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1. TAUSTA 

Jätehuollon järjestäminen on jätelakiin (646/2011) perustuva kunnalle kuuluva tehtävä. Kunnan 

ensisijainen jätehuoltovastuu sisältää asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja 

palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätteen sekä joidenkin muiden jätelain 32 §:ssä 

lueteltujen jätteiden, kuten esim. saostus- ja umpisäiliöjätteiden, jätehuollon. Kunta vastaa viime 

kädessä palvelun tuottamisesta ja laadusta. Jätehuoltopalveluiden tuottaminen on kuntien 

päätöksellä annettu omistamansa yhtiön Ab Stormossen Oy:n hoidettavaksi. 

Jätehuollolla tarkoitetaan jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä, ml. 

tällaisen toiminnan tarkkailu ja seuranta sekä loppukäsittelypaikkojen jälkihoito ja toiminta 

välittäjänä. Jätteen käsittelyssä on noudatettava jätelain mukainen etusijajärjestys. 

Kunnan vastuulla kuuluvalle jätteelle on järjestetty jätteenkuljetus kiinteistöiltä ja jäte toimitetaan 

jätehuoltomääräyksillä osoitettuun vastaanottopaikkaan. Lisäksi ylläpidetään alueellisia 

vastaanottopaikkoja (mm. hyötykäyttöasemia ja ekopisteitä) jätteille, joita ei kuljeteta 

kiinteistöittäisessä jätteenkeräyksessä. Myös jäteneuvontapalvelut, vaarallisen jätteen 

vastaanottopalvelut sekä viranomaistehtävien hoitaminen kuuluu kunnan vastuulla olevaan 

järjestämisvastuuseen.  

Jätehuollon palvelutaso, ts. millaisia jätehuollon palveluita kuntalaisille ja kiinteistöille tarjotaan ja 

miten palvelut ovat saavutettavissa, on kuntien yhteisesti määrittelemä. Palvelutason määrittelyssä 

on huomioitu mm. jätelaissa luetellut edellytykset ja muut lainkohdat, jäteasetuksen (179/2012) 

vaatimukset sekä jätteiden hyödyntämisen tavoitteet. Palvelutasolla on suora yhteys jätemaksujen 

tasoon. 

Kunnan jätehuoltopalveluiden järjestäminen on jätelain mukaan rahoitettava kunnallisessa 

jätetaksassa määrätyillä, asiakkailta perittävillä jätemaksuilla. 

2. YLEISTÄ 

Tätä taksaa sovelletaan Vaasan seudun jätelautakunnan ja Ab Stormossen Oy:n 

(jäljempänä ”Stormossen”) toimialueen kunnissa (Isokyrö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa, 

Vöyri). Taksassa luetellaan kunnissa käytössä olevat jätemaksut ja niiden perusteet. 

Maksujen määräämisessä sovelletaan Jätelain 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. 

3. 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. Jätemaksut määrätään ja pannaan maksuun 

Vaasan seudun jätelautakunnan hyväksymän maksuunpanoluettelon mukaisesti. Jätemaksut 

suoritetaan Stormossen Ab Oy:lle joka hoitaa jätemaksulaskutuksen ja perinnän Vaasan seudun 

jätelautakunnan puolesta. 
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4. EKOMAKSUT 

3.1. EKOMAKSUJEN MÄÄRÄÄMISEN YLEISET PERUSTEET 

Ekomaksulla tarkoitetaan jätelain 78 §:n 4 mom. ja 79 §:n 2 mom. mukaista perusmaksua. 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 sekä 

ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto on velvollinen suorittamaan kotitalouksien 

ekomaksun. Asuinkiinteistöjen ekomaksu määräytyy asuntokohtaisesti. Ekomaksujen porrastuksessa 

on otettu huomioon se, että jätehuoltomääräyksien mukaan 5 tai useamman asuinhuoneiston 

kiinteistö on velvollinen järjestämään kiinteistölle erilliset astiat paperin, lasin, metallin ja 1.7.2023 

alkaen kartongin ja muovin keräystä varten sekä keräilyastia tai tila paristoille ja loisteputkille. 

Ekomaksu sovelletaan jokaiselta kuukaudelta ja se peritään koko vuodelta. 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). 

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 (lasi-, metalli-, kartonki- 

ja muovipakkaukset) 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: 
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keräysmetallille, -paperille, -pahville, -lasille, puujätteelle, kipsille, betonille, tiilelle, risuille ja oksille 

sekä muulle puutarhajätteelle, poistotekstiileille, 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. 

Kontin kokoinen pop up -hyötykäyttöasema Mikromossen kiertää erikseen ilmoitettavan aikataulun 

mukaisesti tiheästi asutuilla alueilla. Palvelu on tarkoitettu asukkaille, joilla ei ole autoa tai 

peräkärryä ja siten mahdollisuutta vierailla hyötykäyttöasemilla kovin usein. Mikromossenilla 

vastaanotetaan pieniä jätemääriä, jonka asukas itse pystyy kantamaan paikalle. 

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 5, 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. 

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. 

Hallinnon kuluja ovat mm. jätehuoltopalveluiden tukitoimintojen ylläpitoa kuten henkilöstöhallinto, 

asiakasrekistereiden ylläpito, asiakaspalvelun resurssointi, jätehuollon toteuttamisen suunnittelu, 

laaduntarkkailu, seuranta, analysointi ja raportointi, erilaisten jätehuoltopalvelujen kilpailutus ja 

suunnittelu sekä viranomaisraportointi. 
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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 asukkaiden käytössä on poltettavalle jätteelle tarkoitettuja lukollisia jäteastioita, joista 

peritään erillinen maksu liitteen 5, taulukon 1 mukaan. 

