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Soveltamisala 

Taksassa esitellään jätemaksujen perusteet kunnan järjestämässä jätehuollossa. Tätä taksaa sovel-

letaan jätelain 32 §:n mukaiseen kunnan jätehuoltovastuun piiriin kuuluvaan jätteeseen, jota on mm. 

kaikki asumisessa ja vapaa-ajan asumisessa syntyvä jäte sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa 

syntyvä yhdyskuntajäte, sekä jätelain 33 §:n mukaisen kunnan toissijaiseen jätehuoltopalvelun jät-

teeseen. Liitteinä taulukot maksuista. 

Taksa on voimassa 1.7.2019 lähtien Askolassa, Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Lovii-

sassa, Pornaisissa, Porvoossa, Raaseporissa, Siuntiossa, Sipoossa ja Vihdissä. Taksa perustuu jäte-

lain pykäliin 78 ja 79. Taksa on jätelain 78 §:n mukaisesti laadittu niin, että se kannustaa jätteen 

määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. 

1 § Määritelmät 

asunto: vakituinen asunto tai vapaa-ajanasunto, pitkäaikaisesti sijoitettu asuntovaunu, asuntolaiva 

tai muu rakennus, jota käytetään asumiseen tai joka soveltuu asumiseen 

biojäte: asumisessa, toimistoissa, ravintoloissa, tukkuliikkeissä, ruokaloissa, ateriapalveluissa, vä-

hittäisliikkeissä ja muissa vastaavissa toiminnoissa syntyvä biologisesti hajoava elintarvike- ja keit-

tiöjäte ja elintarviketuotannossa syntyvä vastaava jäte  

ekopiste: alueellinen keräyspaikka lajitelluille, kierrätyskelpoisille jätteille  

jäteasema: jätehuollon järjestäjän ylläpitämä valvottua pääasiassa kierrätyskelpoisten jätteiden 

tuontipaikka, jossa ei ole käsittelytoimintaa 

jätekeskus: jätteiden vastaanottopaikka, jossa on useita toimintoja ja jätteen käsittelyä sisältäen 

kierrätystä tai hyödyntämistä 

jätehuollon yleisavain: jäteyhtiön sarjoittama avain, jolla jäteauton kuljettaja pääsee lukittuun 

jätetilaan 

kierrätyskelpoinen jäte: materiaalina hyödyntämiskelpoinen jäte kuten biojäte, tekstiilijäte, lasi-, 

metalli-, muovi-, kartonki- ja paperipakkausjätteet ja muut kierrätyskelpoisista materiaaleista koos-

tuvat jätteet, joille on järjestetty erilliskeräys ja vastaanotto näiden jätehuoltomääräysten mukaan 

sekajätepiste: jäteyhtiön järjestämä alueellinen jätteen keräyspaikka, johon kiinteistön haltija, 

jonka kiinteistö kuuluu sekajätepistepalveluun, toimittaa asumisessaan syntyvää sekajätettä. Seka-

jätepisteessä voidaan kerätä muitakin jätelajeja 

2 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus 

Kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain mukaisesti kiinteistön haltija tai muu jätteen 

haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää. Asumisessa syntyvien jätteiden osalta jätemaksu 

määrätään kaikille asuntojen haltijoille, joiden asunto tai rakennus on käytettävissä vakituiseen tai 

vapaa-ajan asumiseen. 

Jäteyhtiölle on ilmoitettava, jos asunnon haltija vaihtuu. Mikäli uusi asunnon haltija laiminlyö ilmoi-

tusvelvollisuutensa, jätemaksua voidaan veloittaa maksuvelvolliselta takautuvasti enintään kaksi-

toista kuukautta. 
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Purettujen rakennusten osalta maksuvelvollisuus päättyy seuraavana kuukautena siitä, kun rakennus 

on poistettu Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä tai kiinteistön haltija esittää kun-

nan rakennusvalvontaviranomaisen antaman todistuksen siitä, että rakennus on purettu. 

3 § Perusmaksu 

Perusmaksu määrätään asuntokohtaisesti jokaisen asunnon osalta, riippumatta siitä, onko asunto 

käytössä vai tyhjillään. Perusmaksun peruste on asunnon rakennusluvassa määritelty käyttötarkoi-

tus.  

