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Dnr JSTAD/1031/2021

JÄTETAKSAEHDOTUS VUODELLE 2022 POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN 
TOIMIALUEELLE

Pohjanmaan jätelautakunta 4.11.2021 § 13

Pohjanmaan jätelautakunta vahvistaa kunnallisen jätetaksan jätelain 81 §:n
nojalla (646/2011), perustuen Ab Ekorosk Oy:n hallituksen ehdotukseen. 
Vuoden 2021 jätetaksaehdotus esitetään kokonaisuudessaan liitteenä 13 
A. Ab Ekorosk Oy:n hallituksen muutosehdotus perusteluineen 
jätelautakunnalle liitteinä 13 B.

Ab Ekorosk Oy:n hallitus ehdottaa seuraavia muutoksia jätetaksaan:
6 § Kiinteät jätemaksut (alv 0 %)
Asuinkiinteistö, jossa on yksi huoneisto sekä 1 - 2 asukasta: 
3,83 € ->5,75 €/kk
Asuinkiinteistö, jossa on yksi huoneisto sekä 3 tai useampia asukasta: 
5,51 €/kk -> 8,27 €/kk
Asuinkiinteistöltä, jossa on vähintään viisi huoneistoa: 
3,59 €/kk/huoneisto -> 5,39 €/kk/huoneisto
9 § Lietekaivolietteen käsittelymaksut (alv 0 %)
Sakokaivoliete: 16,69 €/m3 -> 17,53 €/m3

Umpikaivoliete:  4,45 €/m3 -> 4,68 €/m3

10 § Julkisoikeudelliset jätemaksut elinkeinotoiminnassa ja 
julkisyhteisöissä syntyneille jätteille 
(alv 0 %)
Energiajäte I-laatu   95 €/t -> 80 €/t
Energiajäte III-laatu 160 €/t -> 140 €/t
Maatalousmuovi   95 €/t -> 80 €/t

Ekoroskin hallitus perustelee ehdotettuja korotuksia kotitalouksien 
kiinteisiin jätemaksuihin yleiseen kustannustason nousuun, vastaanotetun 
jätteen jatkokäsittelyn korkeat kustannukset sekä hyötykäyttöasemilla 
kotitalouksilta vastaanotetun jätemäärän suuruus.
Ehdotetut korotukset lietekaivolietteiden käsittelymaksuihin ovat 
Ekoroskin, Pohjanmaan Biokaasun sekä sakokaivolietettä 
vastaanottavienkunnallisten jätevesipuhdistamojen yhteiset. Ehdotetut 
korotukset perustuvat lietteen mädätykseen kustannusnousuun.
Ehdotetut pienemmät maksut elinkeinotoiminnassa ja julkisyhteisöissä 
syntyneille energiajätteelle ja maatalousmuoville perustuvat nykyisten 
maksujen kohtuullistamiseen.
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Ehdotus
Pohjanmaan jätelautakunta päättä asettaa taksaehdotuksen julkisesti 
nähtäväksi kuntien tietoverkoissa 10.11.2021- 1.12.2021 väliseksi ajaksi, 
mahdollisten kirjallisten mielipiteiden ja lausuntoja varten asian tiimoilta. 
Vaikuttamismahdollisuuden varaamisesta tiedotetaan myös Pohjanmaan 
jätelautakunnan verkkosivustolla.
Jäsenkunnille ja jäsenkuntien ympäristönsuojeluviranomaisille toimitetaan 
erilliset lausuntopyynnöt. Lausunnot tulee jättää jätelautakunnalle 
viimeistään 1.12.2021.
Asia voidaan ratkaista vaikka mielipiteitä tai lausuntoja ei jätetä.

Päätös
Pohjanmaan jätelautakunta, päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta, välittömästi kokouksessa.

