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1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet   
 

 

1 §            Soveltamisala   

Tätä jätetaksaa sovelletaan Sysmän kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin 

jätteisiin ja kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluviin jätteisiin.   

Jätetaksa on voimassa Sysmän kunnan alueella.   

Jätetaksa ei koske kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa palvelusta perittäviä 

yksityisoikeudellisia maksuja.   

Jäljempänä annetut jätetaksan määräykset ovat jätelainsäädäntöä ja jätehuoltomääräyksiä   

täydentäviä sitovia määräyksiä.   

 

2 §            Määritelmät   

Tässä jätetaksassa tarkoitetaan   

Aluekeräyspisteellä alueellista jätteen keräyspaikkaa.   

Aluekeräyspisteet on tarkoitettu päivittäisille sekajätteille. 

Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa,   

asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta.   

Asumisessa syntyvällä lietteellä asumisessa tai vastaavassa toiminnassa syntynyttä kiinteistön   

saostussäiliöihin, pienpuhdistamon lietesäiliöihin tai muihin käsittelyjärjestelmiin kertyvää   

laskeutuvaa tai kelluvaa ainesta, joka voidaan erottaa jätevedestä omana jakeena, sekä   

umpisäiliölietettä.   

Biojätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä syntyvää biologisesti 

hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä, elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä.   



 

 

Jätehuollon perusmaksulla jätelain mukaista maksua, jolla katetaan jätehuollon järjestämiseen   

liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset.   

Kiinteistökohtaisella jäteastialla (kotinouto) Sysmän kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää   

jätteenkuljetusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta jäteastiasta tai kahden tai   

useamman kiinteistön yhteisestä jäteastiasta (jätekimppa).   

Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella jätelain 37 §:n mukaista jätteenkuljetusta,   

jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asiasta yksityisen   

jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.   

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa syntyvää jätettä, 

mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä   

yhdyskuntajäte sekä liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa 

syntyvien jätteiden kanssa.   

Lajitteluasemalla Sysmän kunnan ylläpitämää valvottua jätteiden tuontipaikkaa osoitteessa 

Koskueentie 7c, 19700 Sysmä. 

Laskutushetkellä jätehuoltoviranomaisen hyväksymän maksuunpanoluettelon poimintapäivää Sysmän 

kunnan rekisteristä.   

          Sysmän kunnan kilpailuttamalla jätteenkuljetuksella jätelain 36 §:n mukaista  

jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta noutamaan jätteet kiinteistöiltä näiden 

jätehuoltomääräysten mukaisesti.   

Sekajätteellä sellaista yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun siitä on erikseen syntypaikalla lajiteltu  

biojäte, muut hyötyjätteet, tuottajavastuunalaiset jätteet, mukaan lukien   

pakkausjätteet, sekä vaaralliset jätteet omiksi jätelajeikseen.    



 

 

2 Luku  Jätehuollon perusmaksu   
 

3 §            Jätehuollon perusmaksun määräytymisperusteet   

Jätehuollon perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen maksu. Perusmaksua on velvollinen   

maksamaan se, joka omistaa asuinhuoneiston laskutushetkellä. Perusmaksu määrätään   

kalenterivuodeksi kerrallaan.   

Jätehuollon perusmaksu määräytyy rakennuksen Rakennusluokitus 2018:n mukaan:   

 Luokka 1: Asuinrakennukset (Rakennusluokitus 01) 

 Luokka 2: Vapaa-ajan asuinrakennukset (Rakennusluokitus 02) ja muut rakennukset   

    (Rakennusluokitukset 03-19) 

   

Perusmaksu ei koske asuinkelvottomia rakennuksia. Asunnon omistaja voi hakea jätehuollon   

perusmaksun poistamista lähettämällä vapaamuotoinen hakemus jätehuollon perusmaksun 

poistamiseksi jatehuolto@sysma.fi tai kirjeitse Valittulantie 5, 19700 Sysmä, 19 § mukaisesti.   

Hakiessa tulee esittää todiste asunnon käyttökelvottomuudesta tai rakennuksen purkamisesta.    

