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1 § Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain ja sen nojalla an-
nettujen säädösten sekä valtioneuvoston ja ympäristöministeriön päätösten 
sekä Kankaanpään kaupungin yleisten jätehuoltomääräysten ja ympäristön-
suojelumääräysten mukaan. 

   
 Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy hoitaa jätelain (646/2011) 43 § pe-

rustuen Kankaanpään kaupungin lukuun kaupungin vastuulle kuuluvat jäte-
huollon palvelutehtävät eli tehtävät, joihin ei sisälly julkisen vallan käyttöä. 

 
2 § Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy perii tämän taksan mukaisesti 
 Kankaanpään kaupungin puolesta jätelain 80 §:n jätemaksua, jolla katetaan 

kaikki kaupungin vastuulle kuuluvien jätelain perusteella säädettyjen tehtä-
vien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. 

  
Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy perii kiinteistöittäisen jätteenkulje-
tuksen jätemaksun JäteL 80 § 2. mom. mukaisesti kuljetuksen suorittajalta 
(kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus), koska yhtiö järjestää jätteen 
hyödyntämisen ja käsittelyn, muttei sen kuljetusta. Jos maksua ei saada pe-
rittyä kuljetuksen suorittajalta, on jätteen haltija velvollinen maksamaan jäte-
maksun. 
 
Tätä jätemaksutaksaa sovelletaan vain jätelain 32 §:n mukaan kunnan vas-
tuulle kuuluvaan jätteeseen ja jätelain 33 §:n mukaisesti kunnan toissijaisen-
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaan jätteeseen. Muiden jätteiden ku-
ten yritystoiminnassa syntyvän jätteen osalta hinnoittelu on markkinaeh-
toista. Kooninkeitaan jäteasemalle toimitettavan muun jätteen osalta nouda-
tetaan jäteaseman jätehuoltopalveluista vastaavan Fortum Waste Solutions 
Oy:n hinnoittelua. 

Jätelain 32 §:n mukaan kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin 
vaarallisten jätteiden jätehuolto: 

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

2) sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskun-
tajäte; 

3) valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen 
sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä 
muu kuin 2 kohdassa tarkoitettu yhdyskuntajäte; 

4) liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yh-
dessä 1–3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa; 

5) muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä 1–4 kohdassa tarkoitetun jät-
teen kanssa alueellisessa keräysjärjestelmässä. 
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Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vas-
taanotto ja käsittely. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen 
vastaanotto ja käsittely kuuluu kunnan vastuulle, jollei kysymys ole kohtuut-
tomasta määrästä jätettä. 

Kunnan velvollisuus ei koske jätettä, joka toimitetaan tuottajan tai jakelijan 
järjestämään jätehuoltoon.  

3 § Tässä taksassa tarkoitetaan: 

Vaarallisella jätteellä (ongelmajäte), jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaaral-
linen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaaralli-
nen tai muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus); 

Sekalaisella yhdyskuntajätteellä, vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan 
asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, sekä laa-
dultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syn-
tyvää jätettä, jossa on mukana biojätettä, mutta se ei sisällä erityisjätettä, 
vaarallista jätettä eikä merkittävässä määrin muuta erilliskerättäviä jäteja-
keita (jäteverollinen). 

Rakennusjäte. Rakentamisen ja purkamisen kaatopaikkakelpoinen jäte, 
joka ei sisällä erityisjätettä (jäteverollinen). 

Maa- ja kiviaines, jota ei hyödynnetä. Puhdas tai pilaantunut maa-aines, 
joka sisältää mekaanisia epäpuhtauksia mm. lasia, muovia sekä kiviainek-
sinen purkujäte (esim. halkaisijaltaan yli 150 mm betonikappaleet), jota ei 
voida hyödyntää (jäteverollinen). 
 

Erityisjäte. Jäte, joka ei ole vaarallista jätettä, mutta edellyttää keräyksen, 
kuljetuksen tai käsittelyn aikana erityistoimia, kuten erityispakkaamista, säi-
liöautokuljetusta tai välitöntä peittämistä kaatopaikalla.  
 
Liete. Yhdyskuntajäteveden puhdistamisessa syntyvä ja siihen rinnastettava 
kuivattu liete, joka voidaan kompostoida (jäteveroton). 
 

