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ETELÄ-KARJALAN JÄTEMAKSUTAKSA 2021

Hyväksytty: Etelä-Karjalan jätelautakunta 20.10.2020 § 25

1 YLEISTÄ

1 § Soveltamisalue

Tätä taksaa sovelletaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n toimialueen kun-
nissa jätelain (646/2011) 35 - 36 § mukaisessa kiinteistöittäisessä jätteen-
kuljetuksessa sekä jätelain 32 -33 § mukaisesti kunnan järjestämässä jä-
tehuollossa.

Jätemaksussa on huomioitu kaikki jätelainsäädännön nojalla edellytettä-
vät jätehuollon kustannukset kuten jätteiden keräily, kuljetus, tiedotus ja
neuvonta, jätteiden käsittely, käsittelypaikkojen investoinnit, tarkkailu ja
käytöstä poistaminen, vakuus, hallinto sekä jätehuollon suunnittelu ja ke-
hittäminen. Lisäksi jätemaksussa on huomioitu jätehuollon viranomais-
tehtävien hoitamisesta tulevat kulut.

2§ Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus

Jätelain 78 §:n mukaan: ”Kunnan on perittävä tämän lain mukaisesti jär-
jestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoi-
tamisesta aiheutuvat kustannukset.”

Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. Etelä-Kar-
jalan Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntien lukuun jätelain 35 - 36 § tarkoit-
taman kunnan järjestämän kiinteistöittäisen jätteidenkuljetuksen ja jäte-
lain 32 - 33 § tarkoittaman kunnan järjestämän jätehuollon.

Jätelain 80 § mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan
kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta
järjestää.

Jätelain 83 - 84 § mukaisesti määrätään, että tämän taksan mukaisesti jä-
temaksut suoritetaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle, joka järjestää asu-
misen jätehuoltopalvelut Etelä-Karjalan kuntien alueella.
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3 § Määritelmät

Tässä taksassa tarkoitetaan:

aluekeräyspisteellä miehittämätöntä alueellista keräyspaikkaa, johon
kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt toimit-
tavat lajitellun kuivajätteensä siltä osin kuin ne kokonsa ja laatunsa puo-
lesta soveltuvat laitettavaksi jäteastioihin. Aluekeräyspisteen käyttöoi-
keus on aluekeräyspisteen käytöstä vuosimaksun maksaneilla kiinteis-
töillä.

biojätteellä biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä sekä puu-
tarha- ja puistojätettä

EKJH:lla Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:tä

ekopisteellä jäteyhtiön tai pakkausjätteen tuottajien (Suomen Pakkaus-
kierrätys RINKI Oy) järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja, joihin voi viedä
hyötyjätteitä. Ekopisteen yhteydessä voi olla myös tuottajan järjestämä
paperinkeräyspiste.

energiajätteellä jätettä, joka voidaan polttamalla tai muulla tavalla hyö-
dyntää energiana, esim. puu, polttokelpoinen muovi sekä paperi ja pahvi,
joita ei hyödynnetä materiaalina

erityisjätteellä jätteitä, joita ei Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä luo-
kitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, laa-
tunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä ke-
räyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät,
pistävät ja pölyävät jätteet.

haja-asutusalueella taajaman ulkopuolista aluetta

haravointijätteellä puutarhasta tai viheralueelta koottua biohajoavaa jä-
tettä, joka ei sisällä oksia ja risuja

hukkanoudolla tilannetta, jossa keräysväline on todettu liian painavaksi
tai se on rikkinäinen, kiinteistön kunnossapitovastuulle kuuluva tie tai
piha-alue keräysvälineelle on kulkukelvoton tai saattaa vaurioittaa ajo-
neuvoa, tiellä tai piha-alueella on jäteauton liikennöintiä tai jäteastian
tyhjennyksen estäviä kulkuesteitä tai irrallaan olevia eläimiä, jäteastiaan
on laitettu sellaista jätettä, jota kyseiseen astiaan ei voimassa olevan lain-
säädännön tai jätehuoltomääräysten perusteella saa laittaa tai jäteastiaa
ei jäätymisen tai muun syyn vuoksi saada tavanomaisin toimenpitein tyh-
jennettyä
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Hyödyksi-asemalla miehitettyä jäteyhtiön ylläpitämää keräyspaikkaa, jo-
hon voi toimittaa esim. metalliromua, hyötyjätteitä, rakennusjätettä, suu-
rikokoisia jätekappaleita ja vaarallisia jätteitä

hyötyjätteellä kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten erilliskerättä-
vää jätettä

jätehuollon toteuttajalla Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:tä, tuottajayhtei-
söä tai muuta tahoa, joka käytännössä vastaa kyseessä olevan jätteen jä-
tehuollosta

jäteyhtiöllä Etelä-Karjalan kuntien omistamaa alueellista jäteyhtiötä
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:tä

jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jonka
hallussa jäte on

jätteiden keräyspaikalla keräysvälineiden sijaintipaikkaa

jätteiden keräysvälineellä astiaa, säiliötä, puristinsäiliötä, lavaa tai sy-
väsäiliötä, joihin jätteet kiinteistöllä kerätään kuljettamista varten

kartonkipakkauksilla materiaalihyötykäyttöön soveltuvia paperi-, pahvi-
ja kartonkipakkauksia sekä nestekartonkipakkauksia

kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistörekisteriin kiinteistönä merkittyä maa-
tai vesialueen omistuksen yksikköä. Kiinteistöön kuuluvat sillä sijaitsevat
kiinteistön omistajan omistamat rakennukset ja kiinteät laitteet.

kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan jär-
jestämää jätteenkuljetusta, jossa jätteet noudetaan kiinteistöllä sijaitse-
vasta keräyspaikasta

kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai omistajan veroista haltijaa
tai kiinteistöä hallitsevaa vuokraoikeuden haltijaa

kuivajätteellä jätettä, joka jää jäljelle, kun biojätteet, hyötyjätteet, vaaral-
liset jätteet ja erityisjätteet on poistettu

kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkulje-
tusta, jossa kunta vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaa-
misesta noutamaan jätteet kiinteistöiltä tai aluekeräyspisteiltä jätehuol-
tomääräysten mukaisesti. Etelä-Karjalassa kunnan järjestämästä jätteen-
kuljetuksesta ja kilpailuttamisesta vastaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.
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kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä
asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, so-
siaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa, julkisoikeudellisten yh-
teisöjen ja yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskun-
tajäte sekä se liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään
yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa.

kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuulu-
valla jätteellä elinkeinotoiminnan jätettä, jonka haltija on pyytänyt liitty-
mistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen
vuoksi, eikä asianmukaisen jätehuollon järjestäminen terveyden ja ympä-
ristön suojelemiseksi muutoin ole mahdollista. Pyynnön kohteena oleva
jäte on pystyttävä käsittelemään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä.

kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla jätteillä jätteitä,
jotka jätelain nojalla kuuluvat jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin
tai jotka käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen
jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella.

kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiin-
teistöjä, joilla syntyy yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvaa jätettä.

kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon koko-
naisuutta, jonka kautta kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuol-
lon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu ke-
räys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä
jätteiden käsittelystä.

käsittelykeskuksella Lappeenrannan Konnunsuolla sijaitsevaa Kukkuroin-
mäen käsittelykeskusta, eli jätteiden vastaanotto-, käsittely- ja loppusijoi-
tuspaikkaa

lasipakkauksilla käytöstä poistettuja kierrätyskelpoisia tyhjiä kirkkaita tai
värillisiä lasipakkauksia ja muuta kierrätyskelpoista lasijätettä

lietteellä yhdyskuntajäteveden puhdistamisessa syntynyttä ja siihen rin-
nastettavaa vesipitoista jätettä

loma-asunnolla yksityishenkilön tai yrityksen omistamaa pääosin yksityis-
henkilöiden omaan käyttöön tarkoitettua kesämökkiä, vuokrattavaa lo-
mamökkiä ja vuokraosaketta tai muuta vastaavaa vapaa-ajan asuinraken-
nusta

muovipakkauksilla materiaalihyötykäyttöön soveltuvia muovisia pak-
kauksia, pusseja ja kääreitä
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pienmetallilla käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta pieniko-
koista metallijätettä

puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, puiden lehtiä ja muuta niihin ver-
rattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntynyttä biohajoavaa jätettä

rakennus- ja purkujätteellä rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman
uudis- tai korjausrakentamisesta ja kunnossapidosta sekä niihin liittyvistä
asennustöistä, purkamisesta sekä maa- ja vesirakentamisesta syntynyttä
jätettä

syväastialla maan sisällä tai maan pinnalla sijaitsevia keräysastioita, jotka
tyhjennetään paikan päällä nosturilla

taajamalla asemakaavoitettua aluetta pois lukien ranta-asemakaavoite-
tut alueet

tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä ai-
heutuvista kustannuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä pois-
tetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen lukuun toimiva
tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöiset
ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja
akut, keräyspaperi sekä pakkaukset.

vaarallisella jätteellä (ent. ongelmajäte) tarkoitetaan palo-, räjähdys-, ter-
veydelle tai ympäristölle vaarallisia jätteitä. Tavallisimpia asumisessa syn-
tyviä vaarallisia jätteitä ovat paristot, akut, loisteputket, energiansäästö-
lamput, sähkö- ja elektroniikkaromu, paineelliset aerosolipullot, maalit,
lakat, liuottimet, puhdistusaineet, kyllästetty puu, torjunta-aineet, jäteöl-
jyt ja lääkejätteet.

yleisellä jätteiden vastaanottopaikalla käsittelykeskusta, ekopistettä,
Hyödyksi-asemaa, vaarallisen jätteen vastaanottopaikkaa, tuottajayhtei-
söjen järjestämää keräyspaikkaa, kunnallista jätevedenpuhdistamoa sekä
maa-ainesten ja puutarhajätteen vastaanottopaikkaa
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2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT

4§ Jätteenkuljetusmaksujen periaatteet

Jätemaksutaksa määrätään kiinteistön yhdyskuntajätteiden keräilyastian
nimelliskoon ja tyhjennyskertojen mukaan. Tyhjennysvälit määräytyvät
jätehuoltomääräysten mukaisesti, ellei toimivaltainen viranomainen ole
määrännyt tai myöntänyt poikkeavaa tyhjennysväliä.

Mikäli viranomainen on myöntänyt jätehuoltomääräyksistä poikkeavan
tyhjennysvälin, määräytyy jäteastian tyhjennysväli kyseisen päätöksen
mukaisesti viikon kuluttua siitä, kun kyseinen päätös on toimitettu Etelä-
Karjalan Jätehuolto Oy:lle. Tyhjennysrytmi suhteutetaan alueella ole-
massa olevaan jätteenkuljetuksen aikatauluun laskien edellisestä tyhjen-
nyskerrasta.

Jäteastian tyhjennysmaksu koostuu jätteiden kuljetusmaksusta ja käsitte-
lymaksusta. Kuljetusmaksu on määritelty Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n
aluekohtaisesti kilpailuttaman kunkin jäteastiatyypin urakkakorvauksien
hinnan mukaisesti. Käsittelymaksu määräytyy Kukkuroinmäen käsittely-
keskuksen käsittelykustannuksista tai kilpailutetuista käsittely- ja hyödyn-
tämispalveluista. Kuivajätteen tyhjennyshintojen käsittelyosuuden hinta
määräytyy kierrätyskelvottoman kuivajätteen energiahyötykäytön kus-
tannusten mukaan. Käsittelymaksuissa on mukana jätteen siirtokuormaus,
kuljetus ja hyödyntäminen jätevoimalassa sekä tuhkan ja kuonan kuljetus-
ja käsittelykustannukset.

Käsittelymaksu perustuu syntypaikkalajitellun jätteen kunkin astiatyypin
tilavuuspainoon alla olevien taulukoiden mukaisesti.

Kuivajäte (asuin- ja laitoskiinteistöt) kg
Jäteastia enintään 140 l 13
Jäteastia enintään 240 l 16
Jäteastia 330 - 390 l 22
Jäteastia 600 - 690 l 36
Syväastia tai vastaava, enintään 3 m3 210
Syväastia tai vastaava, yli 3 m3, enintään 5 m3 350

Biojäte (asuinkiinteistöt) kg
Jäteastia enintään 100 l 15
Jäteastia enintään 140 l 21
Jäteastia enintään 240 l 50
Syväastia tai vastaava, enintään 0,52 m3 65
Syväastia tai vastaava, 0,52 - 0,8 m3 95
Syväastia tai vastaava, yli 0,8 m3 150
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Biojäte, laitoskiinteistöt
Suurkeittiöissä, ravintoloissa, kouluissa ja päiväkodeissa tai muissa vastaavissa pai-
koissa syntyvä raskas biojäte hinnoitellaan laitosbiojätteenä.
Biojäte kg
Jäteastia enintään 100 l 30
Jäteastia enintään 140 l 42
Jäteastia enintään 240 l 100
Syväastia tai vastaava enintään 0,52 m3 130
Syväastia tai vastaava 0,52 - 0,8 m3 190
Syväastia tai vastaava, yli 0,8 m3 300

Astiaryhmissä tyhjennysmaksu peritään kaikista astioista, joissa on jä-
tettä. Mikäli astiaryhmän kaikki astiat ovat tyhjiä, peritään kuitenkin as-
tiaryhmän ensimmäisen astian tyhjennysmaksu.

