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Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen 

kuntien jätetaksa 

Jätelautakunta hyväksynyt xx.xx.2020 
 

 

 

I Yleistä 
 

1 § Kunnan vastuulla olevat jätteet, jätemaksun perusteet ja etusijajärjestys jätetaksassa 

 

Kunnan vastuulle kuuluvasta jätteestä säädetään jätelaissa (646/2011). Kunnalla on vastuu 

yhdyskuntajätteistä, jotka ovat syntyneet vakinaisessa tai vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa tai 

muussa asumisessa, mukaan lukien asumisessa syntyvistä saostus- ja umpisäiliölietteistä. 

Vastuuseen kuuluu toissijaisesti myös yritysten muun jätteen jätehuolto TSV-palveluna, jos sitä ei 

ole kohtuudella saatavissa markkinoilta ja jäte soveltuu kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään 

(jätelaki 33 §).  

 

Kunnan on jätelain 78 §:n mukaan perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla 

katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan 

tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja 

haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Maksuissa on 

myös huomioitu jätelain 20 §:n mukainen aiheuttamisperiaate. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n 

alueella peritään jätelain 78.3 §:n mukaista perusmaksua. Jätemaksulla saa kerätä enintään 

kohtuullisen tuoton pääomalle (jätelaki 78.4 §).  

 

Jätehuollon järjestämisessä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella noudatetaan kaikessa 

toiminnassa mahdollisuuksien mukaan jätelain 8 §:ssä määriteltyä etusijajärjestystä. Ensisijaisesti 

vaikutetaan syntyvän jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen. Jos jätettä kuitenkin syntyy, 

se ensisijaisesti ohjataan valmisteltavaksi uudelleenkäyttöä varten ja toissijaisesti kierrätettäväksi. 

Jos kierrätys ei ole mahdollista, jäte hyödynnetään muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen 

energiana. Jäte loppukäsitellään turvallisesti, mikäli hyödyntäminen ei ole mahdollista.  

 

 

2 § Kuljetusjärjestelmä Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n alueella 

 

Kunnan vastuulle kuuluvan sekajätteen keräys hoidetaan Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueen 

kuntien päätöksellä koko alueella kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena (jätelain 37 

§) tai vanhan jätelain mukaisena sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena. Eli jokainen 

asuinkiinteistö tekee sopimuksen suoraan alueella toimivan ammattimaisen jätteenkuljettajan 

kanssa. Tämä koskee kaikkea asumisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyvää jätettä, 

lukuun ottamatta biojätteen keräystä. Eurassa, Huittisissa, Loimaalla, Sastamalassa ja Säkylässä 

kuitenkin myös biojätteen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämänä 

jätteenkuljetuksena. Jätteenkuljetusyritys hoitaa jäteastian tyhjennykset voimassa olevien 

jätehuoltomääräysten mukaisesti sekä laskutuksen määrittelemällään tyhjennyshinnalla. Hintaan 

sisältyy myös jätteenkäsittelymaksun osuus. Kiinteistön haltija voi halutessaan kilpailuttaa alueella 

toimivat jätteenkuljetusyritykset.  
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3 § Biojätteen keräys Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella 

 

Biojätteen keräys on järjestetty kunnan järjestämän jätteenkuljetusmallin (jätelaki 36 §) mukaisesti 

Euran, Huittisten, Loimaan, Sastamalan ja Säkylän kuntia lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa sitä, 

että Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy kilpailuttaa biojätteen keräilyn alueella, tekee 

kuljetussopimukset sekä laskuttaa erilliskeräilyyn kuuluvat kiinteistöt. Eurassa, Huittisissa, 

Loimaalla, Sastamalassa ja Säkylässä biojätteen keräys järjestetään kiinteistön haltijan järjestämänä 

jätteenkuljetuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen jätehuoltomääräysten perusteella 

biojätteen keräilyyn liittymään velvoitetun asuinkiinteistön tulee tehdä sopimus alueella toimivan 

jätteenkuljetusyrityksen kanssa.   

 

4 § Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle siirrettävät palvelutehtävät 

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat 

jätehuollon palvelutehtävät: 

 

- jätehuollon suunnittelu, osakaskuntien jätemaksun laskutus sekä asiakasrekistereiden ja 

tilastojen ylläpito, organisointi sekä hallinnolliset tehtävät, joihin ei sisälly julkisen vallan 

käyttöä; 

- jätehuoltomääräysten, jätepolitiikan sekä jätemaksujen ja -taksojen valmisteluun 

osallistuminen yhdessä jätelautakunnan kanssa (näiden vahvistaminen kuuluu kuitenkin 

jätelautakunnalle); 

- kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jos kunnan toimivaltainen toimielin on päättänyt, että 

kunnassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus; 

- muu jätteiden keräys ja kuljetus, kuten aluekeräys ja tempauskeräykset; 

- jätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanotto, kierrätys, hyödyntäminen ja loppusijoitus; 

- jätelain mukaan kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätehuolto; 

- valistus ja neuvonta.  
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II Jätehuollon perusmaksu 
 

5 § Perusmaksun määräytyminen 

 

Jätehuollon perusmaksu peritään kaikilta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen 

asuinkiinteistöiltä ja se perustuu kiinteistön asuntojen lukumäärään. Perusmaksulla katetaan 

kuntalaisille tarjottavia lakisääteisiä jätehuoltopalveluja, kuten 

 

- jäteneuvonta 

- kotitalouksien hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely 

- jäteasemat ja kierrätyspisteet 

- jätelain vaatimien rekistereiden ylläpito 

- jätehuoltoviranomaisen toiminta 

- jätehuollon kehittäminen ja suunnittelu 

 

Perusmaksu ei koske ympärivuorokautista hoitoa antavia hoitolaitoksia, kuten sairaaloita ja 

vanhainkoteja eikä varuskuntia. Perusmaksu ei riipu syntyvästä jätemäärästä tai asukasmäärästä. 

