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YLEISTÄ JÄTETAKSASTA 

1 § Jätetaksan perusteet ja soveltamisalue 

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla ka-
tetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita 
aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kerääminen, kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, 
tiedotus, valistus sekä jätehuollon kehittäminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viran-
omaistehtävien hoitaminen. 

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perus-
teella. 

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviran- 
omaisena toimii Jyväskylän seudun jätelautakunta (jäljempänä jätehuoltoviranomainen). Lakisääteiset, kun-
nille kuuluvat, jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy, osakassopi-
muksen mukaisesti. Mustankorkea Oy hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukerty-
mien seurannan. Jätemaksut suoritetaan Mustankorkea Oy:lle. 

Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan jättee-
seen, pois lukien sako- ja umpikaivoliete. Taksa on voimassa jätehuoltoviranomaisen toimialueella Jyväsky-
lässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa. 

2 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus ja maksumuistutukset 

Jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, 
jonka jätehuollon Mustankorkea Oy järjestää. Asumisessa syntyvien jätteiden osalta maksu määrätään kaikille 
niille vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen haltijoille, joiden rakennus on käytettävissä asumiseen tai vapaa-ajan 
asumiseen.  

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä jätemaksusta (jätelain 82 §:n mukaisesti) muistutus 14 päivän kuluessa las-
kun saamisesta jätehuoltoviranomaiselle. Lasku on jätelain 83 §:n mukaisesti maksettava muutoksenhausta 
huolimatta. Jos maksua muutoksenhaun johdosta alennetaan, palautetaan liikaa maksettu määrä korkoineen. 
Jos jätemaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, erääntyneelle määrälle on suoritettava jätelain 83 §:n mu-
kaisesti korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta. 

Maksamattomasta laskusta Mustankorkea Oy lähettää yhden maksuhuomautuksen, josta peritään viivästys-
maksua 5,00 €. Tämän jälkeen perintä siirretään perintätoimiston hoidettavaksi. Maksamattomasta jätemak-
susta veloitetaan perintälain (laki saatavien perinnästä, 513/1999) mukaiset perintäkulut. Jätemaksu on ulos-
ottokelpoinen ilman erillistä päätöstä. 

3 § Taksan rakenne 

Taksa on rakenteeltaan kaksiosainen eli asuinhuoneistojen jätemaksut muodostuvat 1) perusmaksusta ja 2) 
jäteastioiden tyhjennysmaksuista tai saaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon jätemaksusta. Tarpeen mukaan 
määräytyvät myös lisäpalvelumaksut. Taksassa on määritelty lisäksi Mustankorkea Oy:n jätekeskuksen hin-
nasto pienkuormille lajittelupihalla. 
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PERUSMAKSU 

4 § Perusmaksun perusteet ja määräytyminen 

Perusmaksulla katetaan kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, kunnallisen jäteyhtiön järjestä-
mien hyötyjätteiden keräyspisteiden ylläpito (Rinki-ekopisteverkostoa täydentävät keräyspisteet), jätehuollon 
tiedotus ja neuvonta, jätehuollon asiakasrekisterin hallinnon ja ylläpidon kulut, osa kuntavastuullisen jätehuol-
lon kehittämiskuluista sekä yhteisen jätehuoltoviranomaisen toiminta. 

Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen vuosimaksu ja se määrätään maksettavaksi jokaiselle asuinhuoneis-
tolle ja vapaa-ajan asunnolle. Perusmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä on rakennuksen käyttötar-
koitus ja asuntojen lukumäärä laskutuskaudella rakennus- ja kiinteistörekisterissä (vakituinen tai vapaa-ajan 
asuminen). Perusmaksu ei koske ympärivuorokautista hoitoa ja ylläpitoa antavia laitoksia kuten sairaaloita tai 
vanhainkoteja. 

Mitä edellä on määrätty asuinhuoneistoista, koskee myös muita rakennuksia, joissa on tavanomaiseen asumi-
seen käytettävä asuinhuoneisto tai keitto- ja yöpymismahdollisuus. Kun rakennuksen käyttötarkoitus on muu 
kuin asuminen, mutta rakennus on asuin- tai vapaa-ajan käytössä asiakkaan ilmoituksen mukaan, veloitetaan 
perusmaksu rakennuksen todellisen käytön mukaisesti. Tyhjillään oleva omakoti- tai pientalo, jossa ei ole vaki-
naista asukasta, rinnastetaan vapaa-ajan asuntoon. 

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella perusmaksu laskutetaan laskutuskausittain (€/vuosi). Perus-
maksu laskutetaan asunnon haltijalta, jos haltijan tiedot ovat jätehuollon asiakasrekisterissä. Mikäli haltijaa ei 
ole tiedossa, perusmaksun maksuvelvollisuus on asunnon omistajalla. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteen-
kuljetuksen alueella perusmaksu laskutetaan kaikilta kiinteistöiltä kerran vuodessa. Asunto- ja kiinteistöosake-
yhtiöiden perusmaksut laskutetaan taloyhtiöltä ja lasku lähetetään isännöitsijälle laskutuskausittain (€/kuu-
kausi). 