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, IT, 

konttoritarvikkeet ja -laitteet sekä selvitysten teettäminen. 

4. KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT 

Seuraavat ohjeet ja säännöt astuvat voimaan: 

• pakkausjätteiden (lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset) sekä kuluttajaparistojen 

keräyksen osalta 1.7.2023 viiden ja useamman asunnon kiinteistöissä, kunnan hallinto- ja 

palvelutoiminnassa sekä vapaaehtoisena palveluna 1–4 asunnon kiinteistöissä, 

• monilokeroastioiden osalta 1.7.2023 (biojätteen osalta 19.7.2023), 

• biojätteen keräyksen osalta  

− 19.7.2023 viiden ja useamman asunnon kiinteistöissä sekä kunnan hallinto- ja 

palvelutoiminnassa 

− 1.10.2023 1-4 asunnon kiinteistöissä 

4.1. JÄTTEENKULJETUSMAKSUJEN YLEISET PERIAATTEET 

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on tasataksa kunnasta tai välimatkasta riippumatta. 

Jätemaksutaksa määrätään kiinteistön jäteastian nimelliskoon ja tyhjennyskertojen mukaan. 

Tyhjennysvälit määräytyvät jätehuoltomääräysten mukaisesti, ellei jätehuoltoviranomainen ole 

määrännyt tai myöntänyt poikkeavaa tyhjennysväliä. Astian tilavuuteen perustuvassa 

käsittelymaksun määrittelyssä jäteastian täyttöaste ei vaikuta jätemaksuun. 

Jäteastian tyhjennysmaksu koostuu jätteen kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta. Kuljetusmaksu on 

määritelty Stormossenin kilpailuttaman kunkin astiatyypin urakkakorvauksien hinnan mukaisesti ja 
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sisältää urakoitsijakorvaukset, astiapalvelun (enint. 660 l) sekä kuljetusten järjestämiseen ja 

asiakaspalveluun liittyvät kulut. Käsittelymaksu määräytyy Stormossenin jätteenkäsittely-

kustannuksista tai ostopalveluina hankituista käsittely- ja hyödyntämispalveluista. Käsittelymaksu 

sisältää lisäksi jätteen mahdollisen välivarastoinnin, siirtokuljetuksen ja lastauksen kulut sekä 

laskutukseen ja asiakasrekisterien hallinnointiin liittyvät kulut mm. toimitilojen ja tietojärjestelmien 

kustannukset, laskutusaineiston hallinta ja tuottaminen sekä perintätoimenpiteet ja toiminnan 

yleiskulut. 

Pakkausjätteiden tuottajavastuun alaisista jätteistä (lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkausjäte) ei 

veloiteta jätteiden käsittelymaksuja. 

Tyhjennysmaksu peritään kaikista jäteastioista, joissa on jätettä. Mikäli astiaryhmän kaikki astiat ovat 

tyhjiä, peritään kuitenkin astiaryhmän ensimmäisen astian tyhjennysmaksu. 

Tyhjennysmaksua ei peritä, jos keräysväline on Stormossenin tai sen kuljetusurakoitsijan 

laiminlyönnistä johtuen jäänyt kokonaan tyhjentämättä, eikä jäteastia saada tyhjennettyä ennen 

seuraavaa normaalin tyhjennysvälin mukaista tyhjennyskertaa. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa 

laiminlyönnistä Stormossenille viipymättä, kuitenkin viimeistään yhden kuukauden kuluessa 

laiminlyönnistä. Mikäli tyhjennysmaksu jätetään edellä olevalla perusteella perimättä, se ei poista 

seuraavan kerran mahdollisia astian viereen jätettyjen lisäjätteiden tyhjennysmaksua. 

Stormossenin tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota, mikäli: 

• jäteastia on täytetty jätehuoltomääräysten vastaisesti, esim. liian painavaksi tai astiaan 

kuulumattomalla jätteellä, 

• jäteastia on rikki, 

• jäteastiaa ei löydy kiinteistöltä, tai kiinteistöä tai jätteiden keräyspaikkaa ei löydy puutteellisten 

ajo-ohjeiden perusteella, 

• jäteastia on lukittu tai lukitussa paikassa, eikä lukkoa ole sarjoitettu Stormossenin 

yleisavainsarjaan tai avainta luovutettu kuljetusurakoitsijan käyttöön, 

• jäteastiaa ei jäätymisen tms. syyn vuoksi saada tavanomaisin toimenpitein tyhjennettyä, 

• kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie tai piha-alue keräysvälineelle on kulkukelvoton tai tie on 

niin huonossa kunnossa, että se saattaa aiheuttaa vaurioita ajoneuvolle tai työturvallisuusriskin 

kuljettajalle, 

• kiinteistölle johtavalle tiellä on portti, joka on suljettu siten, että kiinteistölle ajo estyy, 

• tiellä on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennysten estäviä kulkuesteitä tai irrallaan 

olevia eläimiä, tai 

• astia, toimintaympäristö tai jokin muu seikka on jätehuoltomääräysten vastaisesti. 

Edellä mainituissa tapauksissa turhasta käynnistä eli hukkanoudosta peritään jäteastian 

tyhjennysmaksuna ainoastaan kuljetusmaksu, ei käsittelymaksun osuutta. 

