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JÄTETAKSA  
 
JOHDANTO 
Botniarosk Oy Ab:n omistajakuntien Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan 
Jurvan alueen osalta, Närpiön ja Teuvan alueella toimii yhteinen jätelautakunta. Lautakunnan isäntäkunta 
on Teuva. Jätelautakunta on alueen kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen ja huolehtii jätelaissa 
kunnalle kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä. Jätelautakunta päättää taksasta jätelain 78 ja 79 §:ien 
mukaisesti.  
 
I YLEISTÄ 
1 § 
Oy Botniarosk Ab (Botniarosk) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat 
jätehuollon palvelutehtävät jätelain 43 §:n mukaisesti.  
 Ekopiste- ja hyötykäyttöasemaverkostojen perustaminen ja ylläpito 
 Kuntien vastuulla olevien jätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanotto-, hyödyntämis- ja 

loppusijoitustoimintojen suunnittelu, toteutus ja ylläpito 
 Yhdyskuntajätehuollon suunnittelu ja asiakasrekisterin ylläpito 
 Jäteneuvonta, tiedotus ja valistus 
 Jätehuollon hoitamisesta aiheutuvien maksujen laskuttaminen 

 
Jätetaksan maksut sisältävät kaikki jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen kustannukset 
kuten tiedotuksen ja neuvonnan, hallinnon, jätteiden käsittelyn, kaatopaikan maisemoinnin ja jälkihoidon 
sekä jätehuollon kehittämisen ja tarvittavat investoinnit sekä kaikki jätelautakunnan kustannukset.  
 
2 § 
Edellä 1 §:ssä tarkoitettuja jätemaksuja on velvollinen maksamaan jätelain 80 §:n mukaan sellainen 
kiinteistönhaltija tai muu jätteen haltija, jonka jätehuoltopalvelun Botniarosk järjestää kunnan lukuun. 
Botniarosk laskuttaa asiakkaita tämän taksan mukaisesti ja maksut maksetaan Botniaroskille. 
 
3 § 
Tässä taksassa tarkoitetaan: 
Hyötyjätteellä sitä osaa jätteestä, joka jätelainsäädännön tai kunnan jätehuoltomääräysten nojalla 
kerätään erikseen kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten.  
Poltettavalla jätteellä syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle muiden hyötyjätteiden, 
vaarallisten jätteiden ja muiden poltettavaan jätteeseen kuulumattomien materiaalien lajittelun jälkeen. 
Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa 
syntyvää jätettä, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää 
jätettä, lukuun ottamatta sako- ja umpikaivolietettä. 
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. Jätehuoltopalvelu kuuluu kunnan 
toissijaiselle vastuulle, jos: 

- muuta palvelua ei ole tarjolla tai 
- muuta palvelua on tarjolla, mutta se on kaukana (kohtuuttoman korkea kuljetushinta) tai 
- muuta palvelua on tarjolla, mutta kilpailua ei ole riittävästi (kohtuuttoman korkea hinta)  

 
II KIINTEISTÖITTÄINEN POLTETTAVAN JÄTTEEN KULJETUS 
4 § 
Botniaroskin toiminta-alueella on käytössä jätelain 37 §:n mukainen kiinteistön haltijan järjestämä 
jätteenkuljetus. 
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Jätteen haltija sopii suoraan kuljetusliikkeen kanssa poltettavan jätteen tyhjennyksestä ja kuljetuksesta 
paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen.  
 
5 § 
Jätteen haltijan (kiinteistön) on liityttävä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, jos kiinteistön 
jätehuollon järjestäminen jätelain 32-33 §:ien mukaan kuuluu kunnan ensisijaiselle tai toissijaiselle 
vastuulle. 
Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liitytään ensisijaisesti omalla kiinteistökohtaisella keräysastialla. 
Vaihtoehtoisesti kiinteistöt voivat liittyä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen sopimalla kiinteistöjen 
yhteisastian käytöstä (kimppa-astia) jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
Vapaa-ajanasunnot liittyvät kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ensisijaisesti omalla kiinteistökohtaisella 
keräysastialla. Vaihtoehtoisesti vapaa-ajan kiinteistöt voivat liittyä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 
muulla jätehuoltomääräyksissä kuvatulla tavalla. 
 
6 § 
Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan kiinteistön poltettavan jätteen astiakohtainen 
käsittelymaksu määrätään kiinteistön keräilyvälineiden tyypin ja koon mukaan. Erikseen punnittavissa 
säiliöissä käsittelymaksuosuus määräytyy jätteen punnituksen perusteella. Jätteen käsittelymaksu peritään 
kaikista jäteastioista. Jos astiaryhmässä kaikki astiat ovat tyhjiä, peritään jätteen käsittelymaksu 
ensimmäisestä astiasta. Jäteastian viereen jätetystä lisäjätteestä laskutetaan taksan mukaisesti. 
Kuljetusliike laskuttaa käsittelymaksun jäteyhtiön puolesta tämän taksan mukaisesti.  
 
