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Yleistä jätetaksasta ja maksuista  

 

1 § Jätetaksan perusteet 

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta 

jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemak-

suilla katetaan kaikki jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen kustannuk-

set, 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. Kunnan toissijaisen vastuun jätetaksan 

mukaan laskutettavat jätemaksut kattavat kaikki toissijaisen vastuun jätehuoltopalveluiden 

kulut. 

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä 

jätehuoltoviranomaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kuntien yhteinen 

jätelautakunta Kolmenkierto (jäljempänä jätelautakunta). Lakisääteisiä kunnille kuuluvia jä-

tehuollon palvelutehtäviä hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö, Kiertokapula Oy (jäljempänä 

jäteyhtiö). Jäteyhtiö hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksuker-

tymien seurannan. Jätemaksut on suoritettava jäteyhtiölle. 

2 § Soveltamisalue ja ala 

Kunnan toissijaisen vastuun perusteella tarjottavat jätehuoltopalvelut ovat kunnan lakisää-

teisiä jätehuoltopalvelutehtäviä, ja niissä on noudatettava jätelautakunnan vahvistamaa 

taksaa. Taksan mukaiset maksut koskevat kunnan järjestämässä säännöllisessä jätteen-

kuljetuksessa kuljetettavaa yhdyskuntajätettä sekä jätteiden vastaanoton maksuja.  
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Tätä taksaa sovelletaan Hattulassa, Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Janakka-

lassa, Järvenpäässä, Keravalla, Lopella, Mäntsälässä, Riihimäellä, Tuusulassa ja Valkea-

koskella. Nurmijärven jäteastioiden tyhjennysmaksujen ja niihin liittyvien lisäpalveluiden 

osalta taksaa sovelletaan 1.3.2023 alkaen. 

Taksaa sovelletaan jätelain 33 §:n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvaan jät-

teeseen (jäljempänä TSV), pois lukien saostus- ja umpisäiliöliete. Kunnan on järjestettävä 

muunkin kuin sen vastuulle jätelain 32 §:n mukaisesti kuuluvan jätteen jätehuolto, jos jät-

teen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja mää-

rältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Jos ky-

symyksessä on muusta kuin ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuva kunnan toissijai-

nen jätehuoltopalvelu, jonka arvo on vähintään 2 000 euroa vuodessa, muun palvelutarjon-

nan puutteen toteamisen edellytyksenä on, että jätteen haltija on julkaissut Materiaalitorilla 

tarjouspyynnön tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta ja että tarjouspyyntöä vastaavaa pal-

velua ei ole kohtuullisesti saatavilla jätteen haltijan asettamassa vähintään 14 vuorokau-

den määräajassa. Tämän jälkeen TSV-palvelua voi pyytää kunnalta, käytännössä kunnalli-

selta jäteyhtiöltä. 

3 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus 

TSV-palvelun jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön 

haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätehuollon kunta järjestää. 

Paperisen, postitse toimitettavan laskun lisämaksu on 2,00 €/lasku.   

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä jätemaksusta (jätelain 82 §:n mukaisesti) muistutus 14 

päivän kuluessa laskun saamisesta jätehuoltoviranomaiselle. Lasku on jätelain 83 §:n mu-

kaisesti maksettava muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua muutoksenhaun johdosta 

alennetaan, palautetaan liikaa maksettu määrä korkoineen. Jos jätemaksua ei makseta vii-

meistään eräpäivänä, erääntyneelle määrälle on suoritettava jätelain 83 §:n mukaisesti 

korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta. Maksukehotuksista 

veloitetaan perintälain (laki saatavien perinnästä, 513/1999) mukaiset perintäkulut. Jäte-

maksu on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä tai tuomiota. 
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Järjestetyn jätehuollon maksut 

4 § Jäteastioiden tyhjennysmaksut 

Tämän taksan mukaiset jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat voimassa Hattulassa, Haus-

järvellä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Järvenpäässä, Keravalla, Lopella, 

Mäntsälässä, Riihimäellä, Tuusulassa ja Valkeakoskella. Nurmijärvellä jäteastioiden tyh-

jennysmaksut ja maksut astiatyhjennysten lisäpalveluista ovat voimassa 1.3.2023 alkaen. 

Jäteastian tyhjennysmaksu on maksu kiinteistökohtaisen tai kiinteistöjen yhteisen jäteas-

tian tyhjennyksestä ja jätteiden käsittelystä. 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, jäteyhtiön keräysväli-

neiden käyttö sekä kuljetusmatka kuljetettaessa jäte yksittäisenä kuljetuksena. Jätemaksut 

määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden, tyhjennyskertojen ja jätelajin perusteella. 

Tyhjennykset tehdään jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatun, jätehuoltomääräysten mukai-

sen tyhjennysrytmin mukaisesti ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä tai tyh-

jennysyrityksistä. 

Jäteyhtiö ylläpitää verkkosivullaan sähköistä karttaa pakkausjätteen (muovi-, lasi- ja kar-

tonkipakkaukset ja pienmetalli) ja biojätteen erilliskeräykseen liittyvistä keräysalueista. 

Kesäkuun 2023 loppuun asti jäteyhtiö kerää lasipakkauksia ja pienmetallia ainoastaan 

Mäntsälässä ja Valkeakoskella ja kartonkipakkauksia ainoastaan Valkeakoskella. Lasi- ja 

kartonkipakkausten ja pienmetallin keräykset alkavat Kiertokapulan järjestäminä muissa 

kunnissa seuraavasti: 

- 1.7.2023 alkaen Hattulassa, Hämeenlinnassa ja Janakkalassa (ei Tervakoski) 

- 1.9.2023 alkaen Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Lopella, Nurmijärvellä, Riihimäellä, Ja-

nakkalan Tervakoskella ja Tuusulan Jokelassa. 

- 1.11.2023 alkaen Järvenpäässä, Keravalla, Tuusulassa ja Mäntsälässä 

 

Keräyksen alkamisen aikataulusta tiedotetaan kiinteistöjä. 
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Jäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan jätteiden käsittely- ja kuljetuskustannukset sekä 

kunnallisen jäteyhtiön yleisiä kustannuksia, kuten asiakaspalvelun, hallinnon, palvelutuo-

tannon, toimitilojen ja tietojärjestelmien kustannuksia. Jäteastian tyhjennysmaksu muodos-

tuu kuljetus- ja käsittelyosasta. Käsittelyosassa on huomioitu kunkin astiatyypin keskimää-

räinen täyttöaste ja tilavuuspaino. Kuljetusosa sisältää käsin siirrettävien pienastioiden ja 

nostoperusteisten säiliöiden pesut yhden (1) kerran vuodessa (seka/kuivajäte ja pakkaus-

jäteastiat) ja biojäteastioiden pesut kaksi (2) kertaa vuodessa. Taulukossa 1 on esitetty 

tyhjennyshinnat käsin siirrettäville pienjäteastioille sekä tilavuusperusteisesti hinnoitelluille 

syvä- ja pintasäiliöille. Alueella D erilliskeräyksen (muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset, 

pienmetalli sekä biojäte) hintaan lisätään jätetaksan § 5 mukainen lisämaksu ”Vapaaehtoi-

nen, lisämaksullinen pakkaus- ja biojätteen keräys”. 

Taulukko 1 Käsin siirrettävien pienjäteastioiden ja muiden tilavuusperusteisten ke-
räysvälineiden tyhjennyshinnat 
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Jätelaji ja astian koko  Kuljetus € 
(alv. 0 %) 

Käsittely 
€ 
(alv. 0 %) 

Tyhjennys-
hinta  
yht. € (alv. 0 
%) 

Tyhjennyshinta  
yht. € (alv. 24 
%) 

Seka- tai kuivajäte, 

enintään 140 l 

5,10 2,21 7,31 9,06 

Seka- tai kuivajäte,  

yli 140 l, enintään 240 l 

5,10 3,82 8,92 11,06 

Seka- tai kuivajäte,  

yli 240 l, enintään 370 l 

5,10 5,69 10,79 13,38 

Seka- tai kuivajäte,  

yli 370 l, enintään 660 l 

5,10 10,44 15,54 19,27 

Seka- tai kuivajäte,  

yli 660 l, enintään 770 l 

5,10 12,19 17,29 21,44 

Biojäte,  

enintään 140 l 

6,70 3,84 10,54 13,07 

Biojäte,  

yli 140 l, enintään 240 l 

6,70 6,59 13,29 16,48 

Muovipakkaukset,  

enintään 240 l 

8,16 - 8,16 10,12 

Muovipakkaukset,  

yli 240 l, enintään 370 l 

8,46 - 8,46 10,49 

Muovipakkaukset,  

yli 370 l, enintään 660 l 

9,06 - 9,06 11,23 

Muovipakkaukset,  

nostoperusteinen syvä- 

tai pintasäiliö,  

enintään 5 m3 

52,13 - 52,13 64,64 

Lasipakkaukset,  

enintään 370 l 

8,46 - 8,46 10,49 

Lasipakkaukset, nosto-

perusteinen syvä- tai 

pintasäiliö,  

enintään 3 m3 

52,13 - 52,13 64,64 

Metalli, enintään 370 l 8,46 - 8,46 10,49 

Metalli, nostoperustei-

nen syvä- tai pintasäiliö 

enintään 3 m3  

52,13 - 52,13 64,64 

Kartonkipakkaukset, 

enintään 660 l 

8,46 - 8,46 10,49 
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Jätelaji ja astian koko  Kuljetus € 
(alv. 0 %) 

Käsittely 
€ 
(alv. 0 %) 

Tyhjennys-
hinta  
yht. € (alv. 0 
%) 

Tyhjennyshinta  
yht. € (alv. 24 
%) 

Kartonkipakkaukset, 

nostoperusteinen syvä- 

tai pintasäiliö  

enintään 5 m3 

52,13 - 52,13 64,64 

Punnittavien jäteastioiden kohdalla käsittelymaksu määritellään jätteen todellisen painon 

perusteella. Jos todellista painoa ei tilapäisesti saada, käytetään kolmen edellisen toteutu-

neen punnituksen keskipainoa. Etukuormaussäiliöiden kuljetuksia ei ole tällä hetkellä 

Hausjärvellä, Janakkalassa, Lopella ja Mäntsälässä. Taulukossa 2 on esitetty tyhjennys-

hinnat punnittaville syvä-, pinta-, puristin sekä etukuormaussäiliöille. 

Taulukko 2 Syvä-, pinta-, puristin sekä etukuormaussäiliöiden tyhjennyshinnat  

Jätelaji ja  

säiliötyyppi  

Kuljetus 

€ 

(alv. 0 %) 

Käsittely 

€/tonni 

(alv. 0 %) 

Tyhjennyshinta  

yht. € (alv. 0 %) 

Tyhjennyshinta  

yht. € (alv. 24 %) 

Seka- tai kuivajäte,  
syvä- tai pintasäiliö, 
enintään 3 m3 

33,25 160,00 33,25 +jätteenkä-
sittely 

41,23 +jätteenkä-
sittely 

Seka- tai kuivajäte,  
syvä- tai pintasäiliö,  
yli 3 m3, enintään 5 
m3 

33,25 160,00 33,25 +jätteenkä-
sittely 

41,23 +jätteenkä-
sittely 

Seka- tai kuivajäte, 
etukuormaussäiliö, 
enintään 6 m3 (ei 
Hausjärvellä, Janak-
kalassa, Lopella ja 
Mäntsälässä) 

36,80 160,00 36,80 +jätteenkä-
sittely 

45,63 +jätteenkä-
sittely 

Seka- tai kuivajäte, 
etukuormaussäiliö, yli 
6 m3, enintään 8 m3 
(ei Hausjärvellä, Ja-
nakkalassa,  
Lopella ja Mäntsä-
lässä) 

36,80 160,00 36,80 +jätteenkä-
sittely 

45,63 +jätteenkä-
sittely 

Seka- tai kuivajäte,  
puristinsäiliö 

181,14 160,00 181,14 +jätteenkä-
sittely 

224,61 +jätteen-
käsittely 

Biojäte, syvä- tai pin-
tasäiliö, enintään 
0,8m3 

42,93 115,90 42,93 +jätteenkä-
sittely 

53,23 +jätteenkä-
sittely 

Biojäte, syvä- tai pin-
tasäiliö, 

42,93 115,90 42,93 +jätteenkä-
sittely 

53,23 +jätteenkä-
sittely 
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Jätelaji ja  

säiliötyyppi  

Kuljetus 

€ 

(alv. 0 %) 

Käsittely 

€/tonni 

(alv. 0 %) 

Tyhjennyshinta  

yht. € (alv. 0 %) 

Tyhjennyshinta  

yht. € (alv. 24 %) 

yli 0,8 m3, enintään 
1,3 m3 

Biojäte, puristinsäiliö 181,14 115,90 181,14 +jätteenkä-
sittely 

224,61 +jätteen-
käsittely 

Jäteastian tyhjennysmaksua ei veloiteta, jos jäteastia on jäteyhtiön tai kuljetusurakoitsijan 

laiminlyönnin takia jäänyt tyhjentämättä, eikä jäteastiaa saada tyhjennettyä ennen seuraa-

vaa normaalin tyhjennysvälin mukaista tyhjennyskertaa. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa 

laiminlyönnistä jäteyhtiölle viipymättä. Jäteyhtiön tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei 

katsota seuraavia: 

- Jäteastia on täytetty liian painavaksi tai jäteastiaan on laitettu sellaisia jätteitä, joita 

ei saa voimassa olevan lainsäädännön tai jätehuoltomääräysten perusteella kysei-

seen astiaan laittaa. 

- Yksityistie tai jäteastialle johtava kiinteistön pihatie on kunnoltaan sellainen, ettei 

sitä ole turvallista ajaa jäteautolla. 

- Tiellä tai jätteiden keräyspaikalla on vapaana olevia eläimiä tai esteitä, jotka haittaa-

vat merkittävästi jäteauton liikennöintiä tai jäteastian tyhjennystä. 

- Jäteastiaa ei sen rikkinäisyyden, jäätymisen tms. syyn vuoksi saada tyhjennettyä 

tavanomaisin toimenpitein. 

- Kiinteistöä tai jätteiden keräyspaikkaa ei löydy puutteellisten osoitemerkintöjen ta-

kia. 

- Kiinteistössä tai jätteiden keräyspaikassa on usean jätteentuottajan astioita, eikä 

astioiden omistusta ole selkeästi merkitty. 

- Astia on lukittu jätehuoltomääräysten vastaisesti. 

- Astia, toimintaympäristö/tyhjennyspaikka tai jokin muu seikka on jätehuoltomää-

räysten vastainen. 

Mikäli tyhjennys jää tekemättä edellä mainittujen kiinteistöllä vallinneiden olosuhteiden 

vuoksi, veloitetaan jätetaksan mukainen kuljetusmaksu, mutta ei käsittelyosaa maksusta. 

Jos tyhjennysvuorossa on useita saman jätejakeen astioita, veloitetaan kuljetusmaksu vain 

yhden astian osalta.  
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Viikoilla, joilla pyhäpäivä on arkisin (ma-pe) tyhjennys voidaan tehdä sovitusta päivästä 

poiketen. Viikoilla, joilla on yksi arkipyhäpäivä, tyhjennys voidaan ±1 päivä sovitusta poike-

ten. Viikoilla, joilla on kaksi tai useampia arkipyhäpäiviä, tyhjennys voidaan tehdä ±2 päi-

vää sovitusta poiketen. Arkipyhien aiheuttamat tyhjennyspäivämuutokset eivät poista lisä-

jätteiden maksuvelvoitetta.   

Kiinteistönhaltijan on ilmoitettava jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä jäteyhtiölle vähin-

tään yhtä (1) viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Jos jätteenkuljetuksen keskeytysil-

moitusta ei ole tehty vähintään yhtä (1) viikkoa ennen tauon alkamista, peritään myös jät-

teenkäsittelyosa, vaikka jäteastia olisi kokonaan tai osin tyhjä. Koko tyhjennysmaksu peri-

tään myös siinä tapauksessa, jos astiaa ei tyhjennyspäivänä löydy siitä syystä, että se on 

poistettu tyhjennyspaikalta. Jos tyhjennysvuorossa on useita saman jätejakeen astioita, 

veloitetaan tyhjennysmaksu vain yhden astian osalta. 

5 § Maksut astiatyhjennysten lisäpalveluista 

Jäteastian tyhjennysmaksujen lisäksi voidaan määrätä seuraavia lisämaksuja, joilla kate-

taan lisäpalvelusta jäteyhtiölle aiheutuvat kustannukset. Tämän taksan mukaiset maksut 

astiatyhjennysten lisäpalveluista ovat voimassa Hattulassa, Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Hä-

meenlinnassa, Janakkalassa, Järvenpäässä, Keravalla, Lopella, Mäntsälässä, Riihimäellä, 

Tuusulassa ja Valkeakoskella. Nurmijärvellä maksut astiatyhjennysten lisäpalveluista ovat 

voimassa 1.3.2023 alkaen. 

Lisäjäte 

Jäteastian viereen voi jättää lisäjätteitä. Näistä jätteistä peritään jätetaksan mukainen lisä-

maksu mahdollisine siirtolisineen. Myös lisäjäte on mahdollisuuksien mukaan pakattava. 

Lisäjäte saa enimmillään painaa 15 kg/kpl tai pakkaus. Jäte on merkittävä poisvietäväksi. 

Biojätettä ei kuljeteta lisäjätteenä, eikä sitä saa sijoittaa jäteastian ulkopuolelle. Lisäjättei-

den on oltava helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia, jätehuoltomääräysten mu-

kaisia jätteitä.  

Lisäjätteestä laskutetaan myös silloin, kun jäteastia on pakattu niin täyteen, että kansi jää 

tästä syystä auki. Yli 2 m3:n lisäjäte-eriä ei oteta kuormaan ilman erillistilausta. 
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Tyhjennysvälineen viereen jätetyt joulukuuset kerätään ilmaiseksi ja ne otetaan kyytiin, 

kun autossa on niille tilaa. Puristinsäiliön tyhjennyksen ja biojätteen keräyksen yhteydessä 

ei kuljeteta lisäjätteitä. 

Jäteastian siirtomaksu 

Jäteastian siirtomatkasta peritään lisämaksu, jos jäteastia on sijoitettu jätehuoltomääräys-

ten vastaisesti yli 10 metrin päähän siitä kohdasta, mihin jäteautolla pääsee ajamaan es-

teettä ja turvallisesti. Lisämaksu peritään 10 metriä ylittävästä jäteastian siirtomatkasta jo-

kaiselta 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 

kääntömahdollisuutta ja jäteauto joutuu peruuttamaan keräysalueen A (taajamat reuna-

alueineen) ulkopuolisella alueella yli 40 metrin matkan jäteastian tyhjennyksen suoritta-

miseksi. Lisämaksu peritään 40 metriä ylittävästä peruutusmatkasta jokaiselta alkavalta 40 

metriltä. Peruutuksen maksimimatka on 200 metriä. Jäteyhtiö ylläpitää karttakuvaa keräys-

alueen A rajauksesta verkkosivullaan. 

Vapaaehtoinen, lisämaksullinen pakkaus- ja biojätteen keräys 

Lisämaksu normaalia hankalammista keräysolosuhteista, kun jäteautolla ajetaan kerää-

mään pakkausjätettä (lasi-, metalli- ja kartonkipakkaukset ja pienmetalli) tai biojätettä ke-

räysalueelle D (taajamien ja niiden välisten keräysreittien ulkopuoliset alueet). Jäteyhtiö 

ylläpitää karttakuvaa keräysalueen D rajauksesta verkkosivullaan. 

 

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. Ylimääräi-

nen tilaus voidaan toteuttaa sillä edellytyksellä, että päivän ajoreitille on ajankäytön puo-

lesta mahdollista lisätä ylimääräistä ajoa vaativa kohde. 
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Säkin asennus 

Lisämaksu peritään siitä, jos biojäteastiaan (140 l ja 240 l) asennetaan suojasäkki. Lisäpal-

velu sisältää säkin ja sen asennuksen. 

Tuntiveloitus 

Jos yleiseltä keräyspisteeltä siivotaan sinne kuulumatonta jätettä, peritään lisämaksu. 

