
HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

Dnro HML/4465/11.01.06.01.00/2020

Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksa 2021

JÄTELA 3.12.20 § 60
Valmistelija: jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni p. 050 308 9345, jäte-
huoltosuunnittelija Martta Kantele p. 050 464 3003

Jätelain (646/2011) luvussa 9 säädetään jätehuollon maksuista. Jätelain 
mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jol-
la katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Kunnassa
on oltava voimassa oleva jätetaksa, jotta julkisoikeudellista jätemaksua voi-
daan periä.  

Kiertokapula Oy on toimittanut jätelautakunnalle esityksen jätemaksutak-
sasta vuodelle 2021 perusteluineen. Taksaehdotus ei koske kaikelta osin 
Janakkalan ja Nurmijärven kuntia, joissa ei ole Kiertokapulan järjestämää 
kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta.

Tärkeimmät muutokset 

Kiertokapula korottaa yhdyskuntajätteen/sekajätteen vastaanottohintaa 
156,80 €/tonni -> 159,80 €/tonni (alv. 0 %). Yhdyskuntajätteen hinnanmuu-
toksen taustalla on vastaanottohintojen korotus 1.1.2021 (1,9 %). Kiertoka-
pula Oy:n hallintokulut eivät muutu, koska julkisten menojen hintaindeksi ei
ole noussut.  

Kiertokapula Oy esittää palvelutason noston aiheuttamiin muutoksiin (in-
vestoinnit ja kehittäminen) varautumiseksi taksaan muutosta, jossa kaikkiin
seka- ja kuivajätteen sekä biojätteen tyhjennyksiin esitetään 0,40 euron in-
vestointiosaa.  

Kierrätyksen lisääntymisen ja jätehuoltomääräysten tyhjennysvälimuutos-
ten myötä seka- ja kuivajäteastiat tyhjennetään keskimäärin noin 1,6 % 
täydempänä kuin vuosi sitten. Muutoksen takia jätteenkäsittelyn maksun 
laskennassa käytettävää jätemäärän arviota on päivitetty 63 kg/m3 -> 64 
kg/m3 (muutoksen kustannusvaikutus astiatyhjennysten jätteenkäsittely-
osaan 1,6 %). 

Biojätteen käsittelykuluista 80 % subventoidaan seka- ja kuivajätteen tyh-
jennyksien hinnoissa. Muutokset tyhjennysten määrissä jätehuoltomää-
räysten muutosten myötä ovat aiheuttaneet sen, että biojätteen subven-
toinnin laskelmaa on ollut tarpeen päivittää vastaamaan muutosta. Sub-
ventoinnin muutoksen vaikutus astiatyhjennysten jätteenkäsittelyosaan on 
noin 0,3 %. 

Hyvinkään kaupungin jätekuljetukset on kilpailutettu ja uusi urakka alkaa 
1.5.2021. Muuttuvat hinnat on huomioitu Hyvinkään tyhjennyshintojen kul-
jetusosassa. Uudessa urakassa bioastioiden pesut kahdesti vuodessa ja 
seka- ja kuivajäteastioiden pesut kerran vuodessa sisältyvät tyhjennyshin-
toihin (jätehuoltomääräysten mukaisesti).  

Hämeenlinnan ja Hattulan alueen tyhjennysmäärät alueittain ovat tarkentu-
neet urakan ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluessa ja koko 
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Hämeenlinnan ja Hattulan alueen yhteiset kuljetusmaksut on päivitetty vas-
taamaan tilannetta.   

Jätehuoltomääräysten mukainen muovinkeräys alkaa vuoden 2021 aikana,
ja taksassa on mukana jätemaksut muovinkeräysastioille.  

Etukuormaussäiliöiden tyhjennykset tulevat uutena Keravan, Riihimäen ja 
Tuusulan taksaan. Jätepuristimien tyhjennykset tulevat uutena Hausjärven 
ja Tuusulan taksaan.    

Muiden jo aikaisemmin alkaneiden kuljetusurakoiden hinnat eivät muutu 
vuodelle 2021, koska kuljetusten hintoihin vaikuttava pakkaavien jäteauto-
jen kustannusindeksi ei ole noussut. 

Uusia maksuja taksassa ovat muun muassa jäteastioiden hävitysmaksu ja 
lähikeräyspistemaksu.  

Jätteenkäsittelyalueiden hintoihin esitetään seuraavia muutoksia: punnitus-
maksua korotetaan nykyisestä 15,00 € -> 17,00 € (alv. 0 %). Kyllästetty 
puu muuttuu maksulliseksi myös kotitalouksille, jotta pystytään kattamaan 
sen vastaanotosta ja käsittelystä aiheutuvat kulut. Sammuttimien ja retki-
keittimien vastaanoton hinnoittelumallia muutetaan siten, että maksu veloi-
tetaan jatkossa niiden koon mukaan. Muutoksella saavutetaan oikeuden-
mukaisempi hinnoittelu, sillä yleensä kotitalouksista toimitetaan vastaanot-
toon pienempiä sammuttimia ja yrityksiltä isompia, teollisia sammuttimia. 
Rakennusjätteet luokitellaan vastaanotossa jatkossa kolmeen luokkaan, 
jotka hinnoitellaan erikseen.  

Vaikuttamismahdollisuuden varaaminen  

Ennen jätetaksan hyväksymistä viranomaisen on varattava hallintolain 41 
§:n mukaisesti kaikille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaiku-
tus, mahdollisuus saada tietoa ja lausua mielipiteensä asiasta. Jätelauta-
kunta pyysi mielipiteet taksasta kirjallisesti 23.11.2020 mennessä. 

Jätemaksutaksaluonnos asetettiin julkisesti nähtäville 2.11.-23.11.2020. 
Taksaluonnos oli nähtävillä toimialueen kuntien verkkosivuilla sekä jätelau-
takunta Kolmenkierron verkkosivuilla. Lisäksi taksaluonnoksesta pyydettiin 
lausunnot toimialueen kunnilta 23.11.2020 mennessä. 

Saapuneet lausunnot 

Lausuntonsa jätetaksaluonnoksesta antoivat seuraavat kunnat: 

- Hattulan kunta 
- Hausjärven kunta 
- Hyvinkään kaupunki 
- Hämeenlinnan kaupunki 
- Järvenpään kaupunki 
- Lopen kunta 
- Mäntsälän kunta 
- Nurmijärven kunta 
- Tuusulan kunta 
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Hattulan, Hausjärven, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Mäntsälän sekä Nurmi-
järven lausunnoissa todetaan, ettei jätetaksaan ole huomautettavaa. 

Järvenpään kaupunki näkee hyvänä, että tuleviin investointeihin varaudu-
taan ennakolta jäteastioiden tyhjennysmaksuissa. Järvenpää myös koros-
taa valistuksen ja tiedottamisen merkitystä resurssiviisaan kulutuksen ja 
kierrättämisen suhteen. Raportointi edellä mainituista asioista osakaskun-
nille on oleellista. Lisäksi Järvenpää mainitsee tavoitteena olevan, että tu-
levaisuudessa biojätteen kerääminen on luonnollinen toimintatapa joka ta-
loudessa. Tavoitteena tulisi olla myös muovinkeräyksen aloittaminen niis-
säkin kohteissa, joissa se ei pakollista. 

Järvenpään lausunnossa jäteastioiden hävitys nähdään tarpeellisena lisä-
palveluna. Käytettyjen astioiden kierrätysmahdollisuus olisi hyvä selvittää. 
Lähikeräyspisteiden toimivuudesta on syytä kerätä kokemusta myös Kol-
menkierron toimialueen ulkopuolelta sekä tehdä tiivistä yhteistyötä (kaavoi-
tus- asukkaat- infran rakentaminen- kunnossapito- viranomaiset) alueita 
suunniteltaessa. 

Kiertokapula Oy on koonnut ohjeistusta lähikeräyspisteiden suunnittelun 
tueksi. Ohjeistusta kehitetään jatkuvasti.  

Jätteenkäsittelyalueiden maksuista Järvenpään lausunnossa mainitaan, 
että muutoksen riski on, että kestopuuta ei toimiteta hävitettäväksi oikealla 
tavalla. Lisäksi lausunnossa kehotetaan tutkimaan sammuttimien kierrättä-
mismahdollisuus. 

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvaan jätehuoltoon (koskee pääosin 
elinkeinoelämän jätehuoltopalveluja) liittyen lausunnossa mainitaan, että 
jäteastioiden pesujen tulisi kuulua kiinteänä osana palveluun. 

Jätelautakunta toteaa, että koska jäteastian pesu kerran vuodessa on jäte-
huoltomääräysten mukaista, on Kiertokapula Oy:n kanssa keskusteltu, että
jatkossa pesut kuuluisivat astiatyhjennyspalveluun myös muilla kuin biojä-
teastioilla. Palvelu on mahdollista ottaa käyttöön kuljetusurakan kilpailutuk-
sen yhteydessä.

Lopen kunta toteaa, että maaseutumaisilla kunnilla ja kaupunkien maa-
seutumaisilla alueilla tulee olla yhdenvertainen kohtelu ja jätemaksutaksat. 

Jätelautakunta toteaa, että jätetaksan tavoitteena on maksujen mahdolli-
simman tasapuolinen jakautuminen maksuvelvollisten kesken. Jäteastian 
tyhjennysmaksu koostuu käsittelyosasta ja kuljetusosasta. Kuljetusosa pe-
rustuu kilpailutuksen urakkahintaan. Toistaiseksi kuljetusurakat on kilpailu-
tettu kuntarajojen mukaisesti (pois lukien Hämeenlinna ja Hattula), joten 
tyhjennysmaksu on samansuuruinen kunkin kunnan alueella. 

Lopen lausunnon mukaan haja-asutusalueiden kiinteistöille ei tule kohdis-
taa biojätteen kompensaatiota.  

Jätelautakunta toteaa, että biojätteen määrän vähentäminen sekajätteen 
joukosta on ympäristön kannalta erittäin tärkeä tavoite. Tavoitteeseen pyri-
tään pitämällä erilliskerätyn biojätteen tyhjennyshinta edullisena subventoi-
malla sitä sekajätemaksuilla.  
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Tällä hetkellä biojätteen erilliskeräysvelvoite koskee taaja-asutusalueiden 
kiinteistöjä, joilla on viisi tai enemmän asuinhuoneistoja. Biojätteen erillis-
keräyksen vaihtoehtona on kotikompostointi. Kotikompostointi on mahdol-
lista niin taaja- kuin haja-asutusalueella. Mikäli sekajäteastiaan ei laiteta 
biojätettä, puhutaan kuivajäteastiasta, jonka tyhjennysväli voidaan tarvit-
taessa pidentää jätehuoltomääräysten mukaisesti kahdeksaan viikkoon. Pi-
dennetty tyhjennysväli pienentää asukkaan jätemaksulaskua. Näin ollen ei 
ole perusteltua jättää haja-asutusaluetta subventoinnin ulkopuolelle.  

Lopen lausunnossa esitetään, että jäteauton peruutusmaksusta tulee luo-
pua. Jätelautakunta toteaa, että peruutusmaksut ohjaavat noudattamaan 
jätehuoltomääräysten pykälää 28, jonka mukaan jäteauton tulee päästä 
esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. 
Jäteastia tulisi sijoittaa kiinteistölle mahdollisuuksien mukaan siten, ettei jä-
teauton tarvitse peruuttaa. Peruutusmaksulla katetaan jäteastian tyhjen-
nyksestä aiheutuva lisäkustannus, joka syntyy, kun jäteauto peruuttaa ja 
työ hidastuu. Peruuttaminen aiheuttaa myös turvallisuusriskin.  

Lisäksi Lopen kunta korostaa, että Kiertokapulan tehtävänä ja tavoitteena 
ei ole tuottaa voittoa, mutta mikäli syntyy ylijäämää, se tulee suunnata jäte-
huollon kehittämiseen tai maksujen alentamiseen. 

Jätelautakunta toteaa, että jätelain (646/2011) 78 §:n nojalla jätemaksuilla 
saa kerätä enintään kohtuullisen tuoton pääomalle. Kiertokapula Oy:n ja 
kuntien välisen osakassopimuksen mukaan yhtiö ei jaa osinkoa, eikä se ta-
voittele taloudellista ylijäämää, ellei valmistautuminen suunnitteilla oleviin 
investointeihin taikka lakisääteisiin jälkihoitoihin ja muihin velvoitteisiin sitä 
edellytä.

Tuusulan kunta vastustaa lausunnossaan taksaesityksen korotuksia sekä 
käsitellystä puusta perittävän maksun käyttöönottoa kotitalouksilta. Lau-
sunnon mukaan taksan korotukset johtavat vähän jätettä tuottavien kustan-
nusten nousuun ja alentavat suhteellisesti paljon jätettä tuottavien kustan-
nuksia. Taksan korotusten nähdään olevan ristiriidassa jätteen määrän vä-
hentämisen ja kierrätyksen edistämisen tavoitteiden kanssa. 

Kiertokapula toteaa vastineessaan, että vuosi sitten isojen jäteastioiden 
tyhjennyshinnat nousivat selvästi enemmän kuin pienempien. Tämä koh-
distui pääosin taloyhtiöihin. Nyt mennään tasakorotuksella, joka varmasti 
kohdistuu enemmän pienkiinteistöihin, joiden myös toivotaan lisäävän jät-
teiden lajittelua. Taloyhtiöissä seka-/kuivajäteastioiden tyhjennykset ovat 
vähentyneet selvästi kahden viime vuoden aikana lajittelun lisääntyessä, 
mutta pienkiinteistöjen tyhjennyksissä muutosta ei ole tapahtunut. Nyt kus-
tannusten nousu kohdistuu enemmän pienkiinteistöihin. Tämän toivotaan 
kannustavan parempaan lajitteluun ja siten myös tyhjennysten harvenemi-
seen. Myös Kiertokapulan perimä hallinnointikustannus on aina ollut sama 
astiakoosta riippumatta. Tämä on perustunut siihen, että astiakoosta riip-
pumatta yhdestä asiakkaasta syntyvä hallinnoinnin kustannus on suunnil-
leen sama. Kiertokapula kannustaa asiakkaita valitsemaan astiakoon siten,
että tyhjennysväli on mahdollisimman pitkä, määräysten mukainen ja astia-
koko valitaan siten, että jätteet aina mahtuvat astiaan. Sekajäteastioiden 
tyhjennyshinnan nouseminen kannustaa aina lajittelemaan, mikä tässäkin 
on tarkoitus. Mahdollisimman pitkät tyhjennysvälit puolestaan edistävät jä-
tehuollon päästöjen vähenemistä. 
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Kotitalouksilta vastaanotettavan kyllästetyn puun käsittelykustannukset 
(käsittelijä: Demolite Oy) nousevat huomattavasti vuodelle 2021 ja esitetyil-
lä vastaanottomaksuilla katetaan kyllästetyn puun vastaanotosta ja käsitte-
lystä aiheutuvat kustannukset. Vuodesta 2022 lähtien kotitalouksien kylläs-
tetyn puun vastaanotto- ja käsittelykustannukset katetaan perusmaksutuo-
toilla. 

Lisäksi Tuusulan kunta vastustaa investointiosan 0,4 € lisäämistä jäteas-
tioiden tyhjennyshintoihin, koska palvelutason muutoksesta aiheutuvat in-
vestoinnit tulee kattaa 2022 käyttöönotettavalla perusmaksulla. 

Jätelautakunta toteaa, että kaikki jätehuollon kulut, mukaan lukien inves-
toinnit, tulee jätelain mukaan kattaa jätemaksulla. Osa jätemaksusta voi-
daan periä erillisenä perusmaksuna. Jätehuollon palvelutasoa nostaviin in-
vestointeihin on syytä varautua. Investointiosan lisääminen astiatyhjennys-
maksuun ei tarkoita sitä, että perusmaksulla katettavat palvelut tulisi ottaa 
käyttöön jo 1.1.2021 tämän taksan tullessa voimaan. 

