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1 § Jätetaksan soveltamisala ja perusteet

Tätä jätetaksaa sovelletaan HSY:n järjestämässä jätehuollossa Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen ja
Vantaan muodostamalla alueella. Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan järjestämisvastuulle
kuuluvan jätteen sekä jätelain 33 §:n mukaisesti HSY:n toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätehuoltopalveluille.

HSY:n järjestämässä jätehuollossa sovelletaan lisäksi Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräyksiä.
Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset (hsy.fi)

Kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätehuollon tai jätteenkäsittelypalvelun HSY järjestää, on velvollinen
suorittamaan jätetaksan mukaisen jätemaksun.

HSY määrää ja maksuunpanee jätemaksut tämän jätetaksan mukaisesti. Jätetaksan mukaiset jätemaksut sisältävät
jätehuollon järjestämisen ja toteutuksen kaikki jätelain mukaiset kustannukset, jotka muodostuvat jätteen keräyksestä,
kuljetuksesta ja käsittelystä sekä tiedotuksesta, neuvonnasta ja hallinnosta. Jätemaksulla katetaan myös
kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito sekä jätehuoltovelvollisuuden hoitamiseksi tarvittavan intrastruktuurin
rakentamiseen liittyvät pitkän aikavälin investoinnit.

Jätemaksujen on jätelain mukaan vastattava HSY:n tarjoamaa palvelutasoa, kannustettava jätteen määrän ja
haitallisuuden vähentämiseen sekä mahdollisuuksien mukaan kannustettava etusijajärjestyksen mukaiseen
jätehuoltoon. Jätemaksujen tarkoituksena on olla palvelutasoon nähden tasapuolisia ja kohtuullisia niin, ettei HSY:n eri
asiakkaita, asiakasryhmiä tai toimialueen eri alueita aseteta perusteettomasti toisistaan poikkeavaan asemaan.

https://adminjulkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun-ja-kirkkonummen-jatehuoltomaaraykset.html#ckD3NimfgC


2 § Jätemaksun maksaminen ja
jätemaksumuistutuksen tekeminen

Jätelasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Jos jätelaskua ei makseta määräajassa, erääntyneelle määrälle on
suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta.

Jätemaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa, maksukehotuksessa tai huomautuksen johdosta lähetetyssä
uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.

Maksukehotuksen lähettämisestä peritään 5 euroa.

Jätemaksun maksuvelvollisella on oikeus tehdä kirjallinen jätemaksumuistutus HSY:lle 14 vuorokauden kuluessa
jätelaskun saapumisesta. HSY tekee muistutuksen johdosta päätöksen, jossa muistutus hylätään tai hyväksytään
osittain tai kokonaan. Mikäli jätemaksumuistutus tehdään määräajassa ja selvitys osoittaa virheellisen jätelaskun
perustuvan HSY:n virheeseen, HSY lähettää muuttuneesta maksusta maksuvelvolliselle uuden jätelaskun tai hyvittää
liikasuorituksen seuraavalla laskulla.

Yli kolme vuotta vanhoja jätelaskuja ei voida vanhentuneena hyvittää. HSY:llä ei ole velvollisuutta kohtuullistaa tai
poistaa jätemaksuja jälkikäteen, jos keräysvälineiden tyhjennykset on suoritettu laskutuksen mukaisesti ja kiinteistön
haltija ei ole ilmoittanut jätehuoltopalvelua tai laskutusta koskevista muutoksista.

Kirjalliset muistutukset ja kyselyt on osoitettava HSY:lle. Muistutuksessa tulee mainita laskun numero tai
jätepalvelutunnus/sopimusnumero.

Jätemaksu on suoraan ulosottokelpoinen ilman tuomiota (jätelaki 145 §). Yhden muistutuskirjeen jälkeen maksamaton
lasku lähetetään ulosottoviranomaisen perittäväksi. HSY:llä on oikeus harventaa jäteastioiden tyhjennysväliä, mikäli
maksuvelvollinen laiminlyö jätemaksujen maksuvelvollisuutensa yli kolmen kuukauden ajalta eikä ole
maksumuistutuksista huolimatta suorittanut jätemaksuja.

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1982/19820633


3 § Kunnan toissijaiselle jätehuoltovastuulle
kuuluvien palveluiden taksa

Elinkeinoelämän jätehuolto on pääsääntöisesti jätteen haltijan järjestämisvastuulla. HSY vastaa kuitenkin tietyin ehdoin
toissijaisesti näiden jätteiden jätehuollosta. Jätelain 33 §:n mukainen toissijainen vastuu tarkoittaa,   että kunnilla on
velvollisuus järjestää yrityksille ja muille yhteisöille jätehuoltopalveluja, jos jätteen haltija tätä pyytää muun
palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan
jätehuoltojärjestelmässä. Toissijaisen vastuun nojalla tuotettavia jätehuoltopalveluja kutsutaan TSV- palveluiksi.

Jätelain mukaisesti jätteen haltijan on käytettävä jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa (ns. Materiaalitori) muun
palvelutarjonnan puutteen osoittamiseen silloin,  kun tarvittavan TSV- palvelun arvo on vähintään 2 000 euroa vuodessa.
Yrityksen, jolla ei ole HSY:n kanssa voimassa olevaa TSV-sopimusta ja joka ennakoi tarvitsevansa TSV-palvelua
vuosittain yli 2000 eurolla (ALV 0 %), on käytettävä Materiaalitori.fi -tietoalustaa ennen toissijaista jätehuoltopalvelua
koskevan sopimuksen tekemistä HSY:n kanssa.

Materiaalitori.fi -alustan käyttövelvoite ei koske niitä yrityksiä, joilla on voimassa oleva TSV-sopimus HSY:n kanssa,
ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuvaa jätehuoltopalvelun tarvetta tai sellaisia yrityksiä, joiden vuosittainen TSV-
palvelun tarve alittaa arvoltaan 2 000 euroa (ALV 0 %). Näissä tapauksissa jätteen haltija voi pyytää tarvitsemaansa
jätehuoltopalvelua suoraan HSY:ltä.

HSY tekee jätteen haltijan kanssa TSV- palvelusta määräaikaisen, enintään kolme vuotta voimassa olevan sopimuksen.
Sopimuksen voi jätteen haltijan puolesta tehdä myös jätteen kuljettaja tai muu toimija. TSV-sopimuksissa noudatetaan
kulloinkin voimassa olevia, tarkennettuja sopimusehtoja. Sortti-asemien ja vaarallisen jätteen aseman
yritysasiakkaiden sopimusehdot 1.4.2021 alkaen.

ammassuon_ekoteollisuuskeskus_asiakaskortin_sopimusehdot_01012020_alkaen.pdf (hsy.fi)

Kunnan toissijaisen vastuun perusteella tuotettavat jätehuoltopalvelut ovat lakisääteisiä palveluja. HSY perii TSV- 
palvelusta jätteen haltijalta tämän taksan mukaisen julkisoikeudellisen jätemaksun. TSV-palveluissa noudatetaan
jätehuoltomääräyksiä.

https://adminjulkaisu.hsy.fi/sortti-asemien-ja-vaarallisen-jatteen-aseman-yritysasiakkaiden-sopimusehdot-142021-alkaen.html#ckaqtarcmy
https://julkaisu.hsy.fi/sortti-asemien-ja-vaarallisen-jatteen-aseman-yritysasiakkaiden-sopimusehdot-142021-alkaen.html#ckaqtarcmy


4 § Keräysvälineiden vuokraaminen HSY:ltä

Kiinteistöittäisen keräyksen jätehuoltopalvelut

Jätteen haltija voi joko vuokrata keräysvälineet HSY:ltä tai käyttää omia keräysvälineitään. HSY:ltä vuokrattujen
keräysvälineiden vuokra vahvistetaan vuosittain jätetaksassa tai vaihtoehtoisesti vuokra sisältyy keräysvälineen
tyhjennyshintaan. HSY toimittaa vuokratun keräysvälineen veloituksetta kiinteistölle. Vuokraan sisältyy keräysvälineen
kunnossapito. HSY vaihtaa keräysvälineen maksutta uuteen, jos keräysväline on rikkoutunut normaalissa käytössä.

