JÄTEMAKSUTAKSA
KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

Riihimäen kaupunki

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt
29.11.2018 Voimaantulo 1.1.2019

I YLEISTÄ
1§
Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten sekä
valtioneuvoston ja ympäristöministeriön päätösten sekä jätelautakunta Kolmenkierron alueen yleisten jätehuoltomääräysten ja ympäristönsuojelumääräysten mukaan.

2§
Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto (jäljempänä jätelautakunta). Sopijakuntia ovat Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski.
Jätemaksuja voidaan kohtuullistaa jätelautakunnalle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella
ottaen huomioon erityisesti järjestetyn jätehuollon palvelutaso ja jätteen määrä.
Lakisääteiset kunnille kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien jäteyhtiö, Kiertokapula
Oy. Jäteyhtiö hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan. Jätemaksut on suoritettava jäteyhtiölle.

3§
Kiertokapula Oy perii Riihimäen kaupungin puolesta kaupungin järjestämästä jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä jätemaksua tämän taksan mukaisesti (jätelaki 646/2011 78 §).

4§
Tässä taksassa tarkoitetaan:
-

Yhdyskuntajätteellä yleisnimikkeenä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,
asuntolassa ja muussa asumisessa syntynyttä jätettä sekä muuta jätelain 646/2011 32 §
mukaan siihen rinnastettavaa jätettä, ei kuitenkaan sako- ja umpikaivolietettä, vaarallista jätettä eikä erityisjätettä.

-

Erilliskerättävällä hyötyjätteellä sellaista yhdyskuntajätettä, joka kunnan jätehuoltomääräyksissä on edellytetty kerättäväksi erikseen materiaalina hyödyntämistä varten.

-

Kuivajätteellä energiahyödyntämiseen soveltuvaa yhdyskuntajätettä, joka on lajiteltu siten,
että se ei sisällä erityisjätettä, vaarallista jätettä, biojätettä eikä merkittävässä määrin muuta
erilliskerättävää hyötyjätettä

-

Sekajätteellä energiahyödyntämiseen soveltuvaa yhdyskuntajätettä, jossa on mukana biojätettä, mutta se ei sisällä erityisjätettä, vaarallista jätettä eikä merkittävässä määrin muuta
erilliskerättävää hyötyjätettä.

-

Biojätteellä kokonaisuudessaan biologisesti anaerobisesti tai aerobisesti hajoavaa, kiinteää
ja myrkytöntä jätettä, joka soveltuu bioetanolilaitoksen prosessiin.
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5§
Jätteen haltijan (kiinteistön) on liityttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, jos kiinteistön
jätteenkuljetuksen järjestäminen jätelain 32 §:n mukaan kuuluu kunnan vastuulle. Kunnan vastuulle
kuuluu pääsääntöisesti asumisessa syntyvä jäte. Tämän taksan maksuja noudatetaan myös jätelain 33 §:n mukaisesti järjestetyssä jätehuollossa (kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto toissijaisesti).
6§
Kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteenkuljetuksen kunta on järjestänyt (jätelaki
646/2011 80 §), on velvollinen suorittamaan jätemaksun. Keräysvälinekohtainen jätemaksu koostuu kuljetus- ja jätteenkäsittelykustannuksista sisältäen jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon
toteutuksen kustannukset kuten
- tiedotuksen ja neuvonnan,
- hallinnon,
- jätteiden käsittelyn, kaatopaikan maisemoinnin ja jälkihoidon,
- jätehuollon kehittämisen ja varautumisen tuleviin investointeihin sekä
- kotitalouksien pienerien vaarallisen jätteen jätehuollon.
Lisäksi peritään lisämaksua mm. mahdollisesta astiavuokrasta, astiapesuista, yli 20 metrin peruutuksista haja-asutusalueella ja astian siirtämisestä yli 10 metrin matkan. Jätemaksu on arvonlisäverollista (24 %).
II KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS
7§
Jätemaksun määräämisen yleisinä perusteina ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Perusteina saadaan lisäksi ottaa huomioon jätteen keräys- ja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalueella,
vuokra-astian tai aluekeräyspisteen käyttö sekä kuljetusmatka kuljetettaessa jäte yksittäisenä kuljetuksena.
Mikäli keräilyväline sisältää oleellisissa määrin muuta kuin sinne tarkoitettua jätettä, jätemaksu
laskutetaan kaksinkertaisena tai peritään aiheutuvat erilliskustannukset.
Jätemaksu peritään kaikista astioista. Jos astia/astiat ovat tyhjät, peritään astioiden tyhjennyksestä
normaali jätetaksan mukainen maksu.
Kiinteistön ollessa käyttämättömänä vähintään neljä (4) viikkoa ja korkeintaan 6 kk voidaan kuljetukset keskeyttää määräajaksi ja jättää jätemaksu perimättä. Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä
keskeytyksestä on ilmoitettava Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun vähintään viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Kiinteistön vuokraamien jäteastioiden kuukausimaksu veloitetaan myös tilapäisen keskeytyksen ajalta. Minimiaika vuokra-astian tilaukselle on 1 vuosi. Yli kuuden (6) kuukauden keskeytys edellyttää poikkeamista jätehuoltomääräyksistä ja poikkeamista tulee hakea jätehuoltoviranomaiselta.
Keräysvälineiden tyhjennysrytmimuutos voidaan ottaa huomioon viikon kuluttua siitä, kun kiinteistön haltija on ilmoittanut muutoksesta Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun.
Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että jäteastioiden koko / määrä vastaavat kiinteistön jätekertymää. Lisäksi on huomioitava jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräysten mukaiset jätteiden keräysvälineiden pisimmät tyhjennysvälit kiinteistöä säännöllisesti käytettäessä.
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Jätemaksua ei peritä, jos keräilyväline on Kiertokapula Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä
johtuen jäänyt tyhjentämättä eli astiaa ei ole tyhjennetty sovittuna tai sitä seuraavana arkipäivänä.
Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun viipymättä.
Astialle voidaan tilata tällöin paikkaustyhjennys. Paikkaustyhjennyksestä laskutetaan kiinteistöltä
kaikkien astioiden osalta normaalin tyhjennyksen mukainen maksu.