Perusmaksun perusteena on käytetty jätelain 79 §:n mukaisesti kiinteistön käyttötarkoitusta. 

Vapaa-ajan asuntojen osalta maksu on edullisempi, koska niiden oletetaan olevan käytössä vain 

osan vuodesta. 

 

6 § Jätehuollon perusmaksutaulukko 

 

Taulukko 1. Jätehuollon perusmaksut  

Kiinteistön käyttötarkoitus Jätehuollon perusmaksu  
(€/v, alv 0 %) 

Jätehuollon perusmaksu  
(€/v, sis. alv 24 %) 

Vakituinen asunto 25,00 31,00 

Vapaa-ajan asunto 16,13 20,00 

 

 

III Biojätteen erilliskeräilyn maksut 
 

7 § Biojätteen erilliskeräilyn maksujen määräytyminen 

 

Biojätteen erilliskeräilyyn liittymisen velvollisuus on määritelty jätehuoltomääräyksissä. Myös 

sellaiset kiinteistöt, joilla ei ole keräilyvelvollisuutta, voivat liittyä biojätteen erilliskeräykseen, 

mikäli ne sijaitsevat normaalien keräilyreittien varrella. Kunnan järjestämään biojätteen 

kuljetukseen liitytään omalla kiinteistökohtaisella keräysastialla. Kuljetukseen voi liittyä myös 

sopimalla vierekkäisten kiinteistöjen tai lähinaapureiden kanssa yhteisen jäteastian käytöstä 

(kimppa-astia). Biojäteastiat tyhjennetään jätehuoltomääräysten mukaisesti. Poikkeuksena tästä 

ovat kuitenkin ilmastoidut biojäteastiat (Bio Select-astiat), joiden tyhjennysväli voi olla jopa 4 

viikkoa ympäri vuoden.   

 

Kiinteistön biojätemaksu määrätään kiinteistön keräilyvälineiden tyypin ja tyhjennyskertojen sekä 

palvelusuoritteiden mukaan. Maksu peritään kaikista astioista, jotka ovat asiakkaan ilmoittamina 

tyhjennysreitillä. Biojäteastian tyhjennysmaksu sisältää keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Lisäksi 

maksu sisältää enintään 240 l jäteastian pesun kaksi kertaa vuodessa. Biojätteen 
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syväkeräyssäiliöiden pesu tulee kiinteistön järjestää itse. Sisäsäkin asennuspalvelu on mahdollista 

ostaa lisäpalveluna. 

  

 
8 § Ilmoittaminen biojätteen keräyksen tilapäisestä keskeyttämisestä 

 

Kiinteistön biojätteen keräyksen tilapäisestä keskeytyksestä tulee ilmoittaa Loimi-Hämeen 

Jätehuolto Oy:lle kaksi viikkoa ennen keskeytyksen alkamista, jotta jätemaksu voidaan jättää 

perimättä keskeytysajalta. 

 

9 § Poikkeukset maksun perintään 

 

Jätemaksua ei peritä, jos keräilyväline on Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tai kuljetusurakoitsijan 

laiminlyönnin takia jäänyt tyhjentämättä. Perimättä jättämisen kriteerit on selostettu tämän taksan 

27 §:ssä. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tai yhtiön lukuun toimivan kuljetusurakoitsijan 

laiminlyönnin takia tyhjentämättä jäänyt keräilyväline tyhjennetään mahdollisimman pian 

kiinteistön haltijan ilmoitettua siitä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle. Tyhjennys tehdään 

viimeistään viikon kuluessa ilmoituksesta. Laiminlyönnin takia kertynyt ja jäteastian viereen 

pakattu biojäte kuljetetaan maksutta. Mikäli biojäteastia sisältää oleellisessa määrin muuta kuin 

kompostoituvaa jätettä, peritään jätemaksu korotettuna 100 %:lla. 

 

10 § Biojätteen erilliskeräilyn maksutaulukko 

 

Taulukko 2. Biojätteen erilliskeräilyn maksut 

Kiinteistön keräilyväline Jätemaksu  
(€, alv 0 %) 

Jätemaksu  
(€, sis. alv 24 %) 

Jätesäkki (maatuva) 4,80 5,95 
140 l jäteastia 5,60 6,94 
240 l jäteastia 7,55 9,36 
360 l jäteastia 8,40 10,42 
600 l jäteastia 11,13 13,80 
Syväkeräyssäiliö 500 l 42,20 52,33 
Syväkeräyssäiliö 800 l 46,60 57,78 
Syväkeräyssäiliö 1300 l 50,80 62,99 
Astian siirto kiinteistöllä yli 10 metriä 0,75 0,93 
Ylimääräinen nouto 9,30 11,53 
Painava astia, paino yli 60 kg, lisämaksu 4,80 5,95 
Säkin asennus 140 l astiaan 1,70 2,11 
Säkin asennus 240 l astiaan 1,80 2,23 
Säkin asennus 800 l syväkeräyssäiliöön 13,70 16,99 
Säkin asennus 1300 l syväkeräyssäiliöön 17,20 21,33 

 

 

IV Eri jätelajien jätteenkäsittelymaksut vastaanottopaikoissa 
 

11 § Vastaanottopaikan määrääminen 

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy osoittaa jätehuoltomääräysten mukaisesti kunnan vastuulla olevien 

jätteiden vastaanottopaikat. Vastaanottopaikat on lueteltu Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n 

internetsivuilla (https://www.lhj.fi/kotitaloudet/jateasemat/jatteiden-vastaanottopaikat/). 
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12 § Punnittavat jäte-erät 

 

Kuorma-autolla, pakkaavalla jäteautolla tai muulla vastaavalla suurella ajoneuvolla kuljetettavat 

jäte-erät otetaan vastaan Kiimassuon Jätekeskuksessa Forssassa ja Hallavaaran Jätekeskuksessa 

Säkylässä taulukon 3. mukaisesti. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n siirtokuormausasemilla Akaassa, 

Loimaalla ja Sastamalassa otetaan vastaan myös sekajätteen siirtolavoja ja puujätettä. Mikäli 

hyötyjäte-erä on suurempi kuin 4 m3, se otetaan vastaan Kiimassuon jätekeskuksessa. Myös 

Hallavaaran jätekeskuksessa otetaan vastaan metalli- ja puujätettä yli 4 m3. 