HSY:ltä vuokrattuja keräysvälineitä on käytettävä asianmukaisesti eikä niitä saa käyttää muihin tarkoituksiin.
Keräysvälineen vuokralleottaja vastaa keräysvälineelle aiheuttamastaan vahingosta, lukuun ottamatta keräysvälineen
normaalia kulumista. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan keräysvälineelle vuokra-aikana huolimattomuudesta ja
virheellisestä käsittelystä aiheuttamansa vahingot ja kustannukset. Lisäksi vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan
vahingoittuneen, haittaeläinten tuhoaman tai muutoin tuhoutuneen tai kadonneen keräysvälineen sen todellisen arvon
mukaan lukuun ottamatta vahinkoja, jotka on todennetusti aiheuttanut HSY:n kuljetusurakoitsija. HSY perii
vuokralleottajalta palaneista, muulla tavoin tuhoutuneista tai kadonneista vuokra-astioista korvausmaksun, joka sisältää
toimituksen kiinteistölle.



5 § Jätehuollon vuosimaksuasiakkuus

HSY:n alueellisen sekajätepisteen vuosimaksuasiakkaaksi voivat hakea vapaa-ajan kiinteistöjen ja niiden
ympärivuotisesti asuttujen kiinteistöjen haltijat, joiden kiinteistöille ei ole ajoyhteyttä jäteajoneuvolla. Alueelliset
sekajätepisteet sijaitsevat Kirkkonummen Porkkalassa ja Långvikissä sekä kaikilla Sortti-asemilla. Jätehuollon
vuosimaksuasiakkaat maksavat jätehuollon palveluista kulloinkin voimassa olevan jätehuollon hinnaston mukaisen
vuosimaksun.

Alueelliset sekajätepisteet

Alueellisen sekajätepisteen vuosimaksuasiakkuutta voi hakea ottamalla yhteyttä HSY:n asiakaspalveluun. HSY lähettää
vuosimaksuasiakkuudesta tilausvahvistuksen.

Alueelliset sekajätepisteet on tarkoitettu kotitalouksien päivittäiselle sekajätteelle. Sekajätepisteisiin ei saa viedä
vaarallista jätettä tai jätettä, joka ei suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu
sekajätekeräykseen laitettavaksi. Jätteet tulee kuljettaa asianmukaisesti lajiteltuna ja pakattuna vastaanottopisteeseen.

Sortti-asemien sekajätepisteet

Sortti-asemien sekajätepistettä käyttävät vuosimaksuasiakkaat saavat Sortti-asemilla asiointia varten erillisen Sortti-
kortin, jonne vuosimaksuasiakkuus on tallennettu. Vuosimaksukortin voimassaolo päättyy automaattisesti, kun
vuosimaksuasiakkuus päättyy. Kortin saa Sortti-asemalta henkilöllisyystodistusta näyttämällä. HSY luovuttaa kortin
henkilölle, jonka tiedoilla jätepalvelu on avattu.

Vuosimaksukortti ei toimi Sortti-asemien itsepalvelulaitteilla. Jätteentuojan tulee esittää pyydettäessä henkilöllisyytensä
vuosimaksukortin käyttöoikeiden tarkastusta varten.

Vuosimaksukortilla voi tuoda Sortti-asemille asumisessa syntyvää sekajätettä enintään 660 l yhdellä käyntikerralla.
Sortti-asemille tuoduista muista jätteistä, kuten huonekaluista, veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston
mukainen maksu. Sortti-kortin osalta noudatetaan Sortti-kortin kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja
kotitalousasiakkaalle. Sortti-asemien kotitalousasiakkaan sopimusehdot 1.2.2021 alkaen.

