JÄTEMAKSUTAKSA
1.8.2020 alkaen

KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

Nurmijärven kunta

Hyväksynyt jätelautakunta Kolmenkierto 11.6.2020, § 34

1§
Nurmijärven kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten sekä
valtioneuvoston ja ympäristöministeriön päätösten sekä jätelautakunta Kolmenkierron alueen
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. Lakisääteiset kunnille kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät biojätteen
kuljetusten osalta hoitaa Nurmijärven kunta. Kunnan kilpailuttama kuljetusyrittäjä hoitaa
jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan.

3§
Nurmijärven kunta perii kunnan järjestämästä jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä jätelaissa
tarkoitettua jätemaksua tämän taksan mukaisesti (jätelaki 646/2011 78 §). Jätemaksuja voidaan
kohtuullistaa jätelautakunnalle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella ottaen huomioon
erityisesti järjestetyn jätehuollon palvelutaso ja jätteen määrä. Mahdolliset jäteveron- ja
arvonlisäveronkorotukset lisätään sellaisenaan niiden jätteiden käsittelymaksuihin, joista
Nurmijärven kunta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan maksaa veroa.

4§
Tässä taksassa tarkoitetaan biojätteellä kokonaisuudessaan biologisesti anaerobisesti tai aerobisesti
hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä, joka soveltuu kompostointilaitoksen prosessiin.

5§
Jätteen haltijan (kiinteistön) on liityttävä kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen, jos
kiinteistöllä on jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräysten (JÄTELA 12.3.2020 § 16)
16 ja 17 §:n mukaisesti lajiteltava ja erilliskerättävä biojätettä.

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. astiapesuista sekä mahdollisesta astiavuokrasta, biojäteastian
suojasäkistä ja sen asentamisesta. Jätemaksu on arvonlisäverollista (24 %).

7§
Tämän taksan mukaiset biojäteastioiden tyhjennysmaksut ovat voimassa Nurmijärvellä. Kuljetus- ja
käsittelymaksut biojätteelle ovat:

Biojäte
Jäteastia enintään 140 l
Jäteastia yli 140, enintään
240 l
Nostoperusteiset, 800 l
Nostoperusteiset, 1300 l

Asiakkaan tilauksesta
Vuokra-astia €/astia/viikko
Suojasäkki €/kpl
Säkin asennus €/kpl

Kuljetus €
3,34

Käsittely €
2,43

Tyhjennyshinta
yhteensä €
(alv 0 %)
5,77

3,34

4,17

7,51

9,31

33,31
33,31

19,47
31,64

52,78
64,95

65,45
80,54

alv 0 %
0,23
0,4
0,4

Tyhjennyshinta
yhteensä €
(alv 24 %)
7,16

alv 24 %
0,29
0,50
0,50

8§
Tämä jätetaksa astuu voimaan 1.8.2020. Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä
koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa kumoaa voimaan tullessaan
jätehuoltoviranomaisen aiemmin vahvistamat jätetaksat. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi.