 

4 §            Jätehuollon perusmaksulla kustannettavat palvelut   

Jätehuollon perusmaksulla rahoitetaan lajitteluasemien ja kiertävien jätekeräyksien ylläpidosta 

syntyviä kustannuksia.  Lisäksi jätehuollon perusmaksulla kustannetaan kotitalouksien veloituksetta 

vastaanotettavien jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä, jäteneuvonnasta, suljettujen   

kaatopaikkojen jälkihoidosta sekä jätehuoltoviranomaisen toiminnasta syntyvät kustannukset.    



 

 

3 Luku  Kiinteistökohtaisen jäteastian (kotinouto) ja aluekeräyspistepalvelun 

maksut 
 

 

5 §            Haja-asutusalueen jätehuolto   

Lukua 3 sovelletaan Sysmän kunnan kilpailuttamalla haja-asutusalueella. 

 

 

6 §            Kiinteistökohtaisen jäteastian (kotinouto) ja 

aluekeräyspistepalvelun maksun muodostuminen   

Jätemaksut muodostuvat jätteen kuljetuksesta, vastaanotosta ja käsittelystä, asiakaspalvelusta, 

laskutuksesta sekä hallinnoinnin kuluista. 

 

7 §            Kiinteistökohtaisen jäteastian (kotinouto) maksun   

määräytymisperusteet   

Kiinteistön haltija on velvollinen maksamaan kiinteistökohtaisen jäteastian (kotinouto)   

jätemaksun.   

 

 8 §           Aluekeräyspistemaksun määräytymisperusteet   

Aluekeräyspistemaksu on huoneistokohtainen. Aluekeräyspistemaksun on velvollinen maksamaan 

se, joka on asuinhuoneiston haltija maksukauden ensimmäisenä päivänä. Aluekeräyspistemaksu   

määrätään kalenterivuodeksi kerrallaan. Aluekeräyspistemaksu määräytyy rakennuksen todellisen 

käytön mukaan vakituisen asunnon aluekeräyspistemaksuna tai vapaa-ajan asunnon   

aluekeräyspistemaksuna.   

Maksu koskee vain yhtä asuinhuoneistoa, jos samalla käyttäjällä on käytössä: 

  useampi asuinhuoneisto samassa rakennuksessa tai 

 useampi asuinrakennus, jotka muodostavat yhden toiminnallisen kokonaisuuden tai 

pihapiirin.   

Edellä luetelluissa tapauksissa asuinhuoneiston haltija voi hakea aluekeräysmaksun poistamista   

lähettämällä vapaamuotoinen hakemus jätehuollon perusmaksun poistamiseksi jatehuolto@sysma.fi 

tai kirjeitse Valittulantie 5, 19700 Sysmä, 19 § mukaisesti. 

Asuinhuoneiston haltija voi hakea aluekeräysmaksun kohtuullistamista kirjallisesti Lahden seudun 

jätehuoltoviranomaiselta 19 § mukaisesti:   



 

jos aluekeräyspiste on erittäin vaikeasti tavoitettavissa tai   

asuinrakennus ei ole asuin- tai vapaa-ajankäytössä.   

 

 

9 §            Lisämaksut 

Lisäksi voidaan periä seuraavia lisämaksuja:   

Astiahuoltomaksu   

Astiahuoltomaksua käytetään, kun astia joudutaan kuljettamaan väliaikaisesti pois tai vaihtamaan 

muusta kuin Sysmän kunnasta johtuvasta syystä.    

          Astiavuokra   

Astiavuokra sisältää astian kuukausivuokran sekä astian toimituksen ja pois viennin. Jos asiakas   

haluaa luopua astiasta keskeyttäessään jätehuollon alle vuodeksi, peritään astian poisnoudosta   

astiahuoltomaksu. Jos asiakas tilaa ylimääräisen astian alle vuoden pituiseksi määräajaksi, peritään 

astian poisnoudosta astiahuoltomaksu.   

Hukkanoutomaksu   

Jos astia tai astiaryhmän kaikki astiat ovat tyhjät tai astiaa ei voida tyhjentää asiakkaasta johtuvasta 

syystä, peritään kyseisen astiatyypin noutomaksu. 

Jäteauton tuntityö   

Asiakkaan tilaama jäteauton ylimääräinen palvelu, esimerkiksi kiireellinen ylimääräinen tyhjennys,   

joka edellyttää päivittäiseltä reitiltä poikkeamisen. Jäteauton tuntityö veloitetaan toteutuneen ajan 

mukaan.   