Mikäli jäteastia ei kuntonsa puolesta sovellu konekuormattavaksi tai se on liian painava (yli 60 kg) tai 

astia muulla tavalla ei täytä jätehuoltomääräyksien vaatimuksia, ja astia kuitenkin voidaan tyhjentää 

tyhjennyskäynnin yhteydessä, peritään ko. astian normaalin tyhjennysmaksun 

lisäksi ”jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia”. Samoin menetellään, mikäli astiassa on 

merkittäviä määriä jätehuoltomääräysten vastaisia jätteitä. 

Mikäli astiassa on vaarallista jätettä tai huomattava määrä jätteitä, joita ei saa sijoittaa kyseessä 

olevan astiatyypin ja jätelajin mukaiseen jätekuormaan, jätetään astia tyhjentämättä. Mikäli ko. 

astian sisältö soveltuu kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetettavaksi, suoritetaan 

kyseisen astian tyhjennys ylimääräisenä tyhjennyksenä ja siitä peritään tyhjennysmaksu. 



Vaasan seudun jätelautakunta  JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2023

   

9 

Kiinteistönhaltijan on ilmoitettava jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä Stormossenille vähintään 

kolme (3) viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Jos jätteenkuljetuksen keskeytysilmoitusta ei ole 

tehty määräaikaan mennessä ennen tyhjennystauon alkamista, peritään tyhjennysmaksu, vaikka 

jäteastia olisi kokonaan tai osin tyhjä. Keskeytykset koskien poltettavaa jätettä ilmoitetaan 

jätteenkuljetusliikkeelle, keskeytykset koskien muita jakeita ilmoitetaan Stormossenille. 

4.2. PAKKAUSJÄTTEIDEN JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT 

Pakkausjätteiden keräyksestä yli 5 asunnon kiinteistöiltä vastaavat paukkausten tuottajat 

lakisääteiseen sopimukseen perustuen yhteistoiminnassa Stormossenin kanssa.  

Tyhjennysmaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta jätemaksutaksan mukainen, kun 

keräysvälineen tyyppi ja sijainti sekä jätteen laatu ovat kunnan jätehuoltomääräysten sekä tuottajien 

ja Stormossenin lajitteluohjeiden mukaisia. 

LIITE 2, taulukko 1: Pakkausjätteiden jäteastioiden tyhjennysmaksut 

Pakkausjätteiden laajennettu keräys 1–4 asunnon kiinteistöiltä toteutetaan ensisijaisesti 

monilokeroastioilla (kohta 4.4.) ja toissijaisesti erillisellä astialla jätejaeittain. Lisäksi pakkausjätteitä 

vastaanotetaan hyötykäyttöasemilla ja osittain Stormossenin hallinnoimissa ekopisteissä. 

4.3. BIOJÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT 

Jäteastian tilavuuteen perustuvassa biojätteen käsittelymaksuosuuden määrittelyssä käytetään 

keräysvälinetyypeittäin keskimääräisenä tilavuuspainona: 

• asuinkiinteistöt pinta-astiassa 225 kg/astia-m3 

• asuinkiinteistöt syväkeräyssäiliössä 255 kg/astia-m3 

• laitoskiinteistöt (suurkeittiöt ym.) pinta-astiassa 300 kg/astia-m3 

• laitoskiinteistöt (suurkeittiöt ym.) syväkeräysastiassa 335 kg/astia-m3 

 

Tyhjennysmaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta jätemaksutaksan mukainen, kun 

keräysvälineen tyyppi ja sijainti sekä biojätteen laatu ovat kunnan jätehuoltomääräysten ja 

Stormossenin lajitteluohjeiden mukaisia. 

LIITE 2, taulukko 2: Biojäteastioiden tyhjennysmaksut 

Biojätteen erilliskeräyksen kannustamiseksi osa biojätteen käsittelykustannuksista on siirretty 

poltettavan jätteen käsittelymaksuun. 

4.4. MONILOKEROASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT 

Monilokeroastiassa (370 l) on kaksi isompaa lokero, joista toiseen kerätään kartonki- ja toiseen 

muovipakkauksia. Kahteen pieneen lokeroon kerätään biojäte ja metallipakkaukset sis. pienmetalli.  

Tyhjennysmaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta jätemaksutaksan mukainen, kun 

keräysvälineen tyyppi ja sijainti sekä jätteiden laatu ovat kunnan jätehuoltomääräysten ja tuottajien 

sekä Stormossenin lajitteluohjeiden mukaisia. 

LIITE 2, taulukko 3: Monilokeroastioiden tyhjennysmaksut 
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4.5. ISONKYRÖN LEIPIMAAN KYLÄN POLTETTAVAN JÄTTEEN ASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT 

LIITE 6: Poltettavan jätteen astioiden tyhjennysmaksut, Leipimaa 

4.6. LISÄMAKSUT KIINTEISTÖITTÄISESSÄ KULJETUKSESSA 

Lisämaksuilla katetaan kustannukset, jotka syntyvät- kuljetus- ja käsittelymaksusta koostuvan 

tyhjennysmaksun lisäksi kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. 

4.6.1. Jäteastioiden pesu 

Pinta-astiat 660 litraan saakka pestään sekä sisä- että ulkopuolelta. Pesu voi tapahtua koneellisesti 

tai käsin. Maksut määrätään maksutaulukon mukaan. 

Biojäteastioiden pesu kaksi (2) kertaa vuodessa sisältyy astioiden tyhjennyshintaan. Ylimääräisestä 

pesusta veloitetaan maksutaulukon mukaisen maksun. 