Jos rakennuksen käyttötarkoitus on muu kuin asuinrakennus tai vapaa-ajan rakennus, mutta se on 

asuin- tai vapaa-ajan käytössä, maksun peruste on rakennuksen todellinen käyttö ja perustuu väes-

tötietojärjestelmässä ilmoitettuun käyttötietoon, asiakkaan ilmoitukseen tai muuhun vastaavaan tie-

toon. 

Jos rakennuksen käyttötarkoitus on vapaa-ajan rakennus, mutta se on vakituisessa asuinkäytössä, 

maksun peruste on rakennuksen todellinen käyttö ja perustuu väestötietojärjestelmässä ilmoitettuun 

käyttötietoon, asiakkaan ilmoitukseen tai muuhun vastaavaan tietoon.  

Maksuvelvollinen on se, joka hallinnoi asuntoa kuukauden ensimmäisenä päivänä.  

Perusmaksu on kuukausimaksu ja maksuluokat ovat: 

1) vakituinen asunto 

2) vapaa-ajanasunto 

3) tyhjillään oleva yhden vakituisen asunnon talo 

Tyhjillään olevan yhden vakituisen asunnon talon maksun peruste on väestötietojärjestelmän mu-

kainen käyttötieto.  

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiltä veloitetaan yhtiön asuntojen lukumäärän mukainen perusmaksu. 

Enintään kahden asunnon yhtiöissä voidaan perusmaksu veloittaa suoraan asunnon haltijoilta. 

Perusmaksu ei koske varuskuntia, ympärivuorokautista hoitoa antavia hoitokoteja eikä perusope-
tuksen tai toisen asteen oppilaitosten oppilasasuntoloita. 
 
Perusmaksulla katetaan jäteneuvonnasta, jäteasemista ja ekopisteistä, jätteiden kierrätyksen järjes-

tämisestä, vaarallisen jätteen vastaanotosta ja käsittelystä, jätehuoltoviranomaisen toiminnasta sekä 

rekisterin ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. 

4 § Jäteastioiden tyhjennysmaksut 

Sekajätteen ja kierrätyskelpoisen jätteen astioiden tyhjennysmaksujen perusteet ovat jätelaji, tyh-

jennettävän jäteastian tilavuus ja jäteastiatyyppi sekä jätteen käsittelykustannukset. Biojäteastian 

tyhjennysmaksun perusteet ovat tyhjennettävän jäteastian tyyppi, jätteen käsittelykustannukset ja 

kiinteistön käyttö (vain asuinkäytössä oleva kiinteistö/muu kiinteistö) sekä asuinkiinteistöjen osalta 

kiinteistön asuntojen asuinhuoneistojen lukumäärä. 

Pyörällisten käsin siirrettävien jäteastioiden tyhjennysmaksulla katetaan jäteastian tyhjennyksen ai-

heuttamat kustannukset, kuten jäteastian tyhjennys sekä jätteen kuljettaminen ja käsittely jäteve-

roineen. Lisäksi tyhjennysmaksu sisältää sisäpesun sekajätteen ja kierrätyskelpoisen jätteen astioille 

kerran vuodessa ja biojäteastioille kaksi kertaa vuodessa. Vapaa-ajan asuntojen jäteastiat pestään, 
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mikäli ne tyhjennetään säännöllisesti vähintään huhtikuun alusta lokakuun loppuun. Biojäteastioiden 

tyhjennysmaksuun sisältyy myös biojäteastian suojasäkki. 

Punnittavien jäteastioiden tyhjennysmaksun perusteet ovat jätelaji, jätteen paino, tyhjennettävän 

jäteastian tilavuus ja jäteastiatyyppi. Punnittavien jäteastioiden tyhjennysmaksulla katetaan jäteas-

tian tyhjennyksen aiheuttamat kustannukset, kuten jäteastian tyhjennys ja jätteen kuljettaminen. 

Lisäksi tyhjennysmaksu sisältää sisäpesun kerran vuodessa. Vastaanoton yhteydessä punnittavien 

puristimien ja vaihtolavapohjaisten säiliöiden tyhjennysmaksu ei sisällä pesua.  