-

keräilyväline on ollut liian painavaksi täytetty,
jätteiden lajittelussa ei ole noudatettu jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräyksiä,
kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie jäteastialle on kulkukelvoton, tai saattaa aiheuttaa
vauriota ajoneuvolle,
tyhjennyspaikalla tai sinne johtavalla tiellä on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennyksen estäviä kulkuesteitä tai irrallaan olevia eläimiä
jäteastiaa ei löydy kiinteistöltä
jäteastiaa ei jäätymisen tms. syyn vuoksi saada tavanomaisin toimenpitein tyhjennettyä
kiinteistöä tai jätteiden keräyspaikkaa ei löydy puutteellisten osoitemerkintöjen takia
kiinteistössä tai jätteiden keräyspaikassa on usean jätteentuottajan astioita, eikä astioiden
omistusta ole selkeästi merkitty
jäteastia on rikki
astia on lukittu jätehuoltomääräysten vastaisesti, tai
astia, toimintaympäristö/tyhjennyspaikka tai jokin muu seikka on jätehuoltomääräysten vastainen

Mikäli tyhjennys on jäänyt tekemättä kiinteistöllä vallinneiden olosuhteiden vuoksi, laskutetaan kiinteistöä kaikkien astioiden osalta niin kuin tyhjennys olisi tehty. Mikäli kiinteistöllä vallinneiden olosuhteiden vuoksi tyhjentämättä jääneelle astialle tilataan paikkaustyhjennys, laskutetaan siitä normaalin tyhjennyksen mukainen maksu. Mikäli jäteauto joutuu ylimääräisen tyhjennyksen vuoksi
tekemään huomattavan poikkeaman normaalilta ajoreitiltä (ajomatkan lisäys 4 km yhteen suuntaan) veloitetaan lisäksi lisämaksu pakkaavan jäteauton tuntikorvauksen mukaisesti toteutuneen
kulun mukaan (Liite 3, erilliset yksikköhinnat). Samoin jos jäteastioiden tyhjentäminen edellyttää
tavanomaista hankalampia työvaiheita ja jos jätteiden kuormaamiseen kiinteistöllä tarvittava aika
tämän vuoksi pitenee, veloitetaan lisämaksu pakkaavan jäteauton tuntikorvauksen mukaisesti toteutuneen kulun mukaan.
Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa laittaa jätettä enintään
-

alle 120 litran astiat: 20 kg
120 – 240 litran astiat: 40 kg
241 – 660 litran astiat: 60 kg