Lisäjätemaksu   

Lisäjätteeksi tulkitaan jäte, joka on pakattu jätesäkkiin tai muuten merkitty selvästi jätteeksi sekä   

jätetty astian viereen tai jätekatokseen. Jos lisäjätteet on pakattu käyttäen muuta kuin jätesäkkiä tai   

-pussia, on ne aina merkittävä lisäjätteeksi ja niiden on oltava helposti kuormattavia ja kuljetukseen 

soveltuvia. Yli 1 m3:n lisäjäte-eriä ei oteta kuormaan. Maksu jokaiselta 200 litran lisäjätemäärältä   

on jätetaksataulukon ko. jätelajin 240 litran jäteastian jätemaksu korotettuna 25 %:lla.   

Vetomaksu   

Vetomaksu veloitetaan keräysvälineen siirrosta jäteautolle kultakin alkavalta 10 metriltä, kun   

vetomatka ylittää tyhjennysmaksuun sisältyvän 10 metrin matkan.   



 

Peruutusmaksu   

Peruutusmaksu peritään, jos tyhjennyspaikalla ei ole jäteautolle kääntömahdollisuutta ja jäteauto   

joutuu peruuttamaan yli 20 metrin matkan jäteastian tyhjennyksen suorittamiseksi. Lisämaksu   

peritään 20 metriä ylittävästä peruutusmatkasta jokaiselta alkavalta 20 metriltä.   

 

10 §            Maksun määräytyminen erityisissä tilanteissa   

Kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksen (kotinouto) keskeytysajalta ei peritä maksua.    

Biojäteastian tyhjennysmaksu sisältää astian sisäsäkin ja pesun jätehuoltomääräysten mukaisesti.   

Jäteastian koon vaihtaminen otetaan tyhjennysmaksussa huomioon siitä lähtien, kun kiinteistön   

haltija tai jätteenkuljettaja on ilmoittanut muutoksesta jätteen kuljetusyrittäjälle.   

Tyhjennysmaksua ei peritä, jos keräysväline on jätteenkuljettajan laiminlyönnin takia jäänyt   

tyhjentämättä. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä jätteenkuljetuksen   

asiakaspalveluun viipymättä. Laiminlyönniksi ei katsota, jos keräilyväline on ollut liian painavaksi   

täytetty tai rikkinäinen tai kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie jäteastialle on kulkukelvoton tai   

saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle.    

Taajamissa paikkaustyhjennys tehdään viimeistään viikon ja haja-asutusalueilla viimeistään kahden 

viikon kuluessa ilmoituksesta. Paikkaustyhjennyksestä peritään taksan mukainen maksu.   

Laiminlyönnin takia kertyneestä ja jäteastian viereen pakatusta vastaavasta jätteestä peritään   

käsittelymaksu ja se kuljetetaan maksutta.   



 

 

4 Luku  Lajitteluasemamaksut ja käsittelykeskuksen   

vastaanottomaksut   
 

11 §            Lajitteluasemamaksut   

Jätteentuoja on velvollinen maksamaan jätemaksun.    

Sysmän kunnan ylläpitämällä jäteasemalla peritään maksutaulukon mukaisista jätteistä   

tilavuusperusteisia tai yksikkökohtaisia pienerämaksuja.    

 



 

 

5 Luku  Lietteen vastaanottomaksut   
 

13 §            Lietteen vastaanottomaksut   

Jätteentuoja on velvollinen maksamaan lietteen käsittelymaksun.   

Lietteen käsittelymaksu määräytyy lietteen käsittely- ja vastaanottopaikkojen käsittelykustannusten 

mukaisesti.    

Vastaanottopaikoille vastaanotettavista kunnan vastuulle kuuluvista ja kunnan vastuulle   

toissijaisesti kuuluvista asumisessa syntyvästä lietteestä peritään jätelajikohtainen tilavuuteen 

perustuva käsittelymaksu.   



 

 

6 Luku  Jätemaksun laskutus, perintä ja muutoksenhaku   
 

14 §            Jätemaksun määrääminen   

Sysmän kunnan toimintaympäristövaliokunta määrää jätemaksun tämän jätetaksan mukaisesti.    