Tyhjennys/kuljetusmaksusta ei määrätä tässä taksassa. 
 
III JÄTEMAKSUT JA NIIDEN PERUSTEET  
7 §  
Jätekeskuksessa vastaanotettavien jätteiden laskutusperuste on jätteen laji ja paino. 
Hyötykäyttöasemilla vastaanotettavien jätteiden laskutusperuste on jätteen laji ja tilavuus ja muiden kuin 
kotitalouksien toimittamien vaarallisten jätteiden osalta vaarallisen jätteen laji ja paino. 
 
IV EKOMAKSU 
8 § 
Jätelain 78 ja 79 §:ien mukainen ekomaksu on jätetaksan kiinteä osa, jolla katetaan kotitalouksien hyöty- ja 
vaarallisten jätteiden vastaanoton järjestämisestä, käsittelystä, tiedotuksesta ja neuvonnasta aiheutuvat 
kustannukset sekä kaikki jätelautakunnan kustannukset. 
Toimialueella vakituisessa asuinkäytössä olevan asuinhuoneiston sekä vapaa-ajan asunnon tai muun siihen 
verrattavan kiinteistön haltija/omistaja maksaa ekomaksun.  
Ekomaksu suoritetaan osakaskuntien lukuun toimivalle Botniaroskille. 
Kotitalouksien ekomaksu laskutetaan kerran vuodessa Botniaroskin päättämänä ajankohtana. Maksun 
perusteena on useamman asunnon kiinteistöissä (asuntoja 3 tai enemmän) asuntojen lukumäärä ja muissa 
asunnoissa asukkaiden lukumäärä 1.1. tilanteen mukaan. Kaikista vapaa-ajan asunnoista maksetaan 
ekomaksu. 
Useamman asunnon kiinteistöissä lasku lähetetään yhtiölle/isännöitsijälle, muutoin suoraan asukkaalle. 
Vapaa-ajan asuntojen osalta lasku lähetetään omistajalle. 
 
V KUNNAN TOISSIJAINEN VASTUU JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ 
9 § 
Jätelain 33 §:n mukaiseen kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluva jätehuoltopalvelu määräytyy tämän 
taksan mukaisesti. Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan on katettava vähintään kaikki palvelun 
tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusperusteisesti joko 
alentaa tai korottaa 25 %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm: 
- jäte-erän määrä 
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- jätteen laatu 
- jäte-erän soveltuvuus kunnan jäteyhtiön järjestelmään 
- muut tapauskohtaiset tekijät 
Silloin, kun palvelutarve on jatkuvaa, yhtiö tekee jätteen haltijan kanssa kirjallisen sopimuksen enintään 
kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. 
 
VI JÄTEMAKSULASKUTUS 
10 § 
Jätelain 81 §:n mukaan jätemaksun määrää ja panee maksuun jätelautakunta Botniaroskin valmistelusta ja 
tarkoituksenmukaiseksi katsominaan laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset.  
Jätemaksu suoritetaan Botniaroskille. 
Jätelain 83 §:n mukaan jätemaksu on suoritettava jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä 
uudessa jätelaskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta 
määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa siten 
kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. 
Botniarosk lähettää yhden muistutuslaskun. Muistutuslaskusta peritään perintälain 10 §:n mukainen 
perintämaksu (Laki saatavien perinnästä 22.4.1999/513 ja muutos 28/2005). 
Jätemaksulasku on ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen. Muistutuskirjeen jälkeen maksamaton 
lasku siirretään ulosottoon.  
Hyötykäyttöasemilla asiakas maksaa käteisellä. Asiakkaan pyynnöstä lasku voidaan siirtää laskutettavaksi, 
jolloin alle 40 € (alv 0%) laskuihin lisätään laskutuslisä. 
 
Jätemaksulaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset on toimitettava jätelain 82 §:n mukaisesti kunnan 
jätehuoltoviranomaiselle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta.  
 
VII MAHDOLLISET TAKSAMUUTOKSET 
11 § 
Tätä taksaa voidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä. Arvonlisäveron, jäteveron ja muun vastaavan 
maksun osalta tapahtuvien muutosten vaikutus maksuihin huomioidaan voimaantulopäivästä lukien ilman 
kunnan erillistä päätöstä.  
 
12 § 
Jätelain 81 §:n mukaan jätelautakunnan päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa, erityisestä syystä 
kiinteistön jätemaksua kohtuullistaa, korottaa tai poistaa. 
 
VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 
13 § 
Maksut 1.1.2017 alkaen. 
Jätetaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu.  
Arvonlisäveron sisältävä maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty arvo. 
 

1. Ekomaksut 
      1a. Vapaa-ajan asuntojen avainastiat 

2. Poltettavan jätteen astiakohtaiset käsittelymaksut 
3. Vastaanottomaksut jätekeskuksessa 
4. Vastaanottomaksut hyötykäyttöasemilla 

a. Kotitaloudet 
b. Muut  


