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1.1.2019 alkaen

västi
e
t
ä
k
i
Asio kukkoOma lvelussa
pa
verkkokukko.fi/
jate ukko
omak

MITEN JÄTEMAKSU
MUODOSTUU?
Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta
asuntokohtaisesta perusmaksusta ja jäteastian tyhjennystapahtumista
tai aluekeräyspistemaksusta (kiinteä vuosimaksu). Hinnat perustuvat
Savo-Pielisen jätelautakunnan hyväksymään taksaan.

JÄTEHUOLLON
VUOSIKUSTANNUS

PERUSMAKSU

TYHJENNYKSET
TAI
ALUEKERÄYSPISTEMAKSU

Perusmaksu €/asuinhuoneisto/vuosi
Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen vuosimaksu. Perusmaksu koostuu perusosasta ja
jätelautakuntaosasta. Perusosalla katetaan mm. vaarallisten jätteiden keräys, lajitteluasemat ja
Jätekukon järjestämät ekopisteet sekä neuvonta ja viestintä. Jätelautakuntaosalla rahoitetaan
yhteisen jätelautakunnan toiminta.
€
Vakituinen asunto, biojäte sekajätteisiin

36,65

Vakituinen asunto, biojäte lajitellaan*

18,65

Vapaa-ajan asunto tai lomahuoneisto

11,45

* Edellyttää biojätteen erilliskeräysta tai kompostointia, josta on tehty kompostointi-ilmoitus
Jätekukolle vähintään kuukautta ennen laskutusta.

Hinnat sis. alv. 24 %

Jäteastioiden tyhjennyshinnat €/tyhjennys
Kuopio, Siilinjärvi ja
Pieksämäki
Sekajäte
astia 140 l
astia 240 l
astia 360 l
astia 660 l

Muut kunnat*

4,35
5,42
6,70
9,44

5,77
6,83
8,11
10,85

32,09
5,42

35,61
6,83

4,60

5,32

4,60

5,32

4,60

5,32

Lasipakkaukset
astia maks. 360 l

maksuton

maksuton

Metalli
astia maks. 660 l

maksuton

maksuton

irtojäte m3 (min. 0,3 m3)
lisäsäkki alle 200 l
Biojäte
astia maks. 240 l
Kartonkipakkaukset
astia maks. 800 l

TYHJENNYSHINNAT
LASKENEET!

Muovipakkaukset
astia maks. 660 l

* Juuka, Kaavi, Konnevesi, Lieksa, Nurmes, Outokumpu, Rautalampi, Rautavaara, Suonenjoki,
Tervo, Tuusniemi, Valtimo, Vesanto.

Maksut aluekeräyspisteen tai asuntoaluekohtaisen
jätteenkeräyksen käytöstä €/vuosi
Aluekeräyspisteet ovat kotitalouksien sekajätteille tarkoitettuja keräyspisteitä. Asuntoaluekohtaiset jätteenkeräyspisteet ovat tiettyjen uusien asuinalueiden kiinteistöille järjestettyjä
keskitettyjä jätteenkeräyspisteitä, joissa kerätään sekajätettä ja hyötyjätteitä. Keräyspisteiden
käyttöoikeus on vain käyttömaksun maksaneilla.
€
Ympärivuoden käytettävä vakituinen asunto

127,00

Ympärivuoden käytettävä vapaa-ajan asunto tai lomahuoneisto

75,00

Kesäajan käytettävä vapaa-ajan asunto tai lomahuoneisto (1.5.–30.9.)

38,50

Hinnat sis. alv. 24 %

Lisäpalvelut
€
Noutomaksu, €/alkava 500 metriä
Lisämaksu siitä, että jäteautolla ajetaan jätehuoltomääräyksistä poikkeavaan
keräyspaikkaan, kuten omakotitalon pihaan (pihatie), matka mitataan yhteen
suuntaan.

0,68

Reittipoikkeamamaksu, €/alkava 500 metriä
Lisämaksu siitä, että jäteautolla ajetaan jätelautakunnan määrittämän
kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen ulkopuolelle, matka mitataan
yhteen suuntaan.

0,68

Siirtomaksu, €/alkava 10 metriä
Irtojätettä, jäteastiaa tai -säkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon
yli 10 metriä, jos siirto on mahdollista tehdä, matka mitataan yhteen
suuntaan.

1,36

Jätehuoltomääräyksistä poikkeava keräysväline tai keräyspaikka,
€/tyhjennys
Keräysväline tai keräyspaikka poikkeaa jätehuoltomääräyksistä mm. pyörätön jäteastia, ylipainava jäteastia, sarjoittamaton jätehuoltoavain, puuttuva
tai puutteellinen jätekatos (jos määräykset edellyttävät katoksen).

5,74

Hukkanouto, €/käyntikerta
Keräysvälineen tyhjennys on estynyt (auto edessä, portti lukossa, tien kunto
jne). Tyhjennystä käydään taajamassa yrittämässä kaksi kertaa. Jos jäteastia
ei ole asiakasrekisterin mukaisilla tyhjennyskerroilla keräyspaikalla, määrätään normaali tyhjennysmaksu.
- jäteastiat maks. 800 l
- syvä- tai pintasäiliöt
Tuntiveloitus, €/tunti
Keräyspisteestä siivotaan siihen kuulumatonta jätettä tai tilaus ajetaan
erillisenä kuljetuksena.