Keräysvälineiden muutos voidaan ottaa huomioon alentavana viikon ku-
luttua siitä, kun kiinteistön haltija on ilmoittanut muutoksesta Etelä-Kar-
jalan Jätehuolto Oy:n asiakaspalveluun. Kiinteistön tilapäisestä jätehuol-
lon keskeytyksestä on ilmoitettava Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle vähin-
tään viikkoa ennen keskeytyksen alkamista.

Tyhjennysmaksua ei peritä, jos keräilyväline on Etelä-Karjalan Jätehuolto
Oy:n tai sen kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt kokonaan
tyhjentämättä, eikä jäteastiaa saada tyhjennettyä ennen seuraavaa nor-
maalin tyhjennysvälin mukaista tyhjennyskertaa. Kiinteistön haltijan tulee
ilmoittaa laiminlyönnistä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle kiinteistön jä-
teastian normaalin tyhjennysvälin, kuitenkin enintään yhden kuukauden,
kuluessa laiminlyönnistä. Mikäli tyhjennysmaksu jätetään edellä olevalla
perusteella perimättä, se ei poista seuraavan kerran mahdollisia astian
viereen jätettyjen lisäjätteiden tyhjennysmaksuja.

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönneiksi ei
katsota, mikäli;

· keräysväline on liian painavaksi täytetty (jäteastia yli 60 kg tai sy-
väastia tai vastaava yli 475 kg) tai rikkinäinen

· kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie tai piha-alue keräysväli-
neelle on kulkukelvoton

· tiellä on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennysten estä-
viä kulkuesteitä tai irrallaan olevia eläimiä

· jäteastiaan on laitettu sellaisia jätteitä, joita ei saa voimassa ole-
van lainsäädännön tai jätehuoltomääräysten perusteella kysei-
seen astiaan laittaa

· jäteastiaa ei jäätymisen tms. syyn vuoksi saada tavanomaisin toi-
menpitein tyhjennettyä

· jäteastiaa ei löydy kiinteistöltä tai
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· kiinteistöä tai jätteiden keräyspaikkaa ei löydy puutteellisten osoi-
temerkintöjen takia

· kiinteistössä tai jätteiden keräyspaikassa on usean jätteentuotta-
jan astioita, eikä astioiden omistusta ole selkeästi merkitty

· astia, toimintaympäristö tai jokin muu seikka on jätehuoltomää-
räysten vastaisesti

Jätemaksu peritään jäteautoon kuormatuista keräysvälineen viereen jä-
tetyistä jätteistä ja esineistä, jotka yleisesti ottaen voidaan tulkita tarkoi-
tetun jätteenä poiskuljetettaviksi, riippumatta siitä onko kiinteistön tai
jätteenhaltija tarkoittanut ne jätteenä pois kuljetettavaksi.

Jos jäteastiaa tai astian vieressä olevia lisäjätteitä joudutaan siirtämään
tyhjennettäessä yli kymmenen (10) metriä jäteyhtiön määrittelemälle jä-
teauton kulkureitille, peritään kultakin sen ylittävältä alkavalta kymme-
neltä metriltä siirtomaksu lisämaksutaulukon mukaan.

Jätehuoltomääräysten vastaisten astioiden tyhjennysmaksu peritään jä-
temaksutaulukon mukaisesti, lisäksi peritään lisämaksu ”jätehuoltomää-
räysten vastainen jäteastia”.

Kiinteistön tilaamasta normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavasta, yli-
määräisestä tyhjennyksestä peritään jätemaksutaulukon mukainen as-
tiakohtainen lisämaksu. Ylimääräinen tyhjennys sovitetaan jäteauton
normaaliin aikatauluun. Ylimääräiseksi tyhjennykseksi katsotaan myös
kiinteistön tilaama yksi yksittäinen biojäteastian tyhjennys.

Jelppi-palvelu on isokokoisten jäte-esineiden noutopalvelu. Tällaisia esi-
neitä ovat esimerkiksi runkopatja, jääkaappi, pesukone, kirjahylly (puret-
tuna osioihin), polkupyörä ja iso televisio. Tavaroiden noutoja tehdään
niinä päivinä, kun EKJH:n henkilöstöä on työtehtävissä kyseisessä kun-
nassa. Noudon tuntiveloitus lasketaan kyseisen kunnan Hyödyksi-ase-
malta asiakkaalle ja takaisin. Noudettavien jäte-esineiden hinnoittelu
noudattaa 10§:ssä määritettyjä Hyödyksi-asemien vastaanottohintoja.

Mikäli jäteastia ei kuntonsa puolesta sovellu konekuormattavaksi tai se on
liian painava (yli 60 kg) tai astia muulla vastaavalla tavalla ei täytä jäte-
huoltomääräyksien vaatimuksia, ja astia kuitenkin voidaan tyhjentää tyh-
jennyskäynnin yhteydessä, peritään ko. astian normaalin tyhjennysmak-
sun lisäksi lisämaksu ”jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia”. Samoin
menetellään, mikäli jäteastiassa on merkittäviä määriä jätehuoltomää-
räysten vastaisia jätteitä.

Mikäli astiassa on vaarallista jätettä tai huomattava määrä jätteitä, joita
ei saa sijoittaa kyseessä olevan astiatyypin ja jätelajin mukaiseen jätekuor-
maan, jätetään astia tyhjentämättä. Mikäli ko. astian sisältö soveltuu kun-
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nan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetettavaksi, suoritetaan kysei-
sen astian tyhjennys ylimääräisenä tyhjennyksenä ja siitä peritään tyhjen-
nysmaksu.

Mikäli jäteastia jää tyhjentämättä asiakkaasta johtuvasta syystä, laskute-
taan hukkanoudosta tyhjennysmaksu.

5§ Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut määrätään seuraavien
taulukoiden mukaisesti.
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ASUIN- JA LAITOSKIINTEISTÖT, KUIVAJÄTTEET
LAPPEENRANTA IMATRA PARIKKALA, RAUTJÄRVI

JA RUOKOLAHTI
SAVITAIPALE, LEMI, LUU-

MÄKI JA TAIPALSAARI
€/tyhjennys €/tyhjennys €/tyhjennys €/tyhjennys

Tyyppi alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 %
Kuivajäte
Jäteastia enintään 140 l 4,345 5,388 4,324 5,361 6,222 7,715 5,185 6,429
Jäteastia enintään 240 l 4,816 5,972 4,794 5,945 6,693 8,299 5,656 7,013
Jäteastia 330 – 390 l 5,758 7,140 5,736 7,113 7,635 9,467 6,598 8,181
Jäteastia 600 – 690 l 8,066 10,002 8,044 9,975 9,943 12,329 9,053 11,225
Lisämaksu jätehuoltomääräysten vas-
tainen jäteastia tai jäteastiassa on mer-
kittäviä määriä jätehuoltomääräysten
vastaisia jätteitä.

