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Kunnan jätemaksu
1. YLEISTÄ
Tätä taksaa sovelletaan Ab Stormossen Oy:n (jäljempänä ”Stormossen”) toimialueen kunnissa
(Isokyrö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa, Vöyri).
Maksujen määräämisessä sovelletaan Jätelain (646/2011) 78 ja 79 §. Vaasan seudun jätelautakunta
vahvistaa kunnalliset jätemaksut, jotka tarvitsevat jätelain edellyttämän julkisoikeudellisen aseman.
Stormossen hoitaa osakaskuntien lukuun jätelain 32 ja 33 §:ien tarkoittaman kunnan velvollisuus
järjestää jätehuolto.

2. JÄTEMAKSUJEN SUORITTAMISVELVOLLISUUS
Tämän taksan mukaista jätemaksua on velvollinen maksamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen
haltija, kuten jätteen kuljettaja, toiminnan järjestäjä taikka muu luonnollinen henkilö tai
oikeushenkilö, jonka jätteistä Stormossen huolehtii.

3. EKOMAKSUT
3.1.

EKOMAKSUJEN MÄÄRÄÄMISEN YLEISET PERUSTEET

Ekomaksu ei koske sellaista jätettä jolle kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus
jätelain 35 §:n mukaisesti.
3.1.1.

Kotitaloudet

Jokainen Stormossenin alueella vakinaiseen asumiseen käytettävä asuinkiinteistö on velvollinen
suorittamaan kotitalouksien ekomaksun. 1–4 asuinhuoneiston kiinteistöjen ekomaksu määräytyy
1.1. todetun väestörekisteritietojen mukaisen asunnon henkilöluvun mukaan. 5 tai useamman
asuinhuoneiston kiinteistöjen ekomaksu määräytyy asuntokohtaisesti. Porrastuksessa on otettu
huomioon se, että jätehuoltomääräyksien mukaan 5 tai useamman asuinhuoneiston kiinteistö on
velvollinen järjestämään kiinteistölle erilliset astiat paperin-, lasin- sekä metallin keräystä varten sekä
keräilyastia tai tila paristoille ja loisteputkille.
Ekomaksu sovelletaan jokaiselta kuukaudelta ja se peritään kerran vuodessa koko vuodelta
(vuosimaksu). Kerros- ja rivitalot laskutetaan asunto-osakeyhtiön kautta.
LIITE 1, taulukko 1: Ekomaksun määrä, kotitaloudet
3.1.2.

Vapaa-ajan asutus

Kunnan vastuu ulottuu myös vapaa-ajan asuntojen jätehuoltoon samoin kuin vakituisten
asuinkiinteistöjen osalta. Vapaa-ajan asutuksen ekomaksu määräytyy asuntokohtaisesti.
Ekomaksu sovelletaan jokaiselta kuukaudelta ja se peritään kerran vuodessa koko vuodelta
(vuosimaksu).
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LIITE 1, taulukko 2: Ekomaksun määrä, vapaa-ajan asutus
3.1.3.

Julkinen palvelusektori

Julkisen palvelusektorin ekomaksun suuruus on porrastettu työntekijöiden henkilömäärän mukaan.
Ekomaksu sovelletaan jokaiselta kuukaudelta ja se peritään kerran vuodessa koko vuodelta
(vuosimaksu).
LIITE 1, taulukko 3: Ekomaksun määrä, julkinen palvelusektori

3.2.

EKOMAKSULLA KATETTAVAT KUSTANNUKSET

3.2.1.

