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1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA 
 

1 § Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue 
Kunnan on perittävä jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla 
katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa 
palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen 
sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.   
 
Jätemaksulla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta. Tällaisia toimintoja 
ovat mm. jätteiden keräys, kuljetus, käsittely, hyötykäyttö, neuvonta ja tiedotus sekä jätehuollon kehittämi-
nen. Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteiset viranomaistehtävät. 
 
Jätemaksutaksan määrää jätehuoltoviranomainen eli Sydän-Suomen jätelautakunta. Jäteyhtiö Sammakko-
kangas Oy hoitaa jätehuollon palvelutehtäviä (pl. kiinteistöittäinen jätteenkuljetus) ja laskuttaa tuottamis-
taan palveluista tämän jätetaksan mukaisesti. Nämä jätemaksut suoritetaan jäteyhtiölle. 
 
Äänekosken kaupungissa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jolloin kiinteistön haltija 
itse tilaa kuljetusyrittäjältä jäteastian tyhjennykset ja suorittaa jätemaksun suoraan kuljetusyrittäjälle. Kulje-
tusjärjestelmää täydennetään jäteyhtiön ylläpitämillä aluekeräyspisteillä, joiden käyttömaksut suoritetaan 
jäteyhtiölle. Jätehuollon perusmaksu suoritetaan jäteyhtiölle. 
 
Tätä taksaa sovelletaan Äänekosken kaupungissa, joissa on jätelain 37 §:n mukainen kiinteistön haltijan jär-
jestämä jätteenkuljetus. 
 

2 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus 
Jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, 
jonka jätehuollon Sammakkokangas järjestää. Asumisessa syntyvien jätteiden osalta maksu määrätään kai-
kille kiinteistön haltijoille, joiden kiinteistö on käytettävissä asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen. Perusmak-
sun osalta maksuvelvollinen on se, joka omistaa tai hallitsee kiinteistöä, jossa asuinhuoneistot sijaitsevat, 
vuoden ensimmäisenä päivänä. 
 
Sammakkokangas järjestää Äänekoskella jätteenkäsittelyn mutta ei sen kuljetusta. Sammakkokangas perii 
jätemaksun jätteen käsittelystä jätteen kuljettajalta. 
 

3 § Jätemaksun rakenne 
Kiinteistöjen jätemaksu koostuu perusmaksusta sekä jäteastioiden tyhjennysmaksuista tai aluekeräyspiste-
maksusta. Tarvittaessa määräytyy myös lisäpalvelumaksuja. 

2 PERUSMAKSU 
 
4 § Perusmaksun perusteet 
Jätelain mukaisesti jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta, vaarallisten ja hyötyjätteiden keräyksen järjestä-
misestä ja keräyspisteiden ylläpidosta aiheutuvien kulujen kattamiseksi voidaan periä erillistä perusmaksua. 
Perusmaksulla katetaan lisäksi viranomaistoiminnan kulut kokonaisuudessaan. Jätehuoltoviranomaisen pää-
tökset eivät ole maksullisia.  
 
Perusmaksu on kiinteistökohtainen maksu ja se määrätään maksettavaksi jokaiselle asuinhuoneistolle. Pe-
rusmaksun suuruus on porrastettu kiinteistön käyttötarkoituksen mukaisesti (vakituinen tai vapaa-ajan 
asunto).  
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Perusmaksu laskutetaan kiinteistöiltä kerran vuodessa. Maksuvelvollinen on se, joka omistaa tai hallitsee 
kiinteistöä, jossa asuinhuoneistot sijaitsevat, vuoden ensimmäisenä päivänä.  
 

5 § Perusmaksu 
Jätehuollon perusmaksu suoritetaan jäteyhtiölle. 
 
Taulukko 1 Asuinkiinteistöjen perusmaksujen määräytyminen 

KIINTEISTÖTYYPPI 
Perusmaksu €/vuosi 

(alv 0 %) 
Perusmaksu €/vuosi 

(alv 24 %) 

Pientalo 21,16 26,24 

Rivi- ja kerrostalo huoneisto 7,83 9,71 

Vapaa-ajan asunto 8,26 10,24  

3 JÄTTEENKÄSITTELYN MAKSUT 
 
6 § Jäteastioiden tyhjennysmaksujen perusteet 
Jätemaksutaksa määrätään kiinteistöllä olevan jäteastian koon ja tyhjennyskertojen mukaan. Tyhjennysvälit 
määräytyvät jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
 
Jäteastian tyhjennysmaksu koostuu jätteiden kuljetusosuudesta ja käsittelyosuudesta. Alueella on käytössä 
kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kuljetusyrittäjä määrittelee itse kuljetushinnan. Sammakko-
kangas Oy:n toimialueella käsittelyosuudet on määritelty tasataksan mukaisesti, eli maksut ovat samat jokai-
sessa jäsenkunnassa. Käsittelyosassa on huomioitu kunkin jäteastiatyypin keskimääräinen täyttöaste ja tila-
vuuspaino. Käsittelyosa sisältää myös valtiolle maksettavan jäteveron siltä osin, kuin jäte loppusijoitetaan. 
Vuoden 2018 alussa jätevero on 70 €/tn. 
 
 

7 § Jätteiden käsittelymaksut 
Jätteiden käsittelymaksut määrätään jäljempänä olevan taulukon 2 mukaan.  
 