Kiertokapula Oy puolestaan toteaa, että yhtiöllä on suuri investointivelka ja 
uusi, viranomaisen vahvistama palvelutaso vaatii paljon uutta rakentamista
ja toiminnan kehittämistä. Tähän asti jäteastioiden tyhjennyksissä oleva 
hallinnointiosuus on kattanut urakoiden ja niihin vain läheisesti liittyvien toi-
mien kustannukset, eikä urakoilla ole kerätty muuten tuottoa. Nämä tulevat
investoinnit palvelevat juuri samoja asiakkaita, joiden kiinteistökohtaista jä-
tehuoltoa urakoissa hoidetaan. Kun perusmaksu vuonna 2022 otetaan 
käyttöön, sillä kustannetaan jatkossa palvelutasoinvestointien aiheuttamat 
kulut. Jotta palvelutason nostaminen saadaan aloitettua mahdollisimman 
pian, syntyy investointikustannuksia huomattavasti jo vuonna 2021. Esim. 
uusien jäteasemien perustaminen kestää useita vuosia ja se on syytä aloit-
taa heti.  

Toinen merkittävä syy tyhjennysten yhteyteen tulevasta kustannuserästä 
on se, että sekajätteen kokonaismäärä vähenee koko ajan ja tyhjennysten 
määrä myös vähenee lajittelun lisääntyessä. Se on todella hyvä asia, mut-
ta sekajätteen hintaan sisällytetty kaiken yleisen ja alueellisen toiminnan 
sekä kehittämisen osuus myös vähenee, vaikka toiminnan kustannukset 
eivät kokonaisuutena vähene ja kehittämisen tarve vain lisääntyy. Samoin 
vähenee tyhjennyksistä saatava hallinnointimaksun kertymä, vaikka hallin-
nointikulut eivät vähene – asiakasmäärä säilyy ja hallinnointikulut eivät vä-
hene. 

Tuusulan kunta esittää, että taksaesitys valmistellaan uudestaan ja lähete-
tään uudelle lausuntokierrokselle. 

Jätelautakunta toteaa, että lausunnossa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, 
joiden perusteella taksa olisi syytä valmistella uudelleen.    

Tuusulan kunta toivoo, että jätetaksa sekä jätehuollon perusmaksu käsitel-
täisiin yhtäaikaisesti yhtenä kokonaisuutena.  

Jätelautakunta päätti 22.10.2020 jätehuollon perusmaksun käyttöönotosta.
Päätöksen mukaan vuoden 2022 jätetaksa valmistellaan siten, että se si-
sältää jätehuollon perusmaksun. Toisin sanoen vuoden 2022 jätemaksu 
koostuu kahdesta osasta, jäteastian tyhjennysmaksusta ja perusmaksusta.
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Nämä maksut käsitellään jätetaksassa yhtenä kokonaisuutena (pois lukien 
Janakkalan sekä mahdollisesti Nurmijärven tyhjennysmaksut). 

Lisäksi Tuusulan kunta toivoo, että jatkossa lausuntopyynnöille varattaisiin 
nykyistä enemmän lausuntoaikaa. 

Jätelautakunta on pyytänyt Kiertokapula Oy:tä toimittamaan taksaluonnok-
sen kunnilta saadun palautteen perusteella aikaisemmin. Kiertokapula Oy 
on ilmoittanut, ettei jätetaksaa ole mahdollista valmistella aikaisemmin yh-
tiön budjetointiin liittyvien aikataulujen vuoksi. Toisaalta jätetaksa halutaan 
voimaan heti tammikuun alussa, joten lausuntopyynnöille varattu aika jää 
valitettavan lyhyeksi. Tilanteeseen ei ole toistaiseksi löytynyt ratkaisua. 
Ensi vuonna perusmaksun sisältävää taksaa valmisteltaessa riittävään lau-
suntoaikaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä 

Valtaosa lausunnon antaneista kunnista ei nähnyt taksaluonnoksessa huo-
mautettavaa. Järvenpään, Lopen ja Tuusulan kommentit taksaluonnokses-
ta on käsitelty yksityiskohtaisesti edellisessä kappaleessa. Järvenpää ja 
Tuusula antoivat esimerkiksi tyhjennyshintoihin lisättävästä investointiosas-
ta erisuuntaisen lausunnon.  

Lausunnot sisältävät jonkin verran suoraan Kiertokapula Oy:n operatiivi-
seen toimintaan liittyviä kommentteja. Nämä kommentit on toimitettu Kier-
tokapula Oy:n tietoon ja yhtiö on antanut edellä olevat vastineet niihin. 

Taksaluonnoksesta ei annettu mielipiteitä. 

Jätelautakunta katsoo, että lausunnoissa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, 
joiden perusteella taksaa olisi syytä muuttaa luonnokseen nähden.

Oheismateriaali:
- Kiertokapula Oy:n vastine Tuusulan kunnan lausuntoon

Liitteet:
- Kiertokapula Oy:n esitys taksasta 2021 perusteluineen 
- Kooste saapuneista lausunnoista 
- Kiertokapula Oy:n jätetaksa 2021
- Leila Kaikkosen eriävä mielipide
- Vilho Lehtisen eriävä mielipide

Jätehuoltokoordinaattorin ehdotus: Jätelautakunta päättää 

- merkitä saapuneet lausunnot tiedoksi ja  
- hyväksyä liitteenä olevan jätemaksutaksan tulemaan voimaan 1.1.2021.  

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.  

Samalla jätelautakunta päättää, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tar-
kastetaan kokouksessa.
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Merkittiin, että keskustelun kuluessa Sirpa Komonen teki Vilho Lehtisen 
kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: ”En voi hyväksyä ehdotettua
jätemaksutaksaa siltä osin, kun se koskee kaikkiin seka- ja kuivajätteen 
sekä biojätteen tyhjennyksiin lisättävää tasasuurta 0,40 euron investointi-
osaa.”

Koska oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu muu-
tosehdotus, oli asiasta äänestettävä. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestys-
tavaksi nimenhuutoäänestys. Esittelijän ehdotus sai kahdeksan ääntä 
(Ahonen Seppo, Autio Sirpa, Heinonen Harri, Lampi Juha, Myllykoski Satu,
Pakkanen Marjaana, Tuomi Juha, Vierimaa Kari) ja Komosen ehdotus nel-
jä ääntä (Kaikkonen Leila, Komonen Sirpa, Lehtinen Vilho, Pelkonen Olli). 
Näin ollen lautakunta hyväksyi äänin 8-4 esittelijän ehdotuksen.

Todettiin myös, ettei pöytäkirjaa tarkasteta tämän pykälän osalta kokouk-
sessa.

Päätös: Jätelautakunta päätti

- merkitä saapuneet lausunnot tiedoksi ja  
- hyväksyä liitteenä olevan jätemaksutaksan tulemaan voimaan 1.1.2021.  

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.  

Leila Kaikkonen, Sirpa Komonen, Vilho Lehtinen ja Olli Pelkonen jättivät 
päätöksestä eriävän mielipiteen. 

Muutoksenhaku: Liite 3.

Lisätietoja antavat jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni p. 050 308 9345
ja jätehuoltosuunnittelija Martta Kantele, p. 050 464 3003.

Tiedoksi: Osakaskunnat, Kiertokapula Oy
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1 (4) 

Jätelautakunta Kolmenkierto 

ESITYS JÄTETAKSASTA 1.1.2021 ALKAEN 

Jätetaksan tärkeimmät muutokset vuodelle 2021 

Jäteastioiden tyhjennysmaksut (§4) 

Tyhjennysmaksujen määräytymisen perusteisiin ei ole tullut muutoksia verrattuna vuoteen 
2020. 

Hinnoittelussa on otettu huomioon seuraavat muutokset: 

1. Yhdyskuntajätteen käsittelyhinta nousee 1,9 % 1.1.2021 alkaen (verottoman hinnan nousu).

2. Jätehuollon palvelutasosta on päätetty jätelautakunta Kolmenkierron kokouksessa 30.1.2020
§4. Palvelutason muutoksiin vastaamiseksi on tarpeen varautua investointeihin ja
kehittämiseen, jota varten kaikkiin seka/kuivajätteen ja biojätteen tyhjennyksiin esitetään 0,40 €
investointiosaa. Pienastioissa investointiosa sijoittuu jätteenkäsittelyn osuuteen tyhjennyksen
hinnassa. Nostoperusteisissa säiliöissä ja jätepuristimissa investointiosa sijoittuu kuljetuksen
osuuteen, koska jätteenkäsittelyn osuus hinnasta on painoperusteinen todellisen punnitun
painon mukaisesti.

3. Seka/kuivajäteastioiden tyhjennysten määrät ovat laskeneet johtuen kierrätyksen
lisääntymisestä jätelain ja jäteyhtiön tavoitteiden mukaisesti. Vähentyneeseen tyhjennysten
määrään on vaikuttanut myös jätehuoltomääräysten muutos 1.4.2020 alkaen, joka sallii
aikaisempaa pitemmät tyhjennysvälit. Seka/kuivajätteen kokonaiskertymä ei ole kuitenkaan
toistaiseksi laskenut samassa suhteessa kuin tyhjennysten määrät, mikä on johtanut siihen, että
jäteastiat tyhjennetään keskimäärin noin 1,6 % täydempänä kuin vuosi sitten. Muutoksen takia
jätteenkäsittelyn maksun laskennassa käytettävää jätemäärän arviota on päivitetty 63 kg/m3 ->
64 kg/m3 (muutoksen kustannusvaikutus astiatyhjennysten jätteenkäsittelyosaan 1,6 %).

4. Biojätteen käsittelykuluista 80 % subventoidaan seka/kuivajätteen tyhjennyksien hinnoissa.
Muutokset tyhjennysten määrissä ovat vaikuttaneet siihen, että biojätteen subventoinnin
laskelmaa on ollut tarpeen päivittää vastaamaan muutosta. Subventoinnin muutoksen vaikutus
astiatyhjennysten jätteenkäsittelyosaan on noin 0,3 %.

5. Hyvinkään kaupungin jätekuljetukset on kilpailutettu ja uusi urakka alkaa 1.5.2021. Muuttuvat
hinnat on huomioitu Hyvinkään tyhjennyshintojen kuljetusosassa. Muutoksena aikaisempaan
uudessa urakassa ajot suoritetaan uusiutuvilla polttoaineilla. Lisäksi aikaisemmin urakoitsijalle
maksettiin erikseen astiapesuista, mutta uudessa urakassa bioastioiden pesut kahdesti
vuodessa ja seka/kuivajäteastioiden pesut kerran vuodessa sisältyvät tyhjennyshintoihin.

6. Hämeenlinnan ja Hattulan alueen tyhjennysmäärät alueittain ovat tarkentuneet urakan
ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluessa ja koko Hämeenlinnan ja Hattulan alueen

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI
Saap./Läh. 28/10/2020
Dnro HML/4465/11.01.06.01.00/2020
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yhteiset kuljetusmaksut on päivitetty vastaamaan tilannetta. Erityisesti Hämeenlinnan itäisen 
urakka-alueen ennakoitua suuremmat tyhjennysmäärät vaikuttavat kuljetusmaksuihin, koska 
itäisellä urakka-alueella tyhjennysten yksikköhinnat ovat kalliimmat kuin koko alueelle laskettu 
yhteinen keskimääräinen kuljetusmaksu. 
 

7. Kiinteistökohtainen muovinkeräys on kilpailutettu Kiertokapulan alueella (pois lukien Janakkala 
ja Nurmijärvi). Jätehuoltomääräysten mukainen muovinkeräys alkaa vuoden 2021 aikana 
kahdessa osassa seuraavasti: 1.3.2021 alkaen Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, 
Mäntsälässä ja Tuusulassa ja 1.5.2021 alkaen Hattulassa, Hausjärvellä, Hämeenlinnassa, 
Lopella ja Riihimäellä. Valkeakoskella jo käynnissä olevan muovinkeräyksen urakan 
asiakkuudet siirtyvät osaksi 1.5.2021 alkavaa keräystä. 
 

8. Etukuormaussäiliöiden tyhjennykset Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Riihimäellä ja 
Tuusulassa on kilpailutettu ja uusi urakka alkaa 1.5.2021. Etukuormaussäiliöiden tyhjennykset 
tulevat uutena Keravan, Riihimäen ja Tuusulan taksaan. 
 

9. Jätepuristimien tyhjennykset Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Lopella, 
Mäntsälässä, Riihimäellä ja Tuusulassa on kilpailutettu ja uusi urakka alkaa 1.5.2021.  
Jätepuristimien tyhjennykset tulevat uutena Hausjärven ja Tuusulan taksaan. 
 

10. Muiden jo aikaisemmin alkaneiden kuljetusurakoiden hinnat eivät muutu vuodelle 2021, koska 
kuljetusten hintoihin vaikuttava pakkaavien jäteautojen kustannusindeksi ei ole noussut. 
 

11. Kiertokapulan hallinnointikulu urakoissa ei muutu, koska hallinnointiin vaikuttava julkisten 
menojen indeksi ei ole noussut. 

 
 
Maksut astiatyhjennysten lisäpalveluista (5§) 
 

Uutena maksuluokkana on jäteastioiden hävitysmaksu. Maksua käytetään, jos asiakkaalta 
kuljetetaan vanha käytetty jäteastia hävitettäväksi uuden astian toimittamisen yhteydessä. 

 
 
Lähikeräyspistemaksut (§9) 
 

Uutena maksuluokkana taksaan tulee lähikeräyspistemaksu (jätehuoltomääräysten 9§ 
mukainen korttelikohtainen syväkeräysjärjestelmä). Lähikeräyksen ideana on toimia yhteisenä 
jätteiden keräyspaikkana kokonaiselle rajatulle asuinalueelle, jonka kaikki huoneistot sitoutuvat 
käyttämään kyseistä pistettä, eikä kiinteistölle ole mahdollista ottaa omaa jäteastiaa. 
Lähikeräyspisteellä on omat astiat seka/kuivajätteelle, biojätteelle, lasille, metallille, muoville, 
kartongille ja paperille. Jäteyhtiö vastaa lähikeräyspisteen hallinnoimisesta ja mm. astioiden 
huoltokuluista. Asiakkaiden hinnoittelu perustuu kiinteään kuukausittaiseen maksuun, jolla 
katetaan lasin, metallin, muovin, kartongin ja paperin keräyskulut sekä pisteen huoltoon, 
ylläpitoon ja hallinnointiin liittyvät kulut. Lisäksi asiakkaat maksavat yhteisesti seka/kuivajätteen 
ja biojätteen tyhjennyksistä todellisten punnittujen jätemäärien mukaiset käsittelymaksut ja 
kuljetuskulut, jotka jaetaan tasan kaikkien lähikeräyspisteen osakkaiden kesken. Näin 
asukkailla on omalla toiminnallaan mahdollisuus vaikuttaa jätehuollon kuluihin, kun kaikki 
lajiteltu jäte alentaa seka/kuivajäteastian tyhjennyksistä muodostuvaa maksua. 
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Jätteenkäsittelyalueiden maksut (§10) 
 

Kiertokapulan jätteenkäsittelyalueilla tapahtuvia hinnanmuutoksia ovat: 
 

1. Yhdyskuntajätteen/sekajätteen hinnankorotus 156,80 €/tonni -> 159,80 €/tonni (alv. 
0%). Yhdyskuntajätteen hinnanmuutoksen taustalla on vastaanottohintojen korotus 
1.1.2021 (1,9 %). 

 
2. Punnitusmaksun korotus 15,00 € -> 17,00 € (alv. 0%) korotuksen taustalla on 

vaakapalveluihin kohdistuvien resurssien kattaminen ja vaakapalveluiden kehittämisen 
mahdollistaminen. 

 
3. Esitys kyllästetyn puun maksullisuuden muuttuminen koskemaan myös kotitalouksia 

perustuu siihen, että lainsäädäntö ei edellytä kunnallisia jätehuoltoyhtiöitä olemaan 
velvollisia vastaanottamaan kyllästettyä puuta maksutta. Kiertokapula esittää, että 
myös se siirtyy monen muun kunnallisen jätehuoltoyhtiön tapaan ottamaan kyllästetystä 
puusta maksua myös kotitalouksilla, millä katetaan kyllästetyn puun vastaanotosta ja 
käsittelystä aiheutuvat kulut. 