Muiden astiatyyppien paino voi olla korkeintaan 100 kg / kuutio.
Arkipyhäviikoilla tyhjennys voidaan tehdä sovitusta päivästä poiketen. Viikoilla, joilla on yksi arkipyhäpäivä, tyhjennys voidaan tehdä + / - yksi päivä sovitusta poiketen. Viikoilla, joilla on kaksi tai
useampia arkipyhäpäiviä, tyhjennys voidaan tehdä + / - kaksi päivää sovitusta poiketen. Arkipyhien
aiheuttamat tyhjennyspäivämuutokset eivät poista lisäjätteiden maksuvelvoitetta.
Mikäli keräilyväline sijaitsee lukollisessa jätekatoksessa, tulee kiinteistön omistajan tai muun vastuuhenkilön (isännöitsijä) luovuttaa jätekatoksen avain Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun viimeistään kaksi päivää ennen tyhjennysten alkamista tai tyhjennysurakoitsijan vaihtumista.
Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat käyttää myös yhteistä jäteastiaa. Yhteisastian käytöstä on
tehtävä kirjallinen, kaikkien osapuolten yhteystiedot sisältävä ilmoitus Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun. Yhteisastialle nimetään yhteyshenkilö, joka vastaa astian / astioiden kunnossapidosta ja
pesuista.
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8§
Jätemaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta liitteen 1 mukainen. Sekajätteen aluekeräyspisteitä käyttävät kiinteistöt maksavat jätemaksua liitteen 1 mukaisesti. Liitteessä 2 on erilliset
yksikköhinnat.
Seka-/kuivajäteastiat voi liittää ns. pesurinkiin, jolloin astiat pestään automaattisesti kerran vuodessa. Pesurinkiin liittymisestä ja irtisanoutumisesta on ilmoitettava Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun. Biojätteen keräysvälineet pestään veloituksetta kahdesti vuodessa.
Niistä keräilyvälineistä, joista jätteen paino punnitaan erikseen, peritään käsittelymaksuosuus jätteen todellisen painon ja kyseisen jätelaadun käsittelymaksun mukaisena.
Jäteastian siirtomatkasta peritään lisämaksu, jos jäteastia on sijoitettu yli 10 metrin päähän siitä,
mihin jäteauto esteettä pääsee. Tällöin peritään kultakin sen ylittävältä 5 metriltä lisämaksu liitteenä 3 olevien yksikköhintojen mukaisesti. Jäteautoa ei ajeta asemakaava-alueella yksittäisen pientalokiinteistön (omakoti- tai paritalo) tontille.
Jäteauton peruutusmatkasta peritään lisämaksu, jos tyhjennyspaikalla ei ole jäteautolle kääntömahdollisuutta ja jäteauto joutuu peruuttamaan haja-asutusalueella yli 20 metrin matkan päästäkseen riittävän lähelle jäteastiaa. Tällöin veloitetaan jokaiselta alkavalta 20 metriltä peruutuslisä liitteenä 3 olevien yksikköhintojen mukaisesti.
Jos pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävän keräilyvälineen vierestä niitä tyhjennettäessä kuljetetaan lisäjätteitä, peritään jätteistä jätetaksan mukainen lisämaksu mahdollisine siirtolisineen. Myös
keräilyvälineen vieressä olevat jätteet on mahdollisuuksien mukaan pakattava ja ne saavat enimmillään painaa 15 kg/kpl tai pakkaus. Jäte on merkittävä poisvietäväksi. Biojätettä ei saa sijoittaa
jäteastian ulkopuolelle. Lisäjätteiden on oltava helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia
jätehuoltomääräysten mukaisia jätteitä. Lisäjätteestä laskutetaan myös silloin, kun keräysväline on