Hyödyntämiskelpoisella jätteellä sellaista yhdyskuntajätettä, joka kunnan jä-
tehuoltomääräyksissä on edellytetty kerättäväksi erikseen materiaalina hyö-
dyntämistä varten. 

 
Pilaantunut maa, lievästi pilaantunut maa-aines, joka voidaan sijoittaa tavan-
omaisen jätteen kaatopaikalle (haitta-ainepitoisuudet alle valtioneuvoston 
päätöksen 214/2007 ylemmän ohjearvon). 
 
Hyödynnettävä pilaantunut maa-aines, joka voidaan sijoittaa tavanomaisen 
jätteen kaatopaikalle ja jota voidaan hyödyntää kaatopaikan rakenteissa (jä-
teveroton). 
 
Betonijäte. Erikseen tuotu, palakooltaan alle 150 mm betonijäte, jota voidaan 
suoraan hyödyntää kaatopaikan rakenteissa (jäteveroton). 
 
Maa- ja kiviaines, joka ei sisällä jäteverollista jätettä ja jota voidaan hyödyn-
tää kaatopaikan rakenteissa. 
 
Tiilijäte. Erikseen tuotu, puhdas purkutiili, jota voidaan suoraan hyödyntää 
kaatopaikan rakenteissa.  
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Risut ja oksat. Erikseen toimitetut puhtaat risukuormat (jäteveroton). 
 
Haravointijäte. Erikseen toimitettu puhdas haravointijäte, joka soveltuu sel-
laisenaan kompostointiin (jäteveroton). 
 
Kyllästämätön puujäte (hyödynnettävä puujäte). Erikseen toimitettu puujäte: 
puu, puulevyt, kuormalavat ja puupakkaukset, joita ei ole käsitelty kyllästys-
aineilla tai vastaavilla ja jotka eivät sisällä vankkoja teräskehyksiä tai sidos-
levyjä (jäteveroton). 
 
Kyllästetty puujäte. Painekyllästetty puu luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. 
 
Tuhka. Polttolaitoksilla syntyvä tuhka. 
 

4 § Jätteen loppukäsittelystä kaatopaikalla perittävään jätemaksuun on sisälly-
tetty loppukäsittelylaitoksen tai -paikan perustamisen, käytön, käytöstä pois-
tamisen, jälkihoidon arvioidut kustannukset 30 vuoden ajalta sekä ympäris-
tönsuojelulain 43 a §:ssä tarkoitetun vakuuden kustannukset sekä muut nii-
hin rinnastettavat kustannukset.  

  
 Lisäksi kaatopaikalle loppusijoitettavasta jätteestä perittävä jätemaksu sisäl-

tää jäteverolain 1126/2010 mukaisesti perittävän jäteveron, jonka kaatopai-
kan pitäjä suorittaa valtiolle. Jäteveron määrä on 1.1.2016 alkaen ollut 70,00 
€ tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle (4.12.2015/1401).  

 
5 §  Käsittelymaksu määräytyy vastaanottopisteessä suoritetun jätekuorman jät-

teen lajin, laadun ja määrän perusteella.  
 

Käsittelymaksu määrätään kuorman painon tai tilavuuden (jätteen pienerät) 
mukaan.  
 
Jätekuorma hinnoitellaan siinä olevan, kalleimpaan maksuluokkaan kuulu-
van jätteen perusteella. 
 
Mikäli kuljettaja lajittelee kuormasta esimerkiksi erikseen pakatun erityisjät-
teen tai lava on jaettu väliseinällä eri jätelajeille, voidaan jätelaadut erikseen 
punnittuina huomioida laskutuksessa oman käsittelymaksunsa mukaisina. 
 

 
6 §  Jätteentuojan on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen laadusta, omi-

naisuuksista ja alkuperästä sekä kaatopaikkakelpoisuudesta ja luovutettava 
nämä tiedot jätteen vastaanottoon. Selvitysvelvollisuus ei koske tavan-
omaista yhdyskuntajätettä. 