 
4. Sammuttimien ja retkikeittimien hinnoittelumallin muuttamisessa niin, että maksu 

menee jatkossa niiden koon mukaan, taustalla on se, että muutoksen myötä hinnoittelu 
on oikeudenmukaisempi. Kotitaloudet, joista yleensä toimitetaan pienempiä 
sammuttimia maksavat niistä vähemmän, ja yritykset, jotka toimittavat isoja, teollisia 
sammuttimia, maksavat niistä enemmän. Tällä hinnoittelumallilla katetaan 
sammuttimien ja retkikeittimien käsittelykustannukset. 

 
Muita jätteiden vastaanottoon liittyviä seikkoja 
 

1. Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueillaan järjestämän pahvin ja kartongin 
erillisvastaanoton maksullisuuden perusteena on alueinfra, keräysvälinevuokrat ja 
tyhjennyskustannukset. 
 

2. Energiajätteen vastaanotto koskee yrityksiä, joilta toimitetaan puhtaita 
energiajätekuormia. 

 
3. Kiertokapulan vastaanottamat rakennusjätteet luokitellaan ja hinnoitellaan niiden 

laadun mukaan. 

• Rakennusjäte, luokka 1: kuorma sisältää pääosin (>90 % tilavuudesta) suoraan 
materiaalina tai energiana hyödynnettävää materiaalia 

• Rakennusjäte, luokka 2: kuorma on selkeästi sekä materiaalina tai energiana 
hyödynnettävää että jatkokäsittelyä vaativaa jätettä 

• Rakennusjäte, luokka 3: kuorma on pääosin (>90 % tilavuudesta) jatkokäsittelyä 
vaativaa jätettä 

4. Vaarallisen jätteen vastaanottoon ja hinnoitteluun ei ole muutostarpeita. Vaarallisen 
jätteen hinnasto on liitteenä no. 3. 
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Kunnan toissijainen vastuu jätehuollon järjestämisessä (§11, §12, §13) 

Uutena maksuluokkana ovat astioiden pesut sekä hyötyjakeiden tyhjennyshinnat sekä 
jäteastioiden hävitysmaksu. 

Hämeenlinnassa 23.10.2020 

Kiertokapula Oy 

Mikko Koivulehto 
toimitusjohtaja 
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Yleistä jätetaksasta ja maksuista  
 
1 § Jätetaksan perusteet 
 
Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemak-
sua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan 
kaikki jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen kustannukset, kuten: 
 

- jätteen keräily ja kuljetukset 
- tiedotus ja neuvonta 
- hallinto 
- jätteiden käsittely 
- kaatopaikkojen maisemointi ja jälkihoito 
- kunnan jätehuoltoviranomaisen toiminta 
- jätehuollon kehittäminen 
- varautuminen investointeihin 

 
Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään 
taksan perusteella. Jätemaksun on lain mukaisesti vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja 
mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä 
etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. 
 
Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jäte-
huoltoviranomaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kuntien yhteinen jätelautakun-
ta Kolmenkierto (jäljempänä jätelautakunta). Lakisääteiset kunnille kuuluvat jätehuollon palveluteh-
tävät hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö, Kiertokapula Oy (jäljempänä jäteyhtiö). Jäteyhtiö hoitaa 
jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan. Jätemaksut on 
suoritettava jäteyhtiölle. 
 
2 § Soveltamisalue ja ala 
 
Tätä taksaa sovelletaan Kolmenkierron jätelautakunnan toiminta-alueen kunnissa. Nämä kunnat 
ovat Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, 
Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski. Janakkalan ja Nurmijärven osalta jäteastioiden tyh-
jennysmaksut ja niihin liittyvien lisäpalveluiden maksut ovat tästä taksasta erilliset. 
 
Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32§:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuulu-
vaan jätteeseen, pois lukien sako- ja umpikaivoliete. Näitä jätteitä ovat: 
 

 vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa 
syntyvä jäte; 

 kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte; 

 liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä em. jät-
teiden kanssa; 

 muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä em. jätteen kanssa alueellisessa putkike-
räys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä. 

Lisäksi näitä jätemaksuja sovelletaan jätelain 33 §:n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle kuu-
luvalle jätteelle. 
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3 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus 
 
Kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai 
muu jätteen haltija, jonka jätehuollon kunta järjestää. Asumisessa syntyvien jätteiden osalta maksu 
määrätään kaikille niille vakituisen ja vapaa-ajan asuntojen haltijoille, joiden rakennus on käytettä-
vissä asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen. 
 
Jätemaksua voidaan jätelain 81 §:n mukaisesti kohtuullistaa jätelautakunnalle osoitetun kirjallisen 
hakemuksen perusteella, mikäli jätetaksan mukaista maksua on pidettävä kohtuuttoman suurena. 
Jätemaksu voidaan poistaa kokonaan vain jätehuoltoviranomaisen päätöksellä. 
 
Maksuvelvollisella on oikeus tehdä jätemaksusta (jätelain 82 §:n mukaisesti) muistutus 14 päivän 
kuluessa laskun saamisesta jätehuoltoviranomaiselle. Lasku on jätelain 83 §:n mukaisesti makset-
tava muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua muutoksenhaun johdosta alennetaan, palautetaan 
liikaa maksettu määrä korkoineen. Jos jätemaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, eräänty-
neelle määrälle on suoritettava jätelain 83 §:n mukaisesti korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) 
säädetään viivästyskorosta. 
 
Maksamattomasta laskusta lähetetään perintäyhtiön (tällä hetkellä Ropo Capital Oy) nimissä yksi 
maksuhuomautus, jonka jälkeen avoimet saatavat siirretään sähköiseen prosessiin perintäyhtiön 
hoidettavaksi. Kuluttajasaatavan perinnän aikana asiakkaalle lähetetään kaksi maksuvaatimusta, 
mikäli maksua ei ole suoritettu. Tämän jälkeen edelleen avoimena olevat saatavat siirretään säh-
köisesti jätehuoltoviranomaiselle hyväksyttäväksi ja sieltä edelleen ulosottoviranomaiselle ulosot-
toperintään jätelain 646/2011 145 § mukaisesti. Vapaaehtoisen perinnän ja ulosoton aikana asia-
kaspalvelusta vastaa perintäyhtiö, joka myös perii maksuvaatimuksista omat kulunsa. Ulosottope-
rinnän aikana velka tulee maksaa ulosottoon. Jätemaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman 
käräjäoikeuden päätöstä. 
 
 

Järjestetyn jätehuollon maksut 
 
4 § Jäteastioiden tyhjennysmaksut 
 
Tämän taksan mukaiset jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat voimassa Hattulassa, Hausjärvellä, 
Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Järvenpäässä, Keravalla, Lopella, Mäntsälässä, Riihimäellä, Tuusu-
lassa ja Valkeakoskella. Kuntakohtaiset hintatiedot ovat tämän taksan liitteessä 1. 
 
Janakkalassa ja Nurmijärvellä jäteastioiden tyhjennysmaksut (§4) ja maksut astiatyhjennysten lisä-
palveluista (§5) ovat tästä taksasta erilliset. 
 
Jäteastian tyhjennysmaksu on maksu kiinteistökohtaisen tai kiinteistöjen yhteisen jäteastian tyh-
jennyksestä. Kunnan jätemaksun perusteena ovat jätelain 79 §:n mukaisesti jätteen laji, laatu, 
määrä ja noutokerrat. Perusteina voidaan lisäksi ottaa huomioon jätteen keräys- ja kuljetusolot 
kiinteistöllä ja noutoalueella sekä jäteyhtiön keräysvälineiden käyttö. Jätemaksut määräytyvät tyh-
jennettävän jäteastian tilavuuden, tyhjennyskertojen ja jätelajin perusteella. Tyhjennykset tehdään 
jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatun, jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysrytmin mukaisesti 
ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä tai tyhjennysyrityksistä. 
 
Jäteastian tyhjennysmaksu muodostuu kuljetus- ja käsittelyosasta. Koko jätelautakunnan alueella 
on sama käsittelyosa (pois lukien Janakkala ja Nurmijärvi). Käsittelyosassa on huomioitu kunkin 
astiatyypin keskimääräinen täyttöaste ja tilavuuspaino. Punnittavien jäteastioiden kohdalla käsitte-
lymaksu määritellään jätteen todellisen painon perusteella. Jos todellista painoa ei tilapäisesti saa-
da, käytetään kolmen edellisen toteutuneen punnituksen keskipainoa. Seka-/kuivajätteen käsittely-
osaan on sisällytetty 80 % biojätteen käsittelyn kustannuksista, millä ohjataan sekä seka-
/kuivajätteen synnyn vähentämiseen, että hyötyjätteiden lajitteluun ja erilliskeräykseen. 
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Jätelautakunnan alueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jäteyhtiö on kuntien puo-
lesta kilpailuttanut kuljetukset muissa kunnissa kuin Janakkalassa ja Nurmijärvellä. Kuljetusosa 
perustuu kilpailutuksien urakkahintoihin. Kuljetusosa sisältää biojäteastioiden pesut kaksi kertaa 
vuodessa. Hyvinkäällä ja Keravalla kuljetusosa sisältää myös seka- ja kuivajäteastioiden pesut 
yhden kerran vuodessa. Muissa kunnissa seka- ja kuivajäteastiat voi liittää ns. pesurinkiin, jolloin 
astiat pestään erillisveloituksella automaattisesti kerran vuodessa. Pesurinkiin liittymisestä ja irtisa-
noutumisesta on ilmoitettava jäteyhtiön asiakaspalveluun. Kuljetusosaan on sisällytetty myös jä-
teyhtiön kuljetusten järjestämiseen liittyvän palvelutuotannon kustannuksia, joita ovat mm. kuljetus-
ten asiakaspalvelu, laskutus ja hallinnointi. Kuljetusosaan sisältyy lisäksi joulukuusien kerääminen 
jäteastian vierestä veloituksetta. 
 
Muovinkeräyksen urakoissa jäteyhtiö toimittaa keräykseen käytettävät 240 l, 360 l ja 660 l jäteasti-
at ja keräysastioiden vuokrat sisältyvät tyhjennyshintoihin. Tyhjennyshinta on sama, vaikka kiinteis-
töllä käytettäisiin omaa jäteastiaa muovinkeräykseen. 
 
Jäteastian tyhjennysmaksua ei veloiteta, jos jäteastia on jäteyhtiön tai kuljetusurakoitsijan laimin-
lyönnin takia jäänyt tyhjentämättä, eikä jäteastiaa saada tyhjennettyä ennen seuraavaa normaalin 
tyhjennysvälin mukaista tyhjennyskertaa. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä jäteyhti-
ölle ennen seuraavaa tyhjennysrytmin mukaista jäteastian tyhjennystä, kuitenkin enintään kahden 
viikon kuluessa. 
 
Jäteyhtiön tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota seuraavia: 
 

- jäteastia on ollut liian painavaksi täytetty tai jäteastiaan on laitettu sellaisia jätteitä, joita ei 
saa voimassa olevan lainsäädännön tai jätehuoltomääräysten perusteella kyseiseen asti-
aan laittaa; 

- yksityistie tai jäteastialle johtava kiinteistön pihatie on kunnoltaan sellainen, ettei sitä ole 
turvallista ajaa jäteautolla; 

- tiellä tai jätteiden keräyspaikalla on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennykset estä-
viä kulkuesteitä tai irrallaan olevia eläimiä; 

- jäteastiaa ei sen rikkinäisyyden tai jäätymisen tms. syyn vuoksi saada tavanomaisin toi-
menpitein tyhjennettyä; 

- kiinteistöä tai jätteiden keräyspaikkaa ei löydy puutteellisten osoitemerkintöjen takia 
- kiinteistössä tai jätteiden keräyspaikassa on usean jätteentuottajan astioita, eikä astioiden 

omistusta ole selkeästi merkitty 
- astia on lukittu jätehuoltomääräysten vastaisesti, tai 
- astia, toimintaympäristö/tyhjennyspaikka tai jokin muu seikka on jätehuoltomääräysten vas-

tainen. 
 
Arkipyhäviikoilla tyhjennys voidaan tehdä sovitusta päivästä poiketen. Viikoilla, joilla on yksi arki-
pyhäpäivä, 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 tyhjennys jää tekemättä edellä mainittujen kiinteistöllä vallinneiden olosuhteiden vuoksi, ve-
loitetaan jätetaksan mukainen kuljetusmaksu, mutta ei käsittelyosaa maksusta. Jos tyhjennysvuo-
rossa on useita saman jätejakeen astioita, veloitetaan kuljetusmaksu vain yhden astian osalta.  
 
Kiinteistönhaltijan on ilmoitettava jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä jäteyhtiölle vähintään 1 
viikko ennen keskeytyksen alkamista. Jos jätteenkuljetuksen keskeytysilmoitusta ei ole tehty vähin-
tään viikkoa ennen tauon alkamista, peritään myös jätteenkäsittelyosa, vaikka jäteastia olisi koko-
naan tai osin tyhjä. Koko tyhjennysmaksu peritään myös siinä tapauksessa, jos astiaa ei tyhjen-
nyspäivänä löydy siitä syystä, että se on poistettu tyhjennyspaikalta. Jos tyhjennysvuorossa on 
useita saman jätejakeen astioita, veloitetaan tyhjennysmaksu vain yhden astian osalta. 
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5 § Maksut astiatyhjennysten lisäpalveluista 
  
Jäteastian tyhjennysmaksujen lisäksi voidaan määrätä seuraavia lisämaksuja, joilla katetaan lisä-
palvelusta jäteyhtiölle aiheutuvat kustannukset. 
 
Tämän taksan mukaiset maksut astiatyhjennysten lisäpalveluista ovat voimassa Hattulassa, Haus-
järvellä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Järvenpäässä, Keravalla, Lopella, Mäntsälässä, Riihimäel-
lä, Tuusulassa ja Valkeakoskella. 
 
Lisäjäte: Jos pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävän keräilyvälineen vierestä niitä tyhjennettäessä 
kuljetetaan lisäjätteitä, peritään jätteistä jätetaksan mukainen lisämaksu mahdollisine siirtolisineen. 
Maksu peritään 0,2 m3:n tarkkuudella. 
 
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 sijoit-
taa 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 auki. Yli 2 m3:n lisäjäte-eriä ei oteta kuormaan il-
man erillistilausta. Tyhjennysvälineen viereen jätetyt joulukuuset kerätään ilmaiseksi ja ne otetaan 
kyytiin, kun autossa on niille tilaa. Vaihtolavakalustolla suoritettavan tyhjennyksen yhteydessä ei 
kuljeteta lisäjätteitä. 
 
Jäteastian siirtomaksu 
Jäteastian siirtomatkasta peritään lisämaksu, jos jäteastia on sijoitettu yli 10 metrin päähän siitä, 
mihin jäteautolla esteettä ja turvallisesti pääsee. Lisämaksu peritään 10 metriä ylittävästä jäteasti-
an siirtomatkasta jokaiselta alkavalta 10 metriltä. Siirtomatka mitataan yhteen suuntaan. Jäteautoa 
ei ajeta asemakaava-alueella yksittäisen pientalokiinteistön (omakoti- tai paritalo) tontille. 
 
Jäteauton peruutusmaksu 
Jäteauton peruutusmatkasta peritään lisämaksu, jos tyhjennyspaikalla ei ole jäteautolle kääntö-
mahdollisuutta ja jäteauto joutuu peruuttamaan haja-asutusalueella yli 40 metrin matkan jäteastian 
tyhjennyksen suorittamiseksi. Lisämaksu peritään 40 metriä ylittävästä peruutusmatkasta jokaiselta 
alkavalta 40 metriltä. Peruutuksen maksimimatka on 200 metriä. 
 
Maksu reitiltä poikkeamisesta 
Jos jäteauto joutuu asiakkaan tilaaman ylimääräisen tyhjennyksen takia poikkeamaan enemmän 
kuin neljä (4) kilometriä suunnitellulta ajoreitiltään, peritään lisämaksu. Maksu veloitetaan jokaiselta 
alkavalta 500 metriltä. Matka mitataan yhteen suuntaan. Ylimääräinen tilaus voidaan toteuttaa sillä 
edellytyksellä, että päivän ajoreitille on ajankäytön puolesta mahdollista lisätä ylimääräistä ajoa 
vaativa kohde. 
 
