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Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

1§

Soveltamisala
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Tätä jätetaksaa sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvien jätteiden jätehuoltoon.
Lisäksi tätä jätetaksaa sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien
tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen kunnan järjestämän kuljetuksen alueella.
Jätetaksa on voimassa Päijät-Hämeen jätelautakunnan toimialueella.
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 kunnallisessa jätteenkuljetusjärjestelmässä kilpailutettua jätteen kuljetusta hoitavan
tahon ylläpitämää alueellista jätteen keräyspaikkaa, johon kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle
jäävät kiinteistöt toimittavat vähintään sekajätteensä ja energiajätteensä. Aluekeräyspisteessä voidaan
kerätä muitakin jätelajeja. Aluekeräyspisteet on tarkoitettu päivittäisille jätteille.
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.
Ekomaksu on jätelain mukainen jätehuollon perusmaksu.
Jäteasemalla Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n ylläpitämää valvottua jätteiden tuontipaikkaa, jossa ei ole
käsittelytoimintaa.
Jätekeskuksella Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n ylläpitämää jätteiden vastaanottopaikkaa, jossa on useita
toimintoja ja jätteen käsittelyä sisältäen kierrätystä tai hyödyntämistä.
Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa
jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspisteestä tai kahden tai useamman kiinteistön
yhteiskeräyspisteestä.
Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kiinteistön
haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asiasta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa
jätehuoltomääräysten mukaisesti.
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Kiinteällä yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa
asumisessa syntyvää jätettä, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa
syntyvää jätettä, pois lukien asumisessa syntyvä liete.
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla jätteillä jätteitä, jotka jätelain nojalla kuuluvat kunnan
jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin tai jotka käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan
toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella.
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiinteistöjä, joilla syntyy kunnallisen
yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä.
Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa Päijät-Hämeen Jätehuolto
Oy tai kunta vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta noutamaan jätteet kiinteistöiltä
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.
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä elinkeinotoiminnan
jätettä, jonka haltija on pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen
vuoksi, eikä asianmukaisen jätehuollon järjestäminen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi muutoin ole
mahdollista. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä käsittelemään kunnallisessa
jätehuoltojärjestelmässä.
Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta kunta huolehtii
kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräysja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä.
Toiminnallisella kokonaisuudella tai pihapiirillä seuraavaa rakennuskokonaisuutta:

Rakennuksilla on yhteinen käyttäjä ja

Rakennuksilla on yhteinen omistaja ja

Rakennukset ovat samalla kiinteistöllä ja

Rakennusten välissä oleva alue voi olla piha-alue, yleinen tie tai yksityistie tai maa- ja
metsätalouskäytössä tai vastaavassa käytössä oleva alue.

2 Luku

Ekomaksu

3§

Ekomaksun määräytymisperusteet

Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen maksu. Maksu määräytyy sen mukaan, mikä on rakennuksen
käyttötila ja asuntojen lukumäärä laskutushetkellä kiinteistötietojärjestelmässä.
Ekomaksua on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asunnon laskutushetkellä. Laskutushetki on laskun
päiväys. Ekomaksu määrätään vuodeksi kerrallaan. Asiakasrekisteri päivitetään vuosittain.
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Vakituisen asunnon ekomaksu kohdistuu rakennukselle, joka on käyttötilaltaan vakinaisessa (01)
asumiskäytössä sen käyttötarkoituksesta riippumatta.
Vapaa-ajan asunnon ekomaksu kohdistuu seuraaville rakennuksille

Rakennus on käyttötilaltaan loma-asumiskäytössä (03) sen käyttötarkoituksesta riippumatta

Rakennus on käyttötilaltaan muussa tilapäisessä asumiskäytössä (04) käyttötarkoituksesta
riippumatta