Punnittavien jäteastioiden tyhjennysmaksuun ei sisälly jätteen käsittelyä, vaan se veloitetaan erilli-

senä käsittelymaksuna, jonka perusteet ovat jätelaji ja jätteen paino. Jos punnitus epäonnistuu tai 

sitä ei voida tehdä, käytetään oletuspainona kolmen edellisen tyhjennyksen keskiarvoa. Käsittely-

maksulla katetaan jätteen käsittelystä aiheutuvat kustannukset, kuten jätteen vastaanotto, mahdol-

linen siirtokuormaus ja -kuljetus sekä jätteenkäsittely jäteveroineen. 

Jäteastian tyhjennysmaksu veloitetaan, vaikka jäteastia on tyhjä tai sitä ei tyhjennyshetkellä löydy 

kiinteistön keräyspaikalta. Jos jäteastiaa ei voida tyhjentää kiinteistöstä johtuvasta syystä, tyhjen-

nysyrityksestä veloitetaan tyhjennysmaksu. 

Jäteyhtiö voi alentaa tyhjennysmaksua 30 prosenttia, jos tyhjennys epäonnistuu sellaisesta syystä, 

että asunnon haltijan ei voida kohtuudella edellyttää täyttävän velvoitteitaan koskien jäteastian saa-

vutettavuutta. Tyhjennysmaksua voidaan korottaa enintään 100 prosenttia, jos käsin siirrettävä jä-

teastia painaa yli 60 kg tai suurempi puristamaton jätesäiliö painaa yli 100 kg astiakuutiometriä kohti. 

Jäteastian koon muutos huomioidaan tyhjennysmaksussa siitä lähtien, kun asunnon haltija tai jäte-

auton kuljettaja on ilmoittanut muutoksesta jäteyhtiölle. 

Jos vapaa-ajan asunnon jäteastia tyhjennetään 1–4 kertaa viikoilla 14–44, veloitetaan kausimaksu. 

Kausimaksu koskee myös rakennusta, joka väestötietojärjestelmän käyttötiedon, asiakkaan ilmoi-

tuksen tai muun tiedon perusteella on vapaa-ajan käytössä ja, jonka jäteastia tyhjennetään 1–4 

kertaa viikoilla 14–44. 

5 § Jäteastian tyhjennysmaksun veloittamatta jättäminen 

Tyhjennysmaksua ei veloiteta, jos jäteastian tyhjennys on jäänyt tekemättä jäteyhtiön tai kuljetus-

urakoitsijan virheen tai ajokelvottoman yleisen tien vuoksi. Asunnon haltijan tulee ilmoittaa jäteyh-

tiölle kahden viikon kuluessa, jos jäteastia on jäänyt tyhjentämättä. Paikkaavasta tyhjennyksestä 

veloitetaan normaali tyhjennysmaksu. 

Tyhjennysmaksua ei jätetä veloittamatta, jos jäteastia jää tyhjentämättä seuraavista syistä: 

• Astia on tyhjä. 

• Jäteastia on liian painava tai rikki. 

• Jäteastia ei löydy asiakkaan antamien sijaintitietojen perusteella. 

• Jäteastialle johtava tie, jonka kunnossapito kuuluu kiinteistölle, on kulkukelvoton tai muuten 

niin huonokuntoinen, ettei sitä ole turvallista ajaa jäteautolla. 

• Jäteastian tyhjentäminen tai keräyspaikalle ajaminen vaarantaa työturvallisuutta. 

• Jäteastia sisältää merkittävän määrän muuta jätettä kuin mille se on tarkoitettu. 

• Jäteastia tai keräyspaikka on jätehuoltomääräysten vastainen. 

• Tiellä tai jätteiden keräyspaikalla on kulkuesteitä tai irrallaan olevia eläimiä. 

• Jäteastiaa ei jäätymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi saada tyhjennettyä. 
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6 § Jäteastioiden tyhjentämisen lisätyömaksut 

Siirtomaksu veloitetaan, kun jäteautonkuljettaja joutuu siirtämään jäteastiaa yli 10 metriä. Siirto-

maksun määrä perustuu siirtomatkan pituuteen.  