Säkin asennus (140l ja 240 l bioastiat) 
Lisämaksu siitä, jos biojäteastiaan asennetaan suojasäkki (sis. säkin ja asennuksen). 
 
Tuntiveloitus 
Jos yleiseltä keräyspisteeltä siivotaan sinne kuulumatonta jätettä, peritään lisämaksu. Maksu peri-
tään siltä, joka on tuonut ylimääräistä jätettä pisteeseen. Lisäksi veloitetaan siivotun jätteen käsitte-
lymaksu. 
 
Jäteastian vuokra 
Jäteyhtiö voi vuokrata asiakkailleen jäteastioita. Vuokra peritään astian koon perusteella jokaiselta 
alkavalta kuukaudelta.  
 
Jäteastian myynti 
Jäteyhtiö voi myydä asiakkailleen jäteastioita. 
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Jäteastioiden kuljetusmaksut 
Jäteastioiden toimittamisesta ja poishausta voidaan periä kuljetusmaksu. 
 
Jäteastian myynnin yhteydessä kuljetusmaksu veloitetaan, jos astia kuljetetaan asiakkaan osoit-
teen. Astia on myös mahdollista noutaa jäteyhtiön jätteidenkäsittelyalueelta. 
 
Lisämaksua ei veloiteta vuokralle toimitettavien kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuulu-
vien, säännöllisessä tyhjennyksessä olevien jäteastioiden osalta, paitsi pyynnöstä tehdyn astian 
vaihdon yhteydessä (esimerkiksi jäteastian koon vaihtaminen tai vuokra-astia noudetaan kokonaan 
pois astian ollessa vuokrattuna alle kaksi vuotta) tai jos astia joudutaan vaihtamaan siksi, että sen 
rikkoutuminen on aiheutunut muusta kuin jäteyhtiön toiminnasta (esimerkiksi painava astia, astiaan 
kohdistuva ilkivalta tai varastaminen). Jos jäteastian rikkoutuminen on toistuvaa tai tahallista, jäte-
yhtiö veloittaa myös jäteastian hankintakustannukset. 
 
Lisämaksua ei veloiteta, jos vuokralla olevan jäteastian vaihdon syynä on astiakoon sovittaminen 
yhteen syntyvän jätemäärän kanssa olosuhteiden muutoksen vuoksi (esimerkiksi kimpassa osak-
kaiden määrä pysyvästi muuttuu tai kiinteistökohtaisessa keräyksessä kiinteistön asukasmäärä 
pysyvästi muuttuu). Vaihto voidaan tehdä veloituksetta yhden kerran asiakasta/kimppaa kohti kor-
keintaan kahden vuoden välein. 
 
Jäteastioiden hävitysmaksut 
Vanhan jäteastian hävittämisestä voidaan periä hävitysmaksu. 
 
Jäteastian hävitysmaksu peritään, jos jäteastian myynnin tai vuokra-astian toimittamisen yhteydes-
sä kuljetetaan pois asiakkaan vanha jäteastia. Pelkästä astian poishausta peritään noutopalvelun 
mukainen maksu (taksan 6§). 
 
Taulukko 1. Astiatyhjennysten lisäpalveluiden maksut 
 

 
Lisäpalvelu 
 

Hinta € (alv 0%) Hinta € (alv 24 %)  

 
Lisäjäte 5,15 6,39 € / 0,2 m3 

 
Jäteastian siirtomaksu 
 

0,87 1,08 
€ / alkavat 

10 m 

 
Jäteauton peruutusmaksu 
 

2,69 3,34 
€ / alkavat 

40 m  

 
Maksu reitiltä poikkeamisesta 
 

3,17 3,93 
€ / alkavat 

500 m 

 
Säkin asennus (140l ja 240 l 
bioastiat) 
 

0,81 1,00 € / säkki 

 
Tuntiveloitus 
 

76,00 94,24 € / tunti 

 
Jäteastian vuokra 
 

1,81 2,24 
140 l, € / 
kuukausi 

1,81 2,24 
240 l, € / 
kuukausi 

2,69 3,34 
360 l, € / 
kuukausi 
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4,38 5,43 
660 l , € / 
kuukausi 

 
Lisäpalvelu 
 

Hinta € (alv 0%) Hinta € (alv 24 %)  

 
Jäteastian myynti 
 
 
 
 

45,16 56,00 
140 l, € / 

astia 

47,98 59,50 
240 l, € / 

astia 

84,68 105,00 
360 l, € / 

astia 

153,23 190,01 
660 l, € / 

astia 

 
Jäteastioiden kuljetusmaksu 
 

34,00 42,16 € / kuljetus 

 
Jäteastioiden hävitysmaksu 
 

8,065 10,00 € / jäteastia 

 
 
6 § Suurten jätteiden noutopalvelu 
 
Suurten jätteiden noutopalvelu on tarkoitettu kotitalouksien jäte-erille, jotka eivät kokonsa vuoksi 
mahdu omaan jäteastiaan. Noutopalvelu kuljettaa kodin suuret ja tarpeettomat tavarat sekä val-
miiksi pakatut jätteet jätteidenkäsittelyalueelle. Asiakkaan tulee olla paikan päällä, jos noudettava 
tavara on lukitussa tilassa. Lisäksi kulkureitin on oltava esteetön. Tavara voidaan noutaa myös 
ulkoa, jolloin asiakkaan ei tarvitse olla itse paikalla. Tällöin kohde tulee merkitä selkeästi. 
 
Tarkempi kuvaus noutopalvelusta löytyy Kiertokapulan nettisivulta osoitteesta www.kiertokapula.fi  
 
Nouto voidaan peruuttaa viimeistään yhtä vuorokautta ennen sovittua noutopäivää. 
Peruuttamattomasta noudosta peritään 30 euron (sis. alv 24%) maksu. 
 
Taulukko 2. Noutopalvelun maksut 
 

 
Noutopalvelu 
 

Hinta € (alv 0%) Hinta € (alv 24 %)  

 
Perusnouto 

55,65 69,01 € / käynti 

 
Lisätyöaika 
 

24,19 30,00 
€ / alkavat 

15 min 

 
Lisäkuutio tavaratilaa 
 

16,13 20,00 € / m3  

 
Tietoturvajäte 
 

Hinta € (alv 0%) Hinta € (alv 24 %)  

 
Tietoturvajätteen nouto, jätteen 
hinta (perusnoudon lisäksi) 
 

483,87 600,00 € / tonni 

 15,00 18,60 € / punnitus 
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Tietoturvajätteen nouto, punni-
tusmaksu 
 

7 § Vuokralavapalvelu 
 
Vuokralavapalvelu kuljettaa vaihtolavalla melkein kaikki jätteet, joita ei voi laittaa kiinteistön omiin 
jäteastioihin (pois lukien vaaralliset jätteet). Lavavuokrauksen hinnat sisältävät 3 vuorokauden la-
vavuokran, kuljetukset ja jätteenkäsittelymaksut. 
 
Tarkempi kuvaus vuokralavapalvelusta löytyy Kiertokapulan nettisivulta osoitteesta 
www.kiertokapula.fi  
 
Taulukko 3. Vuokralavapalvelun maksut 

 
Vuokralavapalvelu 
 

Hinta € (alv 0%) Hinta € (alv 24 %)  

 
Talkoo- tai remonttijätelava
  

600,00 744,00 € / kpl 

 
Risujätelava 
 

320,00 
 

396,80 € / kpl 

 
Haravointijätelava, mahdolliset 
risut lajiteltava lavalle erikseen
  

420,00 520,80 € / kpl  

 
Risu- ja haravointijäte sekaisin 
samalla lavalla  
 

550,00 682,00 € / kpl 

 
Puujätelava 
 

420,00 520,80 € / kpl 

 
Vuokralavojen lisäpalvelut 
 

Hinta € (alv 0%) Hinta € (alv 24 %)  

 
Lavavuokra yli 3 vrk:n ylittäväl-
tä ajalta 
 

10,00 12,40 € / vrk 

 
SER säkki 
 

 
20,00 

24,80 
 

€ / kpl 

 
Vanteelliset ajoneuvon renkaat 
 

4,03 5,00 € / kpl 

 
Muu lisätyö (esim. ylitäyden 
lavan purkaminen ja ylimääräi-
sen kuljetuksen järjestäminen) 
 

70,00 86,80 € / tunti 

Jätteen paino lavalla yli 5 ton-
nia 

jätejakeen mukainen käsittelymaksu ylimene-
vältä osalta 

€ / tonni 
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8 § Aluekeräyspistemaksut 
 
Aluekeräyspisteet ovat jäteyhtiön ylläpitämiä sekajätteen keräyspisteitä, joita voivat käyttää vain 
vuosimaksun maksaneet asuin- ja vapaa-ajankiinteistöt. Tällä hetkellä aluekeräyspisteitä on Hä-
meenlinnassa, Mäntsälässä, Riihimäellä ja Valkeakoskella. Samoja hintoja käytetään, jos alueke-
räyspisteitä perustetaan muihin toiminta-alueen kuntiin.  
 
Aluekeräyspisteitä voidaan käyttää silloin, kun kiinteistöittäinen jätteenkuljetus ei ole mahdollista. 
Aluekeräyspisteeseen saa viedä kerralla kohtuullisen määrän normaalissa asumisessa syntyvää 
jätettä. 
 
Maksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen ja asuinhuoneistojen tai vapaa-ajanasuntojen lu-
kumäärän mukaan. Maksuun voi saada alennuksen kompostoimalla biojäte jätehuoltomääräysten 
mukaisesti. Vapaa-ajan asuntojen käyttöaste ei vaikuta vapaa-ajan asuntojen aluekeräyspistemak-
sun määräämiseen. Maksulla katetaan keräyspisteiden perustamisesta ja ylläpidosta sekä jättei-
den kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kulut. 
 
Maksuvelvollinen määräytyy sen mukaan, kuka on asunnon haltija maksuunpanovuoden alussa (1. 
tammikuuta). Jäteyhtiölle on ilmoitettava, jos asunnon haltija vaihtuu. Muutosilmoitus on tehtävä 
31.3. mennessä, jolloin se otetaan huomioon kyseisen kalenterivuoden laskutuksessa. Maksuja ei 
muuteta jälkikäteen. 
 
Lukollisten aluekeräyspisteiden kohdalla kadonneesta avaimesta peritään korvausmaksu. 
 
Taulukko 4. Maksut aluekeräyspisteen käytöstä 
 

 
 

Hinta € 
(alv 0%) 

Hinta € 
(alv 24 %) 

 

 
vakituinen asunto 
 

143,76 178,26 € / vuosi 

 
vakituinen asunto, jolla biojäte kompostoidaan  
 

119,76 148,50 € / vuosi 

 
vapaa-ajan asunto  
 

71,88 89,13 € / vuosi 

 
vapaa-ajan asunto, jolla biojäte kompostoidaan  
 

59,88 74,25 € / vuosi 

 
uusi avain kadonneen tilalle 
 

50,00 62,00 € / kpl 
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9 § Lähikeräyspistemaksut 
 
Lähikeräyspiste on tietyn, rajatun asuinalueen esimerkiksi korttelin jätehuoltoon rakennettu piste, 
jota ylläpitää Kiertokapula Oy (jätehuoltomääräysten 9§ mukainen korttelikohtainen syväkeräysjär-
jestelmä). Tällä rajatulla alueella kiinteistökohtaista jäteastiaa ei ole mahdollista käyttää. Lähike-
räyspisteellä kerätään seuraavat jätelajit: seka/kuivajäte, biojäte, lasi-, metalli-, kartonki- ja muovi-
pakkaukset sekä keräyspaperi. Mahdollisuus lähikeräyspisteen suunnitteluun ja käyttöönottoon 
tapahtuu aina yhdessä kunnan ja jäteyhtiön kanssa. 
 
Lähikeräyspisteen seka/kuivajäte- ja biojäteastioiden tyhjennyksistä sekä mahdollisista lisäjätteistä 
maksetaan jätetaksan mukaisia nostoperusteisten astioiden ja lisäjätteen maksuja, jotka jaetaan 
maksettavaksi tasan kaikkien kyseisen lähikeräyspisteen osakkaiden kesken. Lähikeräyspisteen 
lasi-, metalli-, kartonki-, muovipakkaus- sekä keräyspaperiastioiden käytöstä sekä keräyspisteen 
huoltokuluista ja jäteyhtiön tekemästä hallinnoinnista maksetaan taksan mukaista kuukausimak-
sua. Jäteyhtiölle on ilmoitettava, jos asunnon haltija vaihtuu. 
 
Tällä hetkellä lähikeräyspisteitä on Keravalla. Samaa kuukausimaksua käytetään, jos lähikeräys-
pisteitä perustetaan muihin toiminta-alueen kuntiin. Seka/kuivajätteen ja biojätteen tyhjennykset 
laskutetaan kuntakohtaisen hinnaston mukaisesti (taksan liite 1).  
 
Jäteastiat ovat lukittuja. Kadonneesta avaimesta peritään korvausmaksu. 
 
Taulukko 5. Maksut lähikeräyspisteen käytöstä 
 

 
 

Hinta € 
(alv 0%) 

Hinta € 
(alv 24 %) 

 

 
lähikeräyspistemaksu (pakkausjätteet, huollot ja hallin-
nointi) 
 

5,12 6,35 € / kuukausi 

 
uusi avain kadonneen tilalle 
 

50,00 62,00 € / kpl 

 
Seka/kuivajätteen ja biojätteen tyhjennykset laskutetaan kuntakohtaisen nostoperusteisten 
jäteastioiden hinnaston mukaisesti ja kulut jaetaan tasan lähikeräyspisteen osakkaiden 
kesken (kuntakohtaiset hintatiedot, taksan liite 1). Lisäjäte laskutetaan taksan 5 § mukaises-
ti. 
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Jätteenkäsittelyalueiden maksut 
 
Jätteidenkäsittelyalueet ovat jäteyhtiön ylläpitämiä vastaanottopaikkoja sellaisille jätteille, joita ei 
voida laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi. 
 
10 § Vastaanottomaksut jätteidenkäsittelyalueilla, kotitaloudet ja kunnalliset hallinto- ja palvelutoi-
minnat 
 
Kotitalouksilta ja kunnallisilta hallinto- ja palvelutoiminoilta (In-house-jäte) veloitetaan Kiertokapulan 
jätteenkäsittelyalueilla jätteen määrän ja laadun mukaan taulukon 6 mukaisesti.  Jätteen vastaanot-
tomaksuilla katetaan jätelain 21 § ja 78 § mukaisesti kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat jätteen-
käsittelystä. 
 