6,452 8,000 6,452 8,000 6,452 8,000 6,452 8,000

Lisäsäkki 4,816 5,972 4,794 5,945 6,693 8,299 5,656 7,013
Lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10
m:ltä siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai
jätesäkkiä siirretään käsin keräyspai-
kasta jäteautoon (astiat 140 l -660 l)

1,210 1,500 1,210 1,500 1,210 1,500 1,210 1,500

Lisämaksu normaalista tyhjennys-
rytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle
/ tyhjennyskerta

3,629 4,500 3,629 4,500 3,629 4,500 3,629 4,500

Syväastia tai vastaava, yli 3 m3,
enintään 5 m3

72,633 90,065 72,633 90,065 78,874 97,804 75,754 93,935

Syväastia tai vastaava, enintään 3 m3 47,740 59,198 47,740 59,198 51,769 64,194 49,755 61,696
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ASUINKIINTEISTÖT, BIOJÄTTEET
LAPPEENRANTA IMATRA PARIKKALA, RAUTJÄRVI JA

RUOKOLAHTI
SAVITAIPALE, LEMI,

LUUMÄKI JA TAIPALSAARI
€/tyhjennys €/tyhjennys €/tyhjennys €/tyhjennys

Tyyppi alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 %
Biojäte
Jäteastia enintään 100 l 4,314 5,350 4,596 5,699 7,979 9,894 7,250 8,990
Jäteastia enintään 140 l 4,881 6,052 5,162 6,401 8,546 10,597 7,816 9,692
Jäteastia enintään 240 l 7,617 9,445 7,899 9,794 11,282 13,990 10,553 13,085
Syväastia tai vastaava,
enintään 0,51 m3

24,322 30,159 24,322 30,159 32,258 40,000 32,258 40,000

Syväastia tai vastaava,
0,52 - 0,8 m3

28,516 35,360 28,516 35,360 36,903 45,760 36,903 45,760

Syväsäiliö tai vastaava, yli
0,8 m3

32,258 40,000 32,258 40,000 40,323 50,000 40,323 50,000

Lisämaksu jätehuoltomää-
räysten vastainen jäteastia
tai jäteastiassa on merkittä-
viä määriä jätehuoltomää-
räysten vastaisia jätteitä.

6,452 8,000 6,452 8,000 6,452 8,000 6,452 8,000

Lisäsäkki 7,617 9,445 7,899 9,794 11,282 13,990 10,553 13,085
Lisämaksu kultakin 10 m ylit-
tävältä 10 m:ltä siitä, että ir-
tojätettä, jäteastiaa tai jä-
tesäkkiä siirretään käsin ke-
räyspaikasta jäteautoon (as-
tiat 140l -660l)

1,210 1,500 1,210 1,500 1,210 1,500 1,210 1,500

Lisämaksu normaalista tyh-
jennysrytmistä poikkeavalle
lisätyhjennykselle / tyhjen-
nyskerta

3,629 4,500 3,629 4,500 3,629 4,500 3,629 4,500

Joulukuusi 6,048 7,500 6,048 7,500 6,048 7,500 6,048 7,500
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LAITOSKIINTEISTÖT, BIOJÄTTEET
Suurkeittiöissä, ravintoloissa, kouluissa ja päiväkodeissa tai muissa vastaavissa paikoissa syntyvä raskas

biojäte hinnoitellaan laitosbiojätteenä.
LAPPEENRANTA IMATRA PARIKKALA, RAUTJÄRVI JA

RUOKOLAHTI
SAVITAIPALE, LEMI, LUUMÄKI

JA TAIPALSAARI
€/tyhjennys €/tyhjennys €/tyhjennys €/tyhjennys

Tyyppi alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 %
Biojäte
Jäteastia enintään 100 l 6,116 7,584 6,397 7,933 9,781 12,128 9,051 11,223
Jäteastia enintään 140 l 7,248 8,988 7,530 9,337 10,913 13,532 10,183 12,627
Jäteastia enintään 240 l 12,721 15,775 13,003 16,124 16,386 20,319 15,657 19,414
Syväastia tai vastaava,
enintään 0,51 m3

46,800 58,032 46,800 58,032 57,200 70,928 57,200 70,928

Syväastia tai vastaava,
0,52 - 0,8 m3

57,200 70,928 57,200 70,928 67,600 83,824 67,600 83,824

Syväsäiliö tai vastaava, yli
0,8 m3

64,516 80,000 64,516 80,000 75,000 93,000 75,000 93,000

Lisämaksu jätehuoltomää-
räysten vastainen jäteastia
tai jäteastiassa on merkittä-
viä määriä jätehuoltomää-
räysten vastaisia jätteitä.

6,452 8,000 6,452 8,000 6,452 8,000 6,452 8,000

Lisäsäkki 12,721 15,775 13,003 16,124 16,386 20,319 15,657 19,414
Lisämaksu kultakin 10 m ylittä-
vältä 10 m:ltä siitä, että irtojä-
tettä, jäteastiaa tai jätesäkkiä
siirretään käsin keräyspaikasta
jäteautoon (astiat 140l -660l)

1,210 1,500 1,210 1,500 1,210 1,500 1,210 1,500

Lisämaksu normaalista tyhjen-
nysrytmistä poikkeavalle lisä-
tyhjennykselle / tyhjennyskerta

3,629 4,500 3,629 4,500 3,629 4,500 3,629 4,500
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ASUINKIINTEISTÖT,
HYÖTYJÄTTEET

Käsit-
tely

€/kpl
(alv 0 %)

Kuljetus
€/kpl

(alv 0 %)

Tyhjennys-
maksu

(alv 0 %)

Tyhjennys-
maksu

(alv 24 %)

Kartonkipakkaukset kuljetus-
maksu
Jäteastia enintään 1000 l 4,000 4,960
Rullakko 6,000 7,440
Syväastia tai vastaava, enintään
7 m3

36,000 44,640

Pienmetalli kuljetusmaksu
Jäteastia enintään 660 l * *
Syväastia tai vastaava, enintään
7 m3

* *

Lasipakkaukset kuljetusmaksu
Jäteastia enintään 240 l * *
Syväastia tai vastaava, enintään
7 m3

* *

Muovipakkaukset,
kuljetusmaksu**
Jäteastia enintään 140 l 3,500 4,340
Jäteastia enintään 240 l 3,798 4,710
Jäteastia 330-390 l 4,500 5,580
Jäteastia 600-690 l 6,298 7,810
Syväastia tai vastaava,
enintään 7 m3

36,000 44,640

Monilokeroastia,
kuljetusmaksu***
Astia 360 l 7,661 9,500
Astia 660 l 7,661 9,500

*) sisältyy perusmaksuun
**) Lappeenrannan, Imatran, Luumäen, Taipalsaaren ja Ruokolahden taa-
jamissa.
***) Lappeenrannan ja Imatran keskustaajama-alueilla.
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LAITOSKIINTEISTÖT JA MUUT KIINTEISTÖT
(EI YRITYKSET), HYÖTYJÄTTEET

Käsittely
€/kpl

(alv 0 %)

