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 1 §  Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua jätemaksua (taksa 2) 

tämän taksan mukaisesti.  Jätemaksulla (taksa 1) katetaan järjestetyn jätehuol-

lon kustannukset ja valtion jäteverokustannukset. 
 

   Kiinteällä maksulla katetaan Harjavallan kaupungin järjestämän jätehuollon 

kustannukset.  
 

  Asiakkailta peritään jätemaksun yhteydessä lainmukainen arvonlisävero. 
 

 

 2 §  Jätemaksun on velvollinen maksamaan jätelain 31 §:n mukaisesti jätteen haltija, 

joka käyttää kunnan järjestämiä jätehuoltopalveluja. 
 

Harjavallan kaupungissa voimassaolevassa sopimusperusteisessa jätteenkulje-

tuksessa on maksuvelvollinen kiinteistön haltija, jonka kiinteistöltä jätteet 

tuodaan. Tällöin maksun perii jätteenkuljetusyrittäjä, joka tilittää vastaanotto-

maksun Porin kaupungille.  
 

 

 3 §  Jätemaksut 
 

1. Vastaanottomaksut, jotka sisältävät jätteen käsittelyn ja hyödyntämisen.  

Vastaanottomaksun määräämisen perusteena on jätteen laji, laatu ja määrä. 

 

2. Kiinteät maksut (ns. ekomaksu), joka perustuu asuntojen määrään. 
 
 

 4 §  Jätelajit 
 

   Tässä jätetaksassa tarkoitetaan 
 

Yhdyskuntajätteellä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan, 

koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu-        

tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä, joka ei ole välittömästi hyödynnettä-

vissä. 
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Erityisjätteellä erityistoimia, kuten välitöntä peittämistä kaatopaikalla käsitte-

lyn aikana vaativaa jätettä. Jätettä, joka joudutaan jätteen määrän ja laadun 

vuoksi erityiskäsittelemään kaatopaikalla, esimerkiksi pölyävät jätteet, asbesti-

jäte, sairaalajäte yms. 
 

Ylijäämämaalla maata, joka sisältää isoja lohkareita tai jota ei ominaisuuksien-

sa vuoksi voida suoraan hyödyntää kaatopaikkarakentamisessa. 
 

 

 5 §  Kiinteä maksu (taksa 2)  
 

Kiinteät maksut ovat kotitalouskohtaisesti:  
 

   omakotitalot ja alle kymmenen asunnon kiinteistöt;  

  - veroton maksu 18,03 € / asunto / vuosi,  
 

kymmenen ja sitä useamman asunnon kiinteistöt;  

   - veroton maksu 12,30 € / asunto / vuosi.  
 

Asiakkaalta perittävään verottomaan maksuun perustuvaan laskun summaan 

lisätään arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero. 
 

  Yhtiömuotoisissa asuinrakