KUNNAN JÄRJESTÄMÄSTÄ JÄTEHUOLLOSTA PERITTÄVÄT VUOSIMAKSUT
Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan jätemaksutaksa
Hyväksytty jätelain 78 §:n ja 79 §:n nojalla
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Taksa voimaan 1.1.2018 alkaen

1§

Kuntien järjestämästä jätehuollosta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi peritään jätteen
haltijoilta kiinteistökohtaisia neliportaisia vuosimaksuja sen mukaan, mikä on kiinteistön oma
jätehuoltovarustus ja kuljetussopimustilanne. Biojäte ei kuulu vuosimaksun piiriin.

2§

JÄTEPISTEMAKSU (1. maksuluokka, koskee haja-asutusaluetta)
Aluekeräyspisteen käytöstä peritään jätepistemaksu niiltä haja-asutusalueen kiinteistöiltä, joilla ei
ole jätehuoltomääräysten mukaista jätteenkuljetussopimusta. Jätepistemaksu määräytyy
kiinteistön käyttötarkoituksen ja henkilömäärän mukaan:
1. Vakituisesti asutut taloudet, 1 asukas
63,21 € + ALV 15,18 € = 78,39 € / huoneisto (voimassaolevan alv-prosentin mukaan)
2. Vakituisesti asutut taloudet, 2 asukasta tai enemmän sekä vuokrakäytössä olevat vapaa-ajan
asunnot
86,60 € + ALV 20,78 € = 107,38 € / huoneisto (voimassaolevan alv-prosentin mukaan)
3. Vapaa-ajan asuntona käytetyt kiinteistöt henkilöluvusta riippumatta
58,76 € + ALV 14,10 € = 72,86 € / huoneisto (voimassaolevan alv-prosentin mukaan)
Edellä eritellyt maksut sisältävät hyötykäyttömaksun ja jätehuollon perusmaksun.
Jätepistemaksu oikeuttaa käyttämään aluekeräyspisteitä päivittäisjätteen osalta. Biojätettä
ei saa viedä aluekeräyspisteisiin.

3§

HYÖTYKÄYTTÖMAKSU (2. maksuluokka, koskee sekä haja-asutusaluetta että asemakaavaaluetta)
Hyötykäyttömaksu kattaa hyötyjätteiden keräilyn, hyötykäytön järjestämisen, vaarallisten jätteiden
vastaanoton, tiedotuksen, neuvonnan, jätehuollon kehittämisestä aiheutuvat kustannukset sekä
jätehuoltoviranomaisen kustannukset. Hyötykäyttömaksu peritään niiltä asuinkiinteistöiltä
huoneistokohtaisesti, joilla on kiinteistön haltijan järjestämä poltettavan jätteen ja biojätteen
erilliskeräys. Biojätteen keräyksen voi korvata kiinteistökohtaisella kompostoinnilla. Hyötyjätteet
(keräyskartonki, keräyspaperi, keräyslasi ja pienmetalli), joista ei ole kiinteistökohtaista sopimusta
toimitetaan hyötyjätepisteisiin. Energiajäte ei ole hyötyjätettä.

1. Vakituisesti asutut taloudet ja vuokrakäytössä olevat vapaa-ajan asunnot
28,20 € + ALV 6,77 € = 34,97 € /huoneisto (voimassaolevan alv-prosentin mukaan)
2. Vapaa-ajan asuntona käytetyt kiinteistöt
23,50 € + ALV 5,64 € = 29,14 € /huoneisto (voimassaolevan alv-prosentin mukaan)

Hyötyjätemaksu sisältää jätehuollon perusmaksun.
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4§

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSU (3. maksuluokka, koskee kaikkia asuinkiinteistöjä)
Perusmaksulla katetaan kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanoton järjestämisestä,
käsittelystä, tiedotuksesta, neuvonnasta ja jätehuollon kehittämisestä aiheutuvat kustannukset
sekä jätehuoltoviranomaisen kustannukset. Perusmaksu peritään toimialueella kaikilta
asuinkiinteistöiltä huoneistokohtaisesti, huolimatta kiinteistön omista jätehuoltojärjestelyistä.
Perusmaksu peritään myös käyttämättömiltä, mutta kuitenkin asumiskelpoisilta kiinteistöiltä.

1. Kaikki asuinkiinteistöt (vakituisesti asutut ja vapaa-ajan asunnot)
14,60 € + ALV 3,50 € = 18,10 € / huoneisto (voimassaolevan alv-prosentin mukaan)
Perusmaksu oikeuttaa viemään kotitalouden vaarallisia jätteitä jäteasemille.

5§

JÄTEHUOLTOON LIITTYMÄTTÖMÄN KIINTEISTÖN JÄTEMAKSU (4. maksuluokka, koskee
asemakaava-alueella olevia asuinkiinteistöjä, joilla ei ole sopimusta urakoitsijan kanssa)
1. Vakituisesti asutut asemakaava-alueen taloudet, joilla ei ole sopimusta jätteiden noudosta
urakoitsijan kanssa
155,87 € + ALV 37,41 € = 193,28 € / huoneisto (voimassaolevan alv-prosentin mukaan)
Edellä eritelty maksu sisältää hyötykäyttömaksun ja jätehuollon perusmaksun.
Jätehuoltoon liittymättömän kiinteistön jätemaksu oikeuttaa käyttämään
aluekeräyspisteitä päivittäisjätteen osalta. Biojätettä ei saa viedä aluekeräyspisteisiin.

6§

MAKSUJEN PERIMINEN
1. Maksut ovat vuosimaksuja ja ne peritään yhdessä erässä kerran vuodessa. Maksut ovat
kiinteistö/huoneistokohtaisia ja ne määrätään sille, joka omistaa kiinteistön 1. päivänä
tammikuuta laskutusvuonna.
2. Vakituisen asutuksen osalta maksu määräytyy kiinteistössä 1. päivänä tammikuuta
asuneiden henkilöiden lukumäärän perusteella.
3. Jätelain 83 §:n 1 momentin mukaisesti määrätään, että kohdissa 2, 3, 4 ja 5 määrätyt
jätehuollon vuosimaksut on suoritettava Jämsän Jätehuolto liikelaitokselle, joka järjestää
mainitut palvelut kaupungin/kunnan lukuun.
4. Asumiskelvottomiksi todetuilta kiinteistöiltä ei pykälissä 2, 3, 4 ja 5 esitettyjä maksuja peritä.
(rakennustarkastajan / terveystarkastajan antama todistus yms.)

7§

Liikelaitoksella on oikeus periä 100 €:n + ALV suuruista lisäjätemaksua lisättynä aiheutuneilla
kuluilla sellaiselta taholta tai henkilöltä, jonka on todisteellisesti voitu osoittaa käyttäneen
jätepisteitä oikeudettomasti tai väärin tuomalla niihin sinne kuulumatonta jätettä kuten rakennusja purkujätteitä, huonekaluja, suurikokoisia romuja, sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallisia
jätteitä, käymäläjätettä tai muuta lisäkustannuksia aiheuttavaa jätettä.

8§

Jätemaksujen määräämisessä, maksamisessa ja maksun maksamatta jättämisen seurauksissa
noudatetaan jätelain 9 luvun määräyksiä. Tämän taksan mukaiset maksut saadaan jätelain 145
§:n mukaisesti periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen
perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (706/2007) säädetään.

9§

Tämä jätemaksutaksa tulee voimaan Jämsän Jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitoksen
johtokunnan 22.11.2017 tekemällä päätöksellä (47 §) 1.1.2018 alkaen.