Kotitaloudet

Kotitalouksien ekomaksulla katetaan asuinkiinteistöille hyödynnettävien jätteiden keräilyyn
järjestettävien ekopisteiden (lasin ja metallin keräilyastiat) investoinnit, käyttökustannukset mukaan
lukien astioiden tyhjennys ja ko. jätteiden käsittely. Stormossen vuokraa osan ekopisteiden lasin ja
metallin keräysastioista tuottajayhteisöille, jonka vastuulle pakkausjätteen keräys kuuluu. Loput
ekopisteistä ovat Stormossenin järjestämä ns. täydentävä keräys.
Stormossen on järjestänyt – osin yhteistyössä tuottajayhteisöjen kanssa – hyötykäyttöasemille
vastaanoton ja käsittelyn seuraaville erikseen lajitelluille hyödynnettäville jätejakeille:
keräysmetallille, -paperille, -pahville, -lasille, puujätteelle, kipsille, betonille, tiilelle, risuille ja oksille
sekä muulle puutarhajätteelle, sähkö- ja elektroniikkaromulle sekä paristoille ja akuille, loisteputkille
ja energiansäästölampuille, joista asuinkiinteistöltä ei peritä vastaanottomaksua. Autonrenkaat
viedään autorenkaita myyviin liikkeisiin.
Hyötykäyttöasemilla kuormakoko on rajattu enintään 2 m3:iin. Asbestia vastaanotetaan enintään 50
litraa vastaava määrä. Suuremmat jäte-erät toimitetaan Stormossenin jätekeskukseen Koivulahteen.
Hyötykäyttöasemilla voidaan periä vastaanottomaksu kohdan 4.4 mukaisesti.
Minihyötykäyttöasemalla osoitteessa Muurahaistie 1, Vaasa, ei vastaanoteta asbestia ja kuormakoko
on rajattu enintään 0,5 m3:iin.
Lisäksi hyötykäyttöasemalla on järjestetty vaarallisen jätteiden vastaanotto. Vaarallisia jätteitä ovat
ympäristölle vaaralliset aineet, kuten, jäteöljyt ja muut öljyiset jätteet, maalit, liimat ja lakat,
kyllästysaineet, liuottimet, torjunta-aineet ja painekyllästetty puu (Valtioneuvoston asetus jätteistä
179/2012; liitteessä 4 vaarallisiksi jätteiksi määritellyt jätteet, pois lukien tuottajan vastuulle siirretyt
jätteet).
Hyötykäyttöasemille ei saa toimittaa sellaista jätettä jolle kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen
jätteenkuljetus jätelain (646/2011) 35 §:n mukaisesti, lukuun ottamatta mitä jätehuoltomääräyksissä
määrätään vapaa-ajan asukkaille tarkoitetuille lukollisille jäteastioille, joista peritään erillinen maksu
liitteen 1, taulukon 1 mukaan.
Lääkejätteiden vastaanotto tapahtuu apteekeissa.
Vähintään kerran vuodessa järjestettävän kiertävän keräyskampanjan (”Ekobiili”) aikana kotitaloudet
voivat tuoda vaarallisia jätteitä, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä metalliromua maksamatta
vastaanottomaksua. Jätteiden keräilyauto kiertää kaikissa omistajakunnissa määräviikoin ja pysähtyy
eri paikoissa etukäteen ilmoitetun erillisen aikataulun mukaisesti.
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Stormossen järjestää määrättyinä ajankohtina betonin, tiilen, kaatopaikkajätteen, kipsin, lasin,
metallin, painekyllästetyn puun, puujätteen, sähkö- ja elektroniikkaromun, vaarallisen jätteen ja
kierrätettävien tekstiilien vastaanoton enintään määrältään 1 m³ paikoissa, jotka sijaitsevat
suhteellisen kaukana lähimmästä höytykäyttöasemasta (ns. liikkuva hyötykäyttöasema) etukäteen
ilmoitetun erillisen aikataulun mukaisesti.
Edeltä mainituilta osin kotitalouksien ekomaksulla katetaan vaarallisten ja hyötyjätteiden
kuljetuksen ja käsittelyn kustannukset.
Kotitalouksien ekomaksu sisältää lisäksi kaikki edellä mainittuihin palveluihin sisältyvät investoinnit,
hallinnon, tiedotuksen ja neuvonnan sekä jätehuollon ylläpidon ja kehittämisen kulut.
3.2.2.

Vapaa-ajan asutus

Ekopisteet ja hyötykäyttöasemat ovat vapaa-ajan asuntojen käytettävissä. Kaikki vapaa-ajan
asunnolla syntyvä vaarallinen jäte ja hyötyjäte viedään johonkin näihin vastaanottopaikkoihin.
Yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa järjestetään vuosittain kesäisin maksuton keräys
metalli- sekä sähkö- ja elektroniikkaromulle. Vastaanotto tapahtuu eri paikoissa etukäteen
ilmoitetun erillisen aikataulun mukaisesti.
Vapaa-ajan asunnon ekomaksulla katetaan investointikustannusten, hallinnon, tiedotuksen ja
neuvonnan sekä jätehuollon ylläpidon ja kehittämisen kulut, jotka palvelevat vapaa-ajan asutusta.
3.2.3.

Julkinen palvelusektori

Julkisen palvelusektorin ekomaksulla katetaan osaltaan hallinnon, tiedotuksen ja neuvonnan sekä
jätehuollon ylläpidon ja kehittämisen kulut, jotka palvelevat julkista sektoria.
3.2.4.