Perusmaksun on velvollinen suorittamaan rakennus- ja kiinteistörekisteriin merkitty kiinteistön haltija tai omis-
taja, joka hallitsee kiinteistöä kyseisen kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä (1.1.). 

Maksun saaja on velvollinen ilmoittamaan Mustankorkea Oy:lle tai jätehuoltoviranomaiselle kiinteistön omis-
tajan muutoksesta tai rakennuksen käytössä tapahtuvista muutoksista, jotka vaikuttavat perusmaksun suuruu-
teen. Perusmaksua ei jaeta laskutuskaudella asunnon haltijoiden kesken eikä sitä palauteta. 

Taulukko 1. Perusmaksun määräytyminen ja suuruus. 
RAKENNUSTYYPPI € /asuinhuoneisto/ 

vuosi alv 0 % 
€ /asuinhuoneisto/ 

vuosi alv 24 % 

Omakoti- ja pientalot, 1–4 huoneistoa 30,00 37,20 

Vapaa-ajan asunto 15,00 18,60 

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, 
5 huoneistoa tai enemmän 16,00 19,84 
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KIINTEISTÖITTÄISEN JÄTEHUOLLON MAKSUT 

5 § Tyhjennysmaksujen perusteet kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa 

Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja 1.4.2021 alkaen Toivakan alueella on käytössä kunnan järjestämä jätteen-
kuljetus eli Mustankorkea Oy kilpailuttaa kuljetukset keskitetysti. 

Jäteastian tyhjennysmaksu muodostuu kuljetus- ja käsittelyosasta. Jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän 
jäteastian tilavuuden, tyhjennyskertojen ja jätelajin perusteella. Tyhjennykset tehdään jätehuollon asiakasre-
kisteriin kirjatun, jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysrytmin mukaisesti ja maksu määrätään kaikista 
näistä tyhjennyksistä tai tyhjennysyrityksistä. Mikäli jäteastia on jätteitä noudettaessa tyhjä, veloitetaan jäte-
taksan mukainen jäteastian tyhjennysmaksu. 

Jätemaksua ei veloiteta, mikäli jäteastia on jäänyt tyhjentämättä Mustankorkea Oy:n tai kuljetusurakoitsijan 
laiminlyönnin vuoksi. Maksun saajan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä Mustankorkea Oy:lle viipymättä 3 arkipäi-
vän kuluessa. 

Mustankorkea Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota seuraavia: 

• Jäteastia on täytetty liian painavaksi tai jäteastiaan on laitettu sellaisia jätteitä, joita ei saa voimassa 
olevan lainsäädännön tai jätehuoltomääräysten perusteella laittaa kyseiseen astiaan. 

• Jäteastialle johtava kiinteistön pihatie tai yksityistie on niin huonokuntoinen, ettei sitä ole turvallista 
ajaa jäteautolla. 

• Tiellä tai jätteiden keräyspaikalla on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennyksen estäviä kul-
kuesteitä tai jäteastioita ei voida tyhjentää kiinteistöllä olevan esteen vuoksi. 

• Jäteastiaa ei sen rikkinäisyyden tai jäätymisen tms. syyn vuoksi saada tavanomaisin toimenpitein tyh-
jennettyä. 

• Jäteastiat eivät ole sovitulla keräyspaikalla, niitä ei löydetä tai ne eivät sovellu koneelliseen kuormauk-
seen. 

Jäteastian tyhjennysyrityksestä veloitetaan jätetaksan mukainen jäteastian tyhjennysmaksu, mikäli jäteastian 
tyhjennys jää tekemättä edellä mainittujen tai muiden kiinteistöllä vallinneiden syiden vuoksi. Maksua ei kui-
tenkaan peritä, mikäli maksun saaja on ilmoittanut poikkeavasta tilanteesta Mustankorkea Oy:lle vähintään 
kahta viikkoa ennen tyhjennyspäivää. 

Lasi-, metalli- ja kartonkipakkaukset ovat tuottajavastuunalaisia jätteitä ja ne on toimitettava Mustankorkea 
Oy:n osoittamiin tai tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Pakkausjätteiden käsittely on kuluttajille 
maksutonta. Hyötyjäteastioiden tyhjennysmaksu koostuu pelkästä kuljetusmaksusta. 

