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1 § Jätetaksan peruste Hankasalmen kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen 

liittyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätelain 

(JL) 78 §:ssä tarkoitettua jätemaksua tämän taksan mukaisesti.   

 

2 § Maksuvelvollinen Kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta 

järjestää, on velvollinen suorittamaan kunnan jätemaksun (JL 80 §). 

 

Kunta perii ekomaksua (perusmaksu) kunnan alueella sijaitsevilta 

vakinaisilta ja loma-asunnoilta.   

 

Kunta perii aluekeräysmaksua niiltä haja-asutusalueen vakinaisilta ja 

loma-asunnoilta, jotka eivät ole sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen 

aktiivisia käyttäjiä Hankasalmen kunnan jätehuoltomääräysten (KV 

13.2.2006) mukaisesti.   

 

3 § Jätelajit ja vastaanottopisteet 

 

Tässä jätetaksassa tarkoitetaan 

 

 Aluekeräyspisteellä kunnan ylläpitämää keräyspistettä, johon ne 

haja-asutusalueen asuinkiinteistöt, jotka eivät ole 

sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen piirissä, voivat toimittaa 

asumisessa syntynyttä kuivajätettä 

 

 Ekopisteellä kunnan ylläpitämää keräyspistettä, jossa kerätään 

hyötyjätteitä 

 

 Hyötyjätteellä hyötykäyttöä varten lajiteltuja jätejakeita, jotka 

voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai joiden sisältämä 

materiaali tai energia voidaan hyödyntää ja joille on osoitettu 

vastaanottopiste.  Hyötyjätteitä ovat mm. keräyspahvi, -paperi, -

lasi ja -metalli 

 

 Kuivajätteellä yhdyskuntajätettä, joka on syntypaikalla lajiteltu 

siten, että se ei sisällä biojätettä, ongelmajätettä eikä merkittäviä 

määriä hyötyjätteitä 

 

 Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan 

asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä 

sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja 

elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä 
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4 § Maksulajit Kunnan jätemaksuja ovat  

 

 Ekomaksu, jolla katetaan hyöty- ja ongelmajätteiden keräilystä, 

kuljetuksesta ja käsittelystä, jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta ja 

muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä 

aiheutuvia kustannuksia ja 

 

 Aluekeräysmaksu, jolla katetaan haja-asutusalueen kuivajätteen 

aluekeräyspisteiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä jätteiden 

kuljettamisesta ja käsittelystä ja näihin liittyvistä muista tehtävistä 

kunnalle aiheutuvia kustannuksia.   

 

5 § Ekomaksu Ekomaksut (ilman arvonlisäveroa) ovat kotitalouskohtaisesti 

 

 vakinainen asunto: 22,23 € vuodessa (arvonlisäverollinen (24 %) hinta 

27,57 €) 

 loma-asunto: 11,12 € vuodessa (arvonlisäverollinen (24 %) hinta 13,79 

€) 

 

Vähemmän kuin viisi vakinaista asuinhuoneistoa käsittäviltä 

kiinteistöiltä (esim. kiinteistöyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt) peritään 

vakinaisen asunnon ekomaksu kerrottuna asuntojen lukumäärällä.  

Samalla asemakaavan mukaisella tontilla sijaitsevilta, toimivan 

jätehuollollisen kokonaisuuden muodostavilta rivitalo- ja 

kerrostaloryhmiltä, joilla on vähintään viisi vakinaista asuntoa, peritään 

ensimmäiseltä neljältä asunnolta vakinaisen asunnon ekomaksu ja 

lopuilta loma-asunnon ekomaksu. Kiinteistöyhtiöiden maksut 

laskutetaan kokonaisuutena yhtiöiltä. 

 

Vuokrattavilta vapaa-ajan asunnoilta peritään pääsääntöisesti loma-

asunnon ekomaksu. 

 

Maatilat, joilla harjoitetaan perinteistä maataloutta, rinnastetaan 

vakinaisiin asuntoihin.  Mikäli tilalla harjoitetaan maatalouden lisäksi 

muuta yritystoimintaa, kuten matkailupalveluita tai koneurakointia, tila 

rinnastetaan tältä osin yritystoimintaan.  Ekomaksun kohdalla maatilojen 

ja pienimuotoista yritystoimintaa harjoittavien yritysten maksu 

määräytyy sen mukaan toimitetaanko niiden verotus MVL 

(maatilatalouden tuloverolaki 543/1967) vai EVL (laki elinkeinotulon 

verottamisesta 360/1968) lainsäädännön mukaisesti. 

 

Mikäli pienimuotoista yritystoimintaa harjoittava yritys haluaa käyttää 

kunnan ekomaksulla katettavia palveluita, maksu määrätään 

tapauskohtaisesti.  Lupaa palvelujen käyttämiseen tulee anoa kirjallisesti 

ympäristölautakunnalta. 

 

6 § Aluekeräysmaksu Aluekeräysmaksut (ilman arvonlisäveroa) ovat kotitalouskohtaisesti 

 

 vakinainen asunto, 1 asukas: 55,61 € vuodessa (arvonlisäverollinen (24 

%) hinta 68,96 €) 
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 vakinainen asunto, 2-3 asukasta: 73,52 € vuodessa (arvonlisäverollinen 

(24 %) hinta 91,16 €) 

- vakinainen asunto, enemmän kuin 3 asukasta: 92,38 € vuodessa 

(arvonlisäverollinen (24 %) hinta 114,55 €) 

- loma-asunto, kerrosala enintään 40 m
2
: 31,11 € vuodessa 

(arvonlisäverollinen (24 %) hinta 38,58 €) 

- loma-asunto, kerrosala yli 40 m
2
: 43,36 €

 
vuodessa (arvonlisäverollinen 

(24 %) hinta 53,77 €) 

 

Useampia vakinaisia asuinhuoneistoja käsittäviltä kiinteistöiltä (esim. 

asunto-osakeyhtiöt) peritään vakinaisen asunnon aluekeräysmaksu 

kultakin asunnolta sen asukasmäärän mukaisesti.  Taloyhtiöiden maksut 

laskutetaan kokonaisuutena yhtiöiltä. 

 

Vuokrattavilta vapaa-ajan asunnoilta peritään pääsääntöisesti loma-

asunnon aluekeräysmaksu kerrosalan mukaisesti. 

 

Maatilat, joilla harjoitetaan perinteistä maataloutta, rinnastetaan 

vakinaisiin asuntoihin.  Mikäli tilalla harjoitetaan maatalouden lisäksi 

muuta yritystoimintaa, kuten matkailupalveluita, tila rinnastetaan 

yritystoimintaan. 

 

Mikäli pienimuotoista yritystoimintaa harjoittava yritys haluaa käyttää 

kunnan aluekeräyspisteitä, maksu määrätään tapauskohtaisesti.  Lupaa 

tulee anoa kirjallisesti ympäristölautakunnalta. 

 

Vakinaisen asunnon aluekeräysmaksun perusteena olevana 

asukasmääränä käytetään kunkin vuoden osalta 1.1. väestörekisterin 

mukaista asukasmäärää.  Loma-asunnon kerrosalana käytetään 

pääsääntöisesti kunnan rakennusvalvonnan rekisteriin merkittyä 

kerrosalaa. 

 

7 § Jätemaksun määrääminen, taksasta poikkeaminen ja perimättä jättäminen 

 

Jätemaksun määrää ja panee maksuun kunnan jätehuoltoviranomainen 

jätelain 81 §:n mukaisesti.  Jätehuoltoviranomainen päättää myös 

maksun määräämisestä taksasta poiketen, jos taksan mukaista 

jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä, tai maksun 

perimättä jättämisestä.  

 

Jätemaksu voidaan jättää perimättä, jos kiinteistöä ei todistettavasti 

käytetä esimerkiksi sen huonon kunnon tai asukkaiden pitkäaikaisen 

sairauden takia.   

 

Jätemaksun alentamista tai perimättä jättämistä tulee anoa kirjallisesti 

kunnan jätehuoltoviranomaiselta. 