pakattu niin täyteen, että kansi tästä syystä jää selvästi auki. Yli 2 m3:n lisäjäte-eriä ei oteta kuormaan ilman erillistilausta. Tyhjennysvälineen viereen jätetyt joulukuuset kerätään ilmaiseksi tammihelmikuun aikana. Vaihtolavakalustolla suoritettavien tyhjennysten yhteydessä ei kuljeteta lisäjätteitä.
III JÄTEMAKSULASKUTUS
9§
Jätelaskutuksen hoitaa Riihimäen kaupungin toimeksiannosta Kiertokapula Oy. Normaali laskutusväli on 3 kuukautta. Asunto-osakeyhtiöt ja muut suurkertymäkohteet laskutetaan yhden kuukauden
välein, mikäli kuukausilaskun suuruus on yli 50 € (alv 0 %). Mikäli asiakkaalta vuosittain laskutettava summa on alle 30 € (alv 0 %), suoritetaan jätelaskutus kerran vuodessa. Sekajätteen aluekeräyspisteitä käyttävillä kiinteistöillä laskutusväli on 1 vuosi. Mahdolliset ylisuoritukset huomioidaan
seuraavalla laskulla, ellei asiakas erikseen pyydä palautusta aikaisemmin.
Yhteisastian jätemaksut voidaan suorittaa joko jäteastialle nimetyn yhteyshenkilön kautta tai siten,
että jokaiselle yhteisastian käyttäjälle lähetetään oma lasku.
Jätemaksu on suoritettava laskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan.
Laskun sisältöä (jäteastiatyhjennykset) koskevat tiedustelut tehdään Kiertokapulaan. Laskun maksamista koskevat tiedustelut tehdään RopoCapitalille.
RopoCapital lähettää yhden maksukehotuksen, jonka jälkeen avoimet saatavat siirretään sähköiseen prosessiin perintäyhtiön hoidettavaksi. Perintätoimisto lähettää vapaaehtoisen perinnän aikana asiakkaalle kaksi maksuvaatimusta. Tämän jälkeen edelleen avoimena olevat saatavat siirre-
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tään sähköisesti jätehuoltoviranomaiselle hyväksyttäväksi ja sieltä edelleen ulosottoviranomaiselle
ulosottoprosessiin jätelain 646/2011 145 § mukaisesti. Vapaaehtoisen perinnän ja ulosoton aikana
asiakaspalvelusta vastaa perintäyhtiö, joka myös perii maksuvaatimuksesta omat kulunsa.
Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta jätehuoltoviranomaiselle osoitettu muistutus. Muistutus toimitetaan kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle osoitteella
”Hämeenlinnan kaupunki, jätelautakunta Kolmenkierto, PL 84, 13101 Hämeenlinna” tai sähköpostitse osoitteella jatelautakunta@hameenlinna.fi. Kiertokapula Oy antaa tarvittaessa muistutuksesta
lausunnon jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen käsittelee muistutuksen ja yhtiön lausunnon sekä antaa muistutuksesta päätöksen. Jätemaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa
tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta
huolimatta.
IV TAKSAMUUTOKSET
10 §
Tässä taksassa arvonlisävero on huomioitu 24 %:n mukaan ja jätevero 70 € (alv 0 %) tonnilta. Mikäli näihin tulee muutoksia tai käyttöön otetaan muu vastaava maksu, huomioidaan niiden vaikutus
voimaantulopäivästä lukien.
Mikäli myöhästymiskoron määräytymisperusteita muutetaan, huomioidaan sen vaikutus voimaantulopäivästä lukien.
V YHTEYSTIEDOT
11 §
Kiertokapula Oy, asiakaspalvelu puh. 075 753 0010
RopoCapital, puh. 09 4246 1307
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TAKSAN LIITE 1, RIIHIMÄKI
JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2019 ALKAEN
Yhteensä
€, ilman alv