15 §            Jätemaksun laskutus    

Jätemaksun maksamista varten maksuvelvolliselle lähetetään jätelasku. Kiinteistö- ja   

osakeyhtiömuotoisissa kiinteistöissä jätehuollon perusmaksulasku ja kunnan järjestämän   

jätteenkuljetuksen jätemaksulasku toimitetaan taloyhtiölle. Kiinteistönhaltijan järjestämässä   

jätteenkuljetuksessa lasku jätemaksun käsittelymaksusta toimitetaan kuljetusyritykselle.   

Jätelaskussa tulee olla maksettava määrä, eräpäivä, maksuosoite, maksun peruste riittävän tarkasti 

yksilöitynä, tieto viivästysseuraamuksista, ohjeet muistutuksen tekemistä varten sekä laskuttajan 

yhteystiedot maksuvelvollisen yhteydenottoa varten.   

Jätehuollon perusmaksulaskutusta, aluekeräyspisteiden, lajitteluaseman, lietteen vastaanoton ja 

sekä kunnan järjestämän jätteen kuljetuksen laskutusta hoitaa Sysmän kunta. 

 

16 §            Jätemaksun perintä ja ulosotto   

Sysmän kunta lähettää maksumuistutuksen ja maksuvaatimuksen.   

Maksumuistutuksesta ja maksuvaatimuksista peritään perintälain mukainen perintäkulu (Laki   

saatavien perinnästä 513/1999).    

Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä 

vuotuista viivästyskorkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään.   

Jätemaksulasku on ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen. Maksuvaatimuksen jälkeen   

laskuttaja siirtää saatavan ulosotettavaksi. Sysmän kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy 

ulosoton.   



            15   

 

Saatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen vuoden alusta, jona se on määrätty tai   

maksuunpantu, ja muussa tapauksessa sitä seuranneen vuoden alusta, jona se on erääntynyt (Laki 

verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007).   

 

17 §            Muutoksenhaku jätemaksusta   

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta kirjallinen muistutus   

Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomaisen on tehtävä muistutuksen johdosta 

päätös. Sysmän kunta lähettää muuttuneesta maksusta maksuvelvolliselle uuden jätelaskun.   

Jätemaksu on suoritettava jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa jätelaskussa 

ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta.    

Jätemaksuvelvollinen voi hakea muutosta jätemaksuun myös ennakkoon.   



 

 

7 Luku  Muut määräykset   
 

18 §            Taksamuutokset   

Tätä taksaa ja liitteenä olevia jätemaksutaulukkoja muutetaan Sysmän kunnan 

toimintaympäristövaliokunnan päätöksellä lukuun ottamatta arvonlisäveroa, jossa tapahtuvien 

muutosten  vaikutus maksuihin huomioidaan voimaantulopäivästä lukien ilman lautakunnan erillistä 

päätöstä.   

 

19 §            Voimaantulo   

Tämä jätetaksa tulee voimaan 26.9.2022 ja on voimassa toistaiseksi. 

 

  



 

 

 

Liite 1. Jätehuollon perusmaksu ja kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut 

26.9.2022 alkaen 
 

Jätehuollon perusmaksu  

€/asunto/vuosi alv 0 % alv 24 %  

Luokka 1 27,02 33,50  

Luokka 2 16,53 20,50  

 

Sysmän haja-asutusalue 18.09.2022 alkaen 

 

 

 

jäteastia enintään 140 l 8,34 10,34     

jäteastia > 140 l - 240 l 9,78 12,13   

jäteastia > 240 l - 390 l 11,94 14,81   

jäteastia > 390 l - 660 l 15,83 19,63  

 

  

 

vakituinen asunto 1-2 asukasta  153,51 190,35  

vakituinen asunto yli 2 asukasta  165,32 205,00  

vapaa-ajan asunto  100,40 124,50  

Astiavuokrat €/kk, alv 0 % €/kk, alv 24 %  

jäteastia 140 l 2,55 3,16  

jäteastia 240 l 2,55 3,16  

jäteastia 390 l 3,26 4,04  

jäteastia 660 l 4,59 5,69  

Muut maksut alv 0 % alv 24 %  

lisäjäte sekajäte 200 l säkki  8,34 10,34 

astiahuoltomaksu, €/kerta 55,00 68,20 

vetomaksu / alkava 10 m  0,55  0,68  

peruutusmaksu / alkava 20 m  1,50  1,86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€/tyhjennys,   

alv 0 %  Sekajäte  

€/vuosi 

 alv 0 %  Aluekeräyspiste  

€/tyhjennys,   

alv 24 %  

€/vuosi 

  alv 24 %  



 

