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Muutoksia Hankasalmen jätemaksuihin vuodelle 2021
Jätteen hinnoittelun periaatteita

Jätetaksa perustuu jätelain kunnille asetettuihin velvoitteisiin periä järjestämästään jätehuollosta
jätemaksua, jolla katetaan tämän tehtävän hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Jätetaksaa sovelletaan
kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluviin jätteisiin, kuten asumisessa sekä kunnan hallinto- ja
palvelutoiminnassa syntyviin jätteisiin. Kiinteistöjen jätemaksu koostuu perusmaksusta sekä jäteastian
tyhjennysmaksusta. Sekajätteen astiapalvelun sijaan voi asiakas valita aluekeräyspisteen sekajäteastian
käyttöoikeuden, jonka kuljetuksesta vastaa Sammakkokangas Oy. Jäteastioiden tyhjennysmaksut
muodostuvat kuljetus- ja käsittelyosasta, jotka on eroteltu taksaan. Kuljetusosalla katetaan jätteiden
kuljetuksesta ja kuljetusten järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Käsittelyosalla katetaan kunkin jätelajin
käsittelykustannukset.
Hankasalmella käytössä olevassa kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltija
kilpailuttaa itse jätteenkuljetuksensa. Kuljetusyrittäjä taas päättää hinnoittelustaan kuljetuksen osalta. Sekaja biojätteen jätteenkäsittelyhinnan vahvistaa Sydän-Suomen jätelautakunta.
Tuottajavastuullisen pakkausjätteiden eli lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkausten käsittelyn asiakas on
maksanut jo pakkauksen ostaessaan. Hankasalmella pakkausjätteitä kerätään yhdellä tuottajien ylläpitämällä
pisteellä (Rinki Oy). Kunnallisella jätehuollolla ei ole lakisääteistä velvoitetta järjestää pakkausjätteiden
alueellista keräystä, mutta se voi järjestää ns. täydentävää keräystä, jonka toteuttaa Sammakkokangas Oy.
Täydentävä keräys on katsottu välttämättömäksi, jotta sekajätteen laatu ei heikkene. Hankasalmella
täydentävä keräys lasin, metallin ja kartongin osalta katetaan perusmaksulla. Muovin keräyspiste on Ringin
ylläpitämä. Kaikki alueellisilla pisteillä ja kiinteistöiltä erilliskerätty pakkausjäte on toimitettava tuottajien
järjestämiin vastaanottopaikkoihin.

Jätetaksan yhtenäistämisen muutokset Hankasalmella, keskeisimmät muutokset

Hankasalmella on muita jäsenkuntia suuremmat muutokset taksassa, koska taksa on ollut rakenteeltaan
hyvin erilainen ja maksuperusteet toisenlaiset. Taksaluonnoksen keskeisimmät muutokset verrattuna
voimassa olevaan taksaan:
1. Ekomaksu muuttuu perusmaksuksi. Perusmaksun suuruus ja määräytymisen perusteet muuttuvat.
Perusmaksuluokat, jotka koskevat Hankasalmea on esitetty taulukossa 1. Perusmaksulla
katettavia toimintoja ovat mm. vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, pakkausjätteiden
täydentävä keräys, aluekeräyspisteiden ylläpito, jäteneuvonta ja tiedotus, jäteviranomaisen
kustannukset, osa asiakaspalvelun ja laskutuksen kuluista sekä asumisen jätehuollossa syntyvät
luottotappiot. Sydän-Suomen jätelautakunnan voimassa olevaan jätetaksan perusmaksuun on
esitetty 1,4 % korotus (korotus nykyiseen verrattuna noin 0,50 €/pientalo/vuosi) Tämä koska
kierrätystavoitteiden kiristyminen ja materiaalin kierrätyksen yleistyminen erityisesti muovin ja
tekstiilijätteen osalta vaatii panostusta ja varoja lähitulevaisuudessa. Jätelautakunta on varautunut
budjetissaan palkkaamaan määräaikaista lisätyövoimaa, jotta jätehuollon kuljetusrekisteriä
saadaan ajantasaistettua. Perusmaksun korotuksen taustalla on myös muovipakkausten
täydentävä keräys, sillä sitä ei ole aiemmin sisällytetty taksaan. Lisäksi, perusmaksukertymä on
tällä hetkellä liian alhainen kattamaan olemassa olevia kuluja.
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Taulukko 1. Asuinkiinteistöjen perusmaksujen määräytyminen. Vertailu Hankasalmella voimassa olevan
ekomaksun (ekomaksu vuosi 2020) ja jätetaksaluonnoksen perusmaksuesityksen kesken (perusmaksu
vuosi 2021).
Perusmaksu vuosi 2021
Ekomaksu vuosi 2020
KIINTEISTÖTYYPPI
(alv 24 %)/€
(alv 24 %)/€
33,21
Pientalo *
27,57
Rivi- ja kerrostalo huoneisto *
Asuntola- ja asumispalveluyksikön
huoneisto
Vapaa-ajan asunto

Maksu määräytyy ensimmäiseltä 4
huoneistolta pientalon maksun
mukaan ja seuraavilta vapaaajanasunnon mukaan
**

18,61 **

-

9,47

13,79

21,25

* laskutus tehdään kerran vuodessa.
** Pientalon perusmaksu määräytyy alle viiden (5) huoneiston kiinteistöille

2. Taksassa on määritelty jätteenkäsittelyhinta astiakokokohtaisesti seka- ja biojätteelle. Tätä ei ole
määriteltynä voimassa olevassa Hankasalmen taksassa. Kiinteistön haltijan järjestämän
jätteenkuljetuksen alueella kuljetusyrittäjän tulee laskuttaa asiakkaalta käsittelyn osuus
jätelautakunnan vahvistaman taksan mukaisesti. Maksu tulee olla eriteltynä jätelaskulla.
Kuljetuksen osuuden määrittää kuljetusyrittäjä itse.
3. Aluekeräyspistemaksut nousevat jätetaksaesityksen mukaan nykyisestä tasosta. Maksujen
suuruudet on esitetty taulukoissa 2, jossa on nähtävissä nykyiset Hankasalmella voimassa olevat
taksat ja taulukossa 3, jossa on vuoden 2021 jätetaksaesityksen mukaiset hinnat.
Aluekeräyspisteiden sekajätteen käsittelystä ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset tulee kattaa
niistä perittäviltä maksuilla. Eroja on myös aluekeräyspistemaksuluokkien määrässä, sillä ne
lisääntyvät kolmesta kuuteen vakituisten käyttäjien kohdalla.
4. Vapaa-ajankiinteistöjen kohdalla aluekeräyspistemaksun määräytymisen perusteet muuttuvat
esityksen mukaan nykyisestä (taulukot 2 ja 3). Nykyinen käytäntö, jonka mukaan maksu määräytyy
pinta-alan mukaan, muuttuu käyttöajan mukaisesti laskutettavaksi. Käyttöaika on joko
kesäaikainen (1.5.–30.9.) tai ympärivuotinen. Uusi maksuluokka otetaan käyttöön koskemaan
kiinteistöjä, jotka ovat ympärivuotisessa vapaa-ajan käytössä. Tämä on suuruudeltaan
kaksinkertainen kesäaikaiseen käyttöön nähden.
Taulukko 2. Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttömaksut vuoden 2020 loppuun voimassa
Hankasalmella
€/vuosi
€/vuosi
ASUNTOTYYPPI
alv 0 %
alv 24 %
VAKITUINEN ASUNTO
1 henkeä
55,61
68,96
2-3 henkeä
73,52
91,16
enemmän kuin 3 henkeä
92,38
114,55
VAPAA-AJAN ASUNTO
31,11
38,58
kerrosala enintään 40 m2
43,36
53,77
VA kerrosala yli 40 m2
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Taulukko 3. Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttömaksujen ja siivousmaksujen taksaluonnoksen
mukaiset maksut alkaen 1.1.2021.
€/vuosi
€/vuosi
ASUNTOTYYPPI
alv 0 %
alv 24 %
VAKITUINEN ASUNTO
1-2 henkeä

113,35

140,56

3-4 henkeä

170,52

211,44

5-6 henkeä

227,11

281,62

7-8 henkeä

317,95

394,26

9-10 henkeä

397,95

493,46

yli 10 henkeä
VAPAA-AJAN ASUNTO
Vapaa-ajan asuminen satunnaista ja ajoittuu lähinnä
touko - syyskuun väliselle ajalle

477,95

592,66

34,65

42,97

69,30
Siivousmaksu €/h
alv 0 %

85,93
Siivousmaksu €/h
alv 24 %

55,00

68,20

Vapaa-ajan asuminen satunnaista ja ympärivuotista
ALUEKERÄYSPISTEEN SIIVOUSMAKSU
Aluekeräyspisteen luvaton käyttö
Aluekeräyspisteen luvattomasta käytöstä laskutetaan
siivouksen osalta tuntihinta, lisäksi peritään tuodusta
ylimääräisestä jätteestä lisäsäkin tai irtojätteen
mukaisesti.

5. Yritykset eivät voi enää käyttää aluekeräyspisteen sekajäteastioita. Yritysten tulee järjestää
jätehuolto kunnan toissijaisen vastuun jätehuolto TSV säännösten mukaisesti. Yrityksen jäte
voidaan kerätä asumisen jätteen mukana vain, jos se sijaitsee samassa liikehuoneistossa
(rakennuksessa) asumisen kanssa ja kun se on määrältään ja laadultaan soveltuvaa kuljetettavaksi
asumisen jätteen kanssa.
6. TSV jätteen taksa koskee yritysten jätteitä ja on uusi Hankasalmella. TSV taksa eroaa kunnan
jätetaksasta siinä, että siinä ei ole perusmaksuja, eikä aluekeräyspistemaksuja. TSV
taksahinnoittelu on asumisen taksaa korkeampi, koska siinä tyhjennyshintoihin on sisällytetty mm.
laskutuksen kustannukset, jotka muutoin katetaan perusmaksulla. Hankasalmen kohdalla TSV
taksaa noudatetaan käsittelyhintojen ja lajitteluasemalle toimitettavien jätekuormien osalta.
7. Jätekeskuksen ja jätekeskuksen TSV taksaluonnokset koskevat kokonaisuudessaan Hankasalmea
kuten muitakin jäsenkuntia. Koska nämä taksat ovat jätelautakunnan vahvistamia, ovat ne siten
myös julkisoikeudellisia ja siten suoraan ulosottokelpoisia.
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