6 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, JYVÄSKYLÄ 

Taulukko 2. Sekajätteen tyhjennys, Jyväskylä 
SEKAJÄTE 

Kuljetus € Käsittely € 
Tyhjennys 
yhteensä € 

alv 0 % 

Tyhjennys 
yhteensä € 

alv 24 % 
Pinta-astia 120–140 l 1,88 1,96 3,84 4,76 
Pinta-astia 240 l 1,79 2,83 4,62 5,73 
Pinta-astia 360–390 l 2,01 3,52 5,53 6,85 
Pinta-astia 600–660 l 1,62 5,22 6,84 8,48 
Etulastaus- ja upposäiliö enintään 3,0 m³ 14,84 22,43 37,27 46,21 
Etulastaus- ja upposäiliö enintään 4,0 m³ 14,84 28,25 43,09 53,43 
Etulastaus- ja upposäiliö enintään 6,0 m³ 14,84 46,33 61,17 75,85 
Etulastaus- ja upposäiliö enintään 8,0 m³ 14,84 59,17 74,01 91,77 
Syväkeräyssäiliö 0,3–0,6 m3 14,81 7,26 22,07 27,37 



 

6 

Syväkeräyssäiliö 0,8 m3 14,81 12,82 27,63 34,26 
Syväkeräyssäiliö 1,3–1,6 m³ 14,81 22,09 36,90 45,76 
Syväkeräyssäiliö vähintään 2,0 m³ 14,81 27,62 42,43 52,62 
Syväkeräyssäiliö vähintään 3,0 m³ 14,81 33,32 48,13 59,69 
Syväkeräyssäiliö vähintään 5,0 m³ 14,81 48,61 63,42 78,64 
Takalastaussäiliö enintään 3,0 m³ 18,77 22,43 41,20 51,09 
Takalastaussäiliö enintään 4,0 m³ 18,77 28,25 47,02 58,30 
Takalastaussäiliö enintään 6,0 m³ 18,77 46,33 65,10 80,72 
Takalastaussäiliö enintään 8,0 m³ 18,77 59,17 77,94 96,65 
Tyhjennettäväksi kuljetettava keräysväline 
lisäksi laskutetaan painoon perustuva käsittelymaksu ja punnitusmaksu 
Säiliöt ja puristinsäiliö 20 m³ tai alle 107,24  107,24 132,98 
Puristinsäiliö yli 20 m³ 122,04  122,04 151,33 

Taulukko 3. Biojätteen tyhjennys, Jyväskylä 
BIOJÄTE 

Kuljetus € Käsittely € 
tyhjennys 
yhteensä 
€alv 0 % 

tyhjennys 
yhteensä 
€alv 24 % 

Pinta-astia 120–140 l 1,82 1,93 3,75 4,65 
Pinta-astia 240 l 1,70 2,81 4,51 5,59 
Pinta-astia 360–390 l 2,36 3,51 5,87 7,28 
Pinta-astia 600–660 l 3,10 5,21 8,31 10,31 
sisäsäkki asennettuna pinta-astiaan   1,66 2,06 
Syväkeräyssäiliö 0,3–0,6 m3 14,81 7,10 21,91 27,17 
Syväkeräyssäiliö 0,8 m3 14,81 12,74 27,55 34,16 
Syväkeräyssäiliö 1,3–1,6 m³ 14,81 22,04 36,85 45,70 
Syväkeräyssäiliö vähintään 2,0 m³ 14,81 27,57 42,38 52,55 
Syväkeräyssäiliö vähintään 3,0 m³ 14,81 33,27 48,08 59,62 
sisäsäkki asennettuna syväkeräyssäliöön   13,14 16,29 
Tyhjennettäväksi kuljetettava keräysväline 
lisäksi laskutetaan painoon perustuva käsittelymaksu ja punnitusmaksu 
Säiliöt ja puristinsäiliö 20 m³ tai alle 107,24  107,24 132,98 
Puristinsäiliö yli 20 m³ 122,04  122,04 151,33 

Taulukko 4. Kartonki- ja lasipakkaukset sekä metalli, Jyväskylä 
KARTONKI- ja LASIPAKKAUKSET, METALLI kuljetusmaksu € 

/tyhjennys alv 0 % 
kuljetusmaksu € /tyh-

jennys alv 24 % 
Pinta-astia120–660 l 2,82 3,50 
Kartonkirullakko 4,23 5,25 
Vaihtolavasäiliöt (puhto) 71,20 88,29 
Takalastaussäiliö (pika- ja kombikontti) 21,35 26,47 
Etulastaus- ja upposäiliöt 1,8–8,0 m³ 21,35 26,47 
Syväkeräyssäiliöt 0,3–5,0 m³ 20,33 25,21 
Puristinsäiliöt 96,51 119,67 

Taulukko 5. Muovipakkaukset, Jyväskylä 
MUOVIPAKKAUKSET kuljetusmaksu € 

/tyhjennys alv 0 % 
kuljetusmaksu € 

/tyhjennys alv 24 % 

Pinta-astia 120–140 l 3,07 3,80 
Pinta-astia 240 l 3,70 4,59 
Pinta-astia 360–390 l 4,42 5,48 
Pinta-astia 600–660 l 5,47 6,79 
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Syväkeräyssäiliöt 20,33 25,21 
Puristinsäiliöt 96,51 119,67 