Erik Nyberg Marina J Björk
puheenjohtaja sihteeri

Annika Hautala Reino Korpela
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

_____

Pohjanmaan jätelautakunta 16.12.2021 § 17

Jätetaksaehdotus vuodelle 2022:
Liite 17 A

Ekorosk Oy:n hallituksen muutosehdotus perusteluineen jätelautakunnalle:
Liite 17 B

Pohjanmaan jätelautakunta päätti 4.11.2021, 13 §, että taksaehdotus 
asetetaan julkisesti nähtäväksi kuntien tietoverkoissa 10.11.2021- 
1.12.2021 välisenä aikana, mahdollisten kirjallisten mielipiteiden ja 
lausuntoja varten asian tiimoilta. Vaikuttamismahdollisuuden varaamisesta
tiedotetaan myös Pohjanmaan jätelautakunnan verkkosivustolla.
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Jäsenkunnille ja jäsenkuntien ympäristönsuojeluviranomaisille on 
toimitettu erilliset lausuntopyynnöt. Annettu määräaika kuntien 
lausunnoille oli 1.12.2021 mennessä.

Vastaanotetut mielipiteet ja lausunnot taksaehdotuksesta:
- Luodon kunta, kunnanhallitus
- Pedersören kunta, lupalautakunta
- Kokkolan kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta

Luodon kunnanhallituksen ja Pedersören lupalautakunnan lausunnoissa 
tuettiin Ekoroskin hallituksen ehdotuksen perusteluja kiinteiden 
jätemaksujen korottamiseksi. Kokkolan kaupungin rakennus- ja 
ympäristölautakunnan lausunnossa peräänkuulutetaan vahvoja perusteita 
ehdotukseen korottaa kiinteistä jätemaksuja.
Kruunupyyn kunnan hallitukselle ja tekniselle lautakunnalle oli myönnetty 
lisäaikaa lausunnon antamiseen. Kruunupyyn kunnan lausunnoissa 
kunnanhallitus sekä tekninen lautakunta tukevat ehdotetut muutokset 
jätetaksaan.

Ehdotus
Esittelijä:
Pohjanmaan jätelautakunta hyväksyy ehdotuksen kunnalliseksi jätetaksaksi
vuodelle 2022. Uusi jätetaksa tulee voimaan 1.1.2022.

Päätös
Pohjanmaan jätelautakunta:
Pohjanmaan jätelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Erik Nyberg Marina J Björk
puheenjohtaja sihteeri

Hans Sandström Ulpu Keränen
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
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JÄTEMAKSUTAKSA 2022    
 
EHDOTUS: Pohjanmaan jätelautakunta 4.11.2021, 13 § 

 

1 § Jätetaksan perusteet 
 
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla 
katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki 
kunnallisesta jätehuollon toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset (esim. jätteiden vastaanotto ja 
käsittely, jätteiden loppusijoittaminen ja jäteneuvonta). Jätemaksujen tulee kattaa myös 
kunnallisen jätehuoltoviranomaisen tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. 
 
Jätemaksujen perusteet säädetään jätelaissa. Pohjanmaan jätelautakunta määrää toimialueen 
kunnalliset jätemaksut jätetaksassa jätelain 81 § mukaisesti. Jätemaksun on vastattava kunnan 
tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan jätteen määrän ja haitallisuuden 
vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. 
 

2 §  Soveltamisalueet 
 
Tämä jätemaksutaksa on voimassa Pohjanmaan jätelautakunnan jäsenkunnissa. Jäsenkunnat ovat 
seuraavat: Kauhavan, Kokkolan, Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn kaupungit sekä Evijärven, 
Kaustisen, Kruunupyyn, Luodon, Pedersören ja Vetelin kunnat. Jäsenkunnat ovat myös kunnallisen 
jätehuoltoyhtiö Ab Ekorosk Oy:n osakaskuntia. 
 
Tässä taksassa olevat jätemaksut sovelletaan jätelain 32 § mukaisesti kunnan jätehuollon 
järjestämisvastuuseen kuuluvaan jätteeseen sekä jätelain 33 §:n mukaisesti kunnan toissijaisen 
vastuun alla kuluvaan jätteeseen (10 §). 
 

3 § Jätemaksujen maksuunpano 
 
Jätemaksut määrätään ja pannaan maksuun Pohjanmaan jätelautakunnan hyväksymän 
maksuunpanoluettelon mukaisesti. Jätemaksut suoritetaan Ab Ekorosk Oy:lle joka hoitaa 
jätemaksulaskutuksen Pohjanmaan jätelautakunnan lukuun. 
 

4 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus 
 
Kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai 
muu jätteenhaltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.  
 
Jätelautakunta voi jätelain 81 §:n mukaisesti kohtuullistaa jätemaksua, mikäli jätetaksan mukaista 
maksua on pidettävä kohtuuttoman suurena. 
 
Maksuvelvollisella on oikeus tehdä jätemaksusta jätelain 82 §:n mukaisesti muistutus 14 päivän 
kuluessa 
laskun saamisesta jätelautakunnalle. Lasku on lain 83 §:n mukaisesti maksettava muutoksenhausta 
huolimatta. 
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Jos maksua muutoksenhaun johdosta alennetaan, palautetaan liikaa maksettu määrä. 
 

5 § Jätemaksujen muodostuminen 
 
Jätemaksu muodostuu kahdesta osasta: 

1. Osa, joka perustuu henkilöiden lukumäärään tai huoneistojen määrään (ns. jätemaksun 
kiinteä osa). 

2. Osa, joka perustuu jätteen määrään (ns. jätemaksun muuttuva osa). 
 
Henkilöjen tai asuinhuoneistojen lukumäärään perustuvilla maksuilla katetaan alueellisten 
keräyspisteiden hyödynnettävän jätteen keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn kustannukset. 
Maksulla katetaan myös muita jätelain 78 §:ssä mainittuja kustannuksia. 
 
Jätteen määrään perustuvilla maksuilla katetaan asuinkiinteistöjen tai erikseen lajiteltavaksi ja 
käsiteltäväksi kerättyjen jätetyyppien käsittelykustannukset. 
 
Kustannuksia, jotka syntyvät jätehuollon järjestämisestä, voi sisältyä molempiin maksuihin. 
 

6 § Kiinteät jätemaksut 
 
Kiinteät jätemaksut perustuvat henkilöiden, huoneistojen tai kiinteistöjen lukumäärään. Kiinteät 
jätemaksut peritään seuraavasti: 

 
1. Asuinkiinteistö, jossa on yksi huoneisto sekä 1 - 2 asukasta: 

  5,75 €/kk 
 
2. Asuinkiinteistö, jossa on yksi huoneisto sekä 3 tai useampia asukkaita: 

  8,27 €/kk 
 
 
3. Asuinkiinteistöltä, jossa on 2 – 4 huoneistoa, peritään jokaisesta huoneistosta kohtien 1 ja 2 

mukaiset maksut. 
 
4. Asuinkiinteistöltä, jossa on vähintään viisi huoneistoa peritään jokaisesta huoneistosta: 

  5,39 €/kk  
 
5. Vapaa-ajan asunto, joka on sopimuksen mukaan liittynyt jätteenkuljetukseen ja jonka 

jätteen haltija maksaa kiinteän jätemaksun vakinaisesta asunnostaan Ekorosk-alueella 
voimassa olevan taksan mukaisesti: 

  0 €/v 
 
6. Vapaa-ajan asunto, joka on sopimuksen mukaan liittynyt jätteenkuljetukseen ja jonka 

jätteen haltija ei maksa vakinaisesta asunnostaan Ekorosk-alueella voimassa olevaa 
kiinteää jätemaksua: 

  15,48 €/v 
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Asuinkiinteistöjen asukkaiden lukumäärän perusteena käytetään Väestörekisterikeskuksen tiedot. 
Kiinteistönhaltija on velvollinen ilmoittamaan Ab Ekorosk Oy:lle mahdollisista virheellisyyksistä tai 
olosuhteiden muutoksista. 
 

7 § Kotitalousjätteen käsittelymaksut 
 
Jätteen haltijalta peritään jätteen määrään tai jäteastian tyhjennyskertaan perustuvaa jätemaksua 
seuraavasti: 
 

1. Omakotitalot ja paritalot joilla erilliset tai monilokero jäteastiat lajitellulle bio- ja 
energiajätteelle: 

Biojäte 0,30 €/tyhjennys 
Energiajäte 4,98 €/m3 

 
2. Taloyhtiöt joilla erilliset tai monilokero jäteastiat lajitellulle bio- ja energiajätteelle 

keräysvälineen tilavuuden mukaan: 
   4,98 €/m3 

 
Yksittäistapauksessa, jossa jätteen tuottaja ei kehotuksesta huolimatta eikä kuulemisen jälkeen 
lajittele jätteitään jätehuoltomääräysten mukaisesti, voidaan 7 §:n mukainen maksu korottaa 
Pohjanmaan jätelautakunnan erillisellä päätöksellä tasolle, joka vastaa lajittelemattoman 
jätteen erilliskeräyksen kustannuksia. Korotettu maksu peritään niin kauan kuin erilliskeräys 
tapahtuu jätteiden lajittelemattomuuden takia, kuitenkin vähintään kolmelta kuukaudelta 
erilliskeräyksen aloittamisesta. 
 

8 § Vapaa-ajan asutuksen käsittelymaksut 
 

Vapaa-ajan asunto, joka on liittynyt kunnan järjestämään ja Ekoroskin toimeenpanemaan 
jätteenkuljetukseen touko-syyskuun ajalta vahvistetun palvelutason mukaisesti: 

 Palvelutaso 1  24,11 €/v 
 Palvelutaso 2  20,08 €/v 
 Palvelutaso 3  16,05 €/v 
 

Vapaa-ajan asunto, joka on liittynyt kunnan järjestämään ja Ekoroskin toimeenpanemaan 
jätteenkuljetukseen koko kalenterivuoden aikana vahvistetun palvelutason mukaisesti. 

 Palvelutaso 1  57,86 €/v 
 Palvelutaso 2  48,19 €/v 
 Palvelutaso 3  38,52 €/v 
 
 

Palvelutaso 1: Aluekeräysastiat sijaitsevat vapaa-ajan asunnon lähialueella ja ovat sijoitettuna 
vapaa-ajan asunnolle johtavan yksityisen tien varrelle tai pienvenesatamassa, jossa jätteenhaltijan 
venepaikka sijaitsee. 
 
Palvelutaso 2: Aluekeräysastiat sijaitsevat vapaa-ajan asunnolle johtavan pääasiallisen reitin 
varrella, mutta eivät sijaitse vapaa-ajan asunnon lähialueella, vapaa-ajan asunnolle johtavan 
yksityisen tien varrella tai pienvenesatamassa, jossa jätteenhaltijan venepaikka sijaitsee. 
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Palvelutaso 3: Aluekeräysastiat eivät sijaitse vapaa-ajan asunnon lähialueella, vapaa-ajan asunnolle 
johtavan pääasiallisen reitin varrella tai pienvenesatamassa, jossa jätteenhaltijan venepaikka 
sijaitsee. 
 
Vapaa-ajan asunto voidaan poistaa maksuluettelosta, jos vapaa-ajan asunnon haltija esittää 
Pohjanmaan jätelautakunnalle viranomaislausunnon vapaa-ajan asunnon käyttökelvottomuudesta 
ja vapaa-ajankiinteistöllä ei ole toista rakennusta jota käytetään vapaa-ajan asuntona. 
 

9 § Lietekaivolietteen käsittelymaksut 
 

1. Sakokaivoliete: 
 

17,53 €/m3 
 
2. Umpikaivoliete: 
 

4,68 €/m3 

 

 

 
 

10 §  Julkisoikeudelliset jätemaksut elinkeinotoiminnassa ja julkisyhteisöissä 
syntyneille jätteille 