 
Taulukko 2 Jätteenkäsittelyn maksut 

KUIVA- / SEKAJÄTE 
Käsittely €  

alv 0 % 
Käsittely €  

alv 24 % 

Jäteastia 140 l 2,06 2,55 

Jäteastia 240 l 3,51 4,35 

Jäteastia 360 - 390 l 5,29 6,56 

Jäteastia 600 - 660 l 8,27 10,26 

Kuiva-/sekajäte energiahyödyn-
nykseen 102,50 €/t 127,10 €/t 

Lisäsäkki 2,88 6,06 

Irtojäte €/m3 7,47 17,23 

BIOJÄTE 
Käsittely 
€ alv 0 % 

Käsittely €  
alv 24 % 

Jäteastia 140 l  1,94 2,41 

Jäteastia 240 l 3,33 4,13 

Suojasäkistä kuljetusyritys veloittaa erikseen 
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ENERGIAJAE 
Käsittely 
€ alv 0 % 

Käsittely € 
alv 24 % 

Energia 240 l 1,25 1,55 

Energia 360 l 2,48 3,07 

Energia 660 l 3,52 4,36 

 

 
8 § Aluekeräyspistemaksu 
Aluekeräyspisteet ovat jäteyhtiön ylläpitämiä keräyspisteitä, joissa kerätään sekajätteen lisäksi muitakin jät-
teitä, kuten lasia, metallia ja kartonkia. Käyttöoikeus aluekeräyspisteen sekajäteastialla on vain vuosimaksun 
maksaneilla kiinteistöillä. Aluekeräyspistemaksuilla katetaan keräyspisteiden ylläpidosta, sekajätteiden kul-
jetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset.  
 
Kiinteistö, joka ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, liittyy kunnan jätehuoltojärjestelmään 
aluekeräyspisteen kautta. Myös jätehuoltoviranomainen voi liittää kiinteistön aluekeräyspisteen käyttäjäksi. 
Aluekeräyspistemaksu on kiinteistökohtainen ja sen suuruus on porrastettu kiinteistön käyttötarkoituksen ja 
kiinteistön asukasmäärän mukaisesti.  
 
Aluekeräysmaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija, jos kiinteistön haltija on ilmoitettu Sam-
makkokangas Oy:n asiakasrekisteriin. Muussa tapauksessa maksu määrätään kiinteistön omistajalle. Kiinteis-
tön haltija on velvollinen ilmoittamaan kiinteistön käytössä tapahtuvista muutoksista, jotka vaikuttavat alue-
keräyspistemaksun suuruuteen jäteyhtiölle tai jätehuoltoviranomaiselle.  
 
Vapaa-ajan asuntojen vuosittaisen aluekeräyspistemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai 
omistaja, joka hallitsee kiinteistöä kyseisen kalenterivuoden ensimmäinen päivänä (1.tammikuuta). Lasku-
tuskausi on kalenterivuosi. Mikäli vapaa-ajan kiinteistön haltija ilmoittaa vuotuiseen aluekeräyspistemaksuun 
vaikuttavien olosuhteiden muutoksista jäteyhtiöön tai jätehuoltoviranomaiselle 31.5. mennessä, otetaan se 
huomioon kyseisen kalenterivuoden laskutuksessa. 
 
Taulukko 3 Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttömaksut 

  

Aluekeräyspistemaksu 
€/vuosi 

alv 0 % 

Aluekeräyspistemaksu 
€/vuosi 
alv 24 % 

VAKITUINEN ASUNTO 

1-2 henkeä 94,46 117,13 

3-4 henkeä 142,10 176,20 

5 - 6 henkeä 189,26 234,68 

yli 6 henkeä 264,96 328,55 

VAPAA-AJAN ASUNTO 33,00 40,92 

ALUEKERÄYSPISTEEN SIIVOUSMAKSU 
Siivousmaksu €/h 

alv 0 % 

Siivousmaksu €/h 
alv 24 % 

Aluekeräyspisteen luvaton käyttö  
Aluekeräyspisteen luvattomasta käytöstä laskutetaan sii-
vouksen osalta tuntihinta, lisäksi peritään tuodusta ylimää-
räisestä jätteestä lisäsäkin tai irtojätteen mukaisesti. 

 55,00 68,20 
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4 JÄTEKESKUKSEN JA JÄTEASEMIEN HINNASTO 
Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljetettavaksi 
kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi aluekeräyspisteissä, on toimitettava jäteyh-
tiön osoittamaan vastaanottopaikkaan. Jätteenvastaanotto jätekeskuksessa ja jäteasemilla on Sammakko-
kangas Oy:n omaa toimintaa ja jäteyhtiö määrittelee jätteiden vastaanottohinnat mahdollisimman tasapuo-
lisesti jätteiden käsittelystä ja vastaanotosta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Jäteverollisten jätteiden 
vastaanottohinnat sisältävät jäteveron. Jätekeskuksen ja jäteasemien hinnastot ovat saatavilla Sammakko-
kangas Oy:n nettisivuilla www.sammakkokangas.fi. 

5 VOIMAANTULO 
Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2018 alkaen. Samalla kumotaan Äänekosken teknisen lautakunnan aiemmin 
vahvistama jätehuollon taksa (2.12.2015). Taksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätök-
seen haettaisiin muutosta. 