7 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, MUURAME 

Taulukko 6. Sekajätteen tyhjennys, Muurame 
SEKAJÄTE 

Kuljetus € Käsittely € 
Tyhjennys 
yhteensä € 

alv 0 % 

Tyhjennys 
yhteensä € 

alv 24 % 
Pinta-astia 120–140 l 2,07 1,97 4,04 5,01 
Pinta-astia 240 l 2,07 2,83 4,90 6,08 
Pinta-astia 360–390 l 2,07 3,52 5,59 6,93 
Pinta-astia 600–660 l 2,07 5,22 7,29 9,04 
Etulastaus- ja upposäiliö enintään 3,0 m³ 14,84 22,43 37,27 46,21 
Etulastaus- ja upposäiliö enintään 4,0 m³ 14,84 28,25 43,09 53,43 
Etulastaus- ja upposäiliö enintään 6,0 m³ 14,84 46,33 61,17 75,85 
Etulastaus- ja upposäiliö enintään 8,0 m³ 14,84 59,17 74,01 91,77 
Puristava etulastaussäiliö 7 m3 14,84 98,28 113,12 140,27 
Syväkeräyssäiliö 0,3–0,6 m3 14,80 7,26 22,06 27,35 
Syväkeräyssäiliö 0,8 m3 14,80 12,82 27,62 34,24 
Syväkeräyssäiliö 1,3–1,6 m³ 14,80 22,08 36,88 45,73 
Syväkeräyssäiliö vähintään 2,0 m³ 14,80 27,62 42,42 52,61 
Syväkeräyssäiliö vähintään 3,0 m³ 14,80 33,32 48,12 59,67 
Syväkeräyssäiliö vähintään 5,0 m³ 14,80 48,61 63,41 78,63 
Tyhjennettäväksi kuljetettava keräysväline  
lisäksi laskutetaan painoon perustuva käsittelymaksu ja punnitusmaksu 
Puristinsäiliö yli 20 m³ 159,39  159,39 197,64 

Taulukko 7. Biojätteen tyhjennys, Muurame 
BIOJÄTE 

Kuljetus € Käsittely € 
tyhjennys 
yhteensä 
€alv 0 % 

tyhjennys 
yhteensä 
€alv 24 % 

Pinta-astia 120–140 l 2,50 1,93 4,43 5,49 
Pinta-astia 240 l 2,50 2,81 5,31 6,58 
Pinta-astia 360–390 l 2,50 3,51 6,01 7,45 
Pinta-astia 600–660 l 2,50 5,21 7,71 9,57 
sisäsäkki asennettuna pinta-astiaan   1,45 1,80 
Syväkeräyssäiliö 0,3–0,6 m3 14,80 7,10 21,90 27,16 
Syväkeräyssäiliö 0,8 m3 14,80 12,74 27,54 34,15 
Syväkeräyssäiliö 1,3–1,6 m³ 14,80 22,04 36,84 45,69 
Syväkeräyssäiliö vähintään 2,0 m³ 14,80 27,57 42,37 52,53 
Syväkeräyssäiliö vähintään 3,0 m³ 14,80 33,27 48,07 59,61 
sisäsäkki asennettuna syväkeräyssäiliöön   13,14 16,29 
Tyhjennettäväksi kuljetettava keräysväline 
lisäksi laskutetaan painoon perustuva käsittelymaksu ja punnitusmaksu 
Puristinsäiliö yli 20 m³ 159,39  159,39 197,64 

Taulukko 8. Kartonki- ja lasipakkaukset sekä metalli, Muurame 
KARTONKI- ja, LASIPAKKAUKSET, METALLI kuljetusmaksu € 

/tyhjennys alv 0 % 
kuljetusmaksu €  

/tyhjennys alv 24 % 
Pinta-astia 120–660 l 4,84 6,00 
Kartonkirullakko 3,72 4,61 
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Vaihtolavasäiliöt (puhto) 71,20 88,29 
Takalastaussäiliö (pika- ja kombikontti) 20,49 25,41 
Etulastaus- ja upposäiliöt 1,8–8,0 m³ 21,20 26,29 
Syväkeräyssäiliöt 0,3–5,0 m³ 20,09 24,91 
Puristinsäiliöt 157,63 195,46 

Taulukko 9. Muovipakkaukset, Muurame 
MUOVIPAKKAUKSET kuljetusmaksu € 

/tyhjennys alv 0 % 
kuljetusmaksu € 

/tyhjennys alv 24 % 
Pinta-astia 120–140 l 3,23 4,01 
Pinta-astia 240 l 3,92 4,86 
Pinta-astia 360–390 l 4,47 5,54 
Pinta-astia 600–660 l 5,83 7,23 
Syväkeräyssäiliöt 20,33 25,21 
Puristinsäiliöt 157,63 195,46 

8 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, LAUKAA ja TOIVAKKA  

Toivakassa keräysvälineiden tyhjennysmaksut ovat voimassa 1.4.2021 alkaen. 