Maksu peritään siltä, joka on tuonut ylimääräistä jätettä pisteeseen. Lisäksi veloitetaan sii-

votun jätteen käsittelymaksu. 

Astiatyhjennysten lisäpalveluiden maksut esitelty taulukossa 3. 

Taulukko 3 Astiatyhjennysten lisäpalveluiden maksut, kunnan toissijainen vastuu 

Lisäpalvelu  Hinta (alv. 0 %) Hinta  
(alv. 24 %) 

Yksikkö 

Lisäjäte 8,79 10,90 €/0,2 m3 

Jäteastian siirto 1,29 1,60 €/alkavat 10 m 

Jäteauton peruutus 5,86 7,27 €/alkavat 40 m  

Lisämaksu pakkausjätteen (lasi-
, metalli- ja kartonkipakkaukset 
ja pienmetalli) ja biojätteen ke-
räyksestä (toteutuneen ajoajan 
mukaan alueella D) 

123,05 152,58 €/tunti 

Maksu reitiltä poikkeamisesta 5,13 6,36 €/alkavat 500 
m 

Säkin asennus 
(140 l ja 240 l bioastiat) 

1,76 2,18 €/säkki 

Tuntiveloitus 123,05 152,58 €/tunti 

 
 
 
 
 

6 § Jäteastioiden myynti ja vuokraus 

Jäteyhtiö voi myydä ja vuokrata asiakkailleen jäteastioita. Vuokra peritään astian koon pe-

rusteella jokaiselta alkavalta kuukaudelta.  
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Pakkausjätteiden keräyksessä jäteyhtiö toimittaa keräykseen käytettävät 140 litran, 240 

litran, 360 litran ja 660 litran jäteastiat. Keräysastioiden vuokrat sisältyvät tyhjennyshintoi-

hin. Tyhjennyshinta on sama, vaikka kiinteistöllä käytettäisiin omaa jäteastiaa pakkausjät-

teiden keräykseen. Etukuormaussäiliöiden vuokrausta ei ole tällä hetkellä Hausjärvellä, Ja-

nakkalassa, Lopella, Mäntsälässä ja Nurmijärvellä. 

Jäteastioiden kuljetusmaksut 

Jäteastioiden toimittamisesta ja poishausta voidaan periä kuljetusmaksu. Jäteastian myyn-

nin yhteydessä kuljetusmaksu veloitetaan, jos astia kuljetetaan asiakkaalle. Astia on myös 

mahdollista noutaa jäteyhtiön jätteidenkäsittelyalueilta. 

Lisämaksua ei veloiteta vuokralle toimitettavien, säännöllisessä tyhjennyksessä olevien jä-

teastioiden osalta, paitsi pyynnöstä tehdyn astian vaihdon yhteydessä (esimerkiksi jäteas-

tian koon vaihtaminen tai vuokra-astia noudetaan kokonaan pois astian ollessa vuokrat-

tuna alle kaksi vuotta). Lisämaksu veloitetaan myös, jos astia joudutaan vaihtamaan siksi, 

että sen rikkoutuminen on aiheutunut muusta kuin jäteyhtiön toiminnasta (esimerkiksi liian 

painava astia, astiaan kohdistuva ilkivalta tai varastaminen). Jos jäteastian rikkoutuminen 

on toistuvaa tai tahallista, jäteyhtiö veloittaa myös jäteastian hankintakustannukset. 

Jäteastioiden hävitysmaksut 

Vanhan jäteastian hävittämisestä voidaan periä hävitysmaksu. Maksu peritään, jos jäteas-

tian myynnin tai vuokra-astian toimittamisen yhteydessä kuljetetaan pois asiakkaan vanha 

jäteastia. 

Jäteastioiden vuokraus- ja myyntihinnat sekä hinnat astioiden kuljetukselle ja hävittämi-

selle on esitelty taulukossa 4. 

 

Taulukko 4 Jäteastioiden vuokraus- ja myyntihinnat 

Jäteastia Hinta € 
(alv 0 %) 

Hinta € 
(alv 24 %) 

Yksikkö 

Jäteastian vuokra, 140 l 2,12 2,63 €/kuukausi 
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Jäteastia Hinta € 
(alv 0 %) 

Hinta € 
(alv 24 %) 

Yksikkö 

Jäteastian vuokra, 240 l 2,12 2,63 €/kuukausi 

Jäteastian vuokra, 370 l 3,15 3,91 €/kuukausi 

Jäteastian vuokra, 660 l 5,13 6,36 €/kuukausi 

Etukuormaussäiliön vuokra,  
enintään 6 m3, seka- tai kuivajäte ja 
kartonki 

31,82 39,46 €/kuukausi 

Etukuormaussäiliön vuokra,  
yli 6 m3, enintään 8 m3,  
seka- tai kuivajäte ja kartonki 

31,82 39,46 €/kuukausi 

Jäteastian myynti, 140 l 63,22 78,39 €/astia 

Jäteastian myynti, 240 l 67,17 83,29 €/astia 

Jäteastian myynti, 370 l 118,55 147,00 €/astia 

Jäteastian myynti, 660 l 214,52 266,00 €/astia 

Jäteastioiden kuljetus 87,89 108,98 €/kuljetus 

Jäteastioiden hävitys 8,065 10,00 €/jäteastia 

 

