaan Joensuun
alueellisen jätelautakunnan aiemmat jätetaksapäätökset. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi.
20 § Verot ja niiden muutokset
Energiahyödynnykseen toimitettavasta jätteestä ei peritä jäteveroa. Kaatopaikalle toimitettavasta
jätteestä jätevero on 70 euroa tonnilta ja veron osuus sisältyy taksassa vahvistettaviin
arvonlisäverottomiin jätteen vastaanottomaksuihin.
Tässä taksassa vahvistetaan arvonlisäverottomat (alv 0 %) maksut. Taksassa esitetyt
arvonlisäverolliset maksut sisältävät arvonlisäveroa 24 % ja ne on pyöristetty kahden desimaalin
likiarvoksi. Laskutuksen yhteydessä maksuihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Samalla
laskulla useita tyhjennystapahtumia ja/tai muita maksuja laskutettaessa muutamien senttien
pyöristyseroja voi ilmetä laskutusteknisistä syistä.
Mikäli verot muuttuvat tai käyttöön otetaan muu vastaava maksu, huomioidaan niiden vaikutus
maksuihin voimaantulopäivästä lukien.