Taulukko 10. Sekajätteen tyhjennys, Laukaa ja Toivakka 
SEKAJÄTE 

Kuljetus € Käsittely € 
Tyhjennys 
yhteensä € 

alv 0 % 

Tyhjennys 
yhteensä € 

alv 24 % 
Pinta-astia 120–140 l 2,56 1,97 4,53 5,61 
Pinta-astia 240 l 2,56 2,83 5,39 6,69 
Pinta-astia 360–390 l 2,56 3,52 6,08 7,53 
Pinta-astia 600–660 l 2,56 5,22 7,78 9,65 
Takalastaussäiliö enintään 3,0 m³ 13,81 22,43 36,24 44,94 
Takalastaussäiliö enintään 4,0 m³ 13,81 28,25 42,06 52,15 
Takalastaussäiliö enintään 6,0 m³ 13,81 46,33 60,14 74,57 
Takalastaussäiliö enintään 8,0 m³ 13,81 59,17 72,98 90,49 
Tyhjennettäväksi kuljetettava keräysväline  
lisäksi laskutetaan painoon perustuva käsittelymaksu ja punnitusmaksu 
Säiliöt ja puristinsäiliö 20 m³ tai alle 107,27  107,27 133,01 
Puristinsäiliö yli 20 m³ 107,27  107,27 133,01 

Taulukko 11. Biojätteen tyhjennys, Laukaa ja Toivakka 
BIOJÄTE 

Kuljetus € Käsittely € 
tyhjennys 
yhteensä 
€alv 0 % 

tyhjennys 
yhteensä 
€alv 24 % 

Pinta-astia 120–140 l 2,56 1,93 4,49 5,57 
Pinta-astia 240 l 2,56 2,81 5,37 6,65 
Pinta-astia 360–390 l 2,56 3,51 6,07 7,53 
Pinta-astia 600–660 l 2,56 5,21 7,77 9,64 
sisäsäkki asennettuna   1,07 1,33 

Taulukko 12, Kartonki- ja lasipakkaukset sekä metalli, Laukaa ja Toivakka 
KARTONKI,- ja LASIPAKKAUKSET, METALLI kuljetusmaksu € 

/tyhjennys alv 0 % 
kuljetusmaksu € /tyh-

jennys alv 24 % 
Pinta-astia 120–660 l 6,37 7,90 
Kartonkirullakko 7,43 9,21 
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Takalastaussäiliö (pika- ja kombikontti) 13,81  17,12  
Puristinsäiliöt 106,21 131,70 

Taulukko 13. Muovipakkaukset, Laukaa ja Toivakka 
MUOVIPAKKAUKSET kuljetusmaksu € 

/tyhjennys alv 0 % 
kuljetusmaksu € 

/tyhjennys alv 24 % 

Pinta-astia 120–140 l 3,62 4,49 
Pinta-astia 240 l 4,31 5,35 
Pinta-astia 360–390 l 4,86 6,03 
Pinta-astia 600–660 l 6,22 7,72 
Syväkeräyssäiliöt 20,33 25,21 
Puristinsäiliöt 106,21 131,70 

9 § Lisämaksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa 

Jäteastian tyhjennysmaksujen lisäksi (6–8 §) voidaan periä muita maksuja seuraavasti: 

IRTOJÄTTEET 
Säkissä tai keräysvälineen vieressä oleva irtojäte voidaan kuormata jäteautoon normaalin tyhjennyksen yhtey-
dessä. Irtojätteestä perittävä maksu hinnoitellaan ¼ m3 tarkkuudella. 

Taulukko 14. Irtojätteet. 
IRTOJÄTTEET hinta € 

/alv 0 % 
hinta € 

/alv 24 % 
JYVÄSKYLÄ   

sekajäte, m3 28,86 35,79 
sekajäte säkissä (150–250 l), €/säkki 7,19 8,91 
biojäte, kartonki, lasi tai metalli, m3 24,05 29,82 
MUURAME   
sekajäte, m3 26,89 33,35 
sekajäte säkissä (150–250 l), €/säkki 5,50 6,82 
biojäte, kartonki, lasi, metalli, m3 22,41 27,79 
LAUKAA ja TOIVAKKA   
sekajäte, m3 26,89 33,35 
sekajäte säkissä (150–250 l), €/säkki 7,19 8,91 
biojäte, kartonki, lasi, metalli, m3 22,41 27,79 

SIIRTOMAKSU, hinta €/ alkavat 10 m 
Jäteastioita tyhjentävää jäteautoa ei asemakaava-alueella ajeta omakoti- tai pientalojen tonteille. 

Jyväskylä ja Muurame 2,41 €/alv 0 % 
2,99 €/alv 24 % /alkavat 10 m 

Laukaa ja Toivakka  3,22 €/alv 0 % 
3,99 €/alv 24 % /alkavat 10 m 

AVAINMAKSU 
Avainmaksua veloitetaan kiinteistöiltä, joiden jätetiloihin ei pääse jätteenkuljetuksen yleisavaimella. 

Avainmaksu 300,00 €/alv 0 % 
372,00 €/alv 24 % 
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JOULUKUUSET 
Joulukuuset kerätään maksutta loppiaisen jälkeen Mustankorkea Oy:n ilmoittaman aikataulun mukaisesti. 
Omakoti- ja pientalojen sekä alle viiden huoneiston kiinteistöjen joulukuusten keräyspaikkoina toimivat hyöty-
keräyspisteet. Yli viiden huoneiston kiinteistöiltä joulukuuset noudetaan kiinteistön jätepisteestä. 

keräysaikana  0,00 € 

keräysajan jälkeen 5,00 €/alv 0% 
6,20 €/alv 24 % 

JÄTTEIDEN ERILLISET TILAUSNOUDOT KIINTEISTÖLTÄ 
Mikäli jäte noudetaan kiinteistöltä välittömästi asiakkaan pyynnöstä, noudosta laskutetaan jäteauton tuntive-
loitus. 

Jyväskylä ja Muurame jäteauton tuntiveloitus  80,00 €/alv 0 % 
 99,20 €/alv 24 % 

Laukaa ja Toivakka jäteauton tuntiveloitus 95,40 €/alv 0 % 
118,30 €/alv 24 % 

KERÄYSVÄLINEIDEN PESUT 
Keräysvälineiden pesut tehdään jätehuoltomääräysten mukaisesti ja niistä peritään taksan mukainen maksu. 
Hinta sisältää ylimääräisen tyhjennyksen pesun yhteydessä. 

Taulukko 15. Keräysvälineiden pesut, €/pesu. 
KERÄYSVÄLINEIDEN PESUT €/alv 0 % € /alv 24 % 
JYVÄSKYLÄ   
jäteastia 120–660 l 16,36 20,29 
syväkeräyssäiliöt 69,02 85,58 
muut säiliöt 74,99 92,99 
MUURAME   
jäteastia 120–660 l 12,14 15,05 
syväkeräyssäiliöt 69,02 85,58 
muut säiliöt 74,99 92,99 
LAUKAA JA TOIVAKKA   
jäteastia 120–660 l 12,00 14,88 
muut säiliöt 107,00 132,68 

10 § Saaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon jätemaksu 

Saaressa sijaitseva vapaa-ajan asunto, joka ei ole kiinteistöittäisen jätehuollon piirissä, kuuluu kunnan jätehuol-
tojärjestelmään satamasta tai venevalkamasta osoitetun sekajätteen keräyspisteen käyttäjänä. Satamasta tai 
venevalkamasta osoitetusta jätteenkeräyspaikasta peritään jätemaksu.  

Saaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon jätemaksu laskutetaan kerran vuodessa asunnon haltijalta tai omista-
jalta. Laskutus perustuu kyseisen kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä (1.1.) Mustankorkea Oy:n asiakasre-
kisterissä oleviin asiakastietoihin. Maksun saaja on velvollinen ilmoittamaan kiinteistön omistajatietojen muu-
toksista Mustankorkea Oy:lle. 

Saaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon jätemaksu  24,00 €/vuosi, alv 0 % 
    29,76 €/vuosi, alv 24 % 
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11 § Tyhjennysmaksujen perusteet kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa  

Toivakassa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus 31.3.2021 saakka. Jätemaksut määräyty-
vät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden, tyhjennyskertojen ja jätelajin perusteella. Tyhjennykset tehdään jäte-
huoltomääräysten mukaisen tyhjennysrytmin mukaisesti ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä.  

Jäteastian tyhjennysmaksu muodostuu käsittely- ja kuljetusmaksusta. Taksassa määrätään jätteen käsittely-
maksu, joka perustuu jätteen laatuun, käsittelykustannuksiin ja jätelajin tilavuuspainoon. Asiakkaaseen sopi-
mussuhteessa oleva kuljetusyrittäjä määrittelee kuljetusmaksun. Näistä maksuista yhteensä muodostuu jä-
teastian tyhjennysmaksu.  

Lasi-, metalli- ja kartonkipakkaukset ovat tuottajavastuunalaisia jätteitä ja ne on toimitettava Mustankorkea 
Oy:n osoittamiin tai tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Pakkausjätteiden käsittely on kuluttajille 
maksutonta. Hyötyjäteastioiden tyhjennysmaksu koostuu jätteenkuljetusyrittäjän määrittelemästä kuljetus-
maksusta.  

12 § Jätteen keräysvälineiden käsittelyosuus, TOIVAKKA 31.3.2021 saakka 

Taulukko 17. Sekajätteen käsittelyosuus, Toivakka 
SEKAJÄTE käsittelymaksu €/ 

tyhjennys alv 0 % 
käsittelymaksu 
€/ tyhjennys alv 

24 % 
Pinta-astia 120–140 l  1,97 2,44 
Pinta-astia 240 l  2,83 3,51 
Pinta-astia 360–390 l  3,52 4,36 
Pinta-astia 600–660 l  5,22 6,47 

Taulukko 18. Irtojätteet, Toivakka. 
IRTOJÄTE 
 

käsittelymaksu €/ 
säkki alv 0 % 

käsittelymaksu 
€/ säkki alv 24 

% 
säkki 150–250 l 2,85 3,53 
irtojäte, m3 10,40 12,90 

Taulukko 19. Biojätteen käsittelyosuus, Toivakka. 
BIOJÄTE käsittelymaksu €/ 

tyhjennys alv 0 % 
käsittelymaksu 
€/ tyhjennys alv 

24 % 
Pinta-astia 120–140 l 1,93 2,39 
Pinta-astia 240 l 2,81 3,48 
Pinta-astia 360–390 l 3,51 4,35 
Pinta-astia 600–660 l 5,21 6,46 

13 § Kotitalouksien suurten jätteiden noutopalvelu 

Suurten jätteiden noutopalvelu on tarkoitettu kotitalouksien jäte-erille, jotka eivät kokonsa vuoksi mahdu 
omaan jäteastiaan. Palvelu perustuu vyöhyke- ja tuoteperusteiseen hinnoitteluun, lisäksi asiakkaalta peritään 
mahdollinen jätteenkäsittelymaksu. Perumatta jätetystä turhasta noudosta peritään puolet kuljetushinnasta.  

