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1§

Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä esitettyjä jätelajien mukaisesti jaoteltua jätemaksua sekä kunnanhallituksen 19.12.2012 §143 vahvistamaa jätehuollon perusmaksua .

2§

Jätteen haltija tai edellinen haltija, jonka jätteestä kunta huolehtii,
on velvollinen suorittamaan jätemaksun. Jätemaksu peritään pääsääntöisesti kuljetuksen suorittajalta.

3§

Kiinteistön haltijan on liityttävä alueella järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin.
Niiden vapaa-ajan asuntojen omistajat, joilla on vakinainen asuinkiinteistö Posion kunnassa velvoitetaan hoitamaan jätehuolto
asuinkiinteistönsä kautta.

4§

Jätemaksun määräämisen perusteena on jätteen laji, laatu ja määrä. Jätemaksu määrätään kuorman painon mukaan tonneina loppusijoituspaikalla, tilavuusyksiköinä hyötyjäteasemalla.

5§

Eri maksut ja jätelajit määritellään seuraavasti:
Jätehuollon perusmaksu peritään omakotitaloilta, paritalon-, rivitalon-, ja kerrostalon huoneistolta, vapaa-ajanasunnolta, myymälä
ja ravitsemusliikkeiltä, hoitoalan-, kokoontumis-, ja opetusrakennuksilta, toimisto- ja hallintorakennuksen kultakin huoneistolta tai
muulta jätehuoltoon liittymisvelvolliselta kiinteistöltä. Perusmaksun
tuotto käytetään jätehuoltorekisterin ylläpitoon, jäteneuvontaa ja
mahdollisesti erilliskerättyjen jakeiden käsittelyyn ja ongelmajätehuoltoon.
Yhdyskuntajätteellä kotitalouksissa, myymälöissä ja toimistoissa
kertyviä roskia ja talousjätteitä sekä niihin käsittelyn kannalta verrattavia jäteaineita samoin kuin maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja rakennustoiminnan jätteitä.
Polttokelpoinen jäte,
Tarkoitetaan syntypaikalla lajiteltua yhdyskuntajätettä,
joka käytetään hyödyksi energialaitoksessa.
Polttokelpoisesta jätteestä on lajiteltu erilleen vaaralliset
jätteet, sähkö- ja elektroniikkalaiteromut, erityisjätteet,
materiaalina hyödynnettävät jätteet (keräyspaperi,
metalli, lasi) sekä kaatopaikkajäte ja isokokoinen jäte.

Jos kiinteistöllä ei kompostoida biojätettä, kuuluu biojäte
polttokelpoiseen jätteeseen.
Polttokelpoisen jätteen kappalekoon tulee olla alle
0,8 m x 0,8 m x 0,8 m (laatikot yms. kuutiomaiset
esineet) ja alle 0,8 m x 1,0 m x 0,4 m (pitkät kappaleet)
Kuusamon kaatopaikalle loppusijoitettavaksi toimitettava
jäte.
Tarkoitetaan jätettä jota ei voida hyödyntää materiaalina eikä
energiana ja joka sen johdosta joudutaan loppusijoittamaan
kaatopaikalle

Erityisjätteellä teurasjätteitä, kuivakäymäläjätteitä, suurehkoja pilaantuneita elintarvike-eriä sekä muita jätteitä, joiden käsittely jätteen määrän tai laadun vuoksi edellyttää erityisiä toimenpiteitä
Lietteellä rasvan- ja hiekanerotuskaivolietteitä, sako- ja umpikaivolietettä ja muita käsittelyn kannalta vastaavia juoksevassa muodossa olevia lietteitä
Jäteöljyllä hyvänlaatuista käytöstä poistettua öljyä, joka on helposti pumpattavaa ja alle 10 % vettä sisältävää ja joka ei sisällä lyijyä,
klooria, pesuainetta, vahaa tai muuta epäpuhtautta
Muulla öljyjätteellä öljyseosta, jota ei sen sisältämien epäpuhtauksien vuoksi voi pitää jäteöljynä
Biojätteellä biologisesti hajoavaa jätettä
Puutarhajätteellä biologisesti hajoavia puiden osia, lehtiä ja ruohoa.
Rakennusjätteellä rakennuspaikalla syntynyttä, erilliskerättyä uudisrakennus- ja saneeraustyössä muodostunutta jätettä
Tiilijätteellä erilliskerättyä vain muuraus- ja rappauslaastia sisältävää tiiltä
Betonijätteellä erilliskerättyä vain rakennusteräksiä sisältävää betonia

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSU:
Jätehuollon perusmaksu on 16,00 € + alv 24 % 3,84 € = 19,84 € /
vuosi.