Rakennus on käyttötilaltaan tyhjillään (05) ja rakennuksen käyttötarkoitus on asuinrakennus tai
vapaa-ajanrakennus (11-41).
Asiakasrekisterin käyttötiedon mukaisesti tyhjillään olevan vakituisen yhden asunnon talon osalta
veloitetaan vapaa-ajanasunnon ekomaksu. Jos asiakkaan ilmoituksen tai muun tiedon mukaan asunto on
kuitenkin vakituisessa asumissa käytössä, veloitetaan asunnon omistajalta vakituisen asunnon mukainen
ekomaksu, jonka peruste on rakennuksen todellinen käyttö. Jos asiakkaan ilmoituksen tai muun tiedon
mukaan asunto on loma-asumiskäytössä, veloitetaan asunnon omistajalta vapaa-ajan asunnon mukainen
ekomaksu, jonka peruste on rakennuksen todellinen käyttö. Asiakasrekisteri päivitetään vuosittain.
Kun rakennuksen käyttötarkoitus on muu kuin asuminen, mutta rakennus on asuin- tai vapaa-ajan käytössä
väestötietojärjestelmän käyttötiedon, asiakkaan ilmoituksen tai muun tiedon mukaan, veloitetaan
rakennuksen omistajalta tämän mukainen ekomaksu, jonka peruste on rakennuksen todellinen käyttö.
Usean asunnon rakennuksissa, joissa asuvat muodostavat käytännössä yhden ruokakunnan, ekomaksu
määräytyy yhden asuinhuoneiston mukaan.
Jos useampi saman omistajan asuinrakennus muodostavat muodostaa yhden toiminnallisen
kokonaisuuden tai pihapiirin, joka on yhden talouden käytössä, veloitetaan ekomaksu toiminnallisen
kokonaisuuden vain yhden asunnon osalta yksi ekomaksu.
Jos asiakkaan ilmoituksen tai muun tiedon mukaan viereiset kiinteistöt täyttävät muut toiminnallisen
kokonaisuuden ehdot, paitsi ne eivät ole samalla kiinteistöllä, veloitetaan toiminnallisen kokonaisuuden
osalta yksi ekomaksu.
Maksu ei koske asuinkelvottomia asuntoja. Asunnon omistaja voi hakea ekomaksun poistamista kirjallisesti
Päijät-Hämeen jätelautakunnalta 19 20 § mukaisesti. Hakiessa tulee esittää todiste asunnon
käyttökelvottomuudesta tai rakennuksen purkamisesta.

4§

Ekomaksulla kustannettavat palvelut

Ekomaksulla rahoitetaan jäteasemien ja kiertävien jätekeräyksien ylläpidosta syntyviä kustannuksia.
Lisäksi ekomaksulla kustannetaan kotitalouksien veloituksetta vastaanotettavien jätteiden vastaanotosta ja
käsittelystä, jäteneuvonnasta, suljettujen kaatopaikkojen jälkihoidosta sekä jätehuoltoviranomaisen
toiminnasta syntyvät kustannukset.
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Lukua 3 sovelletaan kunnan järjestämän kuljetuksen alueella. Kunnan järjestämää jätteenkuljetusta kiinteän
yhdyskuntajätteen osalta järjestetään:
1) Heinolassa, Kärkölässä, Orimattilan Artjärvellä kiinteän yhdyskuntajätteen kuljetuksessa sekä
Heinolan ja Orimattilan taajama-alueen biojätteen kuljetuksessa
2) Sysmän haja-asutusalueella kiinteän yhdyskuntajätteen kuljetuksessa
Kaikki kunnan jätehuoltovelvollisuuden piiriin kuuluvat, joiden jätteiden keräyspaikkaan jäteauto pääsee
esteettömästi ja turvallisesti, voivat liittyä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.
Biojätteen erilliskeräysvelvoitetta huoneistomäärältään pienemmät kiinteistöt voivat liittyä biojätteen
erilliskeräykseen alueella, jossa sitä järjestetään.