Kuljetus
€/kpl

(alv 0 %)

Tyhjennys-
maksu

(alv 0 %)

Tyhjennys-
maksu

(alv 24 %)
Kartonkipakkaukset,
kuljetusmaksu
Jäteastia enintään 1000 l 4,000 4,960
Rullakko 6,000 7,440
Syväastia tai vastaava, enintään
7 m3

36,000 44,640

Pienmetalli, kuljetusmaksu
Jäteastia enintään 660 l 4,000 4,960
Syväastia tai vastaava, enintään
7 m3

36,000 44,640

Lasipakkaukset, kuljetusmaksu
Jäteastia enintään 240 l 4,000 4,960
Syväastia tai vastaava, enintään
7 m3

36,000 44,640

Muovipakkaukset,
kuljetusmaksu*
Jäteastia enintään 140 l 3,500 4,340
Jäteastia enintään 240 l 3,798 4,710
Jäteastia 330-390 l 4,500 5,580
Jäteastia 600-690 l 6,298 7,810
Syväastia tai vastaava,
enintään 7 m3

36,000 44,640

*) Lappeenrannan, Imatran, Luumäen, Taipalsaaren ja Ruokolahden taa-
jamissa.

Voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisten asuinkiinteistöjen
erilliskerätyn pienmetallin ja lasipakkausten kuljetus kuuluvat perusmak-
sulla tuotettaviin palveluihin. Mikäli jätehuoltomääräysten mukaista eril-
liskeräysvelvoitetta ei ole, edellyttää kuljetuspalvelu sopimista Etelä-Kar-
jalan Jätehuolto Oy:n kanssa; vaatimuksena soveltuvuus keräyslogistiik-
kaan sekä riittävä kertymä.
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MUUT PALVELUMAKSUT

Hinta (€)
(alv 0 %)

Hinta (€)
(alv 24 %)

Lisätyö
- auto paikallaan (€/alkava 10 min)
- lisäajoa (€/alkava 10 min)

8,250
11,600

10,230
14,384

Astian pesu 14,900 18,476
Avainmaksu

- Avainmaksu veloitetaan kiinteistöiltä, joiden jä-
tetiloihin tai lukittuun astiaan ei pääse jätteen-
kuljetuksen yleisavaimella 31.5.2019.

221,774 275,000

Jelppi-noutopalvelu
- tuntityö €/h
- tuntityö, apumies €/h

40,320
37,750

50,000
46,810
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JÄTEASTIOIDEN MYYNTIHINNAT

Myyntihinta € / astia Myyntihinta € / astia Myyntihinta € / astia Myyntihinta € / astia Myyntihinta € / astia Myyntihinta € / astia
Perilletoimitettuna Perilletoimitettuna Noudettuna Perilletoimitettuna Perilletoimitettuna Noudettuna
LAPPEENRANTA MUUT KUNNAT LAPPEENRANTA MUUT KUNNAT

Koko Jätelaji alv 24 % alv 24 % alv 24 % alv 0 % alv 0 % alv 0 %

80 - 100 L Bio
140 L Kuiva, bio, kartonki, lasi, metall i
240 L Kuiva, bio, kartonki, lasi, metall i , muovi
360 L Kuiva, bio, kartonki, lasi, metall i , muovi
600-660 L Kuiva, bio, kartonki, metall i , muovi
Käytetty 600-660 L Kuiva, kartonki, metall i

360 L Monilokeroastia Muovi, kartonki, lasi, metall i
660 L Monilokeroastia Muovi, kartonki, lasi, metall i

360 L Monilokeroastia, vuokra
660 L Monilokeroastia, vuokra

Lajitteluohjetaulu
Lajitteluohjetaulu, asennettuna

Astiamyyntihinnat sisältävät astian ja tarroituksen. Perilletoimitettavassa astiassa myös vanhan astian poiskuljetuksen tarvittaessa. Biojäteastiassa hintaan sisältyy myös biojätepussi.

Toimitusaika on kahden viikon sisällä tilauksesta.

PARARU ja SALUUTA-alueille astiat toimitetaan muiden kuljetusten yhteydessä ja toimitusaika voi olla neljä viikkoa.

VEROLLISET HINNAT VEROTTOMAT HINNAT

61,00

103,00
61,00

53,00
53,00
95,00

66,50
66,50

110,00

49,19
49,19
83,06

53,00 49,19

199,00
129,00

190,00
120,00

61,00 66,50

153,23
96,77

175,00
105,00

53,63
53,63
88,71

160,48
104,03

53,63 42,74
42,74
42,74
76,61

141,13
84,68

86,80

215,00
353,00

2,00
5,50

86,80

215,00
353,00

2,00

173,39
284,68

1,61
4,44

70,00

215,00
353,00 284,68

1,61
4,445,50

62,00
70,00

173,39
284,68

50,00

173,39
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Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jäte

Jätelain 33§:n mukaiseen kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin toissi-
jaisesti kuuluvien jätehuoltopalvelujen jätemaksut määräytyvät tämän
taksan mukaisesti. Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätteen haltijan
on kuitenkin katettava vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutu-
vat kustannukset.

Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusten perusteella joko alentaa
tai korottaa maksimissaan 30 %. Kustannusten määrään vaikuttavia teki-
jöitä voivat olla mm:
• jäte-erän määrä
• jätteen laatu
• kuljetusmatka
• jäte-erän soveltuvuus jäteyhtiön järjestelmään
• muut tapauskohtaiset tekijät

Silloin, kun palvelutarve on jatkuvaa, yhtiö tekee jätteen haltijan kanssa
kirjallisen sopimuksen enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.

3 JÄTEHUOLLON VUOSIMAKSUT

6§ Vuosimaksujen maksuunpano

Jätehuollon vuosimaksut veloitetaan kaikilta Etelä-Karjalan Jätehuolto
Oy:n toimialueen kiinteistöiltä ja se perustuu kiinteistön asuntojen luku-
määrään. Perusmaksu, viranomaismaksu ja mahdollinen kuntalisä lasku-
tetaan vuosittain yhtenä eränä.

Jätehuollon vuosimaksujen suoritusvelvollisuus koskee myös laitoksia,
joissa on tavanomaiseen kotitalouteen rinnastettava asumiseen käytet-
tävä asuinhuoneisto tai asuinhuoneistoja.

7§ Vuosimaksuilla tarjottavat palvelut ja osittain katettavat kustannukset

Perusmaksulla ylläpidetään asumisessa syntyvien hyötyjätteiden keräys-
verkostoa niillä alueilla, joihin tuottajavastuun keräys ei ulotu sekä kus-
tannetaan osittain Hyödyksi-asemat.

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy järjestää osin yhteistyössä tuottajayhteisöjen
kanssa käsittelykeskukseen ja Hyödyksi-asemille vastaanoton ja käsittelyn
erikseen lajitelluille hyödynnettäville jätejakeille.