4.6.2. Lisäjäte 

Jäteastiaa tulee täyttää jätehuoltomääräysten ja Stormossenin lajitteluohjeiden mukaisesti niin, että 

jäte mahtuu jäteastiaan. Jos lisäjätettä kuitenkin on, siitä veloitetaan erillinen maksu. Lisäjätteeksi 

tulkitaan jäte, joka on pakattu jätesäkkiin tai muuten merkitty selvästi jätteeksi, jätetty astian 

viereen tai jätekatokseen sekä soveltuu keräykseen, riippumatta siitä onko kiinteistön tai 

jätteenhaltija tarkoittanut sen jätteenä pois kuljetettavaksi. Lisäjätemaksu veloitetaan myös sellaisen 

jäteastian tyhjennyksestä, joka on niin täyteen pakattu, että kansi tästä syystä jää selvästi auki. 

Muovisäkissä oleva lisäjäte luokitellaan poltettavaksi jätteeksi. Lisäjätteen maksimimäärä on 0,5 m3 

tai 15 kg/säkki. Tätä isompien määrien noudosta sovitaan erikseen Stormossenin asiakaspalvelun 

kanssa tai toimitetaan omatoimisesti hyötykäyttöasemalle. 

Kotitaloudet voivat myös erikseen tilata isokokoisten jätteiden noutoa Stormossenilta, kts. kohta 9.1. 

4.6.3. Jäteastian siirtomaksu 

Jäteastian siirtomatkasta peritään lisämaksu, jos jäteastia on sijoitettu yli 10 metrin päähän, siitä 

mihin jäteautolla esteettä pääsee. Lisämaksu peritään 10 metriä ylittävästä jäteastian siirtomatkasta 

jokaiselta alkavalta 10 metriltä. 

4.6.4. Jäteauton peruutusmaksu 

Jäteauton peruutusmatkasta peritään lisämaksu, jos tyhjennyspaikalla ei ole jäteautolle 

kääntömahdollisuutta ja jäteautoa joudutaan peruuttamaan vähintään 50 metrin matka jäteastian 

tyhjennyksen suorittamiseksi. Lisämaksu peritään 50 metriä ylittävästä peruutusmatkasta jokiselta 

alkavalta 50 metriltä. 

4.6.5. Erikseen tilattu tyhjennys 

Mikäli jäteastialle tilataan tyhjennys erikseen, poiketen päivittäisistä ajoreiteistä, veloitetaan 

asiakasta maksutaulukon mukaisen maksun. 

4.6.6. Palvelumaksu laskun jakamisesta 

Stormossen voi pyydettäessä laskuttaa jäteastian osakkaita erikseen. Maksu tästä palvelusta 

määrätään jokaiselle osakkaalle maksuunpanovuoden ensimmäisen päivän (1. tammikuuta) 
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tilanteen mukaan. Kiinteistönhaltija on velvollinen ilmoittamaan Stormossenille mahdollisista 

virheellisyyksistä tai olosuhteiden muutoksista. Maksu on laskukohtainen. 

4.6.7. Siivous ja muu lisätyö 

Astian vieressä olevien ylimääräisten suurten jätteiden, jotka eivät mahdu jäteastiaan (esim. 

huonekalut), siivouspalvelusta aiheutuneet kulut katetaan siivous- tai muusta lisätyöstä määrätyllä 

maksulla. Maksu määrätään siivous- tai muuhun työhön kuluneen ajan perusteella. Minimiveloitus 

on alkava puolituntia. Lisäksi veloitetaan siivotun jätteen käsittelymaksu. 

LIITE 6: Lisämaksut kiinteistöisessä jätteenkuljetuksessa (kunnan järjestämä) 

5. KIINTEISTÖNHALTIJAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUSTEN JÄTEMAKSUT 

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on koko toiminta-alueella voimassa poltettavalle 

jätteelle, pakkausjätteelle 30.6.2023 saakka ja biojätteelle 18.7.2023/30.9.2023 saakka. 

Pakkausjätteiden ja biojätteen osalta jätteen kuljettaja laskuttaa sekä kuljetus- että käsittelymaksun 

kiinteistön tai jätteen haltijalta yllä mainittuun päivämäärään saakka. Stormossen laskuttaa 

jätteenkäsittelymaksun jätteen kuljettajalta biojätteestä, jonka kuljettaja toimittaa Stormossenin 

määrittämään vastaanottopaikkaan. 

Poltettavan jätteen astioiden vuokrauksesta ja astioiden huollosta vastaa jätteenkuljetusyritys, joka 

vastaa myös jäteastioiden tyhjentämiseen liittyvistä asiakaspalvelutehtävistä. 

5.1. POLTETTAVAN JÄTTEEN ASTIOIDEN KÄSITTELYMAKSUT 

1.1.2023 alkaen Stormossen laskuttaa poltettavan jätteen käsittelymaksun suoraan kiinteistöiltä tai 

jätteen haltijoilta. Käsittelymaksu määritellään astiatilavuuden ja jätteen ominaispainon avulla tai 

punnittaessa jätteen todellisen painon perusteella. 

Jäteastian tilavuuteen perustuvassa poltettavan jätteen käsittelymaksun määrittelyssä käytetään 

keräysvälinetyypeittäin keskimääräisenä tilavuuspainona: 

• pintakeräysastiassa 90 kg/astia-m3 

• syväkeräyssäiliössä 100 kg/astia-m3 

 

Käsittelymaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta jätemaksutaksan mukainen, kun 

keräysvälineen tyyppi ja sijainti sekä poltettavan jätteen laatu ovat kunnan jätehuoltomääräysten ja 

Stormossenin lajitteluohjeiden mukaisia. 