 

Jätekuorma voidaan jättää vastaanottamatta, jos 

- se sisältää vastaanottoon soveltumatonta jätettä 

- kuorman sisällöstä ei anneta riittävästi tietoja  

- kuormalle ei ole maksajaa 

- kuormien virheellinen purku on toistuvaa 

- jos toimitettava jäte ei kuulu kunnan jätehuoltovastuulle ja sille on saatavissa muuta 

käsittelypalvelua 

 

13 § Jäteaseman asiakkaan velvollisuudet 

 

Jäteasemalla asioivan asiakkaan on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen laadusta, 

ominaisuuksista, alkuperästä sekä kaatopaikkakelpoisuudesta ja luovutettava nämä tiedot jätteen 

vastaanottoon. 

 

14 § Käsittelymaksun määräytyminen 

 

Käsittelymaksu määräytyy vastaanottopisteessä suoritetun jätekuorman ja -lajin laadun ja painon 

määrittelyn perusteella. Kuorman sisältäessä useita jätelajeja, maksu määräytyy kalleimman 

jätelajin mukaan. Mikäli jätekuorma tarkastuksessa sisältää muuta kuin on ilmoitettu, peritään 

tässä taksassa määrätyn käsittelymaksun lisäksi lajittelumaksua 150 € (alv 0 %). 

 

Painoperusteinen käsittelyhinta määräytyy lähimmältä täydeltä 20 kg:lta riippuen käytettävälle 

vaa’alle vakaajan asettamista määräyksistä. Mikäli jätettä ei voida punnita, kuorman paino 

määrätään ottaen huomioon kuljetusvälineen hyväksytty kantavuus, jätteen keskimääräinen 

tilavuuspaino sekä kuormatilan täyttöaste. Painoperusteiseen jätemaksuun lisätään 

punnitusmaksu lukuun ottamatta Kiimassuolla ja Hallavaarassa vastaanotettavia hyötyjätteitä 

(puhdas paperi ja kartonki sekä metalliromu). 
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15 § Painoperusteisen jätteen vastaanottomaksutaulukko 

 

Taulukko 3. Painoperusteiset jätteen vastaanottomaksut 

(Kiimassuo = K, Akaa = A, Loimaa = L, Sastamala = S, Hallavaara =H) 

Jätelaji Jätemaksu  
(€/t, alv 0 %) 

Jätemaksu € 
(€/t, sis. alv 24 %) 

Yhdyskuntajäte (A, H, K, L, S) 175,00 217,00 
Rakennus- ja purkujäte (H, K) 204,84 254,00 
Kattohuopa (H, K) 125,00 155,00 
Kipsilevy (H, K) 100,00 124,00 
Tuhka, etukäteen sovittuna (K) 157,26 195,00 
Hiekanerotuskaivojen sakka (K) 157,26 195,00 
Energiajäte (sekalainen) (H, K) 119,81 148,56 
Puujäte jätekeskuksissa (H, K) 50,00 62,00 
Puupakkaukset (H, K) 0,00 0,00 
Risut ja oksat (H, K) 0,00 0,00 

Hyödynnettävä jäte 

Puhdas paperi ja kartonki (K) 0,00 0,00 
Metalliromu (A, H, K, L, S) 0,00 0,00 
Biojäte, erilliskerätty (K) 69,00 85,56 

Erityiskäsittelyä vaativat jätteet 

Asbestipitoinen jäte   

• pienerät (K) 141,68 175,68 

• isommat erät: yhteys Suomen Erityisjäte Oy   

Öljyiset nesteet altaaseen, etukäteen sovittuna (K) 160,48 199,00 
Kyllästetty puu (> 1m3:n erät) (A, H, K, L, S) 260,00 322,40 
Erityisjäte (K) 185,48 230,00 

Kompostoitavat jätteet 

Sekalainen puutarha- ja puistojäte (H, K) 42,74 53,00 
Puru (H, K) 26,61 33,00 

Rakenteissa hyödynnettävät jätteet 

Asfaltti (K) 1,50 1,86 
Tiilijäte (H, K) 12,90 16,00 
Betoni (puhdas), särmäkoko <150 mm (H, K) 1,61 2,00 
Betoni särmäkoko max 1 m (sis. rautoja) (H, K) 24,19 30,00 
Betoni särmäkoko 1-5 m (sis. rautoja) (H, K) 29,03 36,00 

Betoni, särmäkoko yli 5 m tai eristeitä tai tiili/laattoja 
sisältävät (H, K) 

33,87 42,00 

Maa- ja kiviaines, etukäteen sovittuna (H, K) 3,22 4,00 

Muut jätteet 

Eristevilla, erikseen tuotavat erät (K) 204,84 254,00 
Kannot (H, K) 80,64 100,00 
Muu muuntumaton jäte (H, K) 86,29 107,00 

 Jätemaksu 
(€, alv 0 %) 

Jätemaksu 
(€, sis. alv 24 %) 

Muut maksut  
Punnitusmaksu (A, H, K, L, S) 16,32 20,24 
Raportointimaksu / raportti 12,90 16,00 
Koneellinen purkutyö /alkava 15 minuuttia (H, K) 16,90 20,96 
Peittämätön avolavakuorma / kpl (A, H, K, L, S) 16,90 20,96 
Erikseen hinnoiteltavat suuret esineet (€/m3) (H, K) 35,48 44,00 
Lajittelumaksu / kuorma 150,00 186,00 
Koneellinen lajittelutyö (€/tunti) 150,00 186,00 
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16 § Pienerien jätemaksut 

 

Seuraavat pienerät, kuten peräkärry- ja pakettiautokuormat otetaan vastaan maksutta 

jäteasemilla: 

 

- Hyötyjäte (pakkauslasi, metalli, kartonki, ikkunalasi ilman pokia, poistotekstiilit, 

muovipakkaukset) 

- Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkaromu 

- Kyllästetty puu (alle 1 m3) 

- Kotitalouksien ja maatilojen vaaralliset jätteet, kohtuulliset erät 

o Kotitalouksien asbestijäte, alle 100 kg ilmainen, yli 100 kg maksu 175,68 €/t (sis. alv 24 

%). Pakattava tiiviisti. 