 
1. Kaatopaikkajäte, kunnallinen  180,00 €/t 
2. Kaatopaikkajäte, rakennus  180,00 €/t 
3. Kaatopaikkajäte,teollisuus  180,00 €/t 
4. Kaatopaikkajäte   33,00 €/m3 
5. Lasikuitu   180,00 €/t 
6. Lajittelematon jäte   225,00 €/t 
7. Tuhka   180,00 €/t 
8. Biojäte I-laatu   115,00 €/t 
9. Biojäte II-laatu   155,00 €/t 
10. Energiajäte I-laatu   80,00 €/t 
11. Energiajäte I-laatu   26,00 €/m3 
12. Energiajäte II-laatu   120,00 €/t 
13. Energiajäte III-laatu  140,00 €/t 
14. Maatalousmuovi   80,00 €/t 
15. Asbesti   195,00 €/t 
16. Riskijäte   195,00 €/t 
17. Riskijäte   36,00 €/ m3 
18. Kansainvälisen liikenteen jäte  195,00 €/t 
19. Kipsi    120,00 €/t 
20. Kipsi    40,00 €/ m3 
21. Ylijäämämaa-aines sis. kantoja tms. 63,00 €/t 
22. Ylijäämämaa-aines ilman kantoja tms. 3,00 €/t 
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23. Betoni < 1x1x1 m   20,00 €/t 
24. Betoni > 1x1x1 m tai elementti  25,00 €/t 
25. Tiili    20,00 €/t 
26. Asfaltti   25,00 €/t 
27. Saastunut maa-aines  69,00 €/t 
28. Lievästi saastunut maa-aines  42,50 €/t 
29. Risut ja lehdet   15,00 €/t 
30. Kannot   35,00 €/t 
31. Kierrätyspuu   10,00 €/t 
32. Purkupuu   35,00 €/t 
33. Kyllästetty puu   300,00 €/t 
34. Kyllästetty puu   77,00 €/ m3 
35. Lasi, tasolasi   180,00 €/t 
36. Lasi    33,00 €/ m3 
37. Öljyinen maa-aines 0,01-0,19 %  42,50 €/t 
38. Öljyinen maa-aines 0,2-1,99 %  54,00 €/t 
39. Öljyinen maa-aines > 2 %  84,00 €/t 
40. Öljyinen liete   115,00 €/t 
41. Erotuskaivoliete   50,00 €/t 
42. Hiekanerotuskaivon vesi  25,00 €/t 
43. Öljyinen vesi   115,00 €/t 
44. Öljyinen jäte (kiinteä)  0,61 €/kg 
45. Jäähdytin- ja jarrunesteet  0,65 €/kg 
46. Liuottimet (halogenoimattomat)  0,62 €/kg 
47. Maali-, liima-, värimassajäte  1,21 €/kg 
48. Lääkejäte   2,04 €/kg 
49. Elohopeapitoinen jäte  28,72 €/kg 
50. Loisteputket   0,00 €/kg 
51. Riskijäte   2,11 €/kg 
52. Torjunta-aineet   2,17 €/kg 
53. Hapot   0,90 €/kg 
54. Emäksinen jäte   1,99 €/kg 
55. Paristot   2,87 €/kg 
56. Akut    0,11 €/kg 
57. Polttoöljy   0,38 €/kg 
58. Valokuvauskemikaalit  0,48 €/kg 
59. Pesu- ja puhdistusaineet  1,26 €/kg 
60. Aerosolit   1,33 €/kg 
61. Raskas polttoöljy   0,61 €/kg 
62. Laboratoriokemikaalit  5,64 €/kg 
63. Orgaaninen jäte   1,21 €/kg 
64. Liuottimet (halogenisoidut)  1,16 €/kg 
65. Painovärijäte   1,33 €/kg 
66. Leikkuunesteet   0,38 €/kg 
67. CFC-aineet paineastiassa  5,86 €/kg 
68. PCB-jäte   2,17 €/kg 
69. Lajiteltava vaarallinen jäte  2,17 €/kg 
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70. Jodipitoinen jäte   7,31 €/kg 
71. Öljyinen jäte – Vesipitoisuus 10-30 % 0,27 €/kg 
72. Öljyinen jäte – Vesipitoisuus 30-60 % 0,30 €/kg 
73. Öljyinen jäte – Vesipitoisuus > 60 % 0,34 €/kg 
74. Emulsiot   0,38 €/kg 
75. Lajittelumaksu   21,00 €/kpl 
76. Siirtokuormauslisä   30,00 €/t 
77. Väärin lajiteltu jäte, vähintään 1 tonni 150,00 €/t 
78. Astiavuokra vaaralliselle jätteelle 140-600 l 00,00 €/kpl 
79.  Akkulaatikkovuokra  10,50 €/kpl 
80. Pilssivesi   0,08 €/kg 
81. Tynnyrin hävitys 200 l   26,25 €/kpl 
82. Polttoöljy/Vesi   380 €/t 

 

11 §  Muuta 
 
Taksassa olevat maksut ovat ilman arvonlisäveroa. Laskutuksen yhteydessä lisätään 24 % 
arvonlisäveroa. 
 
Mikäli arvonlisäverokanta muuttuu lainmuutoksella tai vastuullisen viranomaisen päätöksellä, 
maksuja voidaan korjata vastaavan mukaan ilman Pohjanmaan jätelautakunnan erillistä päätöstä. 
 

12 § Voimaantulo 
 
Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2022.  
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