 

Liite 2. Lajitteluasemamaksut 26.9.2022 alkaen  
 

Seka-, energia-, bio- ja hyötyjätteet alv 0 % alv 24 %  

sekajäte, 200 litraa 8,87 11,00  

sekajäte, 1 m3 24,19 30,00  

energiajäte, 1m3 6,45 8,00  

biojäte, 1 m3  24,19 30,00  

hyötyjäte, 1 m3 6,45 8,00  

Ei vastaanottomaksua kotitalouksilta  

risut, haravointijätteet, puu, kestopuu  

paperi, lasi, metalli, kartonki, romumetalli  

renkaat ilman vanteita 

sähkölaitteet 1-3 kpl/laitetyyppi/tuoja/tuontikerta  

terveydenhuollon erityisjäte  

 

Vaaralliset jätteet asukkailta maksutta 50 kg/50 litraa /vuosi, paitsi pakatut 

elohopealamput ja loisteputket. Tämän määrän ylittävät, sekä yritysten hinnat 

seuraavasti: 

€/kg ellei muuta mainita  

Vaaralliset jätteet alv 0 % alv 24 %  

käytetyt voiteluöljyt, vesipitoisuus < 10 % 0,09 0,11  

käytetyt voiteluöljyt, vesipitoisuus >10 % 0,25 0,31  

öljyinen kiinteä jäte, ml öljynsuodattimet 0,59 0,73  

öljyinen vesi, leikkuunesteet, säiliönpohjat 0,55 0,68  

maali-, liima-, lakka- ja hartsijätteet 1,16 1,44  

jäähdytin-, kytkin- ja jarrunesteet 0,76 0,94  

liuottimet; bensiini, tinneri, tärpätti 0,79 0,98  

liuottimet (vesipitoiset) 1,07 1,33  

valokuvauskemikaalit 0,59 0,73  

torjunta- ja kasvinsuojeluaineet 2,30 2,85  

elohopeapitoinen jäte 25,27 31,33  

kemikaalit, laboratorio- ja lajiteltavat 6,47 8,02  

lääkejätteet 3,54 4,39  

pesuaineet ja vahat 1,88 2,33  

elohopelamput ja loisteputket (pakatut) 1,82 2,26  

emäkset ja hapot, nestemäiset 1,64 2,03  

ammoniakki 2,51 3,11  

PCB-pit. kondensaattorit, saumanauhat 3,87 4,80  

lyijypitoiset saumausmassat 3,87 4,80  

halonisammuttimet 5,00 6,20  

tynnyri 200 l (avaamaton), €/kpl 28,00 34,72  



 

 

 
jauhesammuttimet, kpl 12,10 15,00  

asbesti, pienerä, €/200 l 12,10 15,00  

Muut jätteet alv 0 % alv 24 %  

ylijäämämaat, enintään 1 m3 6,45 8,00  

pakkauslasi, pienerä, €/m3* 32,26 40,00  

terveydenhuollon erityisjäte €/kg* 2,35 2,91  

renkaat vanteineen €/kpl* 1,61 2,00  

erityisjäte, pienerä jäteasemalle, €/m3 25,00 31,00  

tietosuojapaperi, 40 l 12,10 15,00  

tietosuojapaperi, 200 l 32,26 40,00  

* ei vastaanottomaksua kotitalouksilta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 3. Asumisessa syntyvien lietteiden vastaanottomaksut 26.9.2022 alkaen  
 

Sysmä Vastaanottopaikka alv 0 %  alv 24 %  

Sakokaivoliete €/m
3 

Sysmän kunnan vesi- ja viemärilaitos 18,00 22,32 

Umpikaivoliete €/m
3 

Sysmän kunnan vesi- ja viemärilaitos  7,00  8,68  



 

 

 

Liite 4. Sysmän kunnan yleiset maksut 26.9.2022 alkaen  
 

Muut maksut alv 0 % alv 24 %  

pienlaskutuslisä, €/kpl 5,00 6,20  

maksumuistutus, €/kpl  5,00  

asiakkaasta johtuva laskun korjausmaksu €/kpl 20,00 24,80  

raportointi, €/h 60,00 74,40  

  

 