- Ajoneuvojen vanteettomat renkaat 

- Puhdas käsittelemätön puu (Kiimassuo, Hallavaara) 

 

Pienten jäte-erien vastaanotossa muilta jätteen tuojilta kuin kotitalouksilta veloitetaan 

palvelumaksu 10,00 € (sis. alv 24 %) maksullisten jätteiden tuomisen yhteydessä. Palvelumaksulla 

katetaan maksuttomia ja maksullisia palveluita jätekeskuksissa ja jäteasemilla.  

 

Taulukko 4. Pienerien jätemaksut jäteasemilla  

Kiimassuo (Forssa) = K, Akaa = A, Loimaa = L, Sastamala = S, Hallavaara (Säkylä) =H ,  

Somero=So, Urjala= U, Punkalaidun=P 

Jätelaji Jätemaksu  
(€, alv 0 %) 

Jätemaksu  
(€, sis. alv 24 %) 

Sekajäte, lajittelematon jäte, alkava m³ 13,71 17,00 
    Yksi jätesäkillinen (alle 150 l) 3,23 4,00 
Energiajätekuormat, alkava m³ 8,87 11,00 
    Yksi jätesäkillinen (alle 150 l) 2,42 3,00 
Puujäte, alkava m³ 2,42 3,00 
Risut ja puutarhajätteet (K, A, L, S, H),  
alkava 2m³ 

2,42 3,00 

Puutarhajäte, yksi jätesäkillinen (alle 150 l) 
(K, A, L, S, H) 

0,40 0,50 

Puhtaat maa- ja kiviainekset (K, H), alkava 
m³ 

2,42 3,00 
 
 

Pilaantuneet maa-ja kiviainekset (K), alkava 
m³ 

12,10 15,00 

Erityisjätteet säkkeihin pakattuina (< 150 l) 6,45 8,00 

Ajoneuvojen vanteelliset renkaat (henkilö- 
ja pakettiauto, mopo), kpl 

4,03  5,00 

Ajoneuvojen vanteelliset renkaat (kuorma-
auto, traktori yms.), kpl 

9,68 12,00 

Retkikeittimen patruunat (täysin tyhjän 
patruunan voi laittaa metallinkeräykseen) 
Kaasupullot 

13,71 € 17,00 € 

Yritysten sähkö- ja elektroniikkaromu sopimuksen mukaisesti 
Tyhjennettävät tynnyrit, 200l (K, H) 25,00 31,00 
Tyhjät öljysäiliöt, 1 – 3 m³ (K) 101,61 126,00 

Tyhjät öljysäiliöt, yli 3 m³ lisäkuutiohinta/ m³ 35,48 44,00 
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 Taulukko 4. Pienerien jätemaksut jäteasemilla jatkuu 

Tietosuoja-aineisto 
 240 l 32,26 40,00 
 120 l 16,13 20,00 
 60 l 8,06 10,00 
 Alle 30 l 4,03 5,00 
 Tuhoamistodistus (tarvittaessa) 8,06 10,00 
 Isommat erät sopimuksen mukaisesti 

 

 

17 § Vaarallisten jätteiden maksutaulukko 

 

Kotitalouksilta ja maatalouksilta vaarallista jätettä vastaanotetaan kohtuullisina määrinä maksutta 

(alle 100 kg tai litraa). Muulta osuudelta maksu peritään taulukon 5. mukaisesti. 

 

Yrityksiltä, laitoksilta ja vastaavilta yhteisöiltä peritään kohtuullisista määristä (alle 100 kg / 100 l) 

maksu alla ilmoitetulla tavalla. Vaarallisten jätteiden vastaanotosta peritään lisäksi punnitusmaksu 

10 €/erä (alv 0 %) ja 12,40 €/erä (sis. alv 24 %).  

  

                Taulukko 5.  Vaarallisten jätteiden jätemaksut 
Jätelaji Jätemaksu 

(€/kg, alv 0%) 
Jätemaksu 
(€/kg, sis. alv 24 %) 

Aerosolit 2,00 2,48 
Akut ja paristot 0,00 0,00 
Amalgaamijäte 6,50 8,06 
Ammoniakki 1,60 1,98 
Elohopeapitoinen jäte 25,00 31,00 
Emäkset 2,40 2,98 
Epäorgaaniset suolat 2,40 2,98 
Filmit 1,50 1,86 
Freonit ja halonit 5,00 6,20 
Halogeenipitoinen liuotin 2,00 2,48 
Hapettavat aineet 2,50 3,10 
Hapot 2,40 2,98 
Jodipitoinen jäte 4,20 5,21 
Jäähdytin-, kytkin- ja jarruneste 1,60 1,98 
Kampaamokemikaalit 1,60 1,98 
Kiinteä öljyinen jäte 1,20 1,49 
Kreosoottipitoinen jäte 1,60 1,98 
Käytetty voiteluöljy (vesipitoisuus alle 10 %) 0,00 0,00 
Käytetty voiteluöljy (vesipitoisuus yli10 %) 0,25 0,31 
Laboratoriokemikaalit 7,00 8,68 
Lajiteltavat kemikaalit 7,00 8,68 
Leikkuunesteet 1,00 1,24 
Liuotin (halogeeniton) 1,00 1,24 
Loisteputket (pakkauksista purettavat) 1,50 1,86 
Loisteputket 0,00 0,00 
Lyijy- ja asbestipitoinen saumausmassa 1,50 1,86 
Lääkkeet 2,00 2,48 
Maalit, liimat, lakat, painovärit 1,20  1,49 
Nestekaasupullot 9,00 14,24 
Painekyllästetty puu (CCA, kreosootti) 1,00 1,24 
PCB-kondensaattorit 2,70 3,35 
PCB-öljy 2,70 3,35 
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      Taulukko 5. Vaarallisten jätteiden jätemaksut jatkuu 
Pesukemikaalit 2,00 2,48 
Pistävä/ viiltävä jäte 2,00 2,48 
Raskasmetallipitoiset liuokset 2,00 2,48 
Syanidipitoiset jätteet 2,70 3,35 
Syöpälääkkeet 2,00 2,48 
Sähkölaitteet (SER) 0,14 0,25 
Tislausjäte 1,60 1,98 
Torjunta- ja suoja-ainepitoiset jätteet, 
väkilannoitteet 

3,00 3,72 

Tuikeneste 3,50 4,34 
Tuntemattomat vaaralliset jätteet 7,00 8,68 
Valokuvauskemikaalit 1,00 1,24 
Öljyemulsio 1,00 1,24 
Öljynsuodattimet 1,00 1,24 
Öljypasta 1,00 1,24 

 
 

V Kunnan TSV-palvelun ja paikkaavan jätteenkuljetuksen maksut 
 

18 § TSV-palvelun määräytyminen 

 

Jätelain 33 §:n mukaiseen kuntien toissijaiseen vastuuseen (TSV) kuuluva jätehuoltopalvelu 

määräytyy tämän taksan mukaisesti. Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätemaksun on katettava 

vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja 

voidaan kustannusperusteisesti nostaa maksimissaan 30 %. Kustannusten määrään vaikuttavia 

tekijöitä voivat olla mm. 

- jäte-erän määrä 

- jätteen laatu 

- jäte-erän soveltuvuus kunnan jäteyhtiön järjestelmään 

- muut tapauskohtaiset tekijät 
 

Jätelaki velvoittaa Materiaalitorin (www.materiaalitori.fi) käyttöön jätteen haltijat, jotka 

tarvitsevat TSV-palvelua vuodessa yli 2 000 euron arvosta. 

 

19 § Kunnan järjestämän paikkaavan jätteenkuljetuksen maksut 

 

Kunnan järjestämään paikkaavaan jätteenkuljetukseen kuuluvan kiinteistön jätemaksu määräytyy 

kiinteistön käyttötarkoituksen ja sen mukaan, mikä asianomaisen kiinteistön jäteastian 

tyhjennysväli on laskutushetkellä. Jätemaksu laskutetaan siltä, joka on kiinteistön haltija tai 

omistaja laskutushetkellä. Jätemaksulla katetaan jäteastiasta, jäteastian tyhjennyksestä, jätteiden 

vastaanotosta ja käsittelystä, ajojärjestelystä, keräysjärjestelmien ylläpidosta, tiedotuksesta, 

hallinnosta ja laskutuksesta aiheutuvat kustannukset. Mikäli kiinteistö myydään tai otetaan 

käyttöön kesken vuotta, vuosimaksu laskutetaan käyttökuukausien mukaisesti. Samoin 

menetellään silloin, kun kiinteistö on osan vuotta kuljetusyrittäjän asiakkaana. 

 

Paikkaavaan jätteenkuljetukseen kuluva kiinteistö voi tilata sekajätteen kiinteistöittäisen noudon 

ja kuljetuksen, mikäli tieyhteys tilaajan keräyspisteeseen on kulkukelpoinen urakka-alueella 

käytettävälle kuljetusajoneuvolle. Vapaa-ajan asuntojen jäteasemalla olevan kimpan käytöstä 

perittävä vuosimaksu oikeuttaa kimpan käyttämiseen vuosittain 1.5. - 31.10. välisenä aikana. 

Ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto luokitellaan jätetaksassa vakituiseksi 

http://www.materiaalitori.fi/
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asunnoksi. 

 

Jos pakkaavaan jäteautoon keräilyvälineitä tyhjennettäessä otetaan niiden vierestä kuljetettavaksi 

lisäjätteitä, voidaan korkeintaan 200 l:n jätesäkistä tai muulla vastaavalla tavalla pakatusta 

jätteestä periä jätemaksua 15 §:n mukaisesti (pientuojien vastaanottohinnasto). Muut lisäjätteet 

kuin jätesäkki tai -pussi on aina merkittävä lisäjätteeksi ja niiden on oltava helposti kuormattavia 

sekä kuljetukseen soveltuvia. Jätteitä, jotka ovat irrallaan tai eivät ole helposti kuormattavia ja 

kuljetukseen soveltuvia, ei oteta kuormaan ilman erillistä noutopalvelutilausta. 

 

Jos haja-asutusalueella jätteiden noutoa suorittavalle kuljetusajoneuvolle ei ole 

kääntömahdollisuutta kuormauspaikassa ja ajoneuvoa joudutaan peruuttamaan 

kuormauspaikkaan tai kuormauspaikasta pois yli 100 metriä, peritään kultakin tämän ylittävältä 

alkavalta 100 metriltä lisämaksuosuus, jonka suuruus on sama kuin tässä taksassa (taulukko 6.) 

määritelty ylimääräisen jäteastian viennin hinta. 

 

20 § Rajaaminen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle  

 

Mikäli asuinkiinteistö on ollut tai on rajattu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle, eikä 

kiinteistöllä ole käytössään keräysvälinettä ja sen säännöllistä tyhjennystä, voidaan kiinteistön 

jätteiden vastaanottopaikaksi osoittaa kohtuullisella etäisyydellä tai luonnollisen kulkureitin 

varrella sijaitseva aluekeräyspiste tai Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jäteasema. Jäteaseman 

käyttäjänä asuinkiinteistöllä on oikeus toimittaa jäteasemalle vuosimaksua vastaan 

kalenterikuukausittain neljään 150 l:n jätesäkkiin mahtuva määrä normaalissa asumisessa syntyvää 

kotitalousjätettä. 