 
 Jätteen ammattimaisesta kuljettamisesta on tehtävä ilmoitus jäterekisteriin, 
mikä on tarvittaessa todistettava. 
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7 §  Jätekuorman painoon perustuvat jätteen käsittelymaksut ovat seuraa-
vat: 

 
Painoperusteiset jätemaksut, €/t Maksu, alv 0 % Alv 24 % Maksu, alv 24 % 
 

      

Sekalainen yhdyskuntajäte 166,00 39,84 205,84 
Rakennus- ja purkujäte 166,00 39,84 205,84 
Kaatopaikalle loppusijoitettava jäte (jä-
teverollinen) 

 
210,00 50,40 260,40 

Asbestijäte 166,00 39,84 205,84 
Haravointijäte 84,00 20,16 104,16 
Vaakamaksu, €/kuorma 10,80 

 
2,59 13,39 

 
 
Kaatopaikan rakenteissa hyödynnettävien maa-ainesten ja kiviaines-
tyyppisten rakennusjätteiden ja muiden vastaavien jätteiden vastaan-
otosta on sovittava kaatopaikan palveluntuottajana toimivan Fortum Waste 
Solutions Oy:n kanssa. 
 
Kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvoitteen (Jätelaki 33 §) 
mukaan käsiteltäväksi otettavien jätteiden, jotka laadultaan ja määrältään 
soveltuvat käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä, maksu määrätään 
jätteen laadun ja määrän perusteella tarvittaessa sopimuskohtaisesti. 
 
Mikäli kysymyksessä on jatkuvasti ja säännöllisesti tarvittava jätehuoltopal-
velu, tehdään Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:n ja jätteen haltijan 
välinen sopimus, jonka kesto on enintään kolme vuotta kerrallaan. 
 

Jätteiden pienerät 
 
8 § Sekalainen yhdyskunta- ja rakennusjäte:  
 Alin maksu peritään, kun jätekuorman tilavuus korkeintaan 2,5 m3 (henkilö-

auton perävaunu): arvonlisäveroton hinta 16,13 €. Hintaan lisätään kulloinkin 
voimassa oleva arvonlisävero, arvonlisäverollinen hinta 24 % verokannalla 
20,00 €. Perävaunun koon ollessa 3-5 m3 peritään kaksinkertainen maksu eli 
32,26 €/kuorma (alv 0 %) eli 40,00 €/kuorma (alv 24 %). 
Mikäli jätettä on yli 5 m3, kuorma punnitaan ja maksu määräytyy painon pe-
rusteella.  

 
 9 § Hyödynnettävästä metallista, joka toimitetaan jäteasemalle lajiteltuina ja 
  muista jätteistä eroteltuina, ei peritä maksua.    

 
10 § Kotitalouksien asumisessa syntynyt lajiteltu vaarallinen jäte otetaan vastaan 

veloituksetta, lukuun ottamatta yli 200 litran eriä jäteöljyä (vesipitoisuus alle 
10 %, ei sisällä liuottimia tai muita hyödyntämistä haittaavia aineita). 

 Yli 200 litran jäteöljyerien vastaanotto sovitaan suoraan jäteöljyn kuljetusyh-
tiön kanssa. 
 

11 § Jäteasemalla vastaanotettavista punnittavista jätekuormista peritään vaaka-
asemalla suoritettavasta punnituksesta vaakamaksu suuruudeltaan arvonli-
säveroton hinta 10,80 €, arvonlisäverollinen hinta 13,39 € (alv 24 %).  

 
Mikäli kuormien punnituksesta aiheutuu normaalista poikkeavaa lisätyötä, 
voidaan siitä periä Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:n erikseen 
määräämä hinta, joka veloitetaan Teknisen keskuksen palvelumaksuhinnas-
ton mukaan alkavalta tunnilta. 
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 Ekomaksu 
 

12 §  Ekomaksun perusteet 
 

Kaikista asunnoista ja vapaa-ajanasunnoista peritään asuntokohtaista jäte-
lain 78 §:n mukaista kiinteää perusmaksua eli ekomaksua. Perusmaksulla 
katetaan lisäksi jätelain 93 §:n 1. momentissa kunnan vastuulle säädetystä 
jäteneuvonnasta, 143 §:ssä säädetyn rekisterin ylläpidosta ja muista vastaa-
vista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä kunnalle aiheutuvat kus-
tannukset kuten vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisten vastaanotto-
paikkojen perustamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. 

 

Ekomaksu perustuu kiinteistön käyttötarkoitukseen ja asuntojen lukumää-
rään.  

 
Kahden asunnon kiinteistöissä, joissa asuvat muodostavat käytännössä yh-

den ruokakunnan, voidaan ekomaksu määrätä yhden asuinhuoneiston mu-

kaan. 

 

Asumiskelvoton kiinteistö voidaan vapauttaa ekomaksusta viranomaisen 

päätöksellä (jätelaki 81§). 

 

  13 §  Ekomaksun suuruus 

Asuinkiinteistöiltä perittävä asuntokohtainen ekomaksu: 

arvonlisäveroton maksu on 24,19 €/asunto.  

Vapaa-ajan kiinteistöiltä perittävä asuntokohtainen maksu: 

arvonlisäveroton maksu on 12,10 €/vapaa-ajan asunto.  

 

Ekomaksun arvonlisäverottomaan hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva 

arvonlisävero. 
 

14 §  Ekomaksun laskutus 

 

Ekomaksu on suoritettava jätelain 83 §:n mukaisesti kunnalle tai kunnan lu-
kuun toimivalle taholle, joka järjestää mainitut palvelut kunnan lukuun. Poh-
jois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy hoitaa ekomaksun laskuttamisen, pe-
rinnän ja muut taloushallinnon sekä tarvittavien rekisterien toteuttamisen ja 
ylläpitämisen sekä maksuvelvollisille tiedottamisen kaikkine tehtävineen. 

 

Ekomaksu laskutetaan vuosittain yhdessä erässä. Maksu määrätään sille, 
joka omistaa asunnonmaksuunpanovuoden alussa 1. tammikuuta. Kiinteistö- 
ja osakeyhtiömuotoisissa kiinteistöissä lasku toimitetaan taloyhtiölle. Maksu 
määräytyy sen mukaan, mikä on asianomaisen asunnon käyttötarkoitus 
maksuunpanovuoden alussa. 

 
 Jätemaksulaskutus 
 

 15 §  Jätemaksun määrää ja panee maksuun kunnan jätehuoltoviranomainen Poh-
jois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:n valmistelusta ja tämän tarkoituksen-
mukaiseksi katsomina laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille 
erilaisia. Jätemaksu suoritetaan Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:lle. 
 
Jätemaksu on suoritettava maksulipussa tai muistutuksen johdosta lähete-
tyssä uudessa maksulipussa ilmoitettuna aikana muutoksen hausta huoli-
matta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on 
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maksettava erääntymispäivästä lukien vuotuista viivästyskorkoa korkolain 
4 § 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 
 
Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy lähettää erääntyneet saatavat pe-
rintätoimistolle, joka lähettää 14 vrk kuluttua eräpäivästä avoimina olevista 
saatavista asiakkaille yhden muistutuslaskun, johon lisätään muistutusku-
luina 5 euron maksu. Perintätoimisto jatkaa tämän jälkeen tarpeen mukaan 
perintätoimia. 
 
Jätemaksulasku on ilman eri tuomiota ulosottokelpoinen.  

 
Jätemaksun maksuvelvollisella on oikeus tehdä jätemaksusta muistutus 14 
päivän kuluessa maksulipun saamisesta. Muistutus toimitetaan Pohjois-Sa-
takunnan jätteiden käsittely Oy:lle ja osoitetaan sille kunnan viranomaiselle, 
joka on määrännyt ja maksuunpannut jätemaksun (Kankaanpään kaupunki, 
tekninen lautakunta). Kunnan viranomainen tekee muistutuksen johdosta 
päätöksen ja muistutuksen tekijälle lähetetään uusi maksulippu. 
 
Muistutusmenettelyssä voidaan kunnan viranomaisen päätöksellä maksuvel-
vollisen vaatimuksesta kohtuullistaa jätemaksua tai jättää se perimättä. 

 
16 § Tässä taksassa arvonlisävero on huomioitu 24 %:n mukaan ja jätevero 

70,00 euroa tonnilta jätettä. Mikäli näihin tulee muutoksia tai käyttöön ote-
taan muu vastaava maksu, huomioidaan niiden vaikutus voimaantulopäi-
västä lukien. 

 