Jätelautakunta

Omistajakuntien perustaman yhteisen jätelautakunnan (Vaasan seudun jätelautakunta)
kustannukset katetaan ekomaksutuloilla. Jätelautakunnan tehtävänä on toimia kunnan
jätehuoltoviranomaisena.
Lautakunnan kustannuksia ovat mm. palkat ja palkkiot, vuokrat, ostetut palvelut, atk,
konttoritarvikkeet ja -laitteet sekä selvitysten teettäminen.

3.3.

EKOMAKSUJEN LASKUTUS, MAKSUUNPANO JA PERINTÄ

Ekomaksut määrätään kunnan jätehuoltoviranomaisen hyväksymän maksuunpanoluettelon
mukaisesti. Laskutuksen ja maksujen perimisen hoitaa Stormossen, jolle ekomaksu suoritetaan
(Jätelaki, 83 §, 1. mom.).
Ekomaksun laskusta mahdollisesti tehtävät muutokset on toimitettava maksuunpanopäätöksen
tehneelle kunnan viranomaiselle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Mikäli muuta ei toteen
näytetä, katsotaan lasku saaduksi 7 vuorokauden kuluttua sen lähettämisestä.
Maksuunpanosta päättävä viranomainen päättää myös maksujen kohtuullistamisesta ja perimättä
jättämisestä sekä yksittäistapauksissa maksun määräämisestä taksasta poiketen.
Ekomaksu on suoritettava laskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa
ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräpäivänä,
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erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 § 1.
momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.
Stormossen lähettää yhden muistutuslaskun, josta peritään 5 euron lisämaksu. Mikäli laskua ei
makseta muistutuksenkaan johdosta, siirretään saatava perintätoimiston perittäväksi.
Ekomaksulaskun voi ilman eri tuomiota tai päätöstä periä ulosottoteitse jätelain 145 §:n mukaisesti.

4. KÄSITTELY- JA MUUT MAKSUT
4.1.

KÄSITTELYMAKSUT

Jätteen vastaanotosta ja käsittelystä perittävät maksut koskevat kunnan velvollisuutta järjestää
jätehuolto jätelain 32 ja 33 §:ien mukaisesti.
Sako- ja umpikaivolietteille on erillinen taksa.
Maksuilla katetaan Stormossenin kustannukset koskien mm. jätteen vastaanottoa, käsittelyä,
kuljetusta, varastointia, hyötykäyttöä ja loppusijoitusta; laitosten investointi-, ylläpito- ja
huoltokustannuksia; loppusijoituspaikkojen jälkihoitoa; hallintoa, tutkimus- ja kehittämistoimintaa
sekä toiminnan kehittämistä muutoin.
Jätteen vastaanotto tapahtuu Stormossenin jätekeskuksessa, Koivulahdessa, Mustasaaressa, jossa
jäte punnitaan autovaa’alla.
Biojätteen erilliskeräyksen kannustamiseksi osa sen käsittelykustannuksista on siirretty poltettavan
jätteen käsittelymaksuun.
LIITE 2: Painoperusteiset käsittelymaksut, jätelain 32 § mukaisesti

4.2.

KUNNAN VELVOLLISUUS JÄRJESTÄÄ JÄTEHUOLTO TOISSIJAISESTI

Jätelain 33 §:n mukaan kunnan on järjestettävä muun kuin 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto,
jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja
määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä (kunnan
toissijainen jätehuoltopalvelu), ns. TSV-palvelu.
Jätteen haltijan on todettava muun palvelutarjonnan puutteen julkaisemalla ensin TSV-palvelua
koskevan tarjouspyynnön osoitteessa materiaalitori.fi siinä tapauksessa, että palvelun tarve on
vähintään 2 000 euroa vuodessa. Mikäli tarjouspyyntöä vastaavaa palvelua ei ole kohtuullisesti
saatavilla jätteen haltijan asettamassa vähintään 14 vuorokauden määräajassa jätteen haltija voi
esittää TSV-palvelupyynnön Stormossenille.
Poikkeus yllämainittuun menetelmään on ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuva TSV-palvelu.
LIITE 3: Painoperusteiset käsittelymaksut, jätelain 33 § mukaisesti
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JÄTEKUORMIEN TARKASTUSMAKSUT

Kuormista, joissa on jätehuoltomääräysten tai valtioneuvoston päätöksen vastaisesti vaarallista
jätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) yms. tai kuorma ei muulla tavalla vastaa siirtokirjassa
ilmoitettua jätettä, peritään tarkistusmaksu.
Jos kuorma sisältää yli 10 % tilavuudesta hyötyjätettä ja/tai muuta siihen kuulumatonta jätettä, koko
kuorma laskutetaan vaikeasti lajiteltavana jätteenä sekä peritään tarkastusmaksu.
Jos kuorma tyhjennetään henkilökunnan antamien ohjeiden vastaisesti, peritään siitä siirtomaksu.
LIITE 4: Tarkastusmaksut

4.4.