3,45
10,75
101,79

Astian sisäpintojen pesu, €/astia
Jäteastian sisäpinnat pestään tilauksesta pesureitin yhteydessä (sisältää pesun ja ylimääräisen tyhjennyksen). Pesureitin yhteydessä pestään maksutta
biojäteastiat kahdesti vuodessa sekä kaikki taajamissa sijaitsevat useamman
kuin kahden talouden ja yhteisöjen käytössä olevat sekajäte-,
kartonki-, lasi-, metalli- ja muoviastiat.

11,26

Astian sisä- ja ulkopintojen pesu, €/astia
Jäteastian sisä- ja ulkopinnat pestään tilauksesta pesureitin yhteydessä
(sisältää pesun ja ylimääräisen tyhjennyksen). Pesureitin ulkopuolella astiat
vaihdetaan asiakkaan pyynnöstä puhtaisiin astioihin, vaihdon yhteydessä
veloitetaan myös jäteastian toimitus -/vaihtomaksu.

15,00

Hinnat sis. alv. 24 %

Jäteastian toimitus/vaihto, €/tilaus
Säännöllisessä tyhjennyksessä olevat kotitalouksien ja kuntien jäteastiat
(140–660 l) saa Jätekukolta maksutta. Toimitusmaksu veloitetaan vain
tietyissä muutostapauksissa, esim. astiakoon vaihtaminen. Kertaluontoinen
astiakoon vaihto on veloitukseton.
- Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki
- muut kunnat

30,00
40,00

Noutokukko, €/tilaus
Isokokoisten jäte-esineiden noutopalvelu noutaa yksittäisiä isoja jäteesineitä, jotka eivät mahdu kokonsa vuoksi omaan jäteastiaan. Tällaisia
esineitä ovat esimerkiksi runkopatja, jääkaappi, pesukone, kirjahylly
(purettuna osioihin), polkupyörä ja iso taulutelevisio. Palvelu toimii kahden
noutomiehen voimin. Asiakkaan tulee olla paikalla sovittuna ajankohtana
ja tavaroiden tulee olla siirtovalmiina ja purettuna osiin. Tavaroiden noutoja
tehdään ennalta suunniteltuina viikonpäivinä, tiettyinä kellonaikoina
alueittain.
- noudon hinta (0–3 m3)
- lisäkuutiot
- hukkanoutomaksu, mikäli asiakas ei ole paikalla

70,00
15,00
15,00

Pienkuormamaksu Pikkukukko lajitteluasemilla €/pienkuorma
Pikkukukko lajitteluasemille voi viedä sellaiset jätteet, jotka eivät kuulu kiinteistön jäteastiaan
eivätkä ekopisteisiin. Muista kuin kierrätettävistä jätteistä peritään pienkuormamaksu.
€
Kotitaloudet
Pienkuorma enintään 3 m3 tai 300 kg
Pienkuorma enintään 1 m3 tai 100 kg
Traktorikuorma*, maks. 10 m3
Kunnat
Pienkuorma enintään 3 m3 tai 300 kg
Pienkuorma enintään 1 m3 tai 100 kg
Traktorikuorma*, maks. 10 m3 (Kuopion (Kaatopaikantie 316) ja Outokummun
(Jyrinmäentie 19) lajitteluasemilla traktorikuormat punnitaan).

24,40
12,25
18,30 m3

46,50
15,50
35,50 m3

* Toimituksesta muille lajitteluasemille sovittava erikseen

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksu
Jätevedenpuhdistamolle kuljetettavien saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksu laskutetaan jätelaskulla. Lisäksi useiden lietettä ajavien kuljetusurakoitsijoiden kanssa on tehty
sopimus lietteiden kuljetuksen laskutuksesta.
€/m3
Saostussäiliöliete

16,70

Umpisäiliöliete

5,35
Hinnat sis. alv. 24 %
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JÄTEKUKKO SIISTIÄ!
Jätekukko on kuntien omistama palveluyhtiö, joka
tuottaa kaikki kiinteistön päivittäiseen jätehuoltoon
liittyvät palvelut. Kattaviin palveluihimme kuuluvat
jätteenkuljetuspalvelut, jätehuollon palveluneuvonta,
lajitteluasemat, Kuopion jätekeskus sekä Rinki-ekopiste
verkostoa täydentävät ekopisteet. Jätekukon toimialue
kattaa 16 kuntaa ja alueella on 220 000 asukasta.

Asiakaspalvelu
Palvelemme arkisin 8–16
p. 017 368 0152
asiakaspalvelu@jatekukko.fi
jatekukko.fi

Omakukko verkkopalvelu
avoinna ympäri vuorokauden
jatekukko.fi/omakukko

facebook.com/jatekukko

instagram.com/jatekukko
#jätekukko

twitter.com/jatekukko

Jätekukko Oy

