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Kuhmoisten kunnan jätemaksutaksa  

Jätetaksa astuu voimaan 1.1.2022 alkaen, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin 
muutosta (hallintolaki 49 f §). Taksa on voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään. 
Voimaantullessaan tämä taksa kumoaa edellisen Kuhmoisten kunnan jätetaksan. 

1 § JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN JA JÄTEHUOLTO KUHMOISISSA 
Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuhmoisten kunnan 
jätehuoltoviranomaisena toimii tekninen lautakunta.  

Kuhmoisissa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltija sopii itse valitsemansa 
kuljetusyrittäjän kanssa jätteen kuljetuksesta kunnan määräämään vastaanottopaikkaan. Kyseessä on 
kiinteistön haltijan ja kuljetusyrittäjän välinen yksityisoikeudellinen sopimus, jossa kuljetusyrittäjä perii 
kuljetuspalveluista yksityisoikeudellisen maksun. Kuljetusyrittäjä määrittelee kuljetushinnat ja mahdolliset 
lisäpalvelumaksut itsenäisesti.  

Kunnan ylläpitämät aluekeräyspisteet palvelevat pääsääntöisesti haja-asutusalueen kiinteistöjä. 
Aluekeräyspisteiden poltettavan jätteen astiat on tarkoitettu vain vuosittaista käyttöoikeusmaksua 
maksaville vakituisesti asutuille ja vapaa-ajan kiinteistöille. Ensisijaisena jätehuollon liittymisvaihtoehtona 
pidetään kiinteistökohtaisella jäteastialla liittymistä omalla- tai kimppa-astialla. 

2 § JÄTEMAKSUT JA NIIDEN SUORITTAMISVELVOLLISUUS 
Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla 
katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätehuolto toimii omakustannusperiaatteella, 
eli kaikki jätehuollon kustannukset katetaan perittävillä jätemaksuilla. Jätemaksuilla katetaan kustannukset, 
joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kerääminen, kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, 
neuvonta, tiedotus, valistus sekä jätehuollon kehittäminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten 
jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen. 

Jätelain 80 §:n mukaisesti jätteen haltija tai edellinen haltija, on velvollinen suorittamaan jätemaksun. 

Kunnan perimät maksut ovat vuosimaksuja ja ne peritään yhdessä erässä kerran vuodessa. Maksut 
määräytyvät sen mukaisesti, mikä on kiinteistön oma jätehuoltovarustus ja kuljetussopimustilanne. Maksut 
ovat kiinteistö / huoneistokohtaisia ja maksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai omistaja, 
joka hallitsee kiinteistöä laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä.  

Kiinteistön haltijan / omistajan on ilmoitettava vuotuiseen jätemaksuun vaikuttavien olosuhteiden 
muutoksista jätehuoltoviranomaiselle 15.4. mennessä. Tällöin se otetaan huomioon kyseisen 
kalenterivuoden laskutuksessa. 

3 § JÄTEHUOLLON PERUSMAKSU 
Perusmaksu määrätään maksettavaksi jokaiselle asumiseen soveltuvalle vakituiselle ja vapaa-ajan 
kiinteistölle tai asuinhuoneistolle huoneistokohtaisesti, huolimatta kiinteistön omista 
jätehuoltojärjestelyistä. Perusmaksu peritään myös käyttämättömiltä kiinteistöiltä ja huoneistoilta. 

Perusmaksulla katetaan kuntalaisille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja ja jätehuollon 
viranomaistoimintaa. Kuntalaiset voivat viedä vaarallisia jätteitä jäteasemalle tai kiertäviin keräyksiin. 
Lääkejätteet voi viedä apteekkiin ilman erillistä maksua. Perusmaksuilla rahoitetaan myös jäteaseman 
ylläpito, jätehuollon kehittäminen, viestintä, neuvonta ja asiakasrekisterin ylläpito sekä 
jätehuoltoviranomaisen kustannukset. 
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Jätehuollon perusmaksu 

• Kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt  
 

17,74 € + alv 24 % 4,26 € =22,00 € / huoneisto 
 
4 § ALUEKERÄYSPISTEMAKSU 
Haja-asutusalueilla sijaitsevat aluekeräyspisteet ovat kunnan ylläpitämiä keräyspisteitä, joita voivat käyttää 
vain vuosimaksun maksaneet. Pisteelle saa jättää ainoastaan kotitalouden päivittäistä jätettä. 

Aluekeräyspistemaksu määräytyy sen mukaan, mikä on rakennuksen rakennusrekisteriin merkitty 
käyttötarkoitus. Asiakkaan on ilmoitettava kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksista kuntaan, jotta tieto 
voidaan merkitä jätehuollon asiakasrekisteriin.  