7 § Vuokralavapalvelu 

Vuokralavapalvelu kuljettaa jatkokäsittelyyn melkein kaikki jätteet, joita ei voi laittaa kiin-

teistön omiin jäteastioihin (pois lukien vaaralliset jätteet). Vuokralavapalvelun hinta sisältää 

kolmen vuorokauden lavavuokran. Vuokralavoja toimitetaan Hyvinkään, Hämeenlinnan, 

Järvenpään, Nurmijärven ja Valkeakosken jätteidenkäsittelyalueilta. Lavan kuljetusmaksu 

määräytyy sen mukaan, miten pitkä matka toimitusosoitteesta on lähimpään Kiertokapulan 

jätteidenkäsittelyalueeseen, jossa kyseistä jätettä voidaan ottaa vastaan. Kuljetusmaksun 

suuruus on esitetty taulukossa 5. Toimitusmatka tarkoittaa etäisyyttä jätteidenkäsittelyalu-

eelta asiakkaan luo. 

Maksullisten jätteiden painoperusteinen hinnoittelu määräytyy taulukon 6 kuorma-auto- ja 

traktorikuormat -hintojen perusteella, sillä erotuksella, että mahdollista punnitusmaksua ei 
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vuokralavapalvelussa peritä. Maksuttomien jätteiden kohdalla veloitetaan ainoastaan lava-

vuokramaksu ja lavan kuljetusmaksu sekä mahdolliset lisätyökustannukset. Kahta tai use-

ampaa maksutonta tai maksullista jätejaetta ei saa sekoittaa samalle lavalle. Vuokralava-

palvelun maksu tapahtuu laskulla. Tarkempi kuvaus vuokralavapalvelusta löytyy Kiertoka-

pulan nettisivulta osoitteesta www.kiertokapula.fi. Vuokralavapalvelun maksut on esitetty 

taulukossa 5. 

Taulukko 5 Vuokralavapalvelun maksut 

Vuokralavapalvelu (alv. 0 %) Hinta € Yksikkö 

Lavan kuljetusmaksu 0–10 km 255,81 €/kpl 

Lavan kuljetusmaksu 10–20 km 266,13 €/kpl 

Lavan kuljetusmaksu 20–30 km 306,45 €/kpl 

Lavan kuljetusmaksu 30–40 km 346,77 €/kpl 

Lavan kuljetusmaksu 40–50 km 387,10 €/kpl 

Lavan kuljetusmaksu 50–60 km 427,42 €/kpl 

Lavan kuljetusmaksu yli 60 km, lisäkilometri 2,42 €/kpl 

Vuokralavan lisävuorokausi 9,68 €/kpl 

Jätteen maksu painon mukaan, taulukon 10 ja 11 perusteella  €/tonni 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusäkki 20,16 €/kpl 

Muu lisätyö alkavalta 30 minuutilta taulukon 13 perusteella 
(esim. ylitäyden lavan purkaminen ja ylimääräisen kuljetuksen 
järjestäminen) 

 €/kpl 

Peruuttamattomien tai lavan sovitun toimituspäivän edeltä-
vänä arkipäivänä peruutettujen tilausten veloitusmaksu 

161,29 €/kpl 

 

http://www.kiertokapula.fi/
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Jätteiden vastaanottomaksut 

8 § Vastaanottomaksut jätteidenkäsittelyalueilla ja pienjäte-
asemilla 

TSV-palvelun piiriin kuuluvien jätteiden punnitusmaksu jätteidenkäsittelyalueilla on 19,00 € 

per punnitus (alv. 0 %). Maksullisiin yritysten tuomiin henkilö- ja pakettiautokuormiin lisä-

tään yritysten asiointimaksu 7,00 €/kpl. Yritysten asiointimaksulla rahoitetaan sekä mak-

suttomien että maksullisten palveluiden ylläpitoa jätteidenkäsittelyalueilla ja pienjätease-

milla. 

Kun palvelutarve on jatkuvaa, jäteyhtiö tekee jätteen haltijan kanssa kirjallisen sopimuksen 

enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. 

Jätteen hinta määräytyy jätteen määrän ja laadun perusteella, hinnat on esitelty taulu-

kossa 6. Jätteet tulee lajitella niiden omille vastaanottopisteilleen. 

Taulukko 6 Maksut jätteidenkäsittelyalueiden vastaanotosta 

Jätejae Selite Hinta 
(alv. 0 %) 

Yksikkö Punnitus-
maksu € 
(alv. 0 %) 

Asbesti kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

145,00 €/tonni 19,00 

Asbesti, 200 l henkilö- ja  
pakettiautot 

24,19 /kpl - 

Asbesti, 1m3 henkilö- ja  
pakettiautot 

120,97 /kpl - 

Asfaltti kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

21,77 €/tonni 19,00 

Asfaltti, 200 l henkilö- ja  
pakettiautot 

8,07 /kpl - 

Asfaltti, 1m3 henkilö- ja  
pakettiautot 

24,19 /kpl - 

Betoni, 200 l henkilö- ja  
pakettiautot 

8,07 /kpl - 
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Jätejae Selite Hinta 
(alv. 0 %) 