MAKSUT HYÖTYKÄYTTÖASEMILLA

4.4.1.

Kotitaloudet

Pääsy hyötykäyttöasemalle (koske myös ns. liikkuvaa hyötykäyttöasemaa) tapahtuu esittämällä
asiakaskorttia kotitalouksille. Kotitalouksien maksama ekomaksu oikeuttaa asiakaskorttiin, jolla saa
rajattoman määrän maksuttomia käyntejä. Stormossenin toimialueen ulkopuolella asuvat ja joilla ei
ole vapaa-ajan asuntoa Stormossenin toimialueella voivat lunastaa itselleen asiakaskortin ja
maksavat jokaisesta käynnistä.
LIITE 5, taulukko 1: Maksut hyötykäyttöasemilla, kotitaloudet
4.4.2.

Yritykset, yhteisöt ja yhdistykset

Yritykset, yhteisöt ja yhdistykset saavat viedä enintään 2 m3 jätettä kerralla hyötykäyttöasemille
(minihyötykäyttöasemalle enintään 0,5 m3). Suuremmat jäte-erät toimitetaan Stormossenin
jätekeskukseen Koivulahteen.
Pääsy hyötykäyttöasemalle (koske myös ns. liikkuvaa hyötykäyttöasemaa) tapahtuu esittämällä
asiakaskorttia yrityksille. Asiakaskortti ei koske vaarallista jätettä, asbestia, painekyllästettyä puuta
tai muuta erityisjätettä, joista veloitetaan erillinen maksu.
Yksinomaan metalliromusta, keräyspaperista ja -pahvista ei veloiteta käyntimaksua.
LIITE 5, taulukko 2: Maksut hyötykäyttöasemilla; yritykset, yhteisöt ja yhdistykset
LIITE 5, taulukko 3: Vaarallisten ja muiden jätteiden maksut; yritykset, yhteisöt ja yhdistykset

4.5.

ISOKOKOISTEN YKSITTÄISTEN JÄTTEIDEN NOUTO

Kotitaloudet voivat tilata isokokoisten jätteiden noutoa. Noutopalvelusta veloitetaan kuljetusmaksu
ja käsittelymaksu jätetyypistä riippuen.
LIITE 5, taulukko 4: Noutopalvelun maksut

4.6.

VAASAN HYÖTYKÄYTTÖASEMAN ERILLISPALVELUT

Vaasan hyötykäyttöasema vuokraa peräkärryn kotitalouksille jätteen kuljettamista varten. Vuokra
veloitetaan liitteen 5, taulukon 5 mukaan ja toimitetusta jätteestä veloitetaan käynti asiakaskortilta.
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Vaasan hyötykäyttöasema vuokraa lavoja kotitalouksille, asuntoyhtiöille ja muille yhteisöille esim.
remonttien yhteydessä. Lavavuokra veloitetaan liitteen 5, taulukon 5 mukaisesti. Vuokra sisältää
noudon ja tyhjennyksen. Toimitetusta jätteestä veloitetaan käsittelymaksu painon mukaan sekä
vaakamaksu liitteen 2 mukaisesti.

4.7.

KÄSITTELY- JA MUIDEN MAKSUJEN LASKUTUS JA PERINTÄ

Laskutuksen ja maksujen perimisen hoitaa Stormossen. Stormossen lähettää yhden muistutuslaskun,
josta peritään 5 euron lisämaksu. Mikäli laskua ei makseta muistutuksenkaan johdosta, saatava
siirretään perintätoimiston perittäväksi.
Kunnan vastuulla koskevat jätehuollon maksut voidaan ilman eri tuomiota tai päätöstä periä lain
mukaan ulosottoteitse jätelain 145 §:n mukaisesti.

5. MAHDOLLISET VERO- JA KORKOMUUTOKSET
Tässä taksassa arvonlisävero on huomioitu 24 %:n mukaan. Mikäli arvonlisävero muuttuu,
huomioidaan muutos voimaantulopäivästä lukien. Sama koskee muita veroja tai julkisia maksuja,
jotka muuttuvat tai ne määrätään sisällytettäviksi tämän taksan mukaisiin maksuihin.
Mikäli myöhästymiskoron määräytymisperusteita muutetaan, huomioidaan sen vaikutus
voimaantulopäivästä lukien.

6. TAKSAN VOIMAANTULO
Tämä taksa astuu voimaan 1.1.2021 ja on voimassa toistaiseksi.
Samalla kumotaan jätelautakunnan aikaisemmin vahvistama jätemaksutaksa.
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LIITE 1
TAULUKKO 1: Ekomaksu, kotitaloudet (euroa/vuosi)
Alv 0 %

Alv 24 %

Kiinteistöt 1–4 asuntoa:
1 henkilö/asunto

29,57

36,67

2 henkilöä/asunto *

44,35

54,99

3 tai useampi henkilö/asunto *

54,52

67,60

Kiinteistöt ≥5 asuntoa, per asunto

41,59

51,57

* jos monilokeroastia bio-, lasi- ja metalliastialla; tai
monilokeroastia lasi- ja metalliastialla sekä biojätteen
kompostointi

41,59

51,57

TABELL 2: Ekomaksu, vapaa-ajan asunto (euroa/vuosi)
Alv 0 %
Vapaa-ajan asunto

Alv 24 %
9,12

11,31

TABELL 3: Ekomaksu, julkinen palvelusektori * (euroa/vuosi)
Alv 0 %

Alv 24 %

3–10 työpaikkaa

93,63

116,10

11–50 työpaikkaa

293,97

364,52

51–200 työpaikkaa

587,12

728,03

201–500 työpaikkaa

1 173,42

1 455,05

501–1000 työpaikkaa

1 789,56

2 219,05

1001–3000 työpaikkaa

3 646,30

4 521,41

3001– työpaikkaa

5 605,02

6 950,22

* kunnan hallinto- ja palvelutoiminta, jätelaki 32 §, 2. mom, kohta 2
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LIITE 2
PAINOPERUSTEISET KÄSITTELYMAKSUT, jätelaki 32 § (euroa/tonni)
Alv 0 %

Alv 24 %

Bio- ja poltettava jäte, lietteet
Biojäte
Poltettava jäte (jätteenpolttoon) 1
Puhdistamoliete

70,00

86,60

133,00

164,92

58,00

71,92

Umpikaivojen liete

kts. erillinen taksa

Sakokaivojen liete

kts. erillinen taksa

Sakokaivoliete lietteen varavastaanottoon (sis.
epäpuhtauksia)

32,70

40,55

Puhdas puujäte (kierrätyspuu)

18,00

22,32

Sekalainen puujäte (purkupuu)

36,00

44,64

0,00

0,00

Kipsilevyt

75,00

93,00

Tiili

26,00

32,24

Betoni <1x1x1 m

29,00

35,96

Betoni >1x1x1 m

36,00

44,64

Betoni, isot kappaleet

49,25

61,07

Kattohuopa

140,00

173,60

Lasikuitu *) **)

215,00

266,60

PVC *) **)

215,00

266,60

Asbesti

209,00

259,16

Rakennusjäte, sekal. I-lk.

185,00

229,40

Rakennus-/purkujäte ym.

Kyllästetty puu

Sisältää pääasiassa hyödynnettäviä materiaaleja, kuten puuta,
kartonkia, muovia, paperia, metallia, puhdasta kipsilevyä ja
enintään 10 % eristevillaa, tiiltä, betonia, kiveä, epäpuhdasta
kipsilevyä, sähkökaapeleita, bitumia jne.

1

Biojätteen erilliskeräyksen kannustamiseksi osa sen käsittelykustannuksista on siirretty poltettavan jätteen
käsittelymaksuun.
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Rakennusjäte, sekal. II-lk.

260,00

322,40

215,00

266,60

260,00

322,40

215,00

266,60

0,00

0,00

Kannot

36,00

44,64

Maatuva jäte kompostointiin

97,00

120,28

Metalliromua

0,00

0,00

Keräyslasi

0,00

0,00

Tuhka **)

105,00

130,20

18,00

22,32

Puhdas maa

0,00

0,00

Maisemointimassa

1,00

1,24

25,50

31,62

0,00

0,00

Autoromu, nesteet ym. ei poistettu (euroa/kpl)

80,65

100,00

Lietteen näytteenotto (euroa/kpl)

90,00

111,60

Vaakamaksu (euroa/kpl)

12,00

14,88

Sisältää pääasiassa rakennusjätteen ja purkukohteiden rejektiä
(jäännösjätteitä), kuten epäpuhdas betoni (pieniä määriä),
villaelementit joissa metallikuoret, sähkö- ja valokuitukaapeleita,
pienet määrät PVC-putkia, kaakelia, maata, soraa, hiekkaa, kiviä,
betonia, tiiltä, eristevillaa ym.

Lajittelematon jäte lajitteluun
Sekalainen jäte, ei kuitenkaan rakennusjätettä, joka sisältää
hyödynnettävää jätettä, esim. kuolinpesien kuormat,
varastontyhjäykset ja -siivoukset, tasolasit karmeineen.

Vaikeasti lajiteltava jäte
Muu sekalainen ja vaikeasti käsiteltävä jäte, jota ei voida käsitellä
rakennus- ja lajittelemattoman jätteen lajitteluasemalla, esim.
epäpuhdas betoni.

Loppusijoitettava jäte, ei orgaanista (kuten mineraali/lasivillat) **)

Muut jätteet
Risut, puutarhajäte

Asfaltti

Maamassat, hiekka

Hiekkaa hiekanerotuskaivoista
Valuhiekka

Muuta

* Stormossenille on myönnetty poikkeuslupa lasikuidun ja PVC:n loppusijoittamiselle 31.12.2024
saakka.
**) Käsittelymaksu sisältää jäteveroa 70,00€/tonni.
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LIITE 3
PAINOPERUSTEISET KÄSITTELYMAKSUT, jätelaki 33 § * (euroa/tonni)
*) TSV-palvelut
Alv 0 %

Alv 24 %

Bio- ja poltettava jäte, lietteet
Biojäte

93,00

115,32

Biojäte, pakattu

99,00

122,76

133,00

164,92

Puhdistamoliete

58,00

71,92

Rasvat

58,00

71,92

Poltettava jäte (jätteenpolttoon)

Umpikaivojen liete

kts. erillinen taksa

Sakokaivojen liete

kts. erillinen taksa

Sakokaivoliete lietteen varavastaanottoon (sis.
epäpuhtauksia)

32,70

40,55

119,00

147,56

Puhdas puujäte (kierrätyspuu)

10,00

12,40

Sekalainen puujäte (purkupuu)

25,00

31,00

240,00

297,60

Kipsilevyt

75,00

93,00

Tiili

26,00

32,24

Betoni <1x1x1 m

29,00

35,96

Betoni >1x1x1 m

36,00

44,64

Betoni, isot kappaleet

49,25

61,07

6,00

7,44

Saastunut betoni/tiili (vaarallisen jätteen loppusijoitukseen)

170,00

210,80

Kattohuopa

140,00

173,60

Lasikuitu **) ****)

215,00

266,60

PVC **) ****)

215,00

266,60

Asbesti

209,00

259,16

Rakennus-/purkujäte ym.
Energiajäte (rinnakkaispolttoon)

Kyllästetty puu

Betonimurska 0–90 mm
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Rakennusjäte, sekal. I-lk.

185,00

229,40

260,00

322,40

215,00

266,60

260,00

322,40

Loppusijoitettava jäte, ei orgaanista (kuten mineraali/lasivilla) ****)

215,00

266,60

Kasvualustat kasvihuoneista (mineraali-/lasivillaa) ****)

215,00

266,60

Risut

20,00

24,80

Puutarhajäte

36,50

45,26

Kannot

36,00

44,64

Maatuva jäte kompostointiin

97,00

120,28

Metalliromu

0,00

0,00

Kierrätyslasi

0,00

0,00

Tuhka ****)

105,00

130,20

18,00

22,32

0,00

0,00

Puhdas maa

0,00

0,00

Maisemointimassa

1,00

1,24

25,50

31,62

0,00

0,00

Sisältää pääasiassa hyödynnettäviä materiaaleja, kuten puuta,
kartonkia, muovia, paperia, metallia, puhdasta kipsilevyä ja
enintään 10 % eristevillaa, tiiltä, betonia, kiveä, epäpuhdasta
kipsilevyä, sähkökaapeleita, bitumia jne.

Rakennusjäte, sekal. II-lk.
Sisältää pääasiassa rakennusjätteen ja purkukohteiden rejektiä
(jäännösjätteitä), kuten epäpuhdas betoni (pieniä määriä),
villaelementit joissa metallikuoret, sähkö- ja valokuitukaapeleita,
pienet määrät PVC-putkia, kaakelia, maata, soraa, hiekkaa, kiviä,
betonia, tiiltä, eristevillaa ym.

Lajittelematon jäte lajitteluun
Sekalainen jäte, ei kuitenkaan rakennusjätettä, joka sisältää
hyödynnettävää jätettä, esim. kuolinpesien kuormat,
varastontyhjäykset ja -siivoukset, tasolasit karmeineen.

Vaikeasti lajiteltava jäte
Muu sekalainen ja vaikeasti käsiteltävä jäte, jota ei voida käsitellä
rakennus- ja lajittelemattoman jätteen lajitteluasemalla, esim.
epäpuhdas betoni.

Muut jätteet

Asfaltti
Lanta, hevostallit

Maamassat, hiekka

Hiekkaa hiekanerotuskaivoista
Valuhiekka
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Saastuneet maat
Öljyiset maat, 0–999 mg/kg

24,00

29,76

Öljyiset maat, 1000–1999 mg/kg

36,00

44,64

Öljyiset maat, 2000–4999 mg/kg

60,00

74,40

Öljyiset maat, 5000–9999 mg/kg

150,00

186,00

Öljyiset maat, 10000–19999 mg/kg

250,00

310,00

Öljyiset maat, 20000–25000 mg/kg

375,00

465,00

24,00

29,76

---

---

Koneellinen kuormanpurkamisapu (esim. jäätyneet lavat)
- jokainen alkava 15 min.

22,58

28,00

Autoromu, nesteet ym. ei poistettu (euroa/kpl)

80,65

100,00

96,774

120,00

Lietteen näytteenotto (euroa/kpl)

90,00

111,60

Vaakamaksu (euroa/kpl)

12,00

14,88

Lievästi saastuneet maat
Muut saastuneet maat ***)

Muuta

Öljyisten maiden analysointi (euroa/kpl)

**) Stormossenille on myönnetty poikkeuslupa lasikuidun ja PVC:n loppusijoittamiselle 31.12.2024
saakka.
***) Tapauskohtainen hinnoittelu
****) Käsittelymaksu sisältää jäteveroa 70,00€/tonni.
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LIITE 4
TARKASTUSMAKSUT
Kuormista, joissa on jätehuoltomääräysten tai valtioneuvoston päätöksen vastaisesti vaarallista
jätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua (SER), hyötyjätettä kaatopaikkajätteessä tai kuorma ei muulla
tavalla vastaa siirtokirjassa ilmoitettua jätettä, peritään seuraavat maksut:
Alv 0 %
Tarkastusmaksu
Jos kuorma tyhjennetään henkilökunnan antamien ohjeiden
vastaisesti, peritään siitä siirtomaksu.

Alv 24 %

50,00

62,00

100,00

124,00

Jos kuorma sisältää yli 10 % tilavuudesta hyötyjätettä ja/tai muuta siihen kuulumatonta jätettä, koko
kuorma laskutetaan vaikeasti lajiteltavana jätteenä sekä peritään tarkastusmaksu.
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LIITE 5
TAULUKKO 1: Maksut hyötykäyttöasemilla, kotitaloudet
ASIAKASKORTTI KOTITALOUKSILLE
Rajaton määrä maksuttomia käyntejä
Alv 0 %
Stormossenin toimialueen ulkopuolella asuvat, per käynti ja
per 2 m3 (2 m3 = 1 käynti)

Alv 24 %

20,16

25,00

Asiakaskortti, 1 kpl

0,00

0,00

Ylimääräinen kortti (rinnakkaiskortti), kpl

8,06

10,00

Uusi kortti kadonneen tilalle, kpl

9,68

12,00

24,19

30,00

Avainpantti

16,13

20,00

Käyttömaksu 1.5 – 30.9, euroa/vuosi

20,16

25,00

Käyttömaksu 1.1 – 31.12, euroa/vuosi

48,39

60,00

Biojätepassi, vuosimaksu

Lukollinen poltettavan jätteen astia

TAULUKKO 2: Maksut hyötykäyttöasemilla; yritykset, yhteisöt ja yhdistykset
ASIAKASKORTTI YRITYKSILLE *

Alv 0 %

Alv 24 %

Asiakaskortti, kpl

10,00

12,40

Ylimääräinen kortti (rinnakkaiskortti), kpl

10,00

12,40

Uusi kortti kadonneen tilalle, kpl

15,00

18,60

Käyntimaksu, per käynti ja per 2 m3 (2 m3 = 1 käynti)

34,00

42,16

* Asiakaskortti ei koske vaarallista jätettä, asbestia, riskijätettä tai muuta erityisjätettä, joista
veloitetaan käsittelymaksu. Yksinomaan metalliromun, keräyspaperin ja kartongin vastaanotto: ei
veloitusta.
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TAULUKKO 3: Vaarallisen ja muun jätteen maksut; yritykset, yhteisöt ja yhdistykset
(euroa/kg)
Alv 0 %

Alv 24 %

Kiinteä öljyinen jäte

1,10

1,36

Kiinteä maalijäte (väripatruunat)

1,65

2,05

Paristot ja pienakut (lajittelematon)

0,00

0,00

Lyijyakut

0,00

0,00

Loisteputket, lamput

0,00

0,00

Lääkejäte

4,50

5,58

Lajiteltava laboratoriojäte

9,60

11,90

Vaahtosammutin

4,30

5,33

Käytetyt mustat ja kirkkaat öljyt <30 % vettä

0,00

0,00

Torjunta-aineet

3,60

4,46

Liuottimet

1,10

1,36

Isompi astia

2,80

3,47

Pienempi astia <10 litraa

8,61

10,68

Öljyemulsio >30 % vettä

0,37

0,46

Jäähdytin-/jarruneste

1,02

1,26

PCB-öljy

4,00

4,96

Kehite-/kiinnitejäte

1,10

1,36

11,00

13,64

Pistävä/viiltävä jäte

2,13

2,64

Riskijäte

2,13

2,64

Kauppojen pakastealtaat

0,56

0,69

Sähkö- ja elektroniikkaromu yrityksiltä

0,56

0,69

Happo- / emäsjäte

Elohopea

SER-laitteet, jotka eivät vastaa kotitaloustuotteita
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TAULUKKO 4: Noutopalvelun maksut
Alv 0 %
Kuljetusmaksu (lähtömaksu)

Alv 24 %

20,16

25,00

2–3 istuttava sohva (ei vuodesohva)

16,13

20,00

Vuodesohva mekanismilla

20,16

25,00

Sänky 80–180 cm (sis. patja)

16,13

20,00

Runkopatja 80–180 cm (sis. petauspatja)

16,13

20,00

Jätesäkit 1–5 kpl (poltettava jäte)

8,06

10,00

Jätesäkit 6–10 kpl (poltettava jäte)

16,13

20,00

Kirjahylly 2-osainen (purettu valmiiksi)

12,10

15,00

Kirjahylly 3–4 osainen (purettu valmiiksi)

20,16

25,00

Nojatuoli

8,06

10,00

Lipastot ja pöydät

8,06

10,00

Jääkaappi

8,06

10,00

Jääkaappipakastin

16,13

20,00

Arkkupakastin, enint. 100 kg

24,19

30,00

Pienet kylmiöt, enint. 100 kg

24,19

30,00

8,06

10,00

40,32

50,00

Käsittelymaksut (euroa/kpl)

Televisiot yms. pieni SER-romu
Tuntiveloitus, jos suuri määrä jätettä
-

euroa/tunti/henkilö
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TAULUKKO 5: Erillispalveluiden maksut, Vaasan hyötykäyttöasema
Alv 0 %
Peräkärryn vuokraus, 3 tuntia

Alv 24 %
8,06

10,00

Vuokralavat; kotitaloudet, asuntoyhtiöt ja muut, esim. *
Vuokra määräytyy välimatkasta Stormossenin hyötykäyttöasemasta, esim.
Vuokra euroa 1–3 vrk **
Vyöhyke I:
Vaasa keskusta, Västervik, Vanha Vaasa, Ristinummi, Runsor,
Sepänkylä, Koivulahti, Veikkaala, Västerhankmo, Petsmo,
Jungsund

112,90 - 129,03

140,00 - 160,00

137,10 - 177,42

170,00 - 220,00

193,55 - 266,13

240,00 - 330,00

290,32 - 318,55

360,00 - 395,00

16,13

20,00

Vyöhyke II:
Vaskiluoto, Sundom, Sulva, Vikby, Helsingby, Tuovila,
Merkikaarto, Maksamaa, Österhankmo, Iskmo, Alskat
Vyöhyke III:
Långskäret, Åminne, Maalahti, Övermalax, Långåminne,
Riimala, Vähäkyrö, Vöyri, Kvimo, Särkimo, Kaukoluoto,
Raippaluoto, Norra Vallgrund, Södra Vallgrund
Vyöhyke IV:
Moikipää, Bergö, Korsnäs, Petolahti, Tervajoki, Isokyrö,
Kaurajärvi, Oravainen, Oxkangar, Västerö, Österö, Björköby,
Panike, Söderudden
** jonka jälkeen euroa/vrk

Lisäksi veloitetaan käsittelymaksu painon perusteella ja vaakamaksu liitteen 2 mukaisesti.
Risuja vastaanotetaan veloituksetta kotitalouksilta.
* Hinnat ovat suuntaa antavia ja saattavat vaihdella todellisesta kuljetusmatkasta riippuen.
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