Taulukko 6. Maksut jätteidenkäsittelyalueiden käytöstä kotitalouksille ja kunnalliselle hallin-
to- ja palvelutoiminnalle 

Jätejae Selite 

Perushinta 
(alv 0 %) 

  Alv24% YHT 
Punn.maksu 
€ (alv 0 %) 

Ajoneuvon punnituspalvelu   16,130 /kpl 3,87 20,00 - 

Asbesti   172,000 €/tonni 41,28 213,28 17,00 

Asfaltti 0-500 kg henkilö- ja pakettiautot 8,065 /kpl 1,94 10,00 - 

Asfaltti yli 500 kg henkilö- ja pakettiautot 28,229 €/tonni 6,77 35,00 - 

Betoni 0-500 kg henkilö- ja pakettiautot 8,065 /kpl 1,94 10,00 - 

Betoni yli 500 kg henkilö- ja pakettiautot 21,771 €/tonni 5,23 27,00 - 

Betoni, sivumitta <1 m kuorma-auto- ja traktorikuormat 21,771 €/tonni 5,23 27,00 17,00 

Betoni, sivumitta 1-5 m kuorma-auto- ja traktorikuormat 28,229 €/tonni 6,77 35,00 17,00 

Betoni, sivumitta > 5 m kuorma-auto- ja traktorikuormat 48,390 €/tonni 11,61 60,00 17,00 

Betoni ja tiili, palakoko <15 cm. 0-500 kg 
Metsä-Tuomela, henkilö- ja 
pakettiautot 

8,065 /kpl 1,94 10,00 - 

Betoni ja tiili, palakoko <15 cm. Yli 500 
kg 

Metsä-Tuomela, henkilö- ja 
pakettiautot 

21,771 €/tonni 5,23 27,00 - 

Betoni ja tiili palakoko >15 cm. 0-60 kg 
Metsä-Tuomela, henkilö- ja 
pakettiautot 

8,065 /kpl 1,94 10,00 - 

Betoni ja tiili palakoko >15 cm. Yli 60 kg 
Metsä-Tuomela, henkilö- ja 
pakettiautot 

108,870 €/tonni 26,13 135,00 - 

Betoni ja tiili palakoko >15 cm 
Metsä-Tuomela, kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

108,870 €/tonni 26,13 135,00 17,00 

Biojäte   115,900 €/tonni 27,82 143,72 17,00 

Energiajäte kuorma-auto- ja traktorikuormat 140,000 €/tonni 33,60 173,60 17,00 

Erityiskäsiteltävä jäte, eläinjäte   193,550 €/tonni 46,45 240,00 17,00 

Haravointijäte, alle 2m3 kuormat   8,065 /kpl 1,94 10,00 - 

Haravointijäte, yli 2m3 kuormat kuorma-auto- ja traktorikuormat 40,320 €/tonni 9,68 50,00 17,00 

Hevosen lanta   38,710 €/tonni 9,29 48,00 17,00 

Joulukuuset Ilmaiseksi tammikuun ajan -   - - - 

Kannot ja juurakot, alle 2m3 kuormat   8,065 /kpl 1,94 10,00 - 

Kattohuopajäte kuorma-auto- ja traktorikuormat 140,000 €/tonni 33,60 173,60 17,00 

Kattohuopajäte, minimimaksu kun vaaka näyttää 0 tai 50kg 8,065 /kpl 1,94 10,00 - 

Kattohuopajäte, pientuojat kun vaaka näyttää yli 50kg 140,000 €/tonni 33,60 173,60 - 

Kevytbetoni 0-500 kg henkilö- ja pakettiautot 8,065 /kpl 1,94 10,00 - 

Kevytbetoni yli 500 kg henkilö- ja pakettiautot 48,390 €/tonni 11,61 60,00 - 

Kevytbetoni kuorma-auto- ja traktorikuormat 48,390 €/tonni 11,61 60,00 17,00 

Kipsijäte kuorma-auto- ja traktorikuormat 100,000 €/tonni 24,00 124,00 17,00 

Kipsijäte kun vaaka näyttää yli 50kg 100,000 €/tonni 24,00 124,00 - 
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Kipsijäte, minimimaksu kun vaaka näyttää 0 tai 50kg 8,065   1,94 10,00 - 

 

Jätejae Selite 

Perushinta 
(alv 0 %) 

  Alv24% YHT 
Punn.maksu 
€ (alv 0 %) 

Kuormantarkastusmaksu   120,970 /kpl 29,03 150,00 - 

Kyllästetty puu, yksityiset alle 1m3 
kuormat   

8,065 - 1,94 10,00 - 

Kyllästetty puu, yksityiset yli 1m3 kuor-
mat   

280,000 €/tonni 67,20 347,20 17,00 

Kyllästetty puu, kunnalliset toimijat   280,000 €/tonni 67,20 347,20 17,00 

Lavan raapiminen   28,229 /kpl 6,77 35,00 - 

Lisätyömaksu alkavalta 30 minuutilta 40,320 /kpl 9,68 50,00 - 

Loppusijoitettava jäte   196,000 €/tonni 47,04 243,04 17,00 

Metalli   - - - - - 

Pahvi / Kartonki   8,065 /kpl 1,94 10,00 - 

Retkikeittimet ja isot CO2-pakkaukset   4,032 /kpl 0,97 5,00 - 

Puhdas maa, alle 2m3 kuormat   8,065 /kpl 1,94 10,00 - 

Puhdas maa, yli 2m3 kuormat   4,000 €/tonni 0,96 4,96 - 

Puhdas puu, alle 2m3 kuormat   8,065 /kpl 1,94 10,00 - 

Puhdas puu, yli 2m3 kuormat kuorma-auto- ja traktorikuormat 29,030 €/tonni 6,97 36,00 17,00 

Purkupuu, alle 2m3 kuormat   8,065 /kpl 1,94 10,00 - 

Purkupuu, yli 2m3 kuormat kuorma-auto- ja traktorikuormat 47,580 €/tonni 11,42 59,00 17,00 

Rakennusjäte, luokka 1   160,000 €/tonni 38,40 198,40 17,00 

Rakennusjäte, luokka 2   178,000 €/tonni 42,72 220,72 17,00 

Rakennusjäte, luokka 3   196,000 €/tonni 47,04 243,04 17,00 

Rakennusjäte, pääosin villaa   229,840 €/tonni 55,16 285,00 17,00 

Risut ja haravointijäte, lajittelematon, 
alle 2m3   

16,129 /kpl 3,87 20,00 - 

Risut ja haravointijäte, lajittelematon, 
yli 2m3 kuorma-auto- ja traktorikuormat 

64,516 €/tonni 15,48 80,00 17,00 

Risut, alle 2m3 kuormat   8,065 /kpl 1,94 10,00 - 

Risut, yli 2m3 kuormat kuorma-auto- ja traktorikuormat 29,030 €/tonni 6,97 36,00 17,00 

Sammuttimet 1-3 kg   9,677 /kpl 2,32 12,000 - 

Sammuttimet 4-6 kg   13,710 /kpl 3,29 17,000 - 

Sammuttimet 7-9 kg   27,419 /kpl 6,58 34,000 - 

Sammuttimet 10-12 kg   54,839 /kpl 13,16 68,000 - 

Sammuttimet yli 12 kg   80,645 /kpl 19,35 100,000 - 

Sekalainen jäte kuorma-auto- ja traktorikuormat 159,800 €/tonni 38,35 198,15 17,00 

Sekalainen jäte yli 50 kg 159,800 €/tonni 38,35 198,15 - 

Sekalainen jäte, minimimaksu 0-50kg 8,065 /kpl 1,94 10,00 - 

SER, direktiivin mukainen   - - - - - 

Suljettu tai likainen tynnyri tai astia, yli 
100 l   

24,190 /kpl 5,81 30,00 - 

Tietoturvajäte 0-20 kg minimimaksu 31,08 € 8,065 /kpl 1,94 10,00 17,00 

Tietoturvajäte yli 20 kg   483,871 €/tonni 116,13 600,00 17,00 

Tiili 0-500 kg henkilö- ja pakettiautot 8,065 /kpl 1,94 10,00 - 

Tiili yli 500 kg henkilö- ja pakettiautot 21,771 €/tonni 5,23 27,00 - 

Tiili kuorma-auto- ja traktorikuormat 21,771 €/tonni 5,23 27,00 17,00 

Vaarallinen jäte, kotitaloudet   - - - - - 

LIITE: Jätelautakunta 03.12.2020 / 60



 

  13(44) 

Vaarallinen jäte, julkinen taho 
vaarallisen jätteen hinnaston 
mukaan 

          

 

Jätejae Selite 
Perushinta 
(alv 0 %) 

  Alv24% YHT 
Punn.maksu 
€ (alv 0 %) 

Vanteelliset ajoneuvorenkaat, pienet henkilö- ja pakettiautot 4,030 /kpl 0,97 5,00 - 

Vanteelliset ajoneuvorenkaat, suuret 
kuorma-autot, työkoneet ja 
traktorit 

9,680 /kpl 2,32 12,00 - 

Vanteettomat ajoneuvorenkaat   - - - - - 

Yhdyskuntajäte kuorma-auto- ja traktorikuormat 159,800 €/tonni 38,35 198,15 17,00 

 
 

 
Kunnan toissijainen vastuu jätehuollon järjestämisestä 
 
 
11 § Kunnan toissijainen vastuu jätehuollon järjestämisessä  
 
Kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluva jätehuoltopalvelu eli TSV-palvelun käyttäjäksi pääsemi-
sen ehdot on määritelty voimassa olevassa jätelaissa. Kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan 
jätteentuottajan on katettava jätemaksuissa vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat 
kustannukset. 
 
Kunnan toissijaisen jätehuoltovastuun piiriin kuuluvien jätteiden taksan mukaisia maksuja voidaan 
kustannusperusteisesti muuttaa siten, että ne kattavat aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Kustan-
nusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm:  
 

• jäte-erän määrä  

• jätteen laatu  

• jäte-erän soveltuvuus vastaanottajan järjestelmään  

• muut tapauskohtaiset tekijät  
 
Toissijaisen jätehuoltovastuun piiriin kuuluvien jätteiden punnitusmaksu jätteidenkäsittelyalueilla on 
19 € per punnitus (alv 0 %). 
 
Silloin, kun palvelutarve on jatkuvaa, Kiertokapula Oy:n tulee tehdä jätteen haltijan kanssa kirjalli-
nen sopimus enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
 
 
 
12 § Jäteastioiden tyhjennysmaksut, kunnan toissijainen vastuu 
 
Jäteastian tyhjennysmaksu on maksu kiinteistökohtaisen tai kiinteistöjen yhteisen jäteastian tyh-
jennyksestä. Kunnan jätemaksun perusteena ovat jätelain 79 §:n mukaisesti jätteen laji, laatu, 
määrä ja noutokerrat. Perusteina voidaan lisäksi ottaa huomioon jätteen keräys- ja kuljetusolot 
kiinteistöllä ja noutoalueella sekä jäteyhtiön keräysvälineiden käyttö. Jätemaksut määräytyvät tyh-
jennettävän jäteastian tilavuuden, tyhjennyskertojen ja jätelajin perusteella. Tyhjennykset tehdään 
jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatun, jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysrytmin mukaisesti 
ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä tai tyhjennysyrityksistä. 
 
Jäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan jätteiden käsittely- ja kuljetuskustannukset sekä kunnal-
lisen jäteyhtiön yleisiä kustannuksia, kuten asiakaspalvelun, hallinnon, palvelutuotannon, toimitilo-
jen ja tietojärjestelmien kustannuksia. Jäteastian tyhjennysmaksu muodostuu kuljetus- ja käsittely-
osasta. Käsittelyosassa on huomioitu kunkin astiatyypin keskimääräinen täyttöaste ja tilavuuspai-
no. Bio-, seka- ja kuivajäteastiat voi liittää ns. pesurinkiin, jolloin bioastiat pestään erillisveloituksel-
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la automaattisesti kaksi kertaa ja seka-/kuivajäteastiat kerran vuodessa. Pesurinkiin liittymisestä ja 
irtisanoutumisesta on ilmoitettava jäteyhtiön asiakaspalveluun. 
 
Punnittavien jäteastioiden kohdalla käsittelymaksu määritellään jätteen todellisen painon perusteel-
la. Jos todellista painoa ei tilapäisesti saada, käytetään kolmen edellisen toteutuneen punnituksen 
keskipainoa.  
 
Jäteastian tyhjennysmaksua ei veloiteta, jos jäteastia on jäteyhtiön tai kuljetusurakoitsijan laimin-
lyönnin takia jäänyt tyhjentämättä, eikä jäteastiaa saada tyhjennettyä ennen seuraavaa normaalin 
tyhjennysvälin mukaista tyhjennyskertaa. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä jäteyhti-
ölle ennen seuraavaa tyhjennysrytmin mukaista jäteastian tyhjennystä, kuitenkin enintään kahden 
viikon kuluessa. 
 
Jäteyhtiön tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota seuraavia: 
 

- jäteastia on ollut liian painavaksi täytetty tai jäteastiaan on laitettu sellaisia jätteitä, joita ei 
saa voimassa olevan lainsäädännön tai jätehuoltomääräysten perusteella kyseiseen asti-
aan laittaa; 

- yksityistie tai jäteastialle johtava kiinteistön pihatie on kunnoltaan sellainen, ettei sitä ole 
turvallista ajaa jäteautolla; 

- tiellä tai jätteiden keräyspaikalla on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennykset estä-
viä kulkuesteitä tai irrallaan olevia eläimiä; 

- jäteastiaa ei sen rikkinäisyyden tai jäätymisen tms. syyn vuoksi saada tavanomaisin toi-
menpitein tyhjennettyä; 

- kiinteistöä tai jätteiden keräyspaikkaa ei löydy puutteellisten osoitemerkintöjen takia 
- kiinteistössä tai jätteiden keräyspaikassa on usean jätteentuottajan astioita, eikä astioiden 

omistusta ole selkeästi merkitty 
- astia on lukittu jätehuoltomääräysten vastaisesti, tai 
- astia, toimintaympäristö/tyhjennyspaikka tai jokin muu seikka on jätehuoltomääräysten vas-

tainen. 
 
Mikäli tyhjennys jää tekemättä edellä mainittujen kiinteistöllä vallinneiden olosuhteiden vuoksi, ve-
loitetaan jätetaksan mukainen kuljetusmaksu, mutta ei käsittelyosaa maksusta. Jos tyhjennysvuo-
rossa on useita saman jätejakeen astioita, veloitetaan kuljetusmaksu vain yhden astian osalta.  
 
Kiinteistönhaltijan on ilmoitettava jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä jäteyhtiölle vähintään 1 
viikko ennen keskeytyksen alkamista. Jos jätteenkuljetuksen keskeytysilmoitusta ei ole tehty vähin-
tään viikkoa ennen tauon alkamista, peritään myös jätteenkäsittelyosa, vaikka jäteastia olisi koko-
naan tai osin tyhjä. Koko tyhjennysmaksu peritään myös siinä tapauksessa, jos astiaa ei tyhjen-
nyspäivänä löydy siitä syystä, että se on poistettu tyhjennyspaikalta. Jos tyhjennysvuorossa on 
useita saman jätejakeen astioita, veloitetaan tyhjennysmaksu vain yhden astian osalta. 
 
Kunnan toissijaiselle vastuulle jätelain 33 §:n mukaan kuuluvista astiatyhjennyksistä veloitetaan 
taulukon 7 mukaiset maksut. 
 
Taulukko 7. Jäteastioiden tyhjennysmaksut, kunnan toissijainen vastuu 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, käsin siirret-
tävät pienastiat 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 

3,94 2,21 6,15 7,62 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 

3,94 3,80 7,74 9,60 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 

3,94 5,69 9,63 11,94 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 

3,94 10,44 14,38 17,83 
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Jäteastia yli 660 l, enintään 770 l 

3,94 12,18 16,12 19,99 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, nostoperus-
teiset säiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 3 m3 

24,63 159,80 
24,63 + jätteen-

käs.maksu 
30,54 + jätteen-

käs.maksu 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 3 m3, enin-
tään 5 m3 

 

24,63 159,80 
24,63 + jätteen-

käs.maksu 
30,54 + jätteen-

käs.maksu 

BIOJÄTE, käsin siirrettävät 
pienastiat 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 

4,86 3,84 8,70 10,79 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

4,86 6,59 11,45 14,20 

 
BIOJÄTE, nostoperusteiset säiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 
0,8m3 

35,89 115,88 
35,89 + jätteen-

käs.maksu 
44,50 + jätteen-

käs.maksu 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 0,8 m3, 
enintään 1,3 m3 

35,89 115,88 
35,89 + jätteen-

käs.maksu 
44,50 + jätteen-

käs.maksu 

 
LASI (Mäntsälä ja Valkeakoski) 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Pienastiat, enintään 660 l 
 

6,50 0,00 6,50 8,06 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 3 m3 

 
40,57 0,00 40,57 50,31 

 
METALLI (Mäntsälä ja Valkeakos-
ki) 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Pienastiat, enintään 660 l 
 

6,50 0,00 6,50 8,06 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 3 m3 

 
40,57 0,00 40,57 50,31 

 
KARTONKI (Valkeakoski) 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Pienastiat, enintään 660 l 
 

6,50 0,00 6,50 8,06 
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Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

 
40,57 0,00 40,57 50,31 

 
MUOVI 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Pienastiat, enintään 660 l 
 

6,50 0,00 6,50 8,06 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

 
40,57 0,00 40,57 50,31 

 
BIOJÄTE JA SEKA-/KUIVAJÄTE, 
ASTIAPESUT 
 

  
Pesuhinta € 

(alv 0%) 
Pesuhinta € 

(alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 770 l, astiape-
su 

- - 12,50 15,50 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 
m3, astiapesu 

- - 120,00 148,80 

 
Biojätettä, lasia, metallia, kartonkia ja muovia kerätään ja pesupalvelu järjestetään taulukon mukai-
silla maksuilla jätehuoltomääräysten mukaisissa taaja-asutusalueiden kiinteistöissä ja kohteiden 
välisillä keräysreiteillä. Lasia ja metallia kerätään ainoastaan Mäntsälässä ja Valkeakoskella. Kar-
tonkia kerätään ainoastaan Valkeakoskella. Muovia kerätään Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keraval-
la, Mäntsälässä ja Tuusulassa 1.3.2021 alkaen ja Hattulassa, Hausjärvellä, Hämeenlinnassa, Lo-
pella, Riihimäellä ja Valkeakoskella 3.5.2021 alkaen. 
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13 § Maksut astiatyhjennysten lisäpalveluista, kunnan toissijainen vastuu 
 
Kunnan toissijaiselle vastuulle jätelain 33 §:n mukaan kuuluvien astiatyhjennyksien lisäpalveluista 
veloitetaan taulukon 8 mukaiset maksut. Jätehuoltopalvelun lisämaksujen perusteet määräytyvät 
tämän taksan 5§ mukaisesti. 
 