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy järjestää toimialueensa asuinkiinteistöillä ja
yksityishenkilöiden vapaa-ajan asuinkiinteistöillä syntyville vaarallisille
jätteille veloituksettomat vastaanottopalvelut Kukkuroinmäen käsittely-
keskuksessa sekä kuntien Hyödyksi-asemilla. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
kilpailuttaa ja järjestää vuotuiset vaarallisten jätteiden keräyskierrokset
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kaikkiin osakaskuntiin, järjestää lääkejätteiden vastaanoton apteekkeihin
ja toteuttaa asbestijätteen pienerien (enintään 10 kg/100 l) maksuttoman
vastaanoton Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa.

Perusmaksulla katetaan hyöty- ja vaarallisten jätteiden käsittelystä aiheu-
tuvat kulut, vastaanottoverkoston investoinnit, hallinnon, tiedotuksen ja
neuvonnan kulut sekä hyöty- ja vaarallisten jätteiden jätehuollon kehittä-
minen.

Viranomaismaksu perustuu jätehuoltoviranomaisen jätehuollon järjestä-
miseen liittyvien hallinnollisten tehtävien hoitamiseen ja niistä aiheutu-
viin kustannuksiin.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä viran-
omaismaksu on 1,805 €/vuosi (alv 0 %).

Kuntalisää kerätään omistajakunnille, joilla on jätehuollosta erilaisia vel-
voitteita, kuten lopetettujen kaatopaikkojen jälkihoito ja valvontakuluja.

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy laskuttaa kuntalisän ja viranomaismaksun
perusmaksun yhteydessä, ja tilittää nämä edelleen kullekin kunnalle ja
Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselle.

8§ Vuosimaksujen maksuvelvollisuus

Jätehuollon vuosimaksu on asuinhuoneistokohtainen kiinteä vuosimaksu.
Maksuvelvollinen on se, joka omistaa tai hallitsee asuinkiinteistöä tai
asuinhuoneistoa vuoden ensimmäisenä päivänä. Vuoden aikana valmis-
tuneita kiinteistöjä ja huoneistoja ei laskuteta kesken vuoden. Asuinkiin-
teistön omistajalla on velvoite tiedottaa jäteyhtiötä omistus- ja laskutus-
osoitemuutoksista.

Tyhjillään olevan omakotitalon maksua voidaan käyttää silloin, kun oma-
kotitalossa on pysyvästi asumaton vähintään koko laskutusvuoden ajan.
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Asuin- ja lomahuoneistojen vuosimaksut määräytyvät seuraavasti:

LAPPEENRANTA
Asuntotyyppi Perusmaksu,

EKJH:n osuus
€ / vuosi
(alv 0 %)

Kunta-
lisä

€/vuosi
(alv 0 %)

Viranomais-
maksu
€/vuosi
(alv 0 %)

Vuosimaksut
yhteensä
€/vuosi

(alv 24 %)
Asuinhuoneisto
kerrostalossa 1)

12,387 2,840 1,805 21,120

Asuinhuoneisto
rivi- ja paritalossa 2)

13,936 2,840 1,805 23,040

Omakotitalo 14,710 2,840 1,805 24,000
Loma-asunto 10,962 1,893 1,805 18,178
Tyhjillään oleva
omakotitalo

10,962 1,893 1,805 18,178

IMATRA
Asuntotyyppi Perusmaksu,

EKJH:n osuus
€ / vuosi
(alv 0 %)

Kunta-
lisä

€/vuosi
(alv 0 %)

Viranomais-
maksu
€/vuosi
(alv 0 %)

Vuosimaksut
yhteensä
€/vuosi

(alv 24 %)
Asuinhuoneisto
kerrostalossa 1)

12,387 2,200 1,805 20,326

Asuinhuoneisto
rivi- ja paritalossa 2)

13,936 2,200 1,805 22,247

Omakotitalo 14,710 2,200 1,805 23,207
Loma-asunto 10,962 1,465 1,805 17,648
Tyhjillään oleva
omakotitalo

10,962 1,465 1,805 17,648

PARIKKALA
Asuntotyyppi Perusmaksu,

EKJH:n osuus
€ / vuosi
(alv 0 %)

Kuntalisä
€/vuosi
(alv 0 %)

Viranomais-
maksu
€/vuosi
(alv 0 %)

Vuosimaksut
yhteensä
€/vuosi

(alv 24 %)
Asuinhuoneisto
kerrostalossa 1)

12,387 2,002 1,805 20,081

Asuinhuoneisto
rivi- ja paritalossa 2)

13,936 2,002 1,805 22,001

Omakotitalo 14,710 2,002 1,805 22,961
Loma-asunto 10,962 2,002 1,805 18,314
Tyhjillään oleva
omakotitalo

10,962 2,002 1,805 18,314
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RAUTJÄRVI
Asuntotyyppi Perusmaksu,

EKJH:n osuus
€ / vuosi
(alv 0 %)

Kuntalisä
€/vuosi
(alv 0 %)

Viranomais-
maksu
€/vuosi
(alv 0 %)

Vuosimaksut
yhteensä
€/vuosi

(alv 24 %)
Asuinhuoneisto
kerrostalossa 1)

12,387 1,230 1,805 19,123

Asuinhuoneisto
rivi- ja paritalossa 2)

13,936 1,230 1,805 21,044

Omakotitalo 14,710 1,230 1,805 22,004
Loma-asunto 10,962 1,230 1,805 17,356
Tyhjillään oleva
omakotitalo

10,962 1,230 1,805 17,356

RUOKOLAHTI
Asuntotyyppi Perusmaksu,

EKJH:n osuus
€ / vuosi
(alv 0 %)

Kuntalisä
€/vuosi
(alv 0 %)

Viranomais-
maksu
€/vuosi
(alv 0 %)

Vuosimaksut
yhteensä
€/vuosi

(alv 24 %)
Asuinhuoneisto
kerrostalossa 1)

12,387 0,768 1,805 18,550

Asuinhuoneisto
rivi- ja paritalossa 2)

13,936 0,768 1,805 20,471

Omakotitalo 14,710 0,768 1,805 21,431
Loma-asunto 10,962 0,768 1,805 16,783
Tyhjillään oleva
omakotitalo

10,962 0,768 1,805 16,783

SAVITAIPALE
Asuntotyyppi Perusmaksu,

EKJH:n osuus
€ / vuosi
(alv 0 %)

Kuntalisä
€/vuosi
(alv 0 %)

Viranomais-
maksu
€/vuosi
(alv 0 %)

Vuosimaksut
yhteensä
€/vuosi

(alv 24 %)
Asuinhuoneisto
kerrostalossa 1)

12,387 2,040 1,805 20,128

Asuinhuoneisto
rivi- ja paritalossa 2)

13,936 2,040 1,805 22,048

Omakotitalo 14,710 2,040 1,805 23,008
Loma-asunto 10,962 1,480 1,805 17,666
Tyhjillään oleva
omakotitalo