Vyöhyke 1: Jyväskylä, Palokka, Jyskä, Vaajakoski, Haapaniemi ja Leppälahti 

Vyöhyke 2: Säynätsalo, Korpilahti, Puuppola, Tikkakoski, Oravasaari, Kuohu, Vesanka, Muurame, Laukaa ja Toi-
vakka 



 

12 

Taulukko 20. Hinnoittelu suurten jätteiden noutopalvelussa 
HINNOITTELU €/ nouto €/ nouto 

Kuljetusmaksut   
vyöhyke 1 Nouto 1–5 tuotetta 35,56 44,10 

Nouto 6–10 tuotetta 44,04 54,61 
vyöhyke 2  Nouto 1–5 tuotetta 44,04 54,61 

Nouto 6–10 tuotetta 55,04 68,25 
Jätteen käsittelymaksut    

1–5 tuotetta 18,39 22,80 
6–10 tuotetta 30,00 37,20 

MUSTANKORKEA OY:N LAJITTELUPIHAN VASTAANOTTOMAKSUT  

14 § Vastaanottomaksut lajittelupihalla 

Taulukko 21. Vastaanottomaksut lajittelupihalla, pienkuormamaksut 

PIENKUORMAMAKSUT  € 
alv 0 % 

€ 
alv 24 % 

Henkilöauto 8,07 10,00 
Henkilöauto + perävaunu 20,16 25,00 
Pakettiauto 20,16 25,00 
Pakettiauto + perävaunu 32,26 40,00 

JÄTELAJI €  
sis. alv 24 % huom. 

Sekajäte pienkuormamaksu  

Rakennusjäte, tiili, betoni tai kipsijäte pienkuormamaksu  

Energiajäte  pienkuormamaksu  
Asbesti (alle 100 kg) pienkuormamaksu  

Lasi pienkuormamaksu  
Lasipakkaukset, paperi, kartonki, metalli veloituksetta  

Käsittelemätön puu veloituksetta  

Kyllästetty puu (alle 1 m3 erät) veloituksetta  

Sähkölaitteet (yksittäiset kappaleet) veloituksetta  

Vaaralliset jätteet veloituksetta  

Auton renkaat (vanteettomat)  veloituksetta  

Risut ja oksat (peräkärrykuormat) 12,50 € /päivä (1 
Puutarhajäte (peräkärrykuormat) 12,50 € /päivä (1 
Käsitelty puu 7 € /kuorma  

(1 Jos tuo saman päivän aikana useampia kuormia risuja ja oksia tai puutarhajätettä, maksu peritään vain ensimmäi-
sestä kuormasta. Loput samana päivänä tuodut kuormat otetaan vastaan veloituksetta. 
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VOIMAANTULO 

15 § Voimaantulo 

Tämä jätetaksa tulee voimaan 1.1.2021. Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätök-
seen haettaisiin muutosta. Jätetaksa kumoaa voimaan tullessaan jätehuoltoviranomaisen aiemmin vahvista-
mat jätetaksat. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi. 

Tässä taksassa vahvistetaan arvonlisäverottomat (alv 0 %) maksut. Maksujen oheen on lisätty näkyviin jäte-
maksujen arvolisäverolliset hinnat (alv 24 %). 

 

LIITE 1 JÄTEMAKSUJEN KOHTUULLISTAMISEN PERIAATTEET 

 
Jyväskylän seudun jätelautakunta on siirtänyt sille määriteltyä toimivaltaa toimintasäännöllä viranhaltijalle. 
Viranhaltijapäätökset tehdään jätelain määrittelemissä rajoissa ja niissä noudatetaan yhtenäisiä periaatteita. 
Tavoitteena on varmistaa maksumuistutusten ja maksun kohtuullistamishakemusten samankaltainen käsittely, 
jotta toimialueen kuntalaiset saavat yhdenvertaisen kohtelun päätöksenteossa. 
 