 

21 § Kunnan järjestämän paikkaavan sekajätteen keräyksen maksutaulukko 

 

     Taulukko 6. Kunnan järjestämän paikkaavan sekajätteen keräyksen jätemaksut 

Kiinteistö Keräysastian 
tyhjennysväli 

Jätemaksu  
(€, alv. 0%) 

Jätemaksu 
(€, sis. alv 24 %) 

Vakituinen asunto 
 2 viikkoa 169,35 210,00 
 4 viikkoa 119,35 148,00 
 8 viikkoa 62,90 78,00 

Pakettiautolla tehtävää erilliskeräystä 
edellyttävät 

  4 viikkoa 154,84 192,00 
  8 viikkoa 79,84 99,00 

Vapaa-ajan asunto 
 2 viikkoa 119,35 148,00 

 4 viikkoa 56,45 70,00 

   8 viikkoa 37,90 47,00 

Pakettiautolla tehtävää erilliskeräystä 
edellyttävät 

  4 viikkoa 72,58 90,00 

  8 viikkoa 44,35 55,00 
Muut maksut 
Kimpan osakas, vakituinen asunto  119,35 148,00 
Kimpan osakas, vapaa-ajan asunto  56,45 70,00 

Aluekeräyspisteen käyttäjä 
tai jäteaseman käyttäjä, vakituinen 
asunto 

 139,52 173,00 

Aluekeräyspisteen käyttäjä 
tai jäteaseman käyttäjä, vapaa-ajan 
asunto 

 82,26 102,00 

Ylimääräinen jäteastian vienti  6,45 8,00 
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 VI Saostus- ja umpisäiliölietteet 
 

22 § Lietemaksujen määräytyminen 

 

Lietteiden käsittelytaksaa sovelletaan jätelain 32 §:n ja 33 §:n mukaisesti myös kunnan jätehuollon 

järjestämisvastuulle kuuluvaan asumisessa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen käsittelyyn. 

Tässä taksassa on määritelty käsittelyhinnat erikseen eri alueiden osalta saostus- ja 

umpisäiliölietteille sekä mahdollisille toissijaisen vastuun perusteella toteutettaville palveluille. 

Tämä taksa ei koske lietteiden kuljetushintoja, joista jätehuoltorekisteriin merkityt 

lietteenkuljetusyrittäjät päättävät itse. 

 

23 § Saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottomaksutaulukko 

 

Taulukko 7. Saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottomaksut 

Taksaluokka Saostussäiliöliete €/m³ Umpisäiliöliete €/m³ 

 alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % 

Lietetaksa 1 
Akaa 
Forssa 
Urjala 

11,00 13,64 

7,00 8,68 

Lietetaksa 3 
Somero 

12,10 15,00 

Lietetaksa 2 
Eura 
Huittinen 
Koski Tl 
Loimaa 
Sastamala 
Säkylä 

13,92 17,26 

 

 
VII Jätemaksujen maksaminen, laskutus ja perintä 

 

24 § Maksujen määrääminen 

 

Kunnan jätehuoltoviranomainen, eli jätelautakunta, määrää jätemaksun kunnan hyväksymän 

jätetaksan mukaisesti (jätelaki 81 §). 

 

25 § Perusmaksun ja paikkaavan jätteenkuljetuksen maksut 

 

Jätehuollon perusmaksu ja paikkaavan jätteenkuljetuksen maksut peritään kalenterivuosittain 

yhdessä erässä. Maksu määrätään sille, joka on ilmoitettu Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n 

asiakasrekisteriin kiinteistön haltijaksi. Mikäli haltijaa ei ole ilmoitettu rekisteriin, määrätään 

jätemaksu kiinteistön omistajalle. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiössä rakennuksen kaikkien 

asuntojen yhteislasku menee pääsääntöisesti isännöitsijälle, joka veloittaa perusmaksun asuntojen 

omistajilta huoneistokohtaisesti tai yhtiövastikeperusteisesti asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen 

mukaisesti. Perikuntien ja kuolinpesien omistamien kiinteistöjen jätemaksut osoitetaan 

aakkosjärjestyksessä ensimmäisenä olevalle perikunnan jäsenelle, mikäli laskutustietoihin ei ole 

muuta ilmoitettu. Lasku voidaan jakaa osiin kiinteistön omistajien kesken, tällöin laskun jokaiseen 

osaan lisätään ylimääräinen laskutusmaksu, joka on 5,00 € (alv 0%) ja 6,20 € (alv 24 %). Laskun 
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jakamisesta voi ottaa yhteyttä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:ön. 

 

26 § Maksukäytännöt 

 

Jätteen vastaanottopaikoissa asioivilta yksityisasiakkailta maksu peritään pääsääntöisesti 

pankkikortilla. Käteis- ja pankkikorttimaksujen maksuunpanon suorittaa maksuhetkellä Loimi-

Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteiden vastaanotossa palveleva henkilö. Jätemaksujen laskutuksen 

hoitaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. 

 

Saostus- ja umpisäiliölietteiden maksut laskutetaan aina. Laskutettaessa maksuun lisätään 5,00 €:n 

(alv 0 %) suuruinen laskutuslisä. Muiden jätteiden osalta laskutuslisä 5,00 € (alv 0%) ja 6,20 € (alv 

24 %) lisätään alle 30 euron laskuihin.  

 

Jätteitä tuova kuljetusyritys on laskun saaja myös tuodessaan yksityishenkilön jätteitä. Punnittavia 

kuormia tuovat vakioasiakkaat voivat asioida Kiimassuon ja Hallavaaran jätekeskuksissa 

tunnisteavaimella, josta peritään panttimaksua 20 €/kpl (sis. alv 24 %). 

