TOHMAJÄRVEN KUNNAN JÄTETAKSA 2020
voimaan 1.1.2020

Ympäristölautakunta 12.11.2019 / § 118
Kunnanhallitus
18.11.2019 / § 278
Kunnanvaltuusto
16.12.2019 / § 95

1§

Jätelain 646/2011 § 78 mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta
jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen
loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §:ssä tarkoitetut
kustannukset. Kunta voi periä jätemaksua myös 93 §:n 1 momentissa kunnan vastuulle
säädetystä jäteneuvonnasta, 143 §:ssä säädetyn rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista
jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

2§

Tohmajärven kunnassa on sopimusperusteinen jätelain 646/2011 tarkoittama
jätteenkuljetusjärjestelmä.

3§

Jätteenkuljetuksessa ja käsittelyssä noudatetaan Tohmajärven kunnanvaltuuston 16.2.2009 §
39 hyväksymiä jätehuoltomääräyksiä.

4§

Jätelain 8 §:n ja 15 §:n mukaan erilaatuisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään vaan ne on
lajiteltava.

5§
SEKAJÄTE
Ympäristölautakunnan hyväksyminä jätteenkuljettajina Tohmajärven kunnan alueella toimivat
toistaiseksi Puhtaanapito Pesonen Oy ja Jätehuolto Juha Varonen Ay.

Vakituisesti asutut kiinteistöt

Kiinteistönomistajan / haltijan tulee tehdä jätteenkuljetuksesta sopimus suoraan
jätehuoltoyrittäjän kanssa.
Jätehuoltoyrittäjät laskuttavat seka- ja biojätteenkuljetuksesta sekä –käsittelystä
suoraan asiakkaita.

Mikäli kiinteistön jäteastiat ovat jätteitä noudettaessa tyhjät, eikä kiinteistön haltija ole tästä
ilmoittanut vähintään kahta viikkoa aikaisemmin, jäteyrittäjä perii käynnistä täyden
jätemaksun.
Vakituisesti asutun kiinteistön omistajalta/haltijalta, joka ei ole tehnyt sopimusta
jätehuoltoyrittäjän kanssa tai sopinut naapurikiinteistön omistajien kanssa yhteisen
keräilyastian käytöstä, peritään jätehuollon maksua:
117,79 € + 28,27 € (alv. 24 %) = 146,06 € / vuosi

Kesäasunnot

Kesäasukkaille, jotka eivät ole tehneet sopimusta suoraan jätehuoltoyrittäjän kanssa tai
sopineet yhteisten keräysvälineiden käytöstä naapurikiinteistöjen omistajien kanssa, on
järjestetty ympäristölautakunnan päättämät neljä lukollista yhteiskeräysastiaa, joiden sijainti
ilmenee karttaliitteestä.

Kesäasukkaiden sekajätteen yhteiskeräysastioiden käyttömaksu on:
23,48 € + 5,63 € (alv. 24 %) = 29,11 € / vuosi

Maksu peritään myös niiltä vapaa-ajan asunnon omistajilta, jotka eivät ole liittyneet yhteisten
jäteastioiden käyttäjiksi.
6§
HYÖTY- JA VAARALLISET JÄTTEET

Hyötyjätteet

Tohmajärvelle eri puolille kuntaa on rakennettu ympäristölautakunnan päättämä määrä
ekopisteitä, joihin voi toimittaa seuraavat hyötyjätteet: lasi, paperi, pahvi, metalli.
Ekopisteiden sijainti ilmenee karttaliitteestä.

Vaaralliset jätteet

Vaarallisten jätteiden keräyspiste sijaitsee SER-pisteen yhteydessä, osoite: Voimatie 1.
Jätepisteeseen voi toimittaa kotitalouksista pieniä määriä Tohmajärven kunnan
yleisissä jätehuoltomääräyksissä määriteltyjä vaarallisia jätteitä.

Hyöty- ja vaarallisten jätteiden jätemaksu

Hyöty- ja vaarallisten jätteiden jätemaksu lähetetään sille kiinteistönomistajalle, jonka nimissä
kiinteistö on vuoden alussa eli 1.1.
- vakituisesti asutut omakotitalot 25,10 € + 6,02 € (alv. 24 %) = 31,12 € / v
- vapaa-ajan asunnot 19,18 € + 4,60 € (alv. 24 %) = 23,78 € / v

Vaarallisten jätteiden jätemaksu
- kerros- ja rivitaloasunnot 20,72 € + 4,97 € (alv. 24 %) = 25,69 € / v

Laskutus

Jätemaksut laskutamme kuluvan vuoden aikana.

Tämä taksa korvaa Tohmajärven kunnanvaltuuston 26.11.2018 § 65 hyväksymän taksan.