LIITE 2, taulukko 4: Poltettavan jätteen astioiden käsittelymaksut 

Biojätteen erilliskeräyksen kannustamiseksi osa biojätteen käsittelykustannuksista on siirretty 

poltettavan jätteen käsittelymaksuun. 

6. PAINOPERUSTEISET KÄSITTELYMAKSUT 

Stormossenin jätekeskuksessa (Koivulahti, Mustasaari) vastaanotetut mm. yli 2 m3:n jätekuormien 

jätteet punnitaan autovaa’alla vastaanoton yhteydessä. Kyseiset jäte-erät laskutetaan jätteen painon 

perusteella. 
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LIITE 2, taulukko 5: Painoperusteiset käsittelymaksut, jätelaki 32 § 

7. 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 yllä mainittuun menetelmään on ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuva TSV-palvelu. 

LIITE 3: Painoperusteiset käsittelymaksut, jätelain 33 § mukaisesti 

7.1. 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 

8. MAKSUT HYÖTYKÄYTTÖASEMILLA 

8.1. 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 

8.2. 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. 
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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 

9. MUUT MAKSUT 

ISOKOKOISTEN YKSITTÄISTEN JÄTTEIDEN NOUTO 

Kotitaloudet voivat tilata isokokoisten jätteiden noutoa. Noutopalvelusta veloitetaan kuljetusmaksu 

ja käsittelymaksu jätetyypistä riippuen. 

LIITE 5, taulukko 4: Noutopalvelun maksut 

10. JÄTE- 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. 

Jätelautakunta voi jätelain 81 §:n mukaisesti kohtuullistaa jätemaksua, mikäli jätetaksan mukaista 

maksua on pidettävä kohtuuttoman suurena. 

10.1. MUISTUTUKSEN JÄTTÄMINEN JÄTEMAKSUSTA 

Maksuvelvollinen voi jätelain mukaisesti tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun 

vastaanottamisesta. Muistutus tulee tehdä kirjallisesti Vaasan seudun jätelautakunnalle. Jätemaksut 

on suoritettava laskussa ilmoitettuun eräpäivään mennessä, vaikka maksuista olisi jätetty muistutus. 

10.2. LASKUTUSTAPAMAKSU 

1.4.2023 alkaen peritään maksu paperilaskusta (LIITE 6). Maksu peritään kattamaan paperilaskun 

aiheuttamia suurempia hallintotyön tarpeita ja korkeimpia kustannuksia mm. materiaali- ja muut 

kustannukset, kuten palautuvien laskujen selvitystyön kustannukset. 
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11. SAOSTUSKAIVO- JA UMPISÄILIÖLIETTEET 

11.1. VASTAANOTTOPAIKAT 

Seuraavilla vastaanottopaikoilla on oikeus ottaa vastaan kotitalouksien lietettä kotitalouksien 

saostuskaivoista ja umpisäiliöistä Vaasan seudun jätelautakunnan toimialueella: 

• Kyrönmaan Jätevesi Oy, Hakolantie 6, 66400 Laihia 

• Jan-Erik Fogde, Simonsbackvägen 69, 66140 Maalahti (ainoastaan itse kerätyn lietteen 

vastaanottaminen) 

• Korsnäs reningsverk, Industrivägen 72, 66200 Korsnäs 

• Oravais Avloppsreningsverk, Tjäronäsvägen 19, 66800 Oravainen 

• Vasanejdens naturgödsel/avoin yhtiö, Rantatie 1400, 65450 Sulva (ainoastaan omistajien 

keräämän lietteenvastaanotto. Omistaja: Röjdahls Åkeri Kb, Storsveds Sopservice Kb) 

• Stormossen, Stormossenintie 56, 66530 Koivulahti 

• Vörå Avloppsreningsverk, Bertby-Lålaxvägen 69, 66600 Vöyri 

11.2. KÄSITTELYMAKSUT 

Vaasan seudun jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan lietekaivot on tyhjennettävä 

vähintään kerran vuodessa. 

Käsittelymaksu käsittää vastaanottopaikan kustannukset vastaanotetun lietteen käsittelystä.  

LIITE 7: Lietteen käsittelymaksut 

12. 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. 

13. TAKSAN VOIMAANTULO 

Tämä taksa astuu voimaan asteittain 1.1.2023 alkaen ja on voimassa toistaiseksi. 

Samalla kumotaan jätelautakunnan aikaisemmin vahvistamat jätemaksutaksat. 
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LIITE 1 

TAULUKKO 1: Ekomaksu, kotitaloudet (euroa/kuukausi) 

 Alv 0 % Alv 24 % 

Kiinteistöt 1–4 asuntoa * 4,54 5,63 

Kiinteistöt ≥5 asuntoa, per asunto 4,14 5,13 

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

4,14 5,13 

 

TAULUKKO 2: Ekomaksu, vapaa-ajan asunto (euroa/vuosi) 

 Alv 0 % Alv 24 % 

Vapaa-ajan asunto 14,52 18,00 

 

TAULUKKO 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 

Taulukko 1: PAKKAUSJÄTTEIDEN ASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT 

Lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset - ≥5 asunnon kiinteistöt sekä kunnan hallinto- ja 

palvelutoiminta 

 Alv 0 % Alv 0 % Alv 0 % Alv 24 % 

 Käsittely-
maksu, € 

Kuljetus-
maksu, € 

Tyhjennys-
maksu, € 

Tyhjennys-
maksu, € 

Lasi 140 – 390 l  0,00 5,98 5,98 7,42 

Lasi 660 l 0,00 15,90 15,90 19,72 

Lasi syväsäiliö enint. 3,0 m3 0,00 28,83 28,83 35,75 

Metalli 140 – 390 l 0,00 5,98 5,98 7,42 

Metalli 660 l 0,00 15,90 15,90 19,72 

Metalli syväsäiliö enint. 5,0 m3 0,00 28,83 28,83 35,75 

Kartonki 140 – 660 l 0,00 5,83 5,83 7,23 

Kartonki rullakko 0,00 8,78 8,78 10,89 

Kartonki syväsäiliö enint. 5,0 m3 0,00 25,50 25,50 31,62 

Muovi 140 – 660 l 0,00 5,83 5,83 7,23 

Muovi syväsäiliö enint. 5,0 m3 0,00 25,50 25,50 31,62 

Kuluttajaparistot 0,00 12,50 12,50 15,50 

Lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset – 1-4 asunnon kiinteistöt 

 Alv 0 % Alv 0 % Alv 0 % Alv 24 % 

 Käsittely-
maksu, € 

Kuljetus-
maksu, € 

Tyhjennys-
maksu, € 

Tyhjennys-
maksu, € 

Lasi enint. 240 l 0,00 6,58 6,58 8,16 

Metalli enint. 240 l 0,00 6,58 6,58 8,16 

Kartonki enint. 660 l 0,00 6,41 6,41 7,95 

Muovi enint. 660 l 0,00 6,41 6,41 7,95 
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Taulukko 2: BIOJÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT 

Biojätteen käsittelymaksu on 80 €/t (alv 0 %) *) 

 Alv 0 % Alv 0 % Alv 0 % Alv 24 % 

 Käsittely-
maksu, € 

Kuljetus-
maksu, € 

Tyhjennys-
maksu, € 

Tyhjennys-
maksu, € 

Asuinkiinteistöt 

Jäteastia enint. 140 l 2,52 4,38 6,90 8,56 

Jäteastia enint. 240 l 4,32 4,38 8,70 10,79 

Syväsäiliö enint. 0,5 m3 10,20 20,83 31,03 38,48 

Syväsäiliö enint. 0,8 m3 16,32 20,83 37,15 46,07 

Syväsäiliö enint. 1,3 m3  26,52 20,83 47,35 58,71 

Laitoskiinteistöt (suurkeittiöt ym.) 

Jäteastia enint. 140 l 3,36 4,38 7,64 9,47 

Jäteastia enint. 240 l 5,76 4,38 10,14 12,57 

Syväsäiliö enint. 0,5 m3 13,40 20,83 34,23 42,45 

Syväsäiliö enint. 0,8 m3 21,44 20,83 42,27 52,41 

Syväsäiliö enint. 1,3 m3 34,84 20,83 55,67 69,03 

*) Biojätteen erilliskeräyksen kannustamiseksi osa sen käsittelykustannuksista on siirretty poltettavan jätteen  

     käsittelymaksuun. 

 

Taulukko 3: MONILOKEROASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT 

 Alv 0 % Alv 0 % Alv 0 % Alv 24 % 

 Käsittely-
maksu, € 

Kuljetus-
maksu, € 

Tyhjennys-
maksu, € 

Tyhjennys-
maksu, € 

Monilokeroastia 370 l     

Biojäte 45 l 0,81    

Metalli 30 l 0,00    

Kartonki 118 l 0,00    

Muovi 177 l 0,00    
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Taulukko 4: POLTETTAVAN JÄTTEEN ASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT 

Poltettavan jätteen käsittelymaksu on 149,00 €/t (alv 0 %) *) 

  Alv 0 % (Alv 
24 %) 

Alv 0 % Alv 0 % Alv 24 % 

 Käsittely-maksu, 
€ 

Kuljetus-
maksu, € 

Tyhjennys-
maksu, € 

Tyhjennys-
maksu, € 

Jäteastia enint. 140 l 1,88 (2,33) 

Kuljetus-
liikkeen 
hinnoitte-
lema ja 
laskuttama. 

Tyhjennysmaksu koostuu 
jätteen käsittelymaksusta 
(Stormossen) ja kuljetus-
maksusta (kuljetusliike) 
yhteenlaskettuna. 

Jäteastia enint. 240 l 3,22 (3,99) 

Jäteastia enint. 390 l (360 l) 4,83 (5,99) 

Jäteastia enint. 660 l 8,85 (10,97) 

Syväsäiliö enint. 0,8 m3   **) 11,92 (14,78) 

Syväsäiliö enint. 1,3 m3   **) 19,37 (24,02) 

Syväsäiliö enint. 3 m3   **) 44,70 (55,43) 

Syväsäiliö enint. 5 m3   **) 74,50 (92,38) 

Etulastaussäiliö enint. 4 m3   **) 53,64 (66,51) 

Etulastaussäiliö enint. 6 m3   **) 80,46 (99,77) 

Etulastaussäiliö enint. 8 m3   **) 107,28 (133,03) 

*) Biojätteen erilliskeräyksen kannustamiseksi osa sen käsittelykustannuksista on siirretty poltettavan jätteen  

     käsittelymaksuun. 

**) Laskutetaan painon mukaan. Painotiedon puuttuessa käsittelymaksun laskennassa käytetään  
      taulukon mukaista tilavuusperusteista käsittelymaksua. 
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Taulukko 5: PAINOPERUSTEISET KÄSITTELYMAKSUT, jätelaki 32 § (euroa/tonni) 

 Alv 0 % Alv 24 % 

Bio- ja poltettava jäte, lietteet 

Biojäte  80,00 99,20 

Poltettava jäte (jätteenpolttoon) 1 149,00 184,76 

Puhdistamoliete 70,00 86,80 

Umpikaivojen liete 5,80 7,19 

Sakokaivojen liete 16,90 24,60 

Sakokaivoliete lietteen varavastaanottoon (sis. 
epäpuhtauksia) 

53,00 65,72 

Rakennus-/purkujäte ym. 