 

 

27 § Jätemaksun perintä ja ulosotto 

 

Jätemaksu on suoritettava jätelaskussa tai muistutuksen takia mahdollisesti lähetetyssä uudessa 

jätelaskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta 

määräajassa, on erääntyneelle määrälle suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa 

siten kuin korkolain (633/1982) 4 §:ssä säädetään. Jätemaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman 

oikeuden tuomiota jätelain 145 §:n mukaan. Suoraan ulosottokelpoisten maksujen perimisessä 

noudatettavista menettelyistä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa 

(706/2007). Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy lähettää yhden muistutuslaskun, josta peritään 

perintälain (laki saatavien perinnästä (513/1999)) 10 §:n mukainen perintämaksu. Muistutuskirjeen 

jälkeen maksamaton lasku siirretään jätelautakunnalle ulosottoon laitettavaksi. Ulosotosta tulevat 

suoritukset tilitetään Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle. 

 

28 § Poikkeukset maksun perintään 

 

Jätemaksua ei kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa peritä, jos keräilyväline on Loimi-Hämeen 

Jätehuolto Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin takia jäänyt tyhjentämättä. Laiminlyönnistä 

tulee ilmoittaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle viipymättä. 

 

Laiminlyönniksi ei katsota, jos 

- jäteastia on ollut liian painavaksi täytetty (max. 60 kg jätteineen tai astian rakenteellisen 

kuormituksen ylittävä) tai rikkinäinen tai mikäli kuljettaja arvioi tyhjennyksen suorittamisen 

aiheuttavan vahinkovaaraa joko itselle, ajoneuvolle, tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle  

- kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie jäteastialle on kulkukelvoton  

- tiellä on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennyksen estäviä kulkuesteitä tai irrallaan 

olevia eläimiä  

- jäteastiaan on sijoitettu sellaisia jätteitä, joita ei voimassa olevan lainsäädännön tai 

jätehuoltomääräysten perusteella saa sijoittaa kyseiseen astiaan  

- jäteastiaa ei jäätymisen, liiallisen jätteen tiivistämisen tms. syyn vuoksi saada tavanomaisin 

toimenpitein tyhjennettyä  

- jäteastia ei sovellu koneelliseen kuormaukseen  
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- jäteastiaa ei löydy kiinteistöltä  

- kiinteistöä ei löydetä puutteellisten osoitemerkintöjen vuoksi  

- jäteastia on lukitussa paikassa, eikä lukkoa ole sarjoitettu jäteyhtiön yleisavainsarjaan  

- jäteastian tyhjennystapahtuma ei ole mahdollinen paikoilleen kiinnitetyn jäteastian vuoksi 

- kiinteistölle johtavalla tiellä on portti, joka on suljettu siten, että kiinteistölle ajo estyy  

- kiinteistön omistaja estää tyhjennystapahtuman  

- kuljettaja luokittelee tilanteen uhkaavaksi ja tilanne estää tyhjennystapahtuman 

 

29 § Muutoksenhaku 

 

Jätelain 82 §:n mukaisesti maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun 

saamisesta muistutus kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Maksumuistutukset käsitellään 

jätelautakunnassa viranhaltijapäätöksinä. Maksumuistutuksesta on tehtävä päätös ja lähetettävä 

tarvittaessa muuttuneesta maksusta maksuvelvolliselle uusi jätelasku.   

 

VIII Mahdolliset muutokset jätetaksaan ja taksan voimassaolo 
 

30 § Jätemaksun kohtuullistaminen 

 

Jätemaksuja voidaan jätelautakunnalle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella kohtuullistaa 

jätelain 81 §:n mukaisesti. Tarkemmat jätemaksun kohtuullistamisperusteet on määritelty 

jätelautakunnan päätöksessä 12.12.2019 § 32. Ne löytyvät myös jätelautakunnan kotisivuilta. 

Kohtuullistamispäätökset tehdään jätelautakunnassa viranhaltijapäätöksinä.  

 

Asunnosta, jossa ei pysyväisluonteisesti ole vakituista asukasta, maksu peritään vapaa-ajan 

asunnon jätetaksan mukaan. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osalta perusmaksu voidaan periä 

vapaa-ajan asunnon jätetaksan mukaisesti, mikäli rakennuksen kaikki huoneistot ovat tyhjillään. 

Tällöin jokaisesta huoneistosta peritään vapaa-ajan asunnon perusmaksu.  

 

31 § Taksan muuttaminen 

 

Tätä taksaa voidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä lukuun ottamatta arvonlisäveroa, 

jäteveroa tai muuta vastaavaa maksua, joissa tapahtuvien muutosten vaikutus maksuihin 

huomioidaan voimaantulopäivästä lukien ilman lautakunnan erillistä päätöstä. 

 

32 § Jätetaksan voimassaolo 

 

Tämä jätetaksa tulee voimaan 1.1.2021. Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä 

koskevasta päätöksestä valitettaisiin. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä 

toisin määrätään. 
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IX Keskeiset käsitteet 
 

Tässä taksassa tarkoitetaan: 

 

Aluekeräyspisteellä miehittämätöntä alueellista keräyspaikkaa, jonne kiinteistöittäisen 

jätteenkuljetuksen ulkopuolelle rajatut kiinteistöt voivat toimittaa sovitusti sekajätteensä. 

Aluekeräyspisteen käyttöoikeus on aluekeräyspisteen käytöstä vuosimaksun maksaneilla 

kiinteistöillä. 

 

Asfaltilla teiden ja vastaavien asfalttirakenteiden purkutoiminnan jätteitä, joiden paksuus 

on alle 100 mm. 

 

Betonijätteellä betonijätettä, joka ei saa sisältää asbestia, raskasmetalleja, PCB:tä tai muita 

vaarallisia jätteitä. 

 

Biojätteellä kompostoituvaa, eloperäistä, kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä. 

 

Energiajätteellä erikseen kerättyä, haitattomasti esikäsiteltävää, pelkästään 

polttokelpoista jätettä, kuten käsiteltyä puuta, materiaalihyötykäyttöön kelpaamatonta 

kartonkia, paperia, muovia (ei saa sisältää PVC-muovia) jne. 