10,962 1,480 1,805 17,666

LEMI
Asuntotyyppi Perusmaksu,

EKJH:n osuus
€ / vuosi
(alv 0 %)

Kuntalisä
€/vuosi
(alv 0 %)

Viranomais-
maksu
€/vuosi
(alv 0 %)

Vuosimaksut
yhteensä
€/vuosi

(alv 24 %)
Asuinhuoneisto
kerrostalossa 1)

12,387 2,040 1,805 20,128

Asuinhuoneisto
rivi- ja paritalossa 2)

13,936 2,040 1,805 22,048

Omakotitalo 14,710 2,040 1,805 23,008
Loma-asunto 10,962 1,480 1,805 17,666
Tyhjillään oleva
omakotitalo

10,962 1,480 1,805 17,666
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LUUMÄKI
Asuntotyyppi Perusmaksu,

EKJH:n osuus
€ / vuosi
(alv 0 %)

Kuntalisä
€/vuosi
(alv 0 %)

Viranomais-
maksu
€/vuosi
(alv 0 %)

Vuosimaksut
yhteensä
€/vuosi

(alv 24 %)
Asuinhuoneisto
kerrostalossa 1)

12,387 2,000 1,805 20,078

Asuinhuoneisto
rivi- ja paritalossa 2)

13,936 2,000 1,805 21,999

Omakotitalo 14,710 2,000 1,805 22,959
Loma-asunto 10,962 2,000 1,805 18,311
Tyhjillään oleva
omakotitalo

10,962 2,000 1,805 18,311

TAIPALSAARI
Asuntotyyppi Perusmaksu,

EKJH:n osuus
€ / vuosi
(alv 0 %)

Kuntalisä
€/vuosi
(alv 0 %)

Viranomais-
maksu
€/vuosi
(alv 0 %)

Vuosimaksut
yhteensä
€/vuosi

(alv 24 %)
Asuinhuoneisto
kerrostalossa 1)

12,387 - 1,805 17,598

Asuinhuoneisto
rivi- ja paritalossa 2)

13,936 - 1,805 19,519

Omakotitalo 14,710 - 1,805 20,479
Loma-asunto 10,962 - 1,805 15,831
Tyhjillään oleva
omakotitalo

10,962 - 1,805 15,831

1) Kerrostalohuoneistoihin luetaan myös luhtitalot, 10 - 32 huoneiston
pientalot ja 10 tai yli 10 huoneiston asuntolat

2) Rivi- ja paritalohuoneistoihin luetaan 2 – 9 huoneiston pientalot sekä
alle 10 huoneiston asuntolat

4 ASUINKIINTEISTÖJEN ALUEKERÄYSMAKSUT

9§ Aluekeräyspisteen käyttömaksut

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n osakaskunnista ne, joissa on runsaasti haja-
asutusalueita ja joissa asukastiheys on pieni, kunnan järjestämä jäte-
huolto toteutetaan haja-asutusalueiden osalta pääsääntöisesti alueke-
räyspisteiden kautta.

Aluekeräyspisteeseen voi viedä kohtuullisen määrän normaalissa asumi-
sessa syntyvää jätettä (max. 2 x 200 l säkki/viikko). Suuremmat ja muut
jäte-erät tulee toimittaa Hyödyksi-asemalle tai Kukkuroinmäen käsittely-
keskukseen.

Aluekeräyspisteiden väärinkäyttöä on ohjeiden vastaisen jätteen tuomi-
nen pisteelle. Aluekeräyspisteen väärinkäytöstä veloitetaan väärinkäyt-
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tömaksu (siivous-, jätteenkuljetus- ja käsittelymaksu), jolla katetaan ai-
heutuneita kustannuksia. Maksu laskutetaan aluekeräyspistettä väärin-
käyttäneeltä jätteen tuojalta.

Aluekeräyspisteen käyttöön oikeuttava maksu kerätään vuosittain yhtenä
eränä. Maksuvelvollinen on se, joka omistaa tai hallitsee asuinkiinteistöä
tai asuinhuoneistoa vuoden ensimmäisenä päivänä. Asuinkiinteistön
omistajalla on velvoite tiedottaa jäteyhtiötä omistus- ja laskutusosoite-
muutoksista.

Mikäli kiinteistö, joka kuuluu kunnan vastuulla olevan jätehuollon piiriin,
ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen omalla tai kimppa-
astialla, laskutetaan kiinteistöltä aluekeräyspistemaksu.

Tyhjillään olevan vakituisen asunnon maksua voidaan käyttää silloin, kun
asunnossa ei asuta pysyvästi asukkaan ollessa esimerkiksi laitoshoidossa.

Mikäli kiinteistön haltija vaihtaa kiinteistön jätehuoltoa kesken vuotta
aluekeräyspisteen käytöstä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, hyvi-
tetään loppuvuoden aluekeräyspistemaksu palvelun vaihtoa seuraavasta
kalenterikuukaudesta alkaen.

LAPPEENRANTA
Aluekeräyspistemaksu Aluekeräyspiste-

maksu
€ / vuosi
(alv 0 %)

Aluekeräyspiste-
maksu
€/vuosi

(alv 24 %)
Ympärivuotinen vakituinen
asunto

55,442 68,749

Ympäri vuoden käytettävä yh-
den hengen vakituinen asunto

38,848 48,172

Vapaa-ajan asunto 34,654 42,971
Tyhjillään oleva vakituinen
asunto

34,654 42,971

Väärinkäyttömaksu € / väärinkäyttö
(alv 0 %)

€ / väärinkäyttö
(alv 24 %)

Väärinkäyttö 120,968 150,000
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IMATRA
Aluekeräyspistemaksu Aluekeräys-

pistemaksu
€ / vuosi
(alv 0 %)

Aluekeräys-
pistemaksu

€/vuosi
(alv 24 %)

Ympärivuotinen vakituinen
asunto

57,083 70,782

Ympäri vuoden käytettävä yh-
den hengen vakituinen asunto

40,003 49,603

Vapaa-ajan asunto 35,679 44,242
Tyhjillään oleva vakituinen
asunto

35,679 44,242

Väärinkäyttömaksu € / väärinkäyttö
(alv 0 %)

€ / väärinkäyttö
(alv 24 %)

Väärinkäyttö 120,968 150,000

PARIKKALA, RAUTJÄRVI JA RUOKOLAHTI
Aluekeräyspistemaksu Aluekeräys-

pistemaksu
€ / vuosi
(alv 0 %)

Aluekeräys-
pistemaksu

€/vuosi
(alv 24 %)

Ympärivuotinen vakituinen
asunto

85,992 106,631

Ympäri vuoden käytettävä yh-
den hengen vakituinen asunto

61,436 76,181

Vapaa-ajan asunto 43,004 53,325
Tyhjillään oleva vakituinen
asunto

43,004 53,325

Väärinkäyttömaksu € / väärinkäyttö
(alv 0 %)