 
Taulukko 8. Astiatyhjennysten lisäpalveluiden maksut, kunnan toissijainen vastuu 
 
 

 
Lisäpalvelu 
 

Hinta € (alv 0%) Hinta € (alv 24 %)  

 
Lisäjäte 7,50 9,30 € / 0,2 m3 

 
Jäteastian siirtomaksu 
 

1,10 1,36 
€ / alkavat 

10 m 

 
Jäteauton peruutusmaksu 
 

5,00 6,20 
€ / alkavat 

40 m  

 
Maksu reitiltä poikkeamisesta 
 

4,38 5,43 
€ / alkavat 

500 m 

 
Säkin asennus (140l ja 240 l 
bioastiat) 
 

1,50 1,86 € / säkki 

 
Tuntiveloitus 
 

105,00 130,20 € / tunti 

 
Jäteastian vuokra 
 

1,81 2,24 
140 l, € / 
kuukausi 

1,81 2,24 
240 l, € / 
kuukausi 

2,69 3,34 
360 l, € / 
kuukausi 

4,38 5,43 
660 l , € / 
kuukausi 

 
Jäteastian myynti 
 
 
 
 

45,16 56,00 
140 l, € / 

astia 

47,98 59,50 
240 l, € / 

astia 

84,68 105,00 
360 l, € / 

astia 

153,23 190,01 
660 l, € / 

astia 

 
Jäteastioiden kuljetusmaksu 
 

75,00 93,00 € / kuljetus 

 
Jäteastioiden hävitysmaksu 

8,065 10,00 € / jäteastia 
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Voimaantulo 
 
14 § Voimaantulo 
 
Tämä jätetaksa astuu voimaan 1.1.2021. Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä kos-
kevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa kumoaa voimaan tullessaan jätehuoltoviran-
omaisen aiemmin vahvistamat jätetaksat. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi. 
 

LIITE: Jätelautakunta 03.12.2020 / 60



 

  19(44) 

LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   HAUSJÄRVI 
 
Taulukko 1. Astiatyhjennysten maksut Hausjärvellä 
 
 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, käsin siirrettä-
vät pienastiat 
 

Kuljetus € Käsittely € 
Tyhj.hinta 

yht. €  
(alv 0%) 

Tyhj.hinta yht. 
€ (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

3,94 1,96 5,90 7,32 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

3,94 3,08 7,02 8,70 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

3,94 4,41 8,35 10,35 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

3,94 7,76 11,70 14,51 

 
Jäteastia yli 660 l, enintään 770 l 
 

3,94 8,98 12,92 16,02 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, puristinsäiliöt 
 

 
Kuljetus € 

 
Käsittely € / 

tonni 

 
Tyhjen-
nyshinta 
yht. € (alv 

0%) 
 

Tyhj.hinta yht. 
€ (alv 24%) 

 
Puristinsäiliö (1.5.2021 alkaen) 
 

101,17 159,80 
101,17 + 
jätteen-

käs.maksu 

125,45 + jät-
teenkäsittely-

maksu 

 
BIOJÄTE, käsin siirrettävät pienas-
tiat 
 

Kuljetus € Käsittely € 
Tyhj.hinta 

yht. € 
(alv 0%) 

Tyhj.hinta yht. 
€ (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

4,32 0,80 5,12 6,35 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

4,32 1,09 5,41 6,71 

 
BIOJÄTE, puristinsäiliöt 
 

Kuljetus € 
Käsittely € / 

tonni 

Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

0%) 

Tyhj.hinta yht. 
€ (alv 24%) 

 
 
Puristinsäiliö (1.5.2021 alkaen) 
 
 

101,17 115,88 

101,17 + 
jätteenkä-

sittely-
maksu 

125,45 + jät-
teenkäsittely-

maksu 

LIITE: Jätelautakunta 03.12.2020 / 60



 

  20(44) 

LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   HAUSJÄRVI 
 
Taulukko 1. Astiatyhjennysten maksut Hausjärvellä 

 

 
MUOVI (3.5.2021 alkaen) 
 

Kuljetus € Käsittely € 
Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

0%) 

Tyhj.hinta yht. 
€ (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 240 l  
 

3,81 0,00 3,81 4,72 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

3,91 0,00 3,91 4,85 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

4,29 0,00 4,29 5,32 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

 
12,98 0,00 12,98 16,10 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, ASTIAPESUT 
 

  
Pesuhinta 
€ (alv 0%) 

Pesuhinta € 
(alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 770 l, astiapesu 
 

- - 11,08 13,74 

 
Biojätettä ja muovia kerätään taulukon mukaisilla maksuilla jätehuoltomääräysten mukaisissa taa-
ja-asutusalueiden kiinteistöissä ja kohteiden välisillä keräysreiteillä. 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT  HATTULA JA HÄMEENLINNA 
 
Taulukko 2. Astiatyhjennysten maksut Hattulassa ja Hämeenlinnassa 
 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, käsin siirrettävät 
pienastiat 
 

Kulje-
tus € 

Käsittely 
€ 

Tyhj.hinta 
yht. € 

(alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € 

(alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

2,85 1,96 4,81 5,96 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

2,83 3,08 5,91 7,33 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

2,65 4,41 7,06 8,75 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

2,61 7,76 10,37 12,86 

 
Jäteastia yli 660 l, enintään 770 l 
 

2,61 8,98 11,59 14,37 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, nostoperusteiset 
säiliöt 
 

Kulje-
tus € 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhj.hinta 
yht. € 

(alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 3 m3 

 
14,96 159,80 

14,96 + 
jätteen-

käs.maksu 

18,55 + jätteen-
käsittelymaksu 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 3 m3, enintään 5 
m3 

 

14,96 159,80 
14,96 + 
jätteen-

käs.maksu 

18,55 + jätteen-
käsittelymaksu 

SEKA-/KUIVAJÄTE, etukuormaussäiliöt 
 

Kulje-
tus € 

Käsittely 
€ / tonni 

 
Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Etuk.säiliö enintään 4 m3 

 
30,23 159,80 

30,23 + 
jätteen-

käs.maksu 

37,49 + jätteen-
käsittelymaksu 

 
Etuk.säiliö yli 4 m3, enintään 6 m3 
 

30,23 159,80 
30,23 + 
jätteen-

käs.maksu 

37,49 + jätteen-
käsittelymaksu 

 
Etuk.säiliö yli 6 m3, enintään 8 m3 
 

30,23 159,80 
30,23 + 
jätteen-

käs.maksu 

37,49 + jätteen-
käsittelymaksu 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, puristinsäiliöt 
 

 
Kulje-
tus € 

 
Käsittely 
€ / tonni 

 
Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

0%) 
 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
 
Puristinsäiliö 
 

106,39 159,80 
106,39 + 
jätteen-

käs.maksu 

131,92 + jätteen-
käsittelymaksu 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT  HATTULA JA HÄMEENLINNA 
 
Taulukko 2. Astiatyhjennysten maksut Hattulassa ja Hämeenlinnassa 
 

 
BIOJÄTE, käsin siirrettävät pienastiat 
 

Kulje-
tus € 

Käsittely 
€ 

Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

4,08 0,80 4,88 6,05 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

4,08 1,09 5,17 6,41 

 
BIOJÄTE, nostoperusteiset säiliöt 
 

Kulje-
tus € 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 0,8m3 

 
15,34 115,88 

15,34 + 
jätteenkäsit-
telymaksu 

19,02 + jätteen-
käsittelymaksu 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 0,8 m3, enintään 
1,3 m3 

 

15,34 115,88 
15,34 + 

jätteenkäsit-
telymaksu 

19,02 + jätteen-
käsittelymaksu 

 
BIOJÄTE, puristinsäiliöt 
 

Kulje-
tus € 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
 
Puristinsäiliö 
 

106,39 115,88 
106,39 + 

jätteenkäsit-
telymaksu 

131,92 + jätteen-
käsittelymaksu 

 
MUOVI (3.5.2021 alkaen) 
 

Kulje-
tus € 

Käsittely 
€ 

Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 240 l  
 

3,81 0,00 3,81 4,72 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

3,91 0,00 3,91 4,85 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

4,29 0,00 4,29 5,32 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

 
12,98 0,00 12,98 16,10 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, ASTIAPESUT 
 

  
Pesuhinta 
€ (alv 0%) 

Pesuhinta € (alv 
24%) 

 
Jäteastia enintään 770 l, astiapesu 
 

- - 8,64 10,71 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 - - 76,34 94,66 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT  HATTULA JA HÄMEENLINNA 
 
Taulukko 2. Astiatyhjennysten maksut Hattulassa ja Hämeenlinnassa 

 
 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, ETUKUORMAUS-
SÄLIÖIDEN VUOKRAUS 
 

  
Astiavuok-
ra €/kk (alv 

0%) 

Astiavuokra 
€/kk € (alv 24%) 

 
Etuk.säiliö enintään 4 m3 

 
- - 25,77 31,95 

 
Etuk.säiliö yli 4 m3, enintään 6 m3 
 

- - 25,77 31,95 

 
Etuk.säiliö yli 6 m3, enintään 8 m3 
 

- - 25,77 31,95 

 
Biojätettä ja muovia kerätään taulukon mukaisilla maksuilla jätehuoltomääräysten mukaisissa taa-
ja-asutusalueiden kiinteistöissä ja kohteiden välisillä keräysreiteillä. 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   HYVINKÄÄ 
 
 
 
Taulukko 3. Astiatyhjennysten maksut Hyvinkäällä 
 
 
 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, käsin siirret-
tävät pienastiat 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

2,12 1,96 4,08 5,06 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

2,12 3,08 5,20 6,45 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

2,12 4,41 6,53 8,10 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

2,12 7,76 9,88 12,25 

 
Jäteastia yli 660 l, enintään 770 l 
 

2,12 8,98 11,10 13,76 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, nostoperus-
teiset säiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 3 m3 

 
18,74 159,80 

18,74 + jätteen-
käs.maksu 

23,24 + jätteen-
käs.maksu 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 3 m3, enin-
tään 5 m3 

 

19,44 159,80 
19,44 + jätteen-

käs.maksu 
24,11 + jätteen-

käs.maksu 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, etukuor-
maussäiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Etuk.säiliö enintään 4 m3 

 
15,47 159,80 

15,47 + jätteen-
käs.maksu 

19,18 + jätteen-
käs.maksu 

 
Etuk.säiliö yli 4 m3, enintään 6 m3 
 

15,47 159,80 
15,47 + jätteen-

käs.maksu 
19,18 + jätteen-

käs.maksu 

 
Etuk.säiliö yli 6 m3, enintään 8 m3 
 

15,47 159,80 
15,47 + jätteen-

käs.maksu 
19,18 + jätteen-

käs.maksu 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, puristinsäiliöt 
 

 
Kuljetus 

€ 

 
Käsittely 
€ / tonni 

 
Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

 
Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Puristinsäiliö 

100,50 159,80 
100,50 + jät-

teenkäs.maksu 
124,62 + jät-

teenkäs.maksu 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   HYVINKÄÄ 
 
Taulukko 3. Astiatyhjennysten maksut Hyvinkäällä 

 

 
BIOJÄTE, käsin siirrettävät 
pienastiat 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

3,24 0,80 4,04 5,01 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

3,24 1,09 4,33 5,37 

 
BIOJÄTE, nostoperusteiset säiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 
0,8m3 

 

18,93 115,88 
18,93 + jätteen-

käs.maksu 
23,47 + jätteen-

käs.maksu 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 0,8 m3, 
enintään 1,3 m3 

 

18,93 115,88 
18,93 + jätteen-

käs.maksu 
23,47 + jätteen-

käs.maksu 

 
BIOJÄTE, puristinsäiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhj.hinta yht. 
€ (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Puristinsäiliö 
 

100,50 115,88 
100,50 + jät-

teenkäs.maksu 
124,62 + jät-

teenkäs.maksu 

 
MUOVI (1.3.2021 alkaen) 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhj.hinta yht. 
€ (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 240 l  
 

3,81 0,00 3,81 4,72 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

3,91 0,00 3,91 4,85 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

4,29 0,00 4,29 5,32 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

 
12,98 0,00 12,98 16,10 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, ASTIAPESUT 
 

  
Pesuhinta € 

(alv 0%) 
Pesuhinta € 

(alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 770 l, astiape-
su 
 

- - 8,77 10,87 

 - - 69,96 86,75 
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Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

 

LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   HYVINKÄÄ 
 
Taulukko 3. Astiatyhjennysten maksut Hyvinkäällä 

 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, ETUKUOR-
MAUSSÄLIÖIDEN VUOKRAUS 
 

  
Astiavuokra 
€/kk (alv 0%) 

Astiavuokra 
€/kk € (alv 

24%) 

 
Etuk.säiliö enintään 4 m3 

 
- - 13,66 16,94 

 
Etuk.säiliö yli 4 m3, enintään 6 m3 
 

- - 16,73 20,75 

 
Etuk.säiliö yli 6 m3, enintään 8 m3 
 

- - 18,49 22,93 

 
 
Biojätettä ja muovia kerätään taulukon mukaisilla maksuilla jätehuoltomääräysten mukaisissa taa-
ja-asutusalueiden kiinteistöissä ja kohteiden välisillä keräysreiteillä. 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   JÄRVENPÄÄ 
 
 
 
Taulukko 4. Astiatyhjennysten maksut Järvenpäässä 
 
 
 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, käsin siirret-
tävät pienastiat 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

1,91 1,96 3,87 4,80 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

1,91 3,08 4,99 6,19 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

1,91 4,41 6,32 7,84 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

1,91 7,76 9,67 11,99 

 
Jäteastia yli 660 l, enintään 770 l 
 

1,91 8,98 10,89 13,50 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, nostoperus-
teiset säiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 3 m3 

 
10,30 159,80 

10,30 + jätteen-
käs.maksu 

12,77 + jätteen-
käs.maksu 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 3 m3, enin-
tään 5 m3 

 

10,30 159,80 
10,30 + jätteen-

käs.maksu 
12,77 + jätteen-

käs.maksu 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, etukuor-
maussäiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Etuk.säiliö enintään 4 m3 

 
16,05 159,80 

16,05 + jätteen-
käs.maksu 

19,90 + jätteen-
käs.maksu 

 
Etuk.säiliö yli 4 m3, enintään 6 m3 
 

16,05 159,80 
16,05 + jätteen-

käs.maksu 
19,90 + jätteen-

käs.maksu 

 
Etuk.säiliö yli 6 m3, enintään 8 m3 
 

16,05 159,80 
16,05 + jätteen-

käs.maksu 
19,90 + jätteen-

käs.maksu 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, puristinsäiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Puristinsäiliö 