Puhdas puujäte (kierrätyspuu) 18,00 22,32 

Sekalainen puujäte (purkupuu) 36,00 44,64 

Kyllästetty puu 0,00 0,00 

Kipsilevyt 79,50 98,58 

Tiili 27,50 34,10 

Betoni <1x1x1 m 30,50 37,82 

Betoni >1x1x1 m  38,00 47,12 

Betoni, isot kappaleet 52,00 64,48 

Kattohuopa 140,00 173,60 

Lasikuitu *)  215,00 266,60 

PVC *)  215,00 266,60 

Asbesti 209,00 259,16 

Rakennusjäte, sekal. I-lk. 

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

185,00 229,40 

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. 

260,00 322,40 

 

1 Biojätteen erilliskeräyksen kannustamiseksi osa sen käsittelykustannuksista on siirretty poltettavan jätteen 

käsittelymaksuun. 
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Lajittelematon jäte lajitteluun 

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

215,00 266,60 

Vaikeasti lajiteltava jäte 

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

260,00 322,40 

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

215,00 266,60 

Muut jätteet 

Risut, puutarhajäte 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 

Asfaltti 18,00 22,32 

Maamassat, hiekka 

Puhdas maa 0,00 0,00 

Maisemointimassa 1,00 1,24 

Hiekkaa hiekanerotuskaivoista 27,00 33,48 

Valuhiekka 12,00 14,88 

Muuta 

Autoromu, nesteet ym. ei poistettu (euroa/kpl) 80,65 100,00 

Lietteen näytteenotto (euroa/kpl) 90,00 111,60 

Vaakamaksu (euroa/kpl) 12,50 15,50 

* Stormossenille on myönnetty poikkeuslupa lasikuidun ja PVC:n loppusijoittamiselle 31.12.2024 

saakka. 
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Taulukko 6: LISÄMAKSUT KIINTEISTÖITTÄISESSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA 

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 

 Alv 0 % Alv 24 % Yksikkö 

Jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia 8,06 10,00 kpl 

Jäteastian pesu 24,90 30,00 kpl 

Lisäjäte 10,00 12,40 kpl tai säkki 

Jäteastian siirtomaksu 1,05 1,30 10 m jälkeen 
jokainen 
alkava 10 m 

Jäteauton peruutusmaksu 

 

1,05 1,30 50 m jälkeen 
jokainen 
alkava 50 m 

Palvelumaksu laskun jakamisesta 2,50 3,10 lasku/osakas 

Erikseen tilattu tyhjennys 3,50 4,34 lisämaksu 
€/km, mikäli 
ajoreittiin 
aiheutuu 
väh. 4 km 
pidennys. 
Maksu 4 km 
ylittävältä 
osalta. 

Siivous tai muu lisätyö 95,00 117,80 tunti 

Maksu paperilaskusta (1.4.2023 alkaen) 1,90 2,36 lasku 
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LIITE 3 

PAINOPERUSTEISET KÄSITTELYMAKSUT, jätelaki 33 § * (euroa/tonni) 

*) TSV-palvelut 

 Alv 0 % Alv 24 % 

Bio- ja poltettava jäte, lietteet 

Biojäte, yritykset 112,00    138,88 

Poltettava jäte (jätteenpolttoon) 149,00 184,76 

Puhdistamoliete 70,00 86,80 

Rasvat 70,00 86,80 

Umpikaivojen liete 5,80 7,19 

Sakokaivojen liete 16,90 24,60 

Sakokaivoliete lietteen varavastaanottoon (sis. 
epäpuhtauksia) 

53,00 65,72 

Rakennus-/purkujäte ym. 

Energiajäte (rinnakkaispolttoon) 124,00 153,76 

Puhdas puujäte (kierrätyspuu) 10,00 12,40 

Sekalainen puujäte (purkupuu) 25,00 31,00 

Kyllästetty puu 240,00 297,60 

Kipsilevyt 79,50 98,58 

Tiili 27,50 34,10 

Betoni <1x1x1 m 30,50 37,82 

Betoni >1x1x1 m  38,00 47,12 

Betoni, isot kappaleet 52,00 64,48 

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

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

185,00 229,40 

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. 
 

260,00 322,40 

Lajittelematon jäte lajitteluun 

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

 

215,00 266,60 

Vaikeasti lajiteltava jäte 

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

260,00 322,40 

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

215,00 266,60 

Kasvualustat kasvihuoneista (mineraali-/lasivillaa) 215,00 266,60 

Rakennus- ym. jätteen mekaanisen käsittelyn 

polttokelpoinen rejekti 

92,00 114,08 

Rakennus- ym. jätteen mekaanisen käsittelyn rejekti (alite) 

kaatopaikan täytemaaksi, hyväksytty (edellyttää analyysin) 

24,00 29,76 

Rakennus- ym. jätteen mekaanisen käsittelyn rejekti 

loppusijoitukseen 

150,00 186,00 
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Muut jätteet 

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 

Asfaltti 18,00 22,32 

Lanta, hevostallit 0,00 0,00 

Maamassat, hiekka 

Puhdas maa 0,00 0,00 

Maisemointimassa 1,00 1,24 

Hiekkaa hiekanerotuskaivoista 27,00 33,48 

Valuhiekka 12,00 14,88 

Saastuneet maat 

Öljyiset maat, 0–2499 mg/kg 26,00 32,24 

Öljyiset maat, 2500–4999 mg/kg 65,00 92,26 

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 

Lievästi saastuneet maat 26,00 32,24 

Muut saastuneet maat ***) --- --- 

Muuta 

Koneellinen kuormanpurkamisapu (esim. jäätyneet lavat)  

- jokainen alkava 15 min. 