Peruutusmaksu veloitetaan, kun jäteautolla ei ole tilaa kääntyä, vaan se joutuu peruuttamaan yli 

40 metriä. Peruutusmaksun määrä perustuu peruutusmatkan pituuteen. 

Lisäjätemaksu veloitetaan jätteen pois viennistä, jos asiakas jättää ylimääräistä jätettä jäteastian 

viereen tai, jos jäteastia on ylitäysi siten, että astian kantta ei voida sulkea. Lisäjätemaksu on tila-

vuusperusteinen. Lisäjätemaksua ei veloiteta, jos jätettä on jouduttu jättämään astian ulkopuolelle, 

koska jäteastia on jäänyt tyhjentämättä jäteyhtiön tai kuljetusurakoitsijan virheen vuoksi. 

Maksu reitiltä poikkeamisesta veloitetaan 

• jos jäteauto joutuu asiakkaan tilaaman ylimääräisen tyhjennyksen takia poikkeamaan enem-

män kuin kolme kilometriä suunnitellulta reitiltä  

tai 

• jos asiakas liittyy vapaaehtoisesti kierrätyskelpoisen jätteen tai biojätteen erilliskeräykseen ja 

keräyksen järjestämiseksi jäteauto joutuu poikkeamaan enemmän kuin kolme kilometriä 

suunnitellulta reitiltä. 

Maksu veloitetaan jokaiselta alkavalta 500 metriltä. 

Pesumaksu veloitetaan, jos jäteastialle tilataan erillinen sisäpesu. 

Avainlisämaksu veloitetaan, jos jäteastian tyhjentäminen edellyttää lukittujen puomien, porttien 

tai ovien aukaisemista tai jos pääsy jäteastialle on mahdollista vain tiettyinä kellonaikoina. Avainli-

sämaksua ei veloiteta, jos käytössä on jätehuollon yleisavain. 

Maksu jätehuoltomääräysten vastaisesta jäteastiasta tai keräyspaikasta voidaan veloit-

taa, jos jäteastia tai keräyspaikka on jätehuoltomääräysten vastainen ja aiheuttaa lisätyötä. 

7 § Jäteastian vuokra ja toimitusmaksu 

Jäteyhtiö voi vuokrata asiakkailleen jäteastioita. Vuokraan sisältyy astian kunnossapito ja vaihto uu-

teen, jos astia rikkoutuu normaalissa käytössä. Astian lyhin vuokra-aika on 12 kuukautta, jonka jäl-

keen vuokra-astian irtisanomisaika on yksi kuukausi. 

Vuokratun jäteastian poishausta voidaan veloittaa jäteastian toimitusmaksu, jos jäteastian vuokra-

aika on alle 12 kuukautta. Maksu voidaan myös veloittaa, jos jäteastia vaihdetaan asiakkaan pyyn-

nöstä tai astia on rikkoutunut muusta kuin jäteyhtiön toiminnasta. Toimitusmaksua ei veloiteta, jos 

jäteastian vaihdon syynä on astiakoon sovittaminen yhteen syntyvän jätemäärän kanssa olosuhtei-

den muutosten vuoksi. Jos jäteastian rikkoutuminen on toistuvaa tai tahallista, voidaan veloittaa 

myös jäteastian hankintakustannukset. 

Jäteastian toimitusmaksulla katetaan kustannukset, jotka muodostuvat jäteastian kuljettamisesta 

asiakkaan osoitteesta astiavarastoon. 
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8 § Korttelikeräysmaksu 

Korttelikohtaiseen jätteen keräysjärjestelmään kuuluvalta asunnon haltijalta veloitetaan korttelike-

räysmaksu. Korttelikeräysmaksu määrätään asuntokohtaisesti. Maksu oikeuttaa tuomaan korttelike-

räyspisteelle kotitaloudessa päivittäin syntyvää sekajätettä ja kierrätyskelpoista jätettä. Maksun pe-

ruste on asunnon rakennusluvassa määritelty käyttötarkoitus. 

Jos rakennuksen käyttötarkoitus on muu kuin asuinrakennus, mutta se on asuinkäytössä, maksun 

peruste on rakennuksen todellinen käyttö ja perustuu väestötietojärjestelmässä ilmoitettuun käyttö-

tietoon, asiakkaan ilmoitukseen tai muuhun vastaavaan tietoon. 