Yksikkö Punnitus-
maksu € 
(alv. 0 %) 

Betoni, 1m3 henkilö- ja  
pakettiautot 

24,19 /kpl - 

Betoni, sivumitta < 1 m kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

21,77 €/tonni 19,00 

Betoni, sivumitta 1–5 m kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

28,23 €/tonni 19,00 

Betoni, juokseva kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

35,00 €/tonni 19 

Betoni, erikoiskappaleet kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

48,39 €/tonni 19,00 

Betoni ja tiili, palakoko <15 
cm 

Metsä-Tuomela, 
kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

21,77 €/tonni 19,00 

Betoni ja tiili, palakoko yli 15 
cm 

Metsä-Tuomela, 
kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

108,87 €/tonni 19,00 

Biojäte   115,90 €/tonni 17,00 

Energiajäte kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

140,00 €/tonni 19,00 

Erityiskäsiteltävä jäte, eläin-
jäte 

  193,55 €/tonni 19,00 

Haravointijäte, alle 2m3 
kuormat 

henkilö- ja 
pakettiautot 

5,00 €/kpl - 

Haravointijäte, yli 2m3 kuor-
mat 

kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

40,32 €/tonni - 

Hiilidioksidipatruunat   4,03 €/kpl - 

Hevosen lanta   38,71 €/tonni 19,00 

Kannot ja juurakot, alle 2m3 
kuormat 

  5,00 €/kpl - 

Kattohuopa kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

140,00 €/tonni 19,00 
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Jätejae Selite Hinta 
(alv. 0 %) 

Yksikkö Punnitus-
maksu € 
(alv. 0 %) 

Kattohuopa, 200 l henkilö- ja  
pakettiautot 

8,06 €/kpl - 

Kattohuopa, 1m3 henkilö- ja  
pakettiautot 

24,19 €/kpl - 

Kevytbetoni kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

48,39 €/tonni 19,00 

Kevytbetoni, 200 l henkilö- ja  
pakettiautot 

8,06 €/kpl - 

Kevytbetoni, 1m3 henkilö- ja  
pakettiautot 

24,19 €/kpl - 

Kipsijäte kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

100,00 €/tonni 19,00 

Kipsijäte, 200 l henkilö- ja  
pakettiautot 

8,06 €/kpl - 

Kipsijäte, 1 m3 henkilö- ja  
pakettiautot 

24,19 €/kpl - 

Kyllästetty puu   290,00 €/tonni 19,00 

Metalli   - - - 

Pahvi/Kartonki   5,00 €/kuorma - 

Puhdas maa, alle 2 m3 
kuormat 

  5,00 €/kpl - 

Puhdas maa, yli 2 m3 kuor-
mat 

kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

4,00 €/tonni - 

Puhdas puu kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

29,03 €/tonni 19,00 

Puhdas puu, alle 2 m3 henkilö- ja  
pakettiautot 

5,00 €/kpl - 

Purkupuu kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

47,58 €/tonni 19,00 
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Jätejae Selite Hinta 
(alv. 0 %) 

Yksikkö Punnitus-
maksu € 
(alv. 0 %) 

Purkupuu, alle 2 m3 henkilö- ja  
pakettiautot 

5,00 €/kpl - 

Rakennusjäte, luokka 1   160,00 €/tonni 19,00 

Rakennusjäte, luokka 2   178,00 €/tonni 19,00 

Rakennusjäte, luokka 3   196,00 €/tonni 19,00 

Rakennusjäte, pääosin vil-
laa 

  229,84 €/tonni 19,00 

Risut ja haravointijäte, lajit-
telematon, alle 2 m3 

henkilö- ja  
pakettiautot 

10,00 €/kpl - 

Risut ja haravointijäte, lajit-
telematon, yli 2m3 

kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

64,52 €/tonni 19,00 

Risut kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

29,03 €/tonni 19,00 

Risut, alle 2 m3 kuormat henkilö- ja  
pakettiautot 

5,00 €/kpl - 

Sammuttimet, 1–3 kg   9,68 €/kpl - 
 

Sammuttimet, 4–6 kg   13,71 €/kpl - 

Sammuttimet, 7–9 kg   27,42 €/kpl - 

Sammuttimet, 10–12 kg   54,84 €/kpl - 

Sammuttimet, yli 12 kg   80,65 €/kpl - 

Sekalainen jäte, 200 l henkilö- ja  
pakettiautot 

8,06 €/kpl - 

Sekalainen jäte, 1m3 henkilö- ja  
pakettiautot 

24,19 €/kpl - 
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Jätejae Selite Hinta 
(alv. 0 %) 

Yksikkö Punnitus-
maksu € 
(alv. 0 %) 

SER, direktiivin mukainen   - - - 

Suljettu tai likainen tynnyri 
tai astia, > 100 l 

  24,19 €/kpl - 

Tietoturvajäte, 0–20 kg minimimaksu 
27,06 € (alv. 0 %) 