Mikäli vuosimaksuasiakkuus on yrityksen nimissä, tulee yrityksen nimetä hakemuksessa henkilö, jolla on oikeus käyttää
vuosimaksukorttia. Mikäli yritys haluaa käyttää myös muita Sortti-asemien palveluita, tulee yritysasiakkaan tehdä
erillinen sopimus HSY:n ja Sortti-asemien ja vaarallisen jätteen aseman jätehuoltopalveluista. Sopimuksessa
noudatetaan kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja. Sortti-asemien ja vaarallisen jätteen aseman
yritysasiakkaiden sopimusehdot 1.4.2021 alkaen.

https://adminjulkaisu.hsy.fi/sortti-asemien-kotitalousasiakkaan-sopimusehdot-142021-alkaen.html#ckaqZJYOdI
https://adminjulkaisu.hsy.fi/sortti-asemien-ja-vaarallisen-jatteen-aseman-yritysasiakkaiden-sopimusehdot-142021-alkaen.html#ckaqtarcmy


6 § Jäteastioiden yhteiskäyttö

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat tehdä HSY:n kanssa sopimuksen yhteisen jäteastian käytöstä. Lähekkäin
sijaitsevilla kiinteistöillä tarkoitetaan taajama-alueilla samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevia kiinteistöjä ja haja-
asutusalueilla naapureita tai kylätoimikunnan, tiekunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden kiinteistöjä.

Yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen osapuolina ovat kaikki yhteistä jäteastiaa ja sen sijoituspaikkaa käyttävät
kiinteistöt. Yhteiskäyttösopimuksessa tulee olla pääsopija, joka on jätemaksun maksaja. Pääsopija voi vastaanottaa
koko laskun tai lasku voidaan lähettää jokaiselle osapuolelle sovitun prosenttiosuuden mukaisesti. Pääsopija toimii
HSY:n yhteyshenkilönä astiatyhjennyksiin liittyen ja huolehtii jäteastian käyttäjien eli sopimuksen osakkaiden
yhteystietojen ylläpidosta. Jäteastioiden yhteiskäytössä noudatetaan niitä varten laadittuja erillisiä ehtoja.
jateastioiden-yhteiskayttoa-koskevat-ehdot.pdf (hsy.fi)

https://adminjulkaisu.hsy.fi/jateastioiden-yhteiskayttoa-koskevat-ehdot.html#cp1Rne51Rs


7 § Lisämaksut

Ylimääräisen jätteen (lisäjätteen) jätemaksu

Keräysväline tulee täyttää jätehuoltomääräysten mukaisesti niin, että jäte mahtuu keräysvälineeseen. Jos lisäjätettä
kuitenkin on, HSY perii ylimääräisestä jätteestä tämän jätetaksan mukaisen lisämaksun. Lisäjätteeksi tulkitaan jäte, joka
on sijoitettu jätetilaan tai sen välittömään läheisyyteen ja joka soveltuu kiinteistöittäiseen keräykseen. Lisäjätteen
maksimimäärä on 2 m3 tai 15 kg/säkki. HSY:n minimilaskutus on 0,1 kuution (100 litran) erä. Lisäjätteen jätemaksuilla
katetaan kustannukset, jotka syntyvät kuljetus- ja käsittelymaksusta koostuvan tyhjennysmaksun lisäksi.

Erikoistyötä vaativien kohteiden lisämaksut

Mikäli lukittuun keräyspisteeseen ei ole järjestetty pääsyä jätehuollossa käytettävällä jätehuoltoavaimella tai
keräyspisteeseen pääsy on rajoitettu tietylle kellonajalle, peritään kultakin noutokerralta tämän jätetaksan mukainen
lisämaksu.

Kiinteistön haltijan pyynnön perusteella suoritettavasta lisäraportoinnista peritään lisämaksu.

Jos keräysvälineitä joudutaan siirtämään käsin kiinteistön jätepisteestä jäteautoon, peritään ylimääräisestä
siirtomatkasta tämän jätetaksan mukainen jätemaksu.

Jos lieteauto joutuu siirtymään kiinteistön alueella kaivolta toiselle, peritään ylimääräisestä siirtomatkasta tämän
jätetaksan mukainen jätemaksu.