Maksuvelvollinen on se, joka hallinnoi asuntoa kuukauden ensimmäisenä päivänä.  

Korttelikeräysmaksu on kuukausimaksu. 

Korttelikeräysmaksulla katetaan kustannukset korttelikeräyspisteiden ylläpidosta ja niiden jäteastioi-

den tyhjennyksestä sekä kerätyn jätteen kuljetuksesta käsittelyyn ja käsittelystä jäteveroineen. 

9 § Sekajätepistemaksu 

Sekajätepistepalveluun kuuluvalta asunnon haltijalta veloitetaan sekajätepistemaksu. Sekajätepiste-

maksu määrätään asuntokohtaisesti. Maksu oikeuttaa tuomaan sekajätepisteelle kotitaloudessa päi-

vittäin syntyvää sekajätettä. Maksun peruste on asunnon rakennusluvassa määritelty käyttötarkoi-

tus. 

Jos rakennuksen käyttötarkoitus on muu kuin asuinrakennus tai vapaa-ajan rakennus, mutta se on 

asuin- tai vapaa-ajan käytössä, maksun peruste on rakennuksen todellinen käyttö ja perustuu väes-

tötietojärjestelmässä ilmoitettuun käyttötietoon, asiakkaan ilmoitukseen tai muuhun vastaavaan tie-

toon. 

Jos rakennuksen käyttötarkoitus on vapaa-ajan rakennus, mutta se on vakituisessa asuinkäytössä, 

maksun peruste on rakennuksen todellinen käyttö ja perustuu väestötietojärjestelmässä ilmoitettuun 

käyttötietoon, asiakkaan ilmoitukseen tai muuhun vastaavaan tietoon.  

Maksuvelvollinen on se, joka hallinnoi asuntoa kuukauden ensimmäisenä päivänä.  

Sekajätepistemaksu on kuukausimaksu ja maksuluokat ovat: 

1) vakituinen asunto 

2) vapaa-ajan asunto 

Sekajätepistemaksulla katetaan kustannukset sekajätepisteiden ylläpidosta ja niiden jäteastioiden 

tyhjennyksestä sekä kerätyn jätteen kuljetuksesta käsittelyyn ja käsittelystä jäteveroineen. 

10 § Vastaanottomaksu ja muut maksut 

Käsittelymaksu veloitetaan jäteasemille ja -keskuksiin tuoduista jätteistä jätelajin mukaan. Maksun 

perusteet ovat jätelaji ja jätteen tilavuus tai paino. Maksulla katetaan käsittelystä aiheutuvat kustan-

nukset, kuten jätteiden edelleen kuljetus ja käsittely jäteveroineen. 

Vastaanottomaksu veloitetaan asiakkaalta, jos jäteasemalla tai jätekeskuksessa vastaanotettava 

jäte punnitaan tai jäte on peräisin kiinteistöltä, joka ei maksa perusmaksua. Maksun perusteet ovat 
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vastaanottotapahtuman kirjaaminen, jätteen punnitseminen ja asiakirjojen läpikäynti. Maksulla ka-

tetaan vastaanotosta aiheutuvat kustannukset, joita ei kateta perusmaksulla. 

Koneaputyö- ja henkilöaputyömaksu veloitetaan, kun kuorman purkaminen jätekeskuksessa 

tai jäteasemalla vaatii koneellista apua tai pitkäkestoista henkilöapua. Maksun perusteena on työhön 

käytetty aika. Maksulla katetaan kone- ja henkilöstökustannukset. 

11 § Lisäpalveluiden maksut 

Maksu paperilaskusta veloitetaan paperilaskun toimittamisesta. Maksu on laskukohtainen. Mak-

sulla katetaan paperilaskujen käsittelystä aiheutuvat kustannukset. 

Noutopalvelumaksu veloitetaan, kun jäteyhtiön noutopalvelu hakee huonekalut, kodinkoneet tai 

muut jäte-esineet asiakkaan osoitteesta. Maksun perusteet ovat jäte-esineiden koko ja/tai luku-

määrä. Maksulla katetaan noutopalvelusta aiheutuvat kustannukset, kuten jäte-esineiden nouto, 

kuljetus ja jätteenkäsittely jäteveroineen. 