Aluekeräyspisteen käytöstä peritään vuosimaksu niiltä haja-asutusalueen kiinteistöiltä, joilla ei ole 
jätehuoltomääräysten mukaista jätteenkuljetussopimusta. Vakituisen asutuksen osalta maksu määräytyy 
kiinteistössä 1. päivänä tammikuuta asuneiden henkilöiden lukumäärän perusteella, vapaa-ajan asukkaiden 
maksu on huoneistokohtainen henkilömäärästä riippumatta. 

Vapaa-ajan asunnon aluekeräyspistemaksu määrätään myös vuokrattaville lomamökeille, lomaosakkeille 
sekä loma-, lepo- ja virkistyskodeille. 

Aluekeräyspistemaksu 

• Vakituisesti asuttu talous, 1 asukas / vuosi 

48,00 € + alv 24 % = 59,52 € 
 

• Vakituisesti asuttu talous, 2 asukasta tai useampi / vuosi 

75,00 € + alv 24 % = 93,00 € 
 

• Vapaa-ajan asuntona käytetyt kiinteistöt henkilöluvusta riippumatta / vuosi 

45,00 € + alv 24 % = 55,80 € 
 

Kiinteistökohtaiseen keräykseen tai jätekimppaan kuuluvalla ei ole aluekeräyspisteiden käyttöoikeutta 
polttokelpoisen jätteen osalta. 

Jos esimerkiksi samalla kiinteistöllä on vakituisen asuinrakennuksen lisäksi vapaa-ajanrakennuksia tai 
vuokramökkejä, tulee jokaisesta tällaisesta rakennuksesta maksaa oma aluekeräyspistemaksu. 
Vaihtoehtoisesti rakennuksille voi myös järjestää yhteisen jätepisteen eli jätekimpan. 

5 § JÄTEHUOLTOON LIITTYMÄTTÖMÄN KIINTEISTÖN JÄTEMAKSU  
• Asemakaava-alueella sijaitseva käytössä oleva kiinteistö, jolla ei ole sopimusta jätteiden noudosta 

urakoitsijan kanssa.  
141,27 € + alv 24 % = 175,18 € 
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6 § PIENERIEN VASTAANOTTOHINNAT JÄTEASEMALLA 
Kuhmoisten Antinkorven pienjäteasema sijaitsee osoitteessa Orivedentie 367, Kuhmoinen. Asemalla 
maksutta vastaanotetaan metallia, sähkö- ja elektroniikkaromua ja kotitalouksien vaarallisia jätteitä ja 
palamatonta jätettä alle 50 litraa / talous. Suuremmat erät palamatonta jätettä vastaanotetaan 
rakennusjätteen hinnalla. Yritysten vaarallisia jätteitä ei oteta vastaan. 

Hinnat jäteasemalla 

 2022 alv 0% 
€ 

2022 alv 24% 
€ 

Rakennus- ja poltettava jäte alle 240 l 9,68 12 

Rakennus- ja poltettava jäte alle 2 m3 20,16 25 
Rakennus- ja poltettava jäte 2-4 m3 28,23 35 

Puu (kyllästämätön) alle 2 m3 16,13 20 

Puu (kyllästämätön) 2-4 24,19 30 
Painekyllästetty puu alle 240 l 20,16 25 

Painekyllästetty puu alle 1 m3 45,97 57 

Henkilöauton rengas vanteella tai ilman 4,03 5 
Jauhesammutin 12,10 15 

 

7 § MAKSUJEN PERIMINEN  
Jätemaksujen määräämisessä, maksamisessa ja maksun maksamatta jättämisen seurauksissa noudatetaan 
jätelain 9 luvun määräyksiä. Jos jätemaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, erääntyneelle määrälle on 
suoritettava jätelain 83 §:n mukaisesti korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta. 
Maksukehotuksista veloitetaan perintälain (laki saatavien perinnästä, 513/1999) mukaiset perintäkulut. 
Jätemaksu on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä tai tuomiota (Jätelaki 145§). 

8 § LISÄJÄTEMAKSU 
Kunnalla on oikeus periä 110 €:n + ALV suuruista lisäjätemaksua lisättynä aiheutuneilla kuluilla sellaiselta 
taholta tai henkilöltä, jonka on todisteellisesti voitu osoittaa käyttäneen jätepisteitä oikeudettomasti tai 
väärin tuomalla niihin sinne kuulumatonta jätettä kuten rakennus- ja purkujätteitä, huonekaluja, 
suurikokoisia romuja, sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallisia jätteitä, käymäläjätettä tai muuta 
lisäkustannuksia aiheuttavaa jätettä.   

9 § TAKSAN VOIMAANTULO 
Tämä jätemaksutaksa tulee voimaan Kuhmoisten teknisen lautakunnan 30.11.2021 tekemällä päätöksellä (77 
§) 1.1.2022 alkaen. 
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