Lietetyhjennysten yhteydessä tehtävistä ylimääristä töistä peritään tämän jätetaksan mukainen jätemaksu, jos
tyhjennyksen yhteydessä pitää tehdä työtä hidastavia toimenpiteitä. Vähimmäisveloitus on tällöin 0,5 tuntia. Jos
letkunveto ylittää 40 m, peritään ylittävältä osalta tämän taksan mukainen jätemaksu.

Erikoistyötä vaativien kohteiden lisämaksuilla katetaan ylimääräisestä työstä aiheutuneet kustannukset.

Hukkanouto

Mikäli kiinteistön keräysvälineet tai lietesäiliöt ovat noutoajankohtana tyhjiä tai niitä ei voida tyhjentää kiinteistöstä
johtuvista syistä, HSY perii hukkanoudosta tämän taksan mukaisen jätemaksun.



8 § Jätehuoltopalvelun käynnistyminen,
keskeyttäminen ja päättäminen

Asuinkäytössä olevan kiinteistön ja vapaa-ajan asunnon sekä jätelain 32 §:n mukaan kunnan jätehuoltovastuulle
kuuluvien kiinteistöjen on jätelain velvoittamana liityttävä HSY:n järjestämään jätehuoltoon.

HSY käynnistää kiinteistön jätehuoltopalvelun 14 vuorokauden kuluessa kiinteistön haltijan ilmoitettua käytettävästä
keräysvälinetyypistä ja – määrästä sekä keräysvälineiden tyhjennysrytmistä ja laskutuksen kannalta muista
tarpeellisista tiedoista.

Jos kiinteistö on asumaton tai asuinkelvoton, kiinteistön haltija voi hakea jätehuollon keskeyttämistä tai yli 12
kuukauden keskeytysten osalta poikkeamislupaa jätehuoltomääräyksistä. Hakemuksessa tulee selvittää kiinteistön
asuinkelvottomuus. Hakemuslomake on saatavilla HSY:n verkkosivuilla Visma Sign Forms - Verkkolomake.

Yli vuoden kestävä keskeytys voidaan myöntää vain hyvin perustelluista syystä. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen
jätehuoltomääräysten 43 §:n mukaan jätelain mukaisesta järjestettyyn jätehuoltoon liittymisestä ei voida myöntää
pysyvää poikkeusta.

Kiinteistön haltijalla ei ole velvollisuutta suorittaa jätemaksua, jos kiinteistön haltija esittää HSY:lle kunnan
rakennusvalvonnan purkutodistuksen tai jos kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen rakennusluvan mukaista
käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä.

Asuinkiinteistön haltijan tulee ilmoittaa kiinteistön hallinnan päättymisestä HSY:lle. Jätehuoltopalvelun päättäminen ei
vapauta kiinteistön haltijaa jo syntyneiden jätemaksujen maksuvelvollisuuden täyttämisestä. Maksuvelvollisuus jatkuu
siihen saakka, kunnes HSY on vastaanottanut tiedon palveluntarpeen päättymisestä.

https://www.vismasignforms.com/form/a683ba64-57f9-4ddd-baa0-ca2f809a8913


9 § Jätehuoltopalvelun sisältöä ja laskutustietoja
koskevat muutokset

Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa viipymättä HSY:lle jätehuoltopalvelun sisältöä ja laskutustietoja koskevat muutokset.
Jätehuoltopalvelun sisältöön kuuluvat mm. keräysvälineiden lukumäärä, koko ja omistussuhde, keräysvälineiden sijainti
ja lukumäärä sekä lukitusta ja ajoreittiä koskevat muutokset.

Jos laskutus on tapahtunut virheellisesti kiinteistön haltijasta johtuvasta syystä, HSY ei muuta laskutusta takautuvasti.
Kiinteistön haltijan oikeudesta tehdä jätemaksumuistutus virheellisen jätelaskun johdosta säädetään jätetaksan 2 §:ssä.

Mikäli jätehuoltopalvelun toimittamisessa ilmenee ongelmia, on jätteen haltijan otettava viipymättä yhteyttä HSY:n
asiakaspalveluun, jotta korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä.