8,06 €/kpl 19,00 

Tietoturvajäte, yli 20 kg   483,87 €/tonni 19,00 

Tiili kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

21,77 €/tonni 19,00 

Tiili, 200 l henkilö- ja  
pakettiautot 

8,06 €/kpl - 

Tiili, 1m3 henkilö- ja  
pakettiautot 

24,19 €/kpl - 

Vaarallinen jäte vaarallisen jät-
teen hinnaston 
mukaan 

    

Vanteelliset ajoneuvoren-
kaat, pienet 

henkilö- ja  
pakettiautot 

4,03 €/kpl - 

Vanteelliset ajoneuvoren-
kaat, suuret 

kuorma-autot, 
työkoneet jatrak-
torit 

9,68 €/kpl - 

Vanteettomat ajoneuvoren-
kaat 

  - - - 

Yhdyskuntajäte, erilliskerätty 
kotitalouksilta 

pakkaavat jäteau-
tot, syväkeräys-
säiliöt ja puristi-
met 

158,32 €/tonni 17,00 

Yhdyskuntajäte, lavakuor-
mat 

kuorma-auto- ja 
traktorikuormat 

198,40 €/tonni 17,00 

Yhdyskuntajäte, erilliskerätty 
muualta kuin kotitalouksilta 

pakkaavat jäteau-
tot, syväkeräys-
säiliöt ja puristi-
met 

198,40 €/tonni 17,00 

Kunnan toissijaisen jätehuoltovastuun piiriin kuuluvien vaarallisten jätteiden maksut mää-

räytyvät vaarallisen jätteen hinnaston mukaisesti, jätteen määrän ja laadun perusteella. 
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Vaarallisen jätteen minimimaksu on 20,16 €/kpl + punnitusmaksu 19,00 € (alv. 0 %). Vaa-

rallisen jätteen vastaanottomaksut on esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7 Maksut jätteidenkäsittelyalueiden vastaanotosta vaarallisten jätteiden 
osalta 

Jätejae Hinta €/kg  
(alv. 0 %) 

Hinta €/kg  
(alv. 24 %) 

Punnitus-
maksu €  
(alv. 0 %) 

Aerosolit 1,50 1,86 19,00 

Elohopea 25,00 31,00 19,00 

Emäsjäte (esim. ammoniakki, lipeä) 2,00 2,48 19,00 

Happojäte (esim. suola- tai rikki-
happo) 

2,00 2,48 19,00 

Jarruneste 0,80 0,99 19,00 

Jauhemaiset laastit 0,80 0,99 19,00 

Jäähdytinneste 0,80 0,99 19,00 

Kiinteä öljyinen jäte (esim. öljyn-
suodattimet) 

0,80 0,99 19,00 

Laboratoriokemikaalit 4,00 4,96 19,00 

Liuottimet (esim. polttoaine, tärpätti, 
ohenne) 

0,80 0,99 19,00 

Lyijyakut Veloituksetta   - 

Lääkkeet 4,00 4,96 19,00 

Maalit, lakat, liimat, kovetteet 1,50 1,86 19,00 

Metallikuoriset ja muut suuret akut 0,60 0,74 19,00 

Pesu- ja puhdistusaineet 2,00 2,48 19,00 

Tina- ja rengaspainojäte 2,00 2,48 19,00 
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Jätejae Hinta €/kg  
(alv. 0 %) 

Hinta €/kg  
(alv. 24 %) 

Punnitus-
maksu €  
(alv. 0 %) 

Torjunta- ja kasvinsuojeluaineet 3,00 3,72 19,00 

Valokuvauskemikaalit 3,00 0,99 19,00 

Voiteluöljy 0,04 0,05 19,00 

Öljy-vesiseokset 0,60 0,74 19,00 

Muut vaaralliset jätteet Sopimuksen mu-
kaan 

 19,00 

Jätteidenkäsittelyalueilla tehtävistä lisätöistä veloitetaan taulukon 8 mukaisin hinnoin. Siir-

toasiakirjan vienti SIIRTO-rekisteriin -maksua käytetään silloin, kun Kiertokapula siirtää jät-

teenhaltijan pyynnöstä tämän paperisen jätteen siirtoasiakirjan valtakunnalliseen SIIRTO-

rekisteriin. 

Taulukko 8 Veloitukset lisätöistä jätteidenkäsittelyalueilla 

Palvelu Hinta € (alv. 0 
%) 

Hinta € (alv. 24 
%) 

Yksikkö 

Ajoneuvon punnituspal-
velu 

16,13 20,00 /kpl 

Kuormantarkastusmaksu 125,00 155,00 /kpl 

Lavan raapiminen 30,00 37,20 /kpl 

Lisätyö, alkavalta  
30 minuutilta 

45,00 55,80 /kpl 
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Palvelu Hinta € (alv. 0 
%) 

Hinta € (alv. 24 
%) 

Yksikkö 

Siirtoasiakirjan vienti 
SIIRTO-rekisteriin 

20,00 24,80 /kpl 

Voimaantulo 

9 § Voimaantulo 

Tämä kunnan toissijaisen vastuun jätetaksa astuu voimaan 1.1.2023. Taksa astuu voi-

maan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Taksa ku-

moaa voimaan tullessaan jätehuoltoviranomaisen aiemmin vahvistamat jätetaksat. Taksa 

on voimassa toistaiseksi. 