1.  Jätemaksun määräämisen yleiset periaatteet 

Jätemaksua tulee periä kaikilta kiinteistöiltä, joka ovat käytettävissä vakinaiseen tai vapaa-ajan asumiseen, 
vaikka kiinteistön käyttö olisi vähäistä. Syntyvän jätteen vähäinen määrä tai omatoiminen käsittely, kiinteistön 
haltijan ikä, terveydentila, vähävaraisuus tai muu sosiaalinen syy ei ole peruste jätemaksun perimättä jättämi-
seen. Jätemaksun kohtuullistamiseen ei vaikuta myöskään vapaa-ajan asunnolta jätteiden kuljettaminen vaki-
tuiselle asunnolle tai jätteiden hävittäminen jätehuoltomääräysten vastaisesti esimerkiksi polttamalla. Myös-
kään useiden vapaa-ajan tai vakinaisten asuinkiinteistöjen omistaminen jätehuoltoviranomaisen toimialueella 
ei ole peruste maksujen kohtuullistamiseen, sillä jätehuolto on järjestettävä kullekin kiinteistölle ja kiinteistön 
haltijalla katsotaan olevan vastuu muun muassa jätehuollon infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpitämisestä 
aiheutuvista kustannuksista. 
 
Jätemaksua on mahdollista kohtuullistaa etukäteen maksua määrättäessä tai jälkikäteen tehdyn muistutuksen 
johdosta. Kohtuullistamisen tulee aina olla perusteltua ja maksuperusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuulli-
sia. Jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä tai laskusta tehtyä muistutusta koskeva päätös on 
määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Tapauksesta riippuen määräaikaisuus koskee esim. kalenteri-
vuotta, hakemuksessa esitettyä ajanjaksoa tai laskutuskautta. 
 

2. Muutoksen hakeminen jätemaksuun  

Jätemaksu voidaan jättää perimättä, jos rakennus on täysin asuinkelvoton tai muutoin kokonaan asumiseen tai 
vapaa-ajan asumiseen soveltumaton. Asuinkelvottomuudesta on esitettävä jätehuoltoviranomaiselle todisteel-
linen selvitys joko riippumattoman asiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta tai valokuvin täydennetty 
kuntoselvitys. Jätemaksu poistetaan, kun riittävät selvitykset on toimitettu jätehuoltoviranomaiselle ja niiden 
perusteella rakennus todetaan asuinkelvottomaksi. Jätemaksun perimättä jättämisen ratkaisee jätehuoltovi-
ranomainen viranhaltijapäätöksellä. Päätös jätemaksun perimättä jättämisestä annetaan jätelain mukaisen 
tiedoksiannon lisäksi tiedoksi kunnan rakennusvalvontaan. 
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3. Perusmaksun kohtuullistaminen 

Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen vuosimaksu ja se määrätään maksettavaksi jokaiselle asuinhuoneis-
tolle ja vapaa-ajan asunnolle. Perusmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä on rakennuksen käyttötar-
koitus ja asuntojen lukumäärä laskutuskaudella rakennus- ja kiinteistörekisterissä (vakituinen tai vapaa-ajan 
asuminen). 
 
Perusmaksua voidaan kohtuullistaa seuraavasti: 
 

1) Kun vakituinen asunto on tyhjillään tai sen käyttötarkoitus on vapaa-ajan asuminen, peritään perus-
maksu vapaa-ajan asunnon mukaan. 
 

2) Kun kiinteistön jätehuolto on keskeytetty viranhaltijapäätöksellä, ei perusmaksua peritä. 
 

3) Perusmaksu peritään vain yhdestä rakennuksesta, rakennuksen todellisen käyttötarkoituksen mukaan, 
jos kiinteistöllä sijaitsee useampi saman henkilön omistama rakennus, jotka sijaitsevat toistensa välit-
tömässä läheisyydessä, samassa pihapiirissä ja ovat saman talouden käytössä 

a. kiinteistöt, jotka ovat useamman talouden käytössä (eri omistajat, kuolinpesät ja perikunnat 
sekä kiinteistö- ja osakeyhtiöt), peritään perusmaksu jokaisesta rakennuksesta. 

 
4) Kun kahden asunnon talon molemmat huoneistot ovat saman talouden käytössä, peritään perusmaksu 

vain yhdestä huoneistosta. 
 

5) Perusmaksua ei peritä, mikäli rakennus on täysin asuinkelvoton tai muutoin asumiseen tai vapaa-ajan 
asumiseen soveltumaton. 

 

4. Jäteastian tyhjennysmaksujen kohtuullistaminen 

Jäteastian tyhjennysmaksuja ei kohtuullisteta tai poisteta jälkikäteen, jos tyhjennykset ovat tapahtuneet lasku-
tuksen mukaisesti ja asiakas ei ole ilmoittanut tarvittavista muutoksista. Virheelliset laskutukset voidaan kor-
jata ilman viranhaltijapäätöstä. 
 

5. Aikaisemmin tehdyt päätökset 

Kuntalaisten yhdenvertaisen aseman turvaamiseksi aikaisemmin myönnetyt poikkeuspäätökset voidaan ottaa 
uudelleen tarkasteluun olosuhteiden muuttuessa ja tehdä niistä uusi päätös. Myös toistaiseksi voimassa olevat 
päätökset, jotka koskevat esimerkiksi jätemaksun perimättä jättämistä, voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn 
kiinteistöllä tapahtuneiden muutosten tai jätelainsäädännön ja jätehuoltomääräysten muuttuessa. 
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