6§

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätemaksun perusteet

Tyhjennysmaksu koostuu kuljetusmaksusta, käsittelymaksusta ja hallintomaksusta.
Heinolassa, Kärkölässä, Orimattilan Artjärvellä kiinteän yhdyskuntajätteen kuljetuksessa sekä Heinolan ja
Orimattilan taajama-alueen biojätteen kuljetuksessa kuljetusmaksu määräytyy Päijät-Hämeen Jätehuolto
Oy:n toteuttaman hankintalain mukaisen kilpailutuksen perusteella. Käsittelymaksu määräytyy jätteen
vastaanotto- ja käsittelykustannuksista. Hallintomaksuosuus määräytyy asiakaspalvelun, laskutuksen ja
kuljetusten hallinnoinnista aiheutuvista kuluista.
Sysmän haja-asutusalueella kiinteän yhdyskuntajätteen kuljetuksessa kuljetusmaksu ja käsittelymaksu
määräytyvät Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toteuttaman hankintalain mukaisen kilpailutuksen perusteella.
Hallintomaksuosuus määräytyy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle jätteenkuljetuspalvelun kilpailutuksesta ja
valvonnasta aiheutuvista kustannuksista

7§

Aluekeräyspistemaksun määräytymisperusteet

Aluekeräyspistemaksua on velvollinen maksamaan se, joka on kiinteistön haltija
maksukauden/laskutuskauden ensimmäisenä päivänä. Aluekeräyspisteen maksukausi on yksi vuosi.
Maksun määräytymisen perusteena on rakennuksen todellinen käyttö.
Jos useampi asuinrakennus muodostaa yhden toiminnallisen kokonaisuuden tai pihapiirin, veloitetaan
toiminnallisen kokonaisuuden osalta aluekeräyspistemaksu.
Jos asiakkaan ilmoituksen tai muun tiedon mukaan viereiset kiinteistöt täyttävät muut toiminnallisen
kokonaisuuden ehdot, paitsi ne eivät ole samalla kiinteistöllä, veloitetaan toiminnallisen kokonaisuuden
osalta yksi aluekeräyspistemaksu.
Aluekeräyspistemaksuun voi hakea kirjallisesti kohtuullistamista 20 § mukaisesti Päijät-Hämeen
jätelautakunnalta, jos rakennusta ei käytetä tai jätehuolto on erittäin vaikeasti tavoitettavissa.
Maksu ei koske seuraavia:
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 asuinkelvottomia rakennuksia
 käyttämättömiä rakennuksia
Maksua voidaan kohtuullistaa jos jätehuolto on erittäin vaikeasti tavoitettavissa.
Kiinteistön haltija voi hakea aluekeräysmaksun 4 momentin poistamista tai kohtuullista kirjallisesti PäijätHämeen jätelautakunnalta 19 § mukaisesti.

8§

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen astiakohtaisten maksujen määräytyminen

Kiinteistön haltija on velvollinen maksamaan kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen maksun.
Tyhjennysmaksu määrätään kiinteistön keräilyvälineiden tyypin (tilavuus), tyhjennyskertojen, jätelajin sekä
muiden palvelusuoritteiden mukaan.
Keräilyvälineiden muutoksen vaikutus jätemaksuun otetaan huomioon jätemaksua alentavana tai
kohottavana siitä lähtien, kun kiinteistön haltija tai jätteenkuljettaja on ilmoittanut muutoksesta
jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun.

9§

Kiinteistöittäisen kuljetuksen lisämaksut

Astiakohtaisten maksujen lisäksi voidaan periä seuraavia lisämaksuja:
1. Aluekeräyspisteen avainpantti
Alueilla, joilla on lukollinen aluekeräyspiste, veloitetaan aluekeräyspisteen avaimesta panttimaksu.
2. Astiahuoltomaksu
Astiahuoltomaksua käytetään asiakkaasta johtuvaan vuokratun jäteastian huoltoon, joka edellyttää
astian kuljettamista väliaikaisesti pois tai kuljetusyrityksestä riippumattomaan jäteastian vaihtoon
esimerkiksi sen rikkoutuessa.
3. Astiapesumaksu
Heinolan ja Orimattilan taajama-alueella biojäteastian tyhjennysmaksu sisältää astian sisäsäkin ja
pesun jätehuoltomääräysten mukaisesti.
4. 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.
5. Hukkanoutomaksu
Jos astia tai astiaryhmän kaikki astiat ovat tyhjät tai astiaa ei voida tyhjentää asiakkaasta johtuvasta
syystä, peritään kyseisen astiatyypin hukkanoutomaksu, joka on ko. astiatyypin kuljetusmaksuosuus.
6. Lisäjätemaksu
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Lisäjätteeksi tulkitaan jäte, joka on pakattu jätesäkkiin tai muuten merkitty selvästi jätteeksi sekä
jätetty astian kylkeen tai jätekatokseen. Lisäjätteestä perittävä maksu määräytyy lisäjätteen
tilavuuden perusteella.
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 lisäjäteeriä ei oteta kuormaan.
Heinolassa, Kärkölässä, Orimattilan Artjärvellä kiinteän yhdyskuntajätteen kuljetuksessa sekä
Heinolan ja Orimattilan taajama-alueen biojätteen kuljetuksessa maksu jokaiselta 200 litran
lisäjätemäärältä on jätetaksataulukon ko. jätelajin 240 litran jäteastian tyhjennysmaksu korotettuna
25 %:lla
Sysmän haja-asutusalueella kiinteän yhdyskuntajätteen kuljetuksessa lisäjätemaksusta veloitetaan
Liitteen 1 mukaisesti.
7. Vetomaksu
Lisämaksu veloitetaan keräysvälineen siirrosta jäteautolle kultakin alkavalta 10 metriltä, kun
vetomatka ylittää tyhjennysmaksuun sisältyvän 10 metrin matkan.

10 §

Maksun määräytyminen erityisissä tilanteissa

Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on ilmoitettava jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun
vähintään kaksi (2) viikkoa ennen keskeytyksen alkamista ja keskeytyksen tulee kestää vähintään neljä (4)
viikkoa, jotta jätemaksu voidaan jättää perimättä keskeytysajalta. Keskeytys ei koske aluekeräyspisteiden
vuosimaksuja. Aluekeräyspalvelun keskeytysaika on vähintään yksi vuosi.
Jätemaksua ei peritä, jos keräysväline on jätteenkuljettajan laiminlyönnistä johtuen 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
kertynyt ja jäteastian viereen pakatusta vastaavasta jätteestä peritään käsittelymaksu ja hallintomaksu ja se
kuljetetaan maksutta.

4 Luku

Jäteasemamaksut ja jätekeskuksen vastaanottomaksut

11 §

Jäteasemamaksut

Jäteasemien vastaanottomaksu määräytyy käsittely- ja vastaanottopaikkojen käsittelykustannusten
mukaisesti. Maksuilla katetaan Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle jätteiden käsittelystä aiheutuvia
kustannuksia.
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n ylläpitämillä jäteasemilla peritään maksutaulukon mukaisista jätteistä
tilavuusperusteisia tai yksikkökohtaisia pienerämaksuja.
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Jätemaksun on velvollinen maksaman jätteen tuoja. Jätteentuonnissa on noudatettava Päijät-Hämeen
Jätehuolto Oy:n vastaanottoehtoja.

12 §

Lava- ja säkkipalveluiden maksut

Jätelavapalvelua on saatavilla Liitteen 2 mukaisella alueella. Palvelua on saatavilla myös alueen ulkopuolella,
jolloin kuljetuksesta veloitetaan tuntihinta puolen tunnin tarkkuudella.
Perushinta sisältää lavan toimituksen ja lopputyhjennyksen. Välityhjennyksistä laskutetaan erikseen. Jätteistä
laskutetaan Liitteen 3 mukaisesti. Jätelavasta laskutetaan päiväkohtaista vuokraa.
Suursäkkipalvelua on saatavilla Liitteen 2 mukaisella alueella. Postitse toimitetun suursäkin hintaan lisätään
postimaksu.

13 §

Jätekeskuksen maksut

Jätekeskuksen käsittelymaksu määräytyy käsittelykustannusten mukaisesti.
Jätekeskukseen vastaanotettavista kunnan vastuulle kuuluvista ja kunnan toissijaisen jätehuollon
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvista jätekuormista peritään maksutaulukon mukainen
punnitustapahtumakohtainen vaakamaksu sekä jätelajikohtainen painoon perustuva käsittelymaksu.
Jätemaksun on velvollinen maksamaan se, joka tuo kuorman jätekeskukseen. Maksut voidaan laskuttaa
jätteen tuottajalta, mikäli jätteen tuottaja on tehnyt Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa
laskutussopimuksen.
Jätteentuonnissa on noudatettava Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n vastaanottoehtoja.