99,31 159,80 
99,31 + jätteen-

käs.maksu 
123,14 + jät-

teenkäs.maksu 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   JÄRVENPÄÄ 
 
Taulukko 4. Astiatyhjennysten maksut Järvenpäässä 
 

 
BIOJÄTE, käsin siirrettävät 
pienastiat 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

2,76 0,80 3,56 4,41 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

2,76 1,09 3,85 4,77 

 
BIOJÄTE, nostoperusteiset säiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 
0,8m3 

 

10,68 115,88 
10,68 + jätteen-
käsittelymaksu 

13,24 + jätteen-
käsittelymaksu 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 0,8 m3, 
enintään 1,3 m3 

 

10,68 115,88 
10,68 + jätteen-
käsittelymaksu 

13,24 + jätteen-
käsittelymaksu 

 
Säkin asennus (biojätteen syvä-
keryäsastiat) 
Lisämaksu siitä jos biojäteastiaan 
asennetaan suojasäkki (sis. säkin ja 
asennuksen) 
 
 

- - 5,17 6,41 

 
BIOJÄTE, puristinsäiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhj.hinta yht. 
€ (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Puristinsäiliö 
 

99,31 115,88 
99,31 + jätteen-

käs.maksu 
123,14 + jät-

teenkäs.maksu 

 
MUOVI (1.3.2021 alkaen) 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhj.hinta yht. 
€ (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 240 l  
 

3,81 0,00 3,81 4,72 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

3,91 0,00 3,91 4,85 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

4,29 0,00 4,29 5,32 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

 
12,98 0,00 12,98 16,10 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   JÄRVENPÄÄ 
 
Taulukko 4. Astiatyhjennysten maksut Järvenpäässä 

 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, ASTIAPESUT 
 

  
Pesuhinta € 

(alv 0%) 
Pesuhinta € 

(alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 770 l, astiape-
su 
 

- - 3,09 3,83 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

 
- - 32,84 40,72 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, ETUKUOR-
MAUSSÄLIÖIDEN VUOKRAUS 
 

  
Astiavuokra 
€/kk (alv 0%) 

Astiavuokra 
€/kk € (alv 

24%) 

 
Etuk.säiliö enintään 4 m3 

 
- - 17,05 21,14 

 
Etuk.säiliö yli 4 m3, enintään 6 m3 
 

- - 17,05 21,14 

 
Etuk.säiliö yli 6 m3, enintään 8 m3 
 

- - 17,05 21,14 

Biojätettä ja muovia kerätään taulukon mukaisilla maksuilla jätehuoltomääräysten mukaisissa taa-
ja-asutusalueiden kiinteistöissä ja kohteiden välisillä keräysreiteillä. 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   KERAVA 
 
Taulukko 5. Astiatyhjennysten maksut Keravalla 
 
 

SEKA-/KUIVAJÄTE, käsin siirret-
tävät pienastiat 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

2,15 1,96 4,11 5,10 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

2,15 3,08 5,23 6,49 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

2,15 4,41 6,56 8,13 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

2,15 7,76 9,91 12,29 

 
Jäteastia yli 660 l, enintään 770 l 
 

2,15 8,98 11,13 13,80 

SEKA-/KUIVAJÄTE, nostoperus-
teiset säiliöt 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 3 m3 

 
11,52 159,80 

11,52 + jätteen-
käs.maksu 

14,28 + jätteen-
käs.maksu 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 3 m3, enin-
tään 5 m3 

 

13,54 159,80 
13,54 + jätteen-

käs.maksu 
16,79 + jätteen-

käs.maksu 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, puristinsäiliöt 
 

 
Kuljetus 

€ 

 
Käsittely 
€ / tonni 

 
Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

 
Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
 
Puristinsäiliö 
 
 

122,10 159,80 
122,10 + jät-

teenkäs.maksu 
151,40 + jät-

teenkäs.maksu 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, etukuor-
maussäiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Etuk.säiliö yli 4 m3, enintään 6 m3 
(1.5.2021 alkaen) 
 

15,60 159,80 
15,60 + jätteen-

käs.maksu 
19,34 + jätteen-

käs.maksu 

 
Etuk.säiliö yli 6 m3, enintään 8 m3 
(1.5.2021 alkaen) 

15,60 159,80 
15,60 + jätteen-

käs.maksu 
19,34 + jätteen-

käs.maksu 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   KERAVA 
Taulukko 5. Astiatyhjennysten maksut Keravalla 

BIOJÄTE, käsin siirrettävät 
pienastiat 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

2,61 0,80 3,41 4,23 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

2,61 1,09 3,70 4,59 

 
BIOJÄTE, nostoperusteiset säiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 
0,8m3 

 

11,52 115,88 
11,52 + jätteen-
käsittelymaksu 

14,28 + jätteen-
käsittelymaksu 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 0,8 m3, 
enintään 1,3 m3 

 

11,52 115,88 
11,52 + jätteen-
käsittelymaksu 

14,28 + jätteen-
käsittelymaksu 

 
BIOJÄTE, puristinsäiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhj.hinta yht. 
€ (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Puristinsäiliö 
 

122,10 115,88 
122,10 + jät-

teenkäs.maksu 
151,40 + jät-

teenkäs.maksu 

 
MUOVI (1.3.2021 alkaen) 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhj.hinta yht. 
€ (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 240 l  
 

3,81 0,00 3,81 4,72 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

3,91 0,00 3,91 4,85 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

4,29 0,00 4,29 5,32 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

 
12,98 0,00 12,98 16,10 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, ETUKUOR-
MAUSSÄLIÖIDEN VUOKRAUS 
 

  
Astiavuokra 
€/kk (alv 0%) 

Astiavuokra 
€/kk € (alv 

24%) 

 
Etuk.säiliö enintään 4 m3 

(1.5.2021 alkaen) 
- - 13,98 17,34 

 
Etuk.säiliö yli 4 m3, enintään 8 m3 
(1.5.2021 alkaen) 

- - 16,48 20,44 

Biojätettä ja muovia kerätään taulukon mukaisilla maksuilla jätehuoltomääräysten mukaisissa taa-
ja-asutusalueiden kiinteistöissä ja kohteiden välisillä keräysreiteillä. 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   LOPPI 
 
Taulukko 6. Astiatyhjennysten maksut Lopella 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, käsin siirrettä-
vät pienastiat 
 

Kuljetus € Käsittely € 
Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

0%) 

Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

3,61 1,96 5,57 6,91 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

3,61 3,08 6,69 8,30 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

3,61 4,41 8,02 9,94 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

3,61 7,76 11,37 14,10 

 
Jäteastia yli 660 l, enintään 770 l 
 

3,61 8,98 12,59 15,61 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, nostoperustei-
set säiliöt 
 

Kuljetus € 
Käsittely  
€ / tonni 

Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

0%) 

Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 3 m3 

 
15,27 159,80 

15,27 + 
jätteen-

käs.maksu 

18,93 + jät-
teen-

käs.maksu 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 3 m3, enin-
tään 5 m3 

 

15,27 159,80 
15,27 + 
jätteen-

käs.maksu 

18,93 + jät-
teen-

käs.maksu 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, puristinsäiliöt 

 
Kuljetus € 

 
Käsittely 
€ / tonni 

 
Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

0%) 

 
Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

24%) 

 
Puristinsäiliö 
 

115,27 159,80 
115,27 + 
jätteen-

käs.maksu 

142,93 + jät-
teen-

käs.maksu 

 
BIOJÄTE, käsin siirrettävät pienas-
tiat 
 

Kuljetus € Käsittely € 
Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

0%) 

Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

4,86 0,80 5,66 7,02 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

4,86 1,09 5,95 7,38 

 
BIOJÄTE, nostoperusteiset säiliöt 
 

Kuljetus € 
Käsittely € / 

tonni 

Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

0%) 

Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 0,8m3 

 
17,74 115,88 

17,74 + 
jätteenkäsit-
telymaksu 

22,00 + jät-
teenkäsittely-

maksu 

LIITE: Jätelautakunta 03.12.2020 / 60



 

  33(44) 

 
LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   LOPPI 
 
Taulukko 6. Astiatyhjennysten maksut Lopella 

 

 
BIOJÄTE, nostoperusteiset säiliöt 
 

Kuljetus € 
Käsittely € / 

tonni 

Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

0%) 

Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 0,8 m3, enin-
tään 1,3 m3 

 

17,74 115,88 
17,74 + 

jätteenkäsit-
telymaksu 

22,00 + jät-
teenkäsittely-

maksu 

 
BIOJÄTE, puristinsäiliöt 
 

Kuljetus € 
Käsittely € / 

tonni 

Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

0%) 

Tyhjennys-
hinta yht. € 
(alv 24%) 

 
Puristinsäiliö 
 

115,27 115,88 
115,27 + 
jätteen-

käs.maksu 

142,93 + jät-
teen-

käs.maksu 

 
MUOVI (3.5.2021 alkaen) 
 

Kuljetus € Käsittely € 
Tyhj.hinta 
yht. € (alv 

0%) 

Tyhjennys-
hinta yht. € 
(alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 240 l  
 

3,81 0,00 3,81 4,72 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

3,91 0,00 3,91 4,85 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

4,29 0,00 4,29 5,32 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

 
12,98 0,00 12,98 16,10 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, ASTIAPESUT 
 

  
Pesuhinta 
€ (alv 0%) 

Pesuhinta € 
(alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 770 l, astiapesu 
 

- - 10,18 12,62 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

 
- - 21,66 26,86 

 
Biojätettä ja muovia kerätään taulukon mukaisilla maksuilla jätehuoltomääräysten mukaisissa taa-
ja-asutusalueiden kiinteistöissä ja kohteiden välisillä keräysreiteillä. 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   MÄNTSÄLÄ 
 
Taulukko 7. Astiatyhjennysten maksut Mäntsälässä 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, käsin siirret-
tävät pienastiat 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

3,22 1,96 5,18 6,42 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

3,22 3,08 6,30 7,81 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

3,26 4,41 7,67 9,51 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

3,07 7,76 10,83 13,43 

 
Jäteastia yli 660 l, enintään 770 l 
 

3,07 8,98 12,05 14,94 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, nostoperus-
teiset säiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 3 m3 

 
20,35 159,80 

20,35 + jätteen-
käs.maksu 

25,23 + jätteen-
käs.maksu 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 3 m3, enin-
tään 5 m3 

 

20,96 159,80 
20,96 + jätteen-

käs.maksu 
25,99 + jätteen-

käs.maksu 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, puristinsäiliöt 

 
Kuljetus 

€ 

 
Käsittely 
€ / tonni 

 
Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

 
Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Puristinsäiliö 
 

109,93 159,80 
109,93 + jät-

teenkäs.maksu 
136,31 + jät-

teenkäs.maksu 

 
BIOJÄTE, käsin siirrettävät 
pienastiat 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

3,60 0,80 4,40 5,46 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

3,60 1,09 4,69 5,82 

BIOJÄTE, nostoperusteiset säiliöt 
Kuljetus 

€ 
Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 
0,8m3 

 

21,15 115,88 
21,15 + jätteen-
käsittelymaksu 

26,23 + jätteen-
käsittelymaksu 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   MÄNTSÄLÄ 
Taulukko 7. Astiatyhjennysten maksut Mäntsälässä 

BIOJÄTE, nostoperusteiset säiliöt 
Kuljetus 

€ 
Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 0,8 m3, 
enintään 1,3 m3 

 

20,11 115,88 
20,11 + jätteen-
käsittelymaksu 

24,94 + jätteen-
käsittelymaksu 

 
BIOJÄTE, puristinsäiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhj.hinta yht. 
€ (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Puristinsäiliö 
 

109,93 115,88 
109,93 + jät-

teenkäs.maksu 
136,31 + jät-

teenkäs.maksu 

 
LASI 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Pienastiat, enintään 660 l 

3,81 0,00 3,81 4,72 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 3 m3 

 
21,20 0,00 21,20 26,28 

 
METALLI 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Pienastiat, enintään 660 l 

3,24 0,00 3,24 4,02 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 3 m3 

 
20,74 0,00 20,74 25,72 

 
MUOVI (1.3.2021 alkaen) 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhj.hinta yht. 
€ (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 240 l  

3,81 0,00 3,81 4,72 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

3,91 0,00 3,91 4,85 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

4,29 0,00 4,29 5,32 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

 
12,98 0,00 12,98 16,10 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, ASTIAPESUT 
 

  
Pesuhinta € 

(alv 0%) 
Pesuhinta € 

(alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 770 l, astiape-
su 

- - 9,40 11,66 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

 
- - 38,75 48,05 

 
Biojätettä, muovia, lasia ja metallia kerätään taulukon mukaisilla maksuilla jätehuoltomääräysten 
mukaisissa taaja-asutusalueiden kiinteistöissä ja kohteiden välisillä keräysreiteillä. 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   RIIHIMÄKI 
Taulukko 8. Astiatyhjennysten maksut Riihimäellä 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, käsin siirret-
tävät pienastiat 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

2,30 1,96 4,26 5,28 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

2,30 3,08 5,38 6,67 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

2,30 4,41 6,71 8,32 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

2,30 7,76 10,06 12,47 

 
Jäteastia yli 660 l, enintään 770 l 

2,30 8,98 11,28 13,99 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, nostoperus-
teiset säiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 3 m3 

 
13,30 159,80 

13,30 + jätteen-
käs.maksu 

16,49 + jätteen-
käs.maksu 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 3 m3, enin-
tään 5 m3 

13,30 159,80 
13,30 + jätteen-

käs.maksu 
16,49 + jätteen-

käs.maksu 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, etukuor-
maussäiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Etuk.säiliö yli 4 m3, enintään 6 m3 
(1.5.2021 alkaen) 
 

15,60 159,80 
15,60 + jätteen-

käs.maksu 
19,34 + jätteen-

käs.maksu 

 
Etuk.säiliö yli 6 m3, enintään 8 m3 
(1.5.2021 alkaen) 

15,60 159,80 
15,60 + jätteen-

käs.maksu 
19,34 + jätteen-

käs.maksu 

SEKA-/KUIVAJÄTE, puristinsäiliöt 
Kuljetus 

€ 
Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Puristinsäiliö 
 

93,51 159,80 
93,51 + jätteen-

käs.maksu 
115,95 + jät-

teenkäs.maksu 

 
BIOJÄTE, käsin siirrettävät 
pienastiat 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

3,85 0,80 4,65 5,77 

 3,85 1,09 4,94 6,13 
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Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 

LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   RIIHIMÄKI 
Taulukko 8. Astiatyhjennysten maksut Riihimäellä 

BIOJÄTE, nostoperusteiset säiliöt 
Kuljetus 

€ 
Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 
0,8m3 

 

14,49 115,88 
14,49 + jätteen-
käsittelymaksu 

17,97 + jätteen-
käsittelymaksu 

BIOJÄTE, nostoperusteiset säiliöt 
Kuljetus 

€ 
Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 0,8 m3, 
enintään 1,3 m3 

14,49 115,88 
14,49 + jätteen-
käsittelymaksu 

17,97 + jätteen-
käsittelymaksu 

 
BIOJÄTE, puristinsäiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhj.hinta yht. 
€ (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Puristinsäiliö 
 

93,51 115,88 
93,51 + jätteen-

käs.maksu 
115,95 + jät-

teenkäs.maksu 

 
MUOVI (3.5.2021 alkaen) 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhj.hinta yht. 
€ (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 240 l  

3,81 0,00 3,81 4,72 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

3,91 0,00 3,91 4,85 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

4,29 0,00 4,29 5,32 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

 
12,98 0,00 12,98 16,10 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, ASTIAPESUT 
 

  
Pesuhinta € 

(alv 0%) 
Pesuhinta € 

(alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 770 l, astiape-
su 
 

- - 6,56 8,13 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

 
- - 41,01 50,85 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, ETUKUOR-
MAUSSÄLIÖIDEN VUOKRAUS 
 

  
Astiavuokra 
€/kk (alv 0%) 

Astiavuokra 
€/kk € (alv 

24%) 

 
Etuk.säiliö enintään 4 m3 
(1.5.2021 alkaen) 

- - 13,98 17,34 

 
Etuk.säiliö yli 4 m3, enintään 8 m3 
(1.5.2021 alkaen) 

- - 16,48 20,44 
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Biojätettä ja muovia kerätään taulukon mukaisilla maksuilla jätehuoltomääräysten mukaisissa taa-
ja-asutusalueiden kiinteistöissä ja kohteiden välisillä keräysreiteillä. 