 

22,58 

 

28,00 

Autoromu, nesteet ym. ei poistettu (euroa/kpl) 80,65 100,00 

Öljyisten maiden analysointi (euroa/kpl) 180,00 223,20 

Lietteen näytteenotto (euroa/kpl) 90,00 111,60 

Vaakamaksu (euroa/kpl) 12,50 15,50 

**) Stormossenille on myönnetty poikkeuslupa lasikuidun ja PVC:n loppusijoittamiselle 31.12.2024 

saakka. 

***) Tapauskohtainen hinnoittelu 
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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 % Alv 24 % 

Tarkastusmaksu 50,00 62,00 

Jos kuorma tyhjennetään henkilökunnan antamien ohjeiden 
vastaisesti, peritään siitä siirtomaksu.   
  

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 % Alv 24 % 

Stormossenin toimialueen ulkopuolella asuvat, per käynti ja 
per 2 m3 (2 m3 = 1 käynti) 

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 

Biojätepassi, vuosimaksu 24,19 30,00 

Lukollinen poltettavan jätteen astia 

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 

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) 36,29    45,00    

* 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 0,19 0,24 

Torjunta-aineet 3,60 4,46 

Liuottimet 1,10 1,36 

Happo- / emäsjäte 

     Isompi astia 

     Pienempi astia <10 litraa 

 

2,80 

8,61 

 

3,47 

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 

Elohopea 25,00 31,00 

Pistävä/viiltävä jäte 2,13 2,64 

Riskijäte 2,13 2,64 

Aerosoli 1,75 2,17 

Kemikaalijäte 9,90 12,28 

Polttoöljy 0,92 1,14 

Kauppojen pakastealtaat 0,56 0,69 

Sähkö- ja elektroniikkaromu yrityksiltä 

SER-laitteet, jotka eivät vastaa kotitaloustuotteita 

0,56 0,69 

 

  



Vaasan seudun jätelautakunta  JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2023

   

28 

TAULUKKO 4: Noutopalvelun maksut 

 Alv 0 % Alv 24 % 

Kuljetusmaksu (lähtömaksu) 20,16 25,00 

Käsittelymaksut (euroa/kpl) 

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 

Televisiot yms. pieni SER-romu 8,06 10,00 

Tuntiveloitus, jos suuri määrä jätettä 

- euroa/tunti/henkilö 

 

40,32 

 

50,00 
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LIITE 6 

Leipimaan poltettavan jätteen tyhjennysmaksut 

 Kuljetus 

€/kpl 

Käsittely 

€/kpl 

Yhteensä € 

(alv 0 %) 

Yhteensä € 

(alv 24 %) 

Astia 140 l 2,96 1,76 4,72 5,85 

Astia 240 l 3,31 2,99 6,30 7,81 

Astia 360 l 3,77 4,47 8,24 10,22 

Astia 660 l 4,49 6,48 10,97 13,60 

Irtoroskat alkavalta 0,5 m3 5,74 5,61 11,35 14,07 

Hallinnollinen maksu €/lasku 

Laskutus 1 krt/6 kuukautta 

0 0 5,00 6,20 

 

Lisämaksut 

Jäteastian siirto kultakin 10 metrin 
ylittävältä alkavalta 5 m:ltä 

1,56 0 1,56 1,94 

Pyörättömän astian lisämaksu 9,26 0 9,26 11,48 

Lisämaksu, mikäli jäteastiassa on 
merkittäviä määriä jätteitä, joita ei 
tule sijoittaa kyseisen jätelajin 
astiaan. 

8,07 0 8,07 10,00 

Ylimääräinen nouto (ajoreittiin tulee 
vähintään 4 km:n pidennys) €/km 

3,29 0 3,29 4,08 

Lisätyö €/h 0 0 110,00 136,40 
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LIITE 7 

Lietteen käsittelymaksut 

Vastaanottopaikka Lietetyyppi: Käsittely-
maksu, €/m3, 
alv 0 % 

Käsittely-
maksu, €/m3, 
alv 24 % 

Jan-Erik Fogde Saostuskaivot 10,48  13,00 

Umpisäiliöt 10,48 13,00 

Korsnäs Reningsverk Saostuskaivot 25,00 31,00 

Umpisäiliöt 5,10 6,32 

Kyrönmaan Jätevesi Oy Saostuskaivot 7,50 9,30 

Umpisäiliöt 5,00 6,20 

Vasanejdens naturgödsel 
avoin yhtiö 

Saostuskaivot 10,00 12,40 

Umpisäiliöt 10,00 12,40 

Oravais 
Avloppsreningsverk 

Saostuskaivot 14,00 17,36 

Umpisäiliöt 1,75 2,17 

Stormossen Saostuskaivot 16,90 20,96 

Umpisäiliöt 5,80 7,19 

Vörå Avloppsreningsverk Saostuskaivot 14,00 17,36 

Umpisäiliöt 1,75 2,17 

Käsittelymaksun lisäksi lietteenkuljettaja hinnoittelee ja laskuttaa kuljetusmaksun. 

 

 