14 §

Kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden maksut

Kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätteentuottajan on katettava jätemaksuissa vähintään kaikki
palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.
Kunnan toissijaisen jätehuoltovastuun piiriin kuuluvien jätteiden taksan mukaisia maksuja voidaan
kustannusperusteisesti joko alentaa tai korottaa enintään 25 %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä
voivat olla mm:
•
jäte-erän määrä
•
jätteen laatu
•
jäte-erän soveltuvuus vastaanottajan järjestelmään
•
muut tapauskohtaiset tekijät
Silloin, kun palvelutarve on jatkuvaa, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n tulee tehdä jätteen haltijan kanssa
kirjallinen sopimus enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
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5 Luku

Lietteen vastaanottomaksut

15 §

Lietteen vastaanottomaksut
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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.
Jätemaksun on velvollinen maksamaan se, joka tuo kuorman lietteen vastaanottopaikkaan.
Jätteentuonnissa on noudatettava vastaanottopaikan vastaanottoehtoja.

6 Luku

Jätemaksun laskutus, perintä ja muutoksenhaku

16 §

Jätemaksun määrääminen

Päijät-Hämeen jätelautakunta määrää jätemaksun tämän jätetaksan mukaisesti.

17 §

Jätemaksun laskutus

Jätemaksun maksamista varten maksuvelvolliselle lähetetään jätelasku. Kiinteistö- ja osakeyhtiömuotoisissa
kiinteistöissä ekomaksulasku 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.
Jätemaksulaskutus sisältää laskuttamisen, perinnän ja muun taloushallinnon sekä tarvittavien rekisterien
toteuttamisen ja ylläpitämisen sekä maksuvelvollisille tiedottamisen kaikkine tehtävineen.
Ekomaksulaskutusta, jäteasemien ja jätekeskuksen sekä Heinolassa, Kärkölässä, Orimattilan Artjärvellä
kiinteän yhdyskuntajätteen kuljetuksen sekä Heinolan ja Orimattilan taajama-alueen biojätteen kuljetuksen
laskutusta hoitaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy. Sysmän haja-asutusalueella kiinteän yhdyskuntajätteen
kuljetuksen laskutusta hoitaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kilpailuttama jätteenkuljettaja. Lietteen
vastaanottopaikkojen laskutusta hoitavat vesihuoltolaitokset.

18 §

Jätemaksun perintä ja ulosotto

Laskuttaja lähettää maksumuistutuksen ja maksuvaatimuksen. Maksumuistutuksesta ja
maksuvaatimuksista peritään perintälain mukainen perintäkulu (Laki saatavien perinnästä 513/1999).
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Jos maksua ei suoriteta määrä-ajassa, 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. Päijät-Hämeen jätelautakunta hyväksyy ulosoton.
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).

19 §

Muutoksenhaku jätemaksusta

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta kirjallinen muistutus PäijätHämeen jätelautakunnalle. Jätelautakunnan on tehtävä muistutuksen johdosta päätös. Jätelaskutusta
hoitava taho 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

20 §

Mahdolliset taksamuutokset

Tätä taksaa ja liitteenä olevia jätemaksutaulukkoja muutetaan Päijät-Hämeen jätelautakunnan päätöksellä
lukuun ottamatta arvonlisäveroa, jossa tapahtuvien muutosten vaikutus maksuihin huomioidaan
voimaantulopäivästä lukien ilman lautakunnan erillistä päätöstä.

21 §

Voimaantulo

Tämä jätetaksa tulee voimaan x.x.2019 ja niillä kumotaan 1.1.2019 voimaan tullut Päijät-Hämeen jätetaksa.
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Liite 1. Ekomaksu ja kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut 1.1.2019 alkaen
Liite 2. Jäteasemamaksut sekä jätelava- ja suursäkkipalvelut x.x.2019 alkaen
Liite 3. Maksut jätekeskuksessa x.x.2019 alkaen
Liite 4. Asumisessa syntyvien lietteiden vastaanottomaksut 1.1.2019 alkaen
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