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Jätetaksan perusteet ja soveltamisalue 

 

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

katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita 

aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kerääminen, kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, 

tiedotus, valistus sekä jätehuollon kehittäminen). Lisäksi maksulla katetaan kunnan jätehuoltoviranomaisen 

toiminta. 

 

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan 

perusteella. 

 

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä 

jätehuoltoviranomaisena toimii Porin seudun jätehuoltojaosto. Lakisääteiset, kunnille kuuluvat jätehuollon 

palvelutehtävät hoitaa kunnallinen jätehuoltolaitos. Jätelaitos hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen 

laskutuksen. Jätemaksut suoritetaan kunnalliselle jätelaitokselle. 

 

Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan jätteeseen. 

Taksa on kaksiosainen. Tässä taksanosassa määritellään ekomaksut ja aluekeräyspisteiden jätemaksut. 

Hangassuon jätekeskuksen ja lajitteluasemien jätemaksuista määrätään erillisessä taksanosassa.  

 

Taksa on voimassa jätehuoltoviranomaisen toimialueella Harjavallassa, Kokemäellä, Merikarvialla, Nakkilassa, 

Porissa, Siikaisissa ja Ulvilassa. 

 

1. Ekomaksu 

 

Ekomaksulla eli jätehuollon perusmaksulla katetaan kustannuksia, jotka syntyvät asiointihetkellä maksuttomien 

palveluiden tuottamisesta. Tällaisia palveluja ovat lajitteluasemien ylläpito, vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely 

(ml. apteekkien lääkejätteet), tuottajayhteisöiden keräystä täydentävien hyötyjätepisteiden ylläpito, jäteneuvonta, 

rekisterien ylläpito ja jätehuoltoviranomaisen toiminta. 

 

Ekomaksu määrätään maksuun kiinteistöillä sijaitsevien asuntojen lukumäärän ja käyttötarkoituksen perusteella. 

Ekomaksu määrätään asunnon haltijan tai omistajan maksettavaksi kalenterivuosittain yhdessä erässä. Maksu 

määrätään asunnon haltijalle, jos haltijan tiedot on ilmoitettu kunnallisen jätelaitoksen asiakasrekisteriin. Jos 

haltijaa ei ole erikseen ilmoitettu, ekomaksu määrätään asunnon omistajalle. Asunto-osakeyhtiön huoneistojen 

ekomaksut määrätään asunto-osakeyhtiön maksettavaksi asuinhuoneistojen lukumäärän perusteella 

kalenterivuosittain yhdessä erässä.  

 

Ekomaksumaksu määräytyy sen mukaan, mikä kiinteistöllä sijaitsevan asunnon tai asuntojen omistustilanne tai 

hallintatilanne ja käyttötarkoitus on maksuunpanovuoden alussa 1. tammikuuta. 

 

Vakituisesti asutuilla kiinteistöillä ekomaksun suuruus on porrastettu kahteen luokkaan asuinhuoneistojen 

lukumäärän mukaan. Porrastuksessa on huomioitu jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteet. 
Asumiseksi luokitellaan myös laitokset, joissa on tavanomaiseen kotitalouteen rinnastettavaan asumiseen 

käytettävä asuinhuoneisto, asuntola tai asuinhuoneistoja. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi opiskelijoiden ja 
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koulujen ja koulujen työntekijöiden asuntolat, vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, ensi- ja turvakodit, 

vastaanottokeskukset, lastenkodit sekä ikääntyneiden palveluasuminen. Ekomaksua ei veloiteta laitoksilta, joissa 

on yksinomaan tehostettua palveluasumista. 

 

 

Taulukko 1. Ekomaksut asuinkiinteistöillä 

asunto/vuosi €/asunto/vuosi 

alv 0 % 

€/asunto/vuosi 

alv 24 % 

Omakoti- ja pientalot  

(1-4 huoneistoa) 

19,76 24,50 

väh. 5 asunnon 

kiinteistöt 

12,90 16,00 

Vapaa-ajan asunnot 10,00 12,40 

Asuntola-asunto, 

palveluasunto 

10,00 12,40 

 

 

2. Aluekeräyksen järjestäminen Laviassa 

 

Lavian alueella asuinkiinteistöt ovat voineet järjestää sekajätehuoltonsa joko kiinteistökohtaisesti tai liittymällä 

kunnallisen jätelaitoksen järjestämään aluekeräykseen.  

 

Sekajätteen aluekeräyksen jätemaksu määrätään maksuun kiinteistöillä sijaitsevien asuntojen käyttötarkoituksen 

ja vakituisilla asunnoilla lisäksi kiinteistön asukasmäärän perusteella. Aluekeräyksen jätemaksu määrätään 

asunnon haltijan tai omistajan maksettavaksi kalenterivuosittain yhdessä erässä. Maksu määrätään asunnon 

haltijalle, jos haltijan tiedot on ilmoitettu kunnallisen jätelaitoksen asiakasrekisteriin. Jos haltijaa ei ole erikseen 

ilmoitettu, aluekeräysmaksu määrätään asunnon omistajalle.  

 

Aluekeräyksen jätemaksu määräytyy sen mukaan, mikä kiinteistöllä sijaitsevan asunnon tai asuntojen 

omistustilanne tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus on maksuunpanovuoden alussa 1. tammikuuta. Mikäli 

aluekeräyksestä haluaa irtautua, tulee siitä ilmoittaa kunnalliselle jätelaitokselle 30.9. mennessä, jolloin palvelu 

päättyy kyseisen vuoden lopussa. 

 

Taulukko 2. Sekajätteen aluekeräysmaksut Laviassa 

 €/asunto/vuosi alv 0 % €/asunto/vuosi, alv 24 % 

1 asukas 72,58 90,00 

2-3 asukasta 145,16 180,00 

4 asukasta tai enemmän 217,74 270,00 

Vapaa-ajan asunto 50,81 63,00 

 

Aluekeräyksen jäteastiat ovat Laviassa lukittuja. Asiakkaan tehdessä sopimuksen, luovutetaan hänelle yksi avain. 

Avaimen kadotessa veloitetaan uudesta avaimesta seuraava maksu: 
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Taulukko 3. Kadonneen avaimen maksu 

 €/kpl, alv 0 % €/kpl, alv 24 % 

Kadonnut avain 32,26 40,00 

 

 

3. Saarikiinteistöjen sekajätteen aluekeräysmaksut Porin venesatamien yhteydessä 

 

Porissa saarissa sijaitsevat kiinteistöt voivat sopimuksen varaisesti käyttää määriteltyjen Porin kaupungin 

ylläpitämien venesatamien sekajäteastioita vapaa-ajan asuntonsa jätehuollon järjestämiseen. Jäteastiat ovat 

venesatamissa veneilykauden ajan. Osaan venesatamista on järjestetty astiat myös hyötyjätekeräykselle. 

 

Taulukko 4. Saarikiinteistöiden aluekeräysmaksut 

 €/asunto/vuosi, alv 0 % €/asunto/vuosi, alv 24 % 

vapaa-ajan asunto 32,26 40,00 

 

 

4. Jätemaksulaskutus ja -muistutus 

 

4.1 Jätemaksujen määrääminen ja maksun suorittaminen 

 

Jätemaksut määrää ja panee maksuun Porin seudun jätehuoltojaosto. Laskutuksen suorittaa kunnallinen 

jätelaitos, jolle maksut maksetaan. Jätehuollon käytännön toteutuksesta vastaa kunnallinen jätelaitos. 

Jätemaksu on suoritettava eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta. Jos jätemaksua ei makseta 

määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa lain mukaisesti.  

 

4.2 Muistutuksen tekeminen jätemaksusta 

 

Maksuvelvollinen voi jätelain mukaisesti tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun 

vastaanottamisesta. Muistutus tulee tehdä kirjallisesti Porin seudun jätehuoltojaostolle. Jätemaksu on suoritettava 

laskussa ilmoitettuun eräpäivään mennessä, vaikka maksusta olisi jätetty muistutus. 

 

4.3 Maksujen kohtuullistaminen 

 

Jätemaksuja voidaan Porin seudun jätehuoltojaostolle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella kohtuullistaa 

tai maksuja voidaan poistaa jätelain 81 §:n nojalla, korkeintaan kolmen vuoden ajalle. 

Asuin- tai vapaa-ajankiinteistö voidaan poistaa jätemaksujen piiristä, jos kiinteistön haltija esittää jätehuollosta 

vastaavalle viranomaiselle luotettavan selvityksen rakennuksen asumiskelvottomuudesta. 

 

5. Voimaantulo 

 

Tämä jätetaksa tulee voimaan 1.1.2023. Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan 

päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa kumoaa voimaan tullessaan jätehuoltoviranomaisen aiemmin 

vahvistaman ekomaksua ja sekajätepisteiden maksuja Laviassa ja Luvialla koskevan jätelautakunnan 19.1.2017 

hyväksymän jätetaksan. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi. 