Lajittelulavamaksu veloitetaan lajittelulavan vuokraamisesta. Maksun perusteena on vuokrata-

pahtuma ja lavan vuokra-aika. Maksulla katetaan lavan kuljetuksesta ja vuokraamisesta aiheutuvat 

kustannukset. Maksullisen jätteen käsittelymaksu veloitetaan erikseen painon mukaan. 

Raportointimaksu veloitetaan jätteen haltijan pyynnöstä laadittavasta raportoinnista. Maksun 

peruste on raportointiin käytettävä aika. Sähköisen raportointijärjestelmän käytöstä ei peritä eril-

listä maksua niiltä, jotka maksavat perusmaksua. Muilta käyttäjiltä voidaan veloittaa raportointijär-

jestelmän käytön vuosimaksu. 

Peräkärryvuokra veloitetaan peräkärryn vuokraamisesta. Maksun perusteena on vuokratapah-

tuma. Maksulla katetaan peräkärryn vuokraamisesta aiheutuvat kustannukset. 

12 § Keräys- ja käsittelypaikkojen siivous- ja lajittelumaksu 

Maksu veloitetaan, jos  

 

• jätettä jätetään jäteastioiden ulkopuolelle 

• jätettä laitetaan vääriin astioihin 

• astioihin laitettu jäte ei sovellu kerättäväksi kyseisessä keräysvälineessä 

• jäte aiheuttaa kokonsa tai muun ominaisuutensa vuoksi vahinkoa keräysvälineelle 

• sekajätepisteen käyttöoikeus ylitetään (tuodaan suuri kertaerä jätettä) 
• sekajätepistettä käyttäneellä ei ole siihen käyttöoikeutta 

• jäteyhtiön keräys- tai käsittelypaikoille tuodaan sinne kuulumatonta jätettä 

• jätekuorma puretaan väärään paikkaan jäteasemalla tai jätekeskuksessa 

• jäteasemalle tai jätekeskukseen tuotu maksullinen jäte jätetään maksamatta 

• jätettä jätetään jäteaseman tai jätekeskuksen ulkopuolelle. 
 
Siivous- ja lajittelumaksun lisäksi voidaan veloittaa jätelajikohtainen käsittelymaksu.  

 

Maksu veloitetaan ensisijaisesti keräys- tai käsittelypaikkaa väärinkäyttäneeltä jätteen tuojalta ja 

toissijaisesti jätteen syntykiinteistön haltijalta. Maksulla katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat 

muun muassa keräyspaikan siivoamisesta, keräyspaikalle jätetyn jätteen käsittelystä jäteveroineen, 

keräysvälineiden kunnostamisesta ja vaihtamisesta ja mahdollisista ylimääräisistä kuljetuksista. 
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13 § Kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun jätteiden maksut  

Kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun jätteiden maksujen perusteet ovat muun muassa 

• jätteen määrä 

• jätteen laatu 

• kuljetusmatka 

• jätteen soveltuvuus jäteyhtiön jätehuoltojärjestelmään 

• käsittelymenetelmä 

• muut tapauskohtaiset tekijät. 

Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusperusteisesti muuttaa siten, että ne kattavat aiheutu-

neet kustannukset täysimääräisesti. 

14 § Jätemaksujen laskutus 

Jätehuoltoviranomainen määrää ja panee maksuun jätemaksut. Jätemaksut maksetaan jäteyhtiölle, 

joka hoitaa laskutuksen. Jäteyhtiö vastaa jätelaskun oikaisusta tapauksessa, jossa on tapahtunut 

virhe. Virheestä tulee ilmoittaa jäteyhtiölle kahden viikon kuluessa laskun saamisesta. 

Jätemaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huoli-

matta. Jos jätemaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, erääntyneelle määrälle on suoritettava 

korkoa siten kuin korkolaissa säädetään viivästyskorosta. 

Maksukehotuksesta veloitetaan perintälain mukainen perintämaksu. Jätemaksu on ulosottokelpoinen 

ilman erillistä päätöstä tai tuomiota. 

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta muistutus kunnan jä-

tehuoltoviranomaiselle. Lasku on maksettava muutoksenhausta huolimatta. 