€ / väärinkäyttö
(alv 24 %)

Väärinkäyttö 120,968 150,000

SAVITAIPALE, LEMI JA LUUMÄKI
Aluekeräyspistemaksu Aluekeräys-

pistemaksu
€ / vuosi
(alv 0 %)

Aluekeräys-
pistemaksu

€/vuosi
(alv 24 %)

Ympärivuotinen vakituinen
asunto

57,083 70,782

Ympäri vuoden käytettävä yh-
den hengen vakituinen asunto

40,003 49,603

Vapaa-ajan asunto 35,679 44,242
Tyhjillään oleva vakituinen
asunto

35,679 44,242

Väärinkäyttömaksu € / väärinkäyttö
(alv 0 %)

€ / väärinkäyttö
(alv 24 %)

Väärinkäyttö 120,968 150,000
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TAIPALSAARI
Aluekeräyspistemaksu Aluekeräyspiste-

maksu
€ / vuosi
(alv 0 %)

Aluekeräys-
pistemaksu

€/vuosi
(alv 24 %)

Ympärivuotinen vakituinen
asunto

57,083 70,782

Ympäri vuoden käytettävä yh-
den hengen vakituinen asunto

40,003 49,603

Vapaa-ajan asunto 35,679 44,242
Tyhjillään oleva vakituinen
asunto

35,679 44,242

Väärinkäyttömaksu € / väärinkäyttö
(alv 0 %)

€ / väärinkäyttö
(alv 24 %)

Väärinkäyttö 120,968 150,000

5 KÄSITTELYMAKSUT

10§ Käsittelymaksutaksan yleiset perusteet

Käsittelymaksutaksaksi vahvistetaan energiahyötykäyttöön toimitetta-
van kuivajätteen sekä erityis- ja biojätteen käsittelymaksut, joita sovelle-
taan tähän taksaan. Muiden kuin kunnan vastuulla olevien jätteiden kä-
sittelymaksut vahvistaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.

Jätteenkäsittelymaksut peritään jätteen tuojalta lukuun ottamatta kun-
nan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetettavia jätteitä ja Etelä-Kar-
jalan Jätehuolto Oy:n sopimuskuljetuksia. Jätteenkäsittelymaksu voidaan
periä myös jätteen tuottajalta, mikäli jätteentuoja esittää jätteenhaltijan
allekirjoittaman siirtoasiakirjan tai mikäli jätteentuottaja on tehnyt Etelä-
Karjalan Jätehuolto Oy:n kanssa sopimuksen jätteenkäsittelystä.

Käsittelymaksut punnituille jätteille:

Jätelaji Käsittelymaksu
€/t, alv 0 %

Käsittelymaksu
€/t, alv 24 %

Hyödyntämiskelvoton kuivajäte, loppusijoi-
tukseen (sisältää 70 €/t jäteveroa)

162,401 201,377

Kierrätyskelvoton kuivajäte, energiahyöty-
käyttöön

142,401 176,577

Kompostoituva biojäte 85,600 106,144
Energiajäte 120,000 148,800
Lajiteltava rakennus- /purkujäte 150,000 186,000
Eristevilla (mineraalivillat) 60,000 74,400
Rakennusjätteen seula-alite jäteveroton 28,000 34,720
Rakennusjätteen seula-alite (jäteverollinen) 98,000 121,520
Pilaantuneet maat 9,500 – 71,500 11,780 – 88,660
Hienojakeisten mineraalien käsittelyyn so-
veltuvat jakeet

25,000 31,000

Teollisuusjäte 162,400 201,376
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Vastaanottomaksu Hyödyksi-asemilla peritään oheisen taulukon
mukaan:

Jätelaji Vastaanottohinta
€ alv 0 %

Vastaanottohinta
€ alv 24 %

Asumisen pienjäte-erä (max. 20 ltr) 1,613 2,00
Asumisen pienjäte-erä 200 l säkki
- rakennus- ja purkujäte, kuivajäte,

energiajäte

5,645 7,00

Asumisen pienjäte-erä enintään 2 m3

- rakennus- ja purkujäte, kuivajäte,
energiajäte

12,097 15,00/m3

Henkilöauton peräkärrykuorma yli 2 m3

- rakennus- ja purkujäte, kuivajäte,
energiajäte

20,161 25,00

Biojätepussi (max. 20 ltr) 1,613 2,00
Runko- ja joustinpatjat (kpl) 6,452 8,00
Huonekalut (esim. sohva, nojatuoli) kpl 9,677 12,00
Puutarhajätteet
- Traktorin peräkärryllinen tai kuorma-

auton lavallinen

28,226 35,00

Tynnyrin hävitysmaksu 200 l 28,226 35,00

6 JÄTEMAKSULASKUTUS

11§ Jätemaksujen maksuunpano

Jätemaksut määrätään ja toimeenpannaan kunnan toimivaltaisen viran-
omaisen hyväksymän maksuunpanoluettelon mukaisesti Etelä-Karjalan
Jätehuolto Oy:n tarkoituksenmukaiseksi katsomina laskutusjaksoina,
jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Jätemaksut suoritetaan
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle.

Jätemaksulaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset on toimitettava
maksuunpanopäätöksen tehneelle Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomai-
selle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Mikäli muuta ei toteennäy-
tetä, katsotaan lasku saaduksi 7 vuorokauden kuluttua sen lähettämi-
sestä.

Jätemaksu on suoritettava laskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta
huolimatta. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle mää-
rälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa korko-
lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on ulkoistanut maksumuistutus- ja perintä-
palvelun. Perintäkulut perustuvat lakiin. (Laki saatavien perinnästä
22.4.1999/513).
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7 MAHDOLLISET VERO- JA KORKOMAKSUT

12§ Arvonlisäverot

Tässä taksassa arvonlisävero on huomioitu 24 %:n mukaan. Mikäli arvon-
lisävero muuttuu, huomioidaan muutos sen voimaantulopäivästä lukien.

13§ Jätevero

Tässä taksassa loppusijoitettavien jätteiden käsittelymaksuissa huomi-
oitu jätevero on 70 €/t, mikäli se muuttuu tai viranomaisen toimesta mää-
rätään muu vastaava veroluonteinen maksu, huomioidaan niiden vaiku-
tus voimaantulopäivästä lukien

14§ Viivästyskorko

Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

Mikäli myöhästymiskoron määräytymisperusteita muutetaan, huomioi-
daan niiden vaikutukset voimaantulopäivästä lukien

8 TAKSAN VOIMAANTULO

15§ Voimaantulo

Jätetaksa astuu voimaan 1.1.2021. Samalla kumotaan Etelä-Karjalan Jäte-
huolto Oy:n toimialueen kunnissa nykyinen jätetaksa asianomaisen viran-
omaisen toimesta ja vahvistetaan tämä taksa.