KÄSITTELYMAKSUT ERI JÄTELAJEILLA POSION HYÖTYJÄTEASEMALLA OVAT:

A1

Polttokelpoinen jäte ( suluissa sis. alv 24 %)
Polttokelpoinen jäte, joka kuljetetaan puristinlaittein
varustetussa jäteautossa: maksu on 97,50 euroa/tn, (120,90 € / tn. )
Tilavuusperusteisen maksun muuntokertoimena käytetään
0,52 tn/m3, Tilavuusperusteinen maksu on 50,70 €/m3 (62,87 € /m³).

A2

Polttokelpoinen jäte

Polttokelpoinen jäte, joka kuljetetaan muulla tavalla
jäteasemalle: Maksu on 97,50 €/tn,
Tilavuusperusteisen maksun muuntokertoimena käytetään
0,25 tn/m3, TILAVUUSPERUSTEINEN MAKSU
on 24,40 €/m3 (30,25 € /m³).
B

Kuusamon kaatopaikalle loppusijoitettavaksi toimitettava jäte.
joka Vastaanotetaan hyötyjäteasemalla
Maksu on190,00 €/tn, tilavuusperusteisen maksun
muuntokertoimena käytetään 0,62 tn/m3.
TILAVUUSPERUSTEINEN MAKSU
on 117,80 €/m3 (146,07 € /m³).

R2

Tiili- ja betonijäte (lajiteltu rakennusjäte, ei jäteveron alaista)
15,00 €/m3 x 1,24 = 18,60 €/m3,
josta alv:n osuus on 3,60 €/m3

R3

Poltettavaksi kelpaava puujäte (lajiteltu rakennusjäte, ei jäteveron alaista)

15,00 €/m3 x 1,24 = 18,60 €/m3,
josta alv:n osuus on 3,60€/m3
E1

Eläinkudosjäte
(10 €/m3 + 0,1 tn/m³ x 70,00€/tn) x 1,24 =
(10,00 €/m3 +7,00 €/m3) x 1,24 = 21,08 €/m3,
josta alv:n osuus on 4,08 €/m3

P

Puutarhajäte (ei jäteveron alaista)
5,00 €/m³ x 1,24 = 6,20 € / m³
josta alv:n osuus on 1,20 €

Bi

Biojäte (ei jäteveron alaista)
12,30 € /m3 x 1,24 =15,25 €/m3,
josta alv:n osuus on 2,95 €/m3

L

Asuinkiinteistöjen sakokaivoliete (ei jäteveron alaista)
8,20 €/m3 x 1,24 = 10,17 €/m3,
josta alv:n osuus on 1,97 €/m3

M

Maa- ja kiviaines (ei jäteveron alaista)
3,00 €/m3 x 1,24 = 3,72 €/m3
josta alv:n osuus on 0,72 €/m3

Lu

Lumi (ei jäteveron alaista)
0,25 €/m3 x 1,24 = 0,31 €/m3
josta alv:n osuus on 0,06 €/m3

O1

Valkoromu (jääkaapit, pakasteet (ei jäteveron alaista))
Otetaan vastaan ilmaiseksi Posion hyötyjäteasemalla

O2

Öljy-vesiseos (ei jäteveron alaista)

20 €/100 l x1,24 = 24,80 €/100 l
josta alv:n osuus on 4,80 €/100l
O3

Muut ongelmajätteet ( ei jäteveron alaista; akut, loisteputket, lääkkeet, liuottimet, maalit, paristot ym.)
Otetaan vastaan ilmaiseksi Posion hyötyjäteasemalla

Met1

Kodinkoneet (hellat, pesukoneet (ei jäteveron alaista))
Otetaan vastaan ilmaiseksi Posion hyötyjäteasemalla

Met2

Autot (ei jäteveron alaista)
Otetaan vastaan ilmaiseksi Posion hyötyjäteasemalla
Pienin maksu 0,1 m3:lta.

Kuusamon kaupungin perimä porttimaksu yhdyskuntajätteeltä on 01.01.2016
alkaen 129,49 €/ tn + alv 24 % = 160,57 € / tn