 

Erityisjätteellä jätettä, joka vaatii erityistoimia keräyksen, kuljetuksen tai käsittelyn aikana, 

kuten välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta joka ei ole vaarallista jätettä. Läjitettävä 

lietemäinen jäte, asbestipitoinen jäte, tulipalojätteet, öljytuhkat sekä suuret esineet (yli 2 

m) käsitellään erityisjätteenä. 

 

Etusijajärjestyksellä jätehuollon järjestämisen hierarkiaa, jossa ensisijaisesti vähennetään 

jätteen määrää ja haitallisuutta. Syntynyt jäte ensisijaisesti valmistellaan uudelleenkäyttöä 

varten ja toissijaisesti kierrätetään. Ellei kierrätys ole mahdollista, jäte hyödynnetään 

muulla tavoin esim. energiana.  Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on 

loppukäsiteltävä. 

 

Hyötyjätteellä sellaista jätettä, joka kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä tai niiden nojalla 

annettavissa määräyksissä tai ohjeissa edellytetään kerättäväksi hyödyntämistä varten 

(mm. lasi, metalli, paperi ja kartonki). 

 

Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella jätteenkuljetusta, jossa jätteet noudetaan 

kiinteistöllä sijaitsevasta keräyspaikasta. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastia 

voi olla kiinteistön omassa tai yhteiskäytössä oleva jäteastia ja sen tulee sijaita 

jätehuoltomääräyksissä määritellyssä paikassa. 

 

Kiinteistön haltijan järjestämällä kuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa kiinteistön haltija 

sopii kuljetuksesta ammattimaisen jätteenkuljettajan kanssa. 

 

Kunnan järjestämällä paikkaavalla kuljetuksella, kunnan järjestämää jätehuoltoa niille 

kiinteistöille, jotka ovat laiminlyöneet velvollisuutensa järjestää jätteenkuljetus 

rekisteröidyn jätteenkuljettajan kanssa. 
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Kunnan toissijaisella vastuulla jätelain 33 §:n mukaista kunnan velvollisuutta järjestää 

jätehuolto silloin, kun jätteen haltija tätä muun kohtuullisesti saatavilla olevan 

palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kunnan 

jätehuoltojärjestelmään. 

 

Muulla muuntumattomalla jätteellä tapauskohtaisesti sovittaessa jätettä, jonka 

ominaisuudet eivät kaatopaikalla muutu, esimerkiksi tiilet ja kannot. 

 

Poistotekstiilillä kuivia ja puhtaita käyttökelvottomia vaatteita sekä kodintekstiilejä (kuten 

takit, housut, hameet ja paidat), mutta ei kuitenkaan mattoja, kenkiä, laukkuja, vöitä, 

alusvaatteita, sukkia, sukkahousuja, tyynyjä, peittoja, pehmusteita tai pehmoeläimiä eikä 

kosteita, homeisia, tekstiilituholaisia sisältäviä tai vahvasti haisevia tekstiilejä. Tekstiilit 

tulee toimittaa tiiviisti suljetussa muovipussissa tai jätesäkissä. 

 

Puujätettä ovat laudat, lankut, puupöllit, vanerit, massiivipuu ja siitä valmistetut 

huonekalut, maalaamaton ja maalattu rakennus- ja purkupuu, puiset betonin valumuotit, 

betonin tahrimat laudat, kuitu- ja kovalevyt, puuparketit, huonekaluteollisuuden lastulevy- 

ja puutähteet, hylkytuotteet, viilutähde, vanerin palat, puu- ja -kuormalavat (myös 

lastulevystä tehdyt), kaapelikelat. Puu voi olla maalattua tai lakattua. Huonekaluissa ei saa 

olla pehmikkeitä tai tekstiilejä. Saa sisältää pieniä metalleja kuten nauloja, heloja ja 

saranoita. 

 

Puhtaalla paperilla ja kartongilla keräykseen sopivaa puhdasta paperi- ja kartonkijätettä. 

 

Saostussäiliölietteellä asumistoiminnan tai siihen rinnastettavan toiminnan 

saostuskäsittelyn lietettä sekä asuintoiminnan muuta orgaanista lietettä (esim. 

käymäläjätevedet eli ns. mustat vedet) ja pienpuhdistamojen lietetilojen liete. 

 

Sekajätteellä yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle hyötyjakeiden ja muiden sekajätteeseen 

kuulumattomien materiaalien lajittelun jälkeen. 

Tietosuoja-aineistolla luottamuksellisesti käsiteltävää jätettä. 
 

Tiilijätteellä savitiiliä, kalkkihiekkatiiliä (Kahi), kevytbetonia (Siporex, Leca-harkot), 

muurauslaastia, laattoja. Tiilijätteen mukana voi olla alle 150 mm seulakokoista 

betonipalaa. Tiilijäte ei saa sisältää asbestia, raskasmetalleja, PCB:tä tai muita vaarallisia 

jätteitä. 

 

Tuhkalla muita kuin öljyjen tuhkia sekä valuhiekkaa tai muuta sellaista, joka ei sisällä suuria 

lohkareita, rautoja eikä muita vastaavia aineita. 

 

Umpisäiliölietteellä asuintoiminnassa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneitä ns. 

mustia jätevesiä, eli wc-jätevesiä, jotka on johdettu umpisäiliöön. 

 

Vaarallisella jätteellä (aiemmin ongelmajäte) jätettä, joka kemiallisen tai muun 

ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

 

Yhdyskuntajätteellä asumisessa syntyvää jätettä sekä ominaisuuksiltaan, 

koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa 

toiminnassa syntynyttä jätettä; ei kuitenkaan vaarallista jätettä, kuivakäymäläjätettä, 

jätevettä, jätevesilietettä tai näihin rinnastettavaa jätettä. 



 

16 
 

 

Ylijäämämaalla kaivutoiminnan yhteydessä syntynyttä maa-ainesta ja siihen rinnastettavaa 

ainesta, joka ei sisällä suuria kantoja, lohkareita, risuja, oksia tai muuta vastaavaa. 