LIITE: Jätelautakunta 03.12.2020 / 60



 

  39(44) 

 
LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   TUUSULA 
Taulukko 9. Astiatyhjennysten maksut Tuusulassa 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, käsin siirret-
tävät pienastiat 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

1,86 1,96 3,82 4,74 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

1,86 3,08 4,94 6,13 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

1,86 4,41 6,27 7,77 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

1,86 7,76 9,62 11,93 

 
Jäteastia yli 660 l, enintään 770 l 

1,86 8,98 10,84 13,44 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, nostoperus-
teiset säiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 3 m3 

 
10,19 159,80 

10,19 + jätteen-
käs.maksu 

12,64 + jätteen-
käs.maksu 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 3 m3, enin-
tään 5 m3 

10,81 159,80 
10,81 + jätteen-

käs.maksu 
13,40 + jätteen-

käs.maksu 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, etukuor-
maussäiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Etuk.säiliö yli 4 m3, enintään 6 m3 
(1.5.2021 alkaen) 

15,60 159,80 
15,60 + jätteen-

käs.maksu 
19,34 + jätteen-

käs.maksu 

 
Etuk.säiliö yli 6 m3, enintään 8 m3 
(1.5.2021 alkaen) 

15,60 159,80 
15,60 + jätteen-

käs.maksu 
19,34 + jätteen-

käs.maksu 

SEKA-/KUIVAJÄTE, puristinsäiliöt 
Kuljetus 

€ 
Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Puristinsäiliö (1.5.2021 alkaen) 
 

100,88 159,80 
100,88 + jät-

teenkäs.maksu 
125,09 + jät-

teenkäs.maksu 

 
BIOJÄTE, käsin siirrettävät 
pienastiat 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

2,76 0,80 3,56 4,41 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

2,76 1,09 3,85 4,77 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   TUUSULA 
Taulukko 9. Astiatyhjennysten maksut Tuusulassa 

 
BIOJÄTE, nostoperusteiset säiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 
0,8m3 

10,57 115,88 
10,57 + jätteen-
käsittelymaksu 

13,11 + jätteen-
käsittelymaksu 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 0,8 m3, 
enintään 1,3 m3 

11,20 115,88 
11,20 + jätteen-
käsittelymaksu 

13,89 + jätteen-
käsittelymaksu 

 
BIOJÄTE, puristinsäiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhj.hinta yht. 
€ (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Puristinsäiliö (1.5.2021 alkaen) 
 

100,88 115,88 
100,88 + jät-

teenkäs.maksu 
125,09 + jät-

teenkäs.maksu 

 
BIOJÄTE, nostoperusteiset säiliöt 
 

  
Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Säkin asennus (biojätteen syvä-
keräysastiat) 
Lisämaksu siitä, jos biojäteastiaan 
asennetaan suojasäkki (sis. säkin ja 
asennuksen) 

- - 2,51 3,11 

 
MUOVI (1.3.2021 alkaen) 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhj.hinta yht. 
€ (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 240 l  

3,81 0,00 3,81 4,72 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 

3,91 0,00 3,91 4,85 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 

4,29 0,00 4,29 5,32 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

12,98 0,00 12,98 16,10 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, ASTIAPESUT 
 

  
Pesuhinta € 

(alv 0%) 
Pesuhinta € 

(alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 770 l, astiape-
su 

- - 3,62 4,49 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

- - 21,36 26,49 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, ETUKUOR-
MAUSSÄLIÖIDEN VUOKRAUS 
 

  
Astiavuokra 
€/kk (alv 0%) 

Astiavuokra 
€/kk € (alv 

24%) 

Etuk.säiliö enintään 4 m3 
(1.5.2021 alkaen) 

- - 13,98 17,34 

Etuk.säiliö yli 4 m3, enintään 8 m3 
(1.5.2021 alkaen) 

- - 16,48 20,44 

 
Biojätettä ja muovia kerätään taulukon mukaisilla maksuilla jätehuoltomääräysten mukaisissa taa-
ja-asutusalueiden kiinteistöissä ja kohteiden välisillä keräysreiteillä. 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   VALKEAKOSKI 
 
 
Taulukko 10. Astiatyhjennysten maksut Valkeakoskella 
 
 
 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, käsin siirret-
tävät pienastiat 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

2,76 1,96 4,72 5,85 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

2,76 3,08 5,84 7,24 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

2,76 4,41 7,17 8,89 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

2,76 7,76 10,52 13,04 

 
Jäteastia yli 660 l, enintään 770 l 
 

2,76 8,98 11,74 14,56 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, nostoperus-
teiset säiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 3 m3 

 
22,79 159,80 

22,79 + jätteen-
käs.maksu 

28,26 + jätteen-
käs.maksu 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 3 m3, enin-
tään 5 m3 

 

22,79 159,80 
22,79 + jätteen-

käs.maksu 
28,26 + jätteen-

käs.maksu 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, etukuor-
maussäiliöt 
 

 
Kuljetus 

€ 
 

 
Käsittely 
€ / tonni 

 

 
Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

 

 
Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 

 
Etuk.säiliö enintään 4 m3 

 
26,33 159,80 

26,33 + jätteen-
käs.maksu 

32,65 + jätteen-
käs.maksu 

 
Etuk.säiliö yli 4 m3, enintään 6 m3 
 

26,33 159,80 
26,33 + jätteen-

käs.maksu 
32,65 + jätteen-

käs.maksu 

 
Etuk.säiliö yli 6 m3, enintään 8 m3 
 

26,33 159,80 
26,33 + jätteen-

käs.maksu 
32,65 + jätteen-

käs.maksu 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, puristinsäiliöt 
 

 
Kuljetus 

€ 
 

 
Käsittely 
€ / tonni 

 

 
Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

 

 
Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 

 
Puristinsäiliö 

104,00 159,80 
104,00 + jätteen-

käs.maksu 
128,96 + jät-

teenkäs.maksu 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   VALKEAKOSKI 
Taulukko 10. Astiatyhjennysten maksut Valkeakoskella 

 
BIOJÄTE, käsin siirrettävät 
pienastiat 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 140 l 
 

3,75 0,80 4,55 5,64 

 
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l 
 

3,75 1,09 4,84 6,00 

 
BIOJÄTE, nostoperusteiset säiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 
0,8m3 

 

34,29 115,88 
34,29 + jätteen-
käsittelymaksu 

42,52 + jätteen-
käsittelymaksu 

 
Syvä- tai pintasäiliö yli 0,8 m3, 
enintään 1,3 m3 

34,29 115,88 
34,29 + jätteen-
käsittelymaksu 

42,52 + jätteen-
käsittelymaksu 

 
BIOJÄTE, puristinsäiliöt 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ / tonni 

Tyhj.hinta yht. € 
(alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Puristinsäiliö 
 

104,00 115,88 
104,00 + jätteen-

käs.maksu 
128,96 + jät-

teenkäs.maksu 

 
LASI 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Pienastiat, enintään 660 l 
 

3,35 0,00 3,35 4,15 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 3 m3 

40,57 0,00 40,57 50,31 

 
METALLI 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Pienastiat, enintään 660 l 
 

3,35 0,00 3,35 4,15 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 3 m3 

 
40,57 0,00 40,57 50,31 

 
KARTONKI 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Pienastiat, enintään 660 l 
 

3,35 0,00 3,35 4,15 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

 
40,57 0,00 40,57 50,31 

 
Etuk.säiliö enintään 8 m3 25,91 0,00 25,91 32,13 
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LIITE 1, ASTIATYHJENNYSTEN MAKSUT   VALKEAKOSKI 
 
Taulukko 10. Astiatyhjennysten maksut Valkeakoskella 

 

 
MUOVI 
 

Kuljetus 
€ 

Käsittely 
€ 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 0%) 

Tyhjennyshinta 
yht. € (alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 240 l 
 

3,81 0,00 3,81 4,72 

 
Jäteastia yli 240 l, enintään 360 l 
 

3,91 0,00 3,91 4,85 

 
Jäteastia yli 360 l, enintään 660 l 
 

4,29 0,00 4,29 5,32 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

12,98 0,00 12,98 16,10 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE, ASTIAPESUT 
 

  
Pesuhinta € (alv 

0%) 
Pesuhinta € 

(alv 24%) 

 
Jäteastia enintään 770 l, astiape-
su 
 

- - 8,71 10,80 

 
Syvä- tai pintasäiliö enintään 5 m3 

 
- - 49,37 61,22 

 
SEKA-/KUIVAJÄTE JA KARTON-
KI, ETUKUORMAUSSÄLIÖIDEN 
VUOKRAUS 
 

  
Astiavuokra 
€/kk (alv 0%) 

Astiavuokra 
€/kk € (alv 

24%) 

 
Etuk.säiliö enintään 4 m3 - - 20,85 25,85 

 
Etuk.säiliö yli 4 m3, enintään 6 m3 

- - 20,85 25,85 

 
Etuk.säiliö yli 6 m3, enintään 8 m3 

- - 20,85 25,85 

 
Biojätettä, muovia, lasia, metallia ja kartonkia kerätään taulukon mukaisilla maksuilla jätehuolto-
määräysten mukaisissa taaja-asutusalueiden kiinteistöissä ja kohteiden välisillä keräysreiteillä. 
 
 

Vaarallisen jätteen hinnasto, muut kuin kotitaloudet * 
 

Jätejae Hinta €/kg (alv 0 %) Hinta €/kg (alv 24 %) 

Punnitus-
maksu € 
(alv 24 

%) 

Aerosolit 1,50 1,86 21,08 

Elohopea 25,00 31,00 21,08 

Emäsjäte (esim. ammoniakki, lipeä) 2,00 2,48 21,08 

Happojäte (esim. suola- tai rikkihappo) 2,00 2,48 21,08 

Jarruneste 0,80 0,99 21,08 
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Jauhemaiset laastit 0,80 0,99 21,08 

Jäähdytinneste 0,80 0,99 21,08 

Kiinteä öljyinen jäte (esim. öljynsuodattimet) 0,80 0,99 21,08 

Laboratoriokemikaalit 4,00 4,96 21,08 

Liuottimet (esim. polttoaine, tärpätti, ohenne) 0,80 0,99 21,08 

Lyijyakut veloituksetta   - 

Lääkkeet 4,00 4,96 21,08 

Maalit, lakat, liimat, kovetteet 1,50 1,86 21,08 

Metallikuoriset ja muut suuret akut 0,60 0,74 21,08 

Pesu- ja puhdistusaineet 2,00 2,48 21,08 

Tina- ja rengaspainojäte 2,00 2,48 21,08 

Torjunta- ja kasvinsuojeluaineet 3,00 3,72 21,08 

Valokuvauskemikaalit 0,80 0,99 21,08 

Voiteluöljy 0,04 0,05 21,08 

Öljy-vesiseokset 0,60 0,74 21,08 

Muut vaaralliset jätteet 
sopimuksen mu-
kaan   

  

Jätejae Hinta €/kpl(alv 0 %) Hinta €/kpl (alv 24 %) 

Punnitus-
maksu € 
(alv 24 

%) 

Vaarallisen jätteen minimimaksu 20,16 25,00 21,08 

 
*Maksut koskevat myös kunnan toissijaisen vastuun (TSV) perusteella tarjottavaa palvelua. 
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Lähettäjä: Leila Kaikkonen
Vastaanottaja: jätelautakunta
Aihe: Eriävä mielipide jätelautakunnan pöytäkirjaan 3.12.2020
Päivämäärä: torstai 3. joulukuuta 2020 19:29:35

Kaikkia kiinteistöjä koskeva 0,40 euron astiakokoa huomioon ottamaton tyhjennysmaksun 
korotus ei ole mielestäni oikeudenmukainen. Hinnankorotus kohdistuu suhteessa 
raskaimpana  talouksiin, joissa on pieni jäteastia. Tällaiset taloudet ovat usein yhden 
henkilön, esimerkiksi leskeksi jääneen,  pienituloisia talouksia.

-- 
Leila Kaikkonen
dramaturgi, opettaja

LIITE: Jätelautakunta 03.12.2020 / 60

mailto:leila.kaikkonen@gmail.com
mailto:jatelautakunta@hameenlinna.fi


Lähettäjä: Ala-Könni Satu
Vastaanottaja: Kantele Martta; Lahti Kirsi; Tuomi Juha
Aihe: VL: 0,40 € investointiraha eriävä mielipide.
Päivämäärä: perjantai 4. joulukuuta 2020 12:05:28

Lähettäjä: Vilho Lehtinen 
Lähetetty: perjantai 4. joulukuuta 2020 12:04
Vastaanottaja: Ala-Könni Satu <satu.ala-konni@hameenlinna.fi>
Aihe: 0,40 € investointiraha eriävä mielipide.

Hallituksen puheenjohtaja totesi että perustelujen antamiseen on oltava kohtuullinen aika 
(kuntalaki)
Käsittelemme asiaa  ”(iltalypsyä)” maanantain kaupungin hallituksessa.
Lausunnolle tullutta taksaa meillä ei ole käsitelty lautakunnassa eikä missään muuallakaan 
eli asiaa ei ole tuotu lautakunnan listalle.(on kuulemma lähetetty saatteella tiedoksi eikä 
pyydetty lausuntoa)????

04.12.2020  Valkeakoski
Vilho Lehtinen

Lähetetty Windows 10:n Sähköpostista
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HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

VALITUSOSOITUS Liite 3 Pykälät: 60

Valitusoikeus Yllämainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus).

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä yhteisen jätelautakunnan sopijakunta ja sopijakunnan jäsen. 
Lisäksi jätelain 138 §:n mukaan valitusoikeus on:
1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 

luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella 
kysymyksessä olevat ympäristö- tai terveysvaikutukset ilmenevät;

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristö- tai 
terveysvaikutukset ilmenevät;

4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 
ympäristösuojeluviranomaisella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea 
muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.

Valitus-
viranomainen

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 30 päivää
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna

Puh. 029 56 42200
Fax.  029 56 42269
hameenlinna.hao@oikeus.fi
avoinna arkisin klo 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja 
sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.  (kts. päätöksen tiedoksianto
jäljessä)

Valituksen
sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi ja kotikunta. 
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa.

Valituskirjelmään on liitettävä 
- päätös, josta valitetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 
- todistus päätöksen tiedoksiantopäivästä tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.

Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

03.12.2020Jätelautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

 91

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:hameenlinna.hao@oikeus.fi


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

Valitus-
asiakirjojen 
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle niin ajoissa, että ne ovat perillä viimeistään 
valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa 
valitusviranomaiselle joko viemällä ne henkilökohtaisesti, asiamiestä tai lähettiä käyttäen taikka 
lähettämällä ne postissa, telekopiona tai sähköpostilla. Asiakirjojen lähettäminen postissa, telekopiona tai 
sähköpostilla tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälä

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015/1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua 
hallinto-oikeudessa 260 euroa. Maksu on valituskirjelmäkohtainen. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos 
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi (§ 9). Maksua ei peritä 
myöskään eräissä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja lastensuojelua koskevissa asioissa, yleisiä vaaleja 
koskevissa asioissa eikä eräissä muissa tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä mainituissa asiaryhmissä.

Lisätään pöytäkirjaan/otteeseen

03.12.2020
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_________________________________________________________________________________

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO

Tiedoksianto
asianosaiselle

[  ] Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 139 §) Asianosainen

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja

[  ] Luovutettu asianomaiselle Asianosainen

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus

[ x ] Muulla tavoin, miten
sähköpostilla 10.12.2020

osakaskunnat
Kiertokapula Oy

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 
11.12.2020 alkaen 

Otteen oikeaksi todistaa: 
Hämeenlinnassa 10.12.2020

Kirsi Lahti
palvelusihteeri

Maksutta
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