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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). 

 

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 jätelaitos. Kunnallinen jätelaitos hoitaa jätehuoltojaoston lukuun jätemaksujen 

laskutuksen. Jätemaksut suoritetaan kunnalliselle jätelaitokselle. 

 

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

Taksa on kaksiosainen. Tässä taksanosassa määrätään jätteiden vastaanotosta Hangassuon jätekeskuksessa 

sekä lajitteluasemilla. Jätehuollon perusmaksusta eli ekomaksusta sekä aluekeräyspisteiden maksuista 

määrätään erillisessä taksanosassa.  

 

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

Porissa, Siikaisissa ja Ulvilassa. Taksaa sovelletaan myös Pomarkusta tuotavalle kunnan vastuulle kuuluvalle 

jätteelle. 

 

1. Jätemaksut lajitteluasemilla 

 

Lajitteluasemilla otetaan maksimissaan 2 m3:n jäte-eriä. Suuremmat erät tulee toimittaa Hangassuon 

jätekeskukseen. Lajitteluasemamaksuja sovelletaan myös keräystempauksien maksullisten jätteiden 

vastaanotossa. Lajitteluasemilla ei ole risujen vastaanottoa. Lajitteluasemalla tarkoitetaan nykyistä Porin 

kierrätyskeskusta sekä myöhemmin toimialueelle perustettavia lajitteluasemia. Lajitteluasemien jätemaksuja 

sovelletaan myös Hangassuon jätekeskuksen pientuojien vastaanottoon muilta kuin punnituksen kautta 

vastaanotettavien jätteiden osalta. 
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Taulukko 1. Lajitteluasemien jätemaksut 

Jätelaji Jätemaksu, € 

 alv 0 % 

Jätemaksu € 

alv 24 % 

Lasi-, kartonki-, metalli- ja 

muovipakkaukset, keräyspaperi 

ja metalli 

0,00 0,00 

Haravointijäte, henkilöauton 

peräkärrykuorma 

4,03 5,00 

Sekajäte, alle 150 litraa 4,84 6,00 

Sekajäte 200–500 litraa 8,84 11,00 

Sekajäte, m3 16,13 20,00 

Sekajäte 2 m3 32,26 40,00 

Puujäte, m3 3,22 3,99 

Tiili- ja laattajäte, m3 4,84 6,00 

Tietoturvajäte (paperi), 

 alkava 20 kg 

12,10 15,00 

Käsisammuttimet, kpl  

(max. 3 kpl) 

10,08 12,50 

nestekaasupullot, kpl  

(max. 1 kpl), ei yrityksiltä 

0,00 0,00 

retkikeittimien kaasupullot ja -

patruunat 

0,00 0,00 

pienten sähkökäyttöisten 

kulkuneuvojen litiumakut 

0,00 

 

0,00 

tynnyrin käsittelymaksu, €/kpl 28,23 35,00 

vanteelliset renkaat,  

max. 8 kpl/tuoja 

0,00 0,00 

vanteettomat renkaat,  

max 8 kpl/tuoja 

0,00 0,00 

sähkö- ja elektroniikkalaitteet 

(kuluttajatuotteet) 

0,00 0,00 

loisteputket ja 

energiansäästölamput 

0,00 0,00 
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2. Vastaanottomaksut Hangassuon jätekeskuksessa 

 

2.1 Hangassuon lajittelupisteen pienkuormamaksut 

Hangassuon jätekeskuksessa sekajätekuormat punnitaan ja hinta määräytyy painon perusteella. Pientuojien 

kuormista ei peritä punnitusmaksua. 

 

Taulukko 2. tilavuusperusteiset jätemaksut 

Jätelaji Jätemaksu, €  

alv 0 % 

Jätemaksu, €  

alv 24 % 

Lasi-, kartonki-, metalli- ja 

muovipakkaukset, 

keräyspaperi ja metalli 

0,00 0,00 

Haravointijäte 0,00 0,00 

 

Risut 

0,00 0,00 

Maa-ainekset, m3 2,42 3,00 

Puujäte, m3 3,22 3,99 

Tiili- ja laattajäte, m3 4,84 6,00 

Sekajäte, alle 150 litraa 4,84 6,00 

Kestopuu kotitalouksista,  

alle 1 m3:n erät 

0,00 0,00 

 

Taulukko 3. Painoperusteinen sekajätemaksu 

 Jätemaksu ,€/t 

alv 0 % 

Jätemaksu, €/t 

alv 24 % 

Sekajäte 160,00 198,40 
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2.2 Hangassuon jätekeskuksen jätemaksut 
 

 

Taulukko 4. Jätekeskuksen jätemaksut 

 Jätemaksu, €/tonni  

alv 0 % 

Jätemaksu, €/tonni  

alv 24 % 

Sekajäte, poltettava 160,00 198,40 

Sekajäte, lajiteltava 200,00 248,00 

Rakennusjäte 200,00 248,00 

Erityisjäte 230,00 285,20 

Lajittelematon kuorma 320,00 396,80 

Välittömästi haudattava riskijäte 240,00 297,60 

Asbestijäte 185,00 229,40 

Maa- ja kiviaines*  0,00–44,00  0,00–54,56 

Ylijäämämaa 12,00 14,88 

Lievästi pilaantuneet maat 18,00 22,32 

Betonijäte, maksimisivumitta 1 m 18,00 22,32 

Betonijäte, sivumitta 1–5 m 24,00 29,76 

Betonijäte, erikoiskappaleet 46,00 57,04 

Betonijäte, sisältää tiiltä 22,00 27,28 

Tiilijäte 12,00 14,88 

Nestemäiset jätteet altaisiin 70,00 86,80 

Puutarha- ja puistojäte, kuorma-

autolla 

22,00 27,28 

Puujäte, kuorma-autolla 20,00 24,80 

Risut ja oksat 0,00 0,00 

Kannot, hyödynnettävät 34,00 42,16 

Puru kompostiin 8,00 9,92 

Punnitusmaksu, €/kuorma** 15,00 18,60 

   

Muut työt   

henkilöaputyö ja pienkonetyö 60 €/tunti 74,40 €/tunti 

konetyöt (min. 30 min) 90 €/tunti 111,60 €/tunti 

*Suuremmista maa-ainetoimituksista on sovittava erikseen. Hinta ratkaistaan maa-aines laadun mukaan. 
**Punnitusmaksu ei koske pientuojia.  
 
Jos jätekuorma puretaan jätteen vastaanotossa annettujen ohjeiden vastaisesti, tai jos jätekuorma sisältää muuta 

jätettä kuin on ilmoitettu, veloitetaan kuormasta jätelajin mukainen maksu, sekä kuorman siivoamiseksi tarvittavat 

konetyöt maksutaulukon mukaisesti. 
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Jätekuorma voidaan jättää vastaanottamatta, jos: 

 se sisältää vastaanottoon soveltumatonta jätettä 
 kuorman sisällöstä ei anneta riittävästi tietoja tai selvitys jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta puuttuu 
 kuormalle ei ole maksajaa 
 kuormien virheellinen purkaminen on toistuvaa 
 jos toimitettava jäte ei kuulu kunnan jätehuoltovastuulle ja sille on saatavissa muuta käsittelypalvelua 

Jätemaksu määräytyy vastaanottopisteessä suoritetun jätekuorman ja -lajin laadun ja painon määrittelyn 

perusteella. Kuorman sisältäessä useita jätelajeja, maksu määräytyy kalleimman jätelajin mukaan.  

 

3. Kotitalouksien suurten jätteiden noutopalvelu 

Suurten jätteiden noutopalvelu on tarkoitettu kotitalouksien jäte-erille, jotka eivät kokonsa vuoksi mahdu omaan 

jäteastiaan. Palvelusta peritään asiakkaalta kuljetusmaksu ja sen lisäksi mahdollinen jätteenkäsittelymaksu tämän 

taksan mukaan. Jätettä voidaan ottaa kuljetettavaksi enintään 3 m3. Perumatta jätetystä turhasta noudosta 

peritään puolet kuljetusmaksusta. 

 

Taulukko 5. Noutopalvelun maksut 

 €/nouto, alv 0 % €/nouto. alv 24 % 

Kuljetusmaksu, € 40,32 50,00 

Avustava henkilö €/h, 

minimilaskutus 15 min. 

40,32 50,00 

 

4. Palvelut julkisille toimijoille 

Kunnan jätehuoltovastuulle kuuluville julkisille toiminnoille erikseen tilatut palvelut laskutetaan syntyneiden 

kustannusten perusteella alla olevan taulukon mukaisin tuntihinnoin. Palvelun maksullisuuteen vaikuttaa mm. 

tilatun palvelun laajuus. 

 

Taulukko 6. Tuntiveloitteiset palvelut 

 €/h, alv 0 % €/h, alv 24 % 

Konsultaatio- ja 

jätehuoltokartoituspalvelut 

0,00–72,58 0,00–90,00 

 

5. Kunnan toissijainen vastuu eli TSV-jäte 

Jätelain 33 §:n mukaiseen kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluvat jätemaksut määräytyvät tämän jätetaksan 

perusteella. Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätteen haltijan on kuitenkin katettava vähintään kaikki palvelun 

tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusten perusteella korottaa 20 

%:lla. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla jäte-erän määrä, jätteen laatu, jäte-erän soveltuvuus 

kunnan järjestelmään ja muut tapauskohtaiset tekijät. 

 

6. Jätemaksujen maksaminen, laskutus ja perintä 

Jätehuoltoviranomainen määrää ja panee maksuun jätetaksan mukaiset jätemaksut jätteen haltijoille. 

Jätemaksujen laskutuksen hoitaa kunnallinen jätelaitos ja maksut suoritetaan sille. 
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Jätemaksu on suoritettava jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa jätelaskussa ilmoitettuna 

aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on 

suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa siten kuin korkolaissa säädetään. 

 

Jätemaksusta mahdollisesti tehtävät muistutukset tulee tehdä 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta tai 

käteismaksun maksamisesta. Kunnallinen jätelaitos lähettää yhden muistutuslaskun, josta peritään 

viivästysmaksua 5,00 €.  

 

7. 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 Hangassuon jätekeskusta ja Porin kierrätyskeskusta koskevan 14.5.2019 hyväksytyn jätetaksan. 

Jätetaksa on voimassa toistaiseksi. 

 

Tässä taksassa vahvistetaan arvonlisäverottomat maksut.  

 

Määritelmät 

 

Erityisjäte: mm. suurikoiset jäte-esineet, jotka vaativat erityistä käsittely jätekeskuksessa, erityiskäsittelyä voivat 

vaatia myös pölyävät jätteet. 

 

Asbestijäte: asbestia sisältävä jäte, joka ei sisällä muita vaarallisia aineita. Jäte otetaan vastaan asbestina 

huolimatta siitä, mikä on jätteen sisältämän asbestin pitoisuus. 

 

Betoni- ja tiilijäte: puhdasta betoni- ja tiilijätettä, joka ei sisällä mitään vaarallisia aineita. 

 

Puujäte: käsittelemätön ja käsitelty puujäte, laudat, maalattu ja pintakäsitelty puu, puupohjaiset rakennuslevyt, 

kuten MDF-levyt, lastulevyt ja vanerit, puiset huonekalut, betonilauta, kuormalavat 

Haravointijäte: maatuvaa puutarhan jätettä, kuten lehtiä, ruohonleikkuujätettä, kitkentäjätettä 

 

Nestekaasupullot: ei koske hitsaus-, lääke- tai muita erikoiskaasupulloja. 

 

Käsisammuttimet: jauhe-, neste-, hiilidioksidi- ja halogeenikäsisammuttimet 

 

Pienten sähkökäyttöisten kulkuneuvojen litiumakut: sähköpyörien ja -lautojen, mönkijöiden ja päältä ajettavien 

ruohonleikkureiden litiumakut 

 

Tietoturvajäte: tuhottava tietoturvapaperijäte 

 

 
 