Yhteensä
€, sis. alv 24 %

seka/jäteastia enintään 140 l
seka/kuivajäteastia > 140 - 240 l
seka/kuivajäteastia > 240 - 360 l
seka/kuivajäteastia > 360 - 660 l

4,04
4,94
6,34
8,25

5,01
6,13
7,86
10,23

molok syväkeräyssäiliö enintään 3 m 3*
molok syväkeräyssäiliö > 3 m3 - 5 m3*

50,07
75,84

62,09
94,04

4,89

6,06

3,88
4,75
24,41
26,64

4,81
5,89
30,27
33,03

Astia-/säiliötyyppi
Seka-/kuivajäte

Irtojäte
astian vierellä oleva jäte, ≤ 0,2 m3
Biojäte
biojäteastia enintään 140 l
biojäteastia > 140 - 240 l
molok syväkeräyssäiliö enintään 800 l*
molok syväkeräyssäiliö > 800 - 1 300 l*

Sekajätteen aluekeräyspisteitä käyttävät
Yhteensä € / vuosi,
Yhteensä
kiinteistöt
ilman alv
€, sis. alv 24 %
Asuinkiinteistö 1-2 henk.
71,22
88,31
Asuinkiinteistö 1-2 henk., biojäte kompostoidaan
48,25
59,83
Asuinkiinteistö => 3 henk.
104,99
130,19
Asuinkiinteistö => 3 henk., biojäte kompostoidaan
84,40
104,66
Vapaa-ajan asunto
43,32
53,72
* HUOM, syväkeräyksen osalta kiinteä astiahinta on voimassa vain 1.1.-28.2.2019 ja 1.3.2019
alkaen syväkeräysastiat veloitetaan liitteen 2 ja toteutuneiden astiapainojen mukaisesti.

TAKSAN LIITE 2, Riihimäki

JÄTEMAKSUTAKSA, TODELLISEN PAINON MUKAAN LASKUTETTAVAT*

Astia-/säiliötyyppi

Kuljetusmaksu €, Perusmaksu €, 1) Jätteenkäsittelymaksu
alv 0%
alv 0 %
€, alv 0 %

Yhteensä
€, alv 0 %

Yhteensä
€, alv 24 %

13,30 +
jätteenkäsittelymaksu

16,49 +
jätteenkäsittelymaksu

13,30 +
jätteenkäsittelymaksu

16,49 +
jätteenkäsittelymaksu

Seka-/kuivajäte

149,80 €/tonni
≤ 3 m3:n syväkeräyssäiliö*

12,20

1,10
149,80 €/tonni

syväkeräyssäiliö > 3 m3 - 5 m3*

12,20

1,10

68,00

13,00

149,80 €/tonni

81,00 € +
jätteenkäsittelymaksu

100,44 +
jätteenkäsittelymaksu

13,00

1,10

115,88 €/tonni

14,10 +
jätteenkäsittelymaksu

17,48 +
jätteenkäsittelymaksu

puristinsäiliö < 20 m3
Biojäte

syväkeräyssäiliö ≤ 1300 l*

1) Jätteenkäsittelymaksu laskutetaan todellisen punnitun painon mukaan
* syväkeräyksen osalta painon mukaan laskutettavien astioiden urakka alkaa 1.3.2019, jolloin myös näitä koskeva
taksa astuu voimaan. Puristinsäiliöiden taksa on voimassa 1.1.2019 alkaen

TAKSAN LIITE 3, RIIHIMÄKI
ERILLISET YKSIKKÖHINNAT 1.1.2019 ALKAEN
Seka-/kuivajäteastiat
seka/jäteastia enintään 140 l
seka/kuivajäteastia > 140 - 240 l
seka/kuivajäteastia > 240 - 360 l
seka/kuivajäteastia > 360 - 660 l
syväkeräyssäiliö 3 - 5 m3
Biojäteastiat
biojäteastia enintään 140 l
biojäteastia > 140 - 240 l
syväkeräyssäiliö enintään 800 l
syväkeräyssäiliö > 800 - 1 300 l

Jäteastian vuokra, €/kk
(alv 0 %)
(alv 24 %)
1,81
2,24
1,81
2,24
2,69
3,34
4,38
5,43
-

Jäteastian pesu, €
(alv 0 %)
(alv 24 %)
5,94
7,37
5,94
7,37
5,94
7,37
5,94
7,37
40,00
49,60

Jäteastian vuokra, €/kk
(alv 0 %)
(alv 24 %)
1,81
2,24
1,81
2,24
-

Jäteastian pesu, € *
(alv 0 %)
(alv 24 %)
-

* biojäteastioiden pesu 2 kertaa vuodessa sisältyy tyhjennyshintoihin

Muita yksikköhintoja

astian siirtomaksu yli 10 m etäisyydelle,
lisäm. / alkava 5 m
peruutuslisä yli 20 m matkalle,
lisämaksu / alkava 20 m
(koskee vain haja-asutualuetta)
bioastian suojasäkki
(sis. asennus)
Erityiset jäteautotyöt
auton tuntikorvaus, € / tunti

Hinta
(jäteastiat ≤ 660 l)
(alv 0 %)
(alv 24 %)
0,48

0,60

0,98

1,22

0,75

0,93

72,00

89,28