10 § Jätehuoltopalvelun virhe

Jätteen haltijalla on oikeus hinnanalennukseen, jos jäteastiaa ei tyhjennetä tai jätehuoltoa ei järjestetä muutoin kunnan
jätehuoltomääräysten tai sopimuksen mukaisella tavalla tai jos jätehuoltopalvelussa on muu vastaava virhe, josta on
aiheutunut todennettu vahinko. Jätteen haltijan on kohtuullisen ajan kuluessa huomautettava virheestä ja tehtävä
oikaisuvaatimus HSY:lle. Virheestä johtuva hinnanalennus voidaan hyvittää seuraavan laskutuksen yhteydessä.

Jätemaksua ei peritä, jos keräysväline on HSY:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä.
Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä HSY:lle viipymättä.

Kuljetusurakoitsijan laiminlyönneiksi ei katsota liian painavaksi täytettyä tai rikkinäistä keräysvälinettä, kiinteistön
keräyspisteelle tai keräysvälineelle johtavan tien kulkukelvottomuutta tai tien niin huonoa kuntoa, että se saattaa
aiheuttaa vauriota ajoneuvolle tai keräysvälineelle johtavan reitin jätehuoltomääräysten vastaista lukitusta tai
rikkoutuneita lukkoja. Kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota myöskään sitä, ettei jäteastiaa löydetä kiinteistöltä
esimerkiksi siksi, että se on poistettu tai siirretty tyhjennyspaikalta tai muusta kiinteistön haltijasta johtuvasta syystä,
jonka vuoksi HSY ei ole voinut toimittaa jätehuoltopalvelua jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jos keräysvälineiden tyhjennyksen yhteydessä aiheutuu vahinkoa kiinteistön haltijan omaisuudelle, kiinteistön haltijan
tulee ottaa välittömästi yhteyttä HSY:hyn asian selvittämiseksi. HSY tai sen kuljetusurakoitsijat eivät ole
korvausvelvollisia vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kiinteistön haltijan toiminnan, kuten laiminlyönnin tai
huolimattomuuden seurauksena. HSY tai sen kuljetusurakoitsijat eivät ole korvausvelvollisia vahingoista, joista ne eivät
voimassa olevan lainsäädännön perusteella ole vastuussa.

Jätehuoltopalvelua koskevat erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluin ja viranhaltijapäätöksellä. Viranhaltijapäätökseen
tyytymättömällä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus HSY:n hallitukselle tai valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen
viranhaltijapäätöksen liitteenä olevan muutoksenhakuohjeen mukaisesti.



11 § Muut kiinteistöjen jätemaksut

Muut jätehuoltopalvelut

Jäteastioiden toimituksessa, biologisen jätteen ja käymälälannan tyhjennyksissä, vaihtolavojen kuljetuksissa sekä
Nouto-Sortissa noudatetaan tämän jätetaksan mukaisia jätemaksuja.



12 § Sortti-asemien jätemaksut

HSY perii Sortti-asemille toimitetuista jätteistä tämän jätetaksan mukaiset maksut.



13 § Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen
jätemaksut

HSY perii Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen toimitetuista jätteistä tämän jätetaksan mukaiset maksut.



14 § Hallinnollisten töiden jätemaksut

Maksumuistutuksen lähettämisestä peritään jätetaksan mukainen maksu.

Ylimääräisestä toimisto- tai asiantuntijatyöstä HSY perii tämän jätetaksan mukaisen tuntiveloitushinnan.

Hallinnollisten töiden maksut perustuvat HSY:lle aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin.



15 § Jätetaksan muuttaminen

Tätä jätetaksaa voidaan täydentää tai muuttaa tarvittaessa. Tässä jätetaksassa on oletettu, että jätevero on 70,00
euroa tonnilta ja arvonlisävero 24 %. Mikäli näihin tulee muutoksia tai käyttöön otetaan muu vastaava maksu, otetaan
niiden vaikutus huomioon voimaantulopäivästä lukien.



16 § Jätetaksan voimaantulo

Tämä jätetaksa tulee voimaan 1.1.2022. Samalla HSY:n aiemmin vahvistama jätetaksa kumotaan. Jätetaksa astuu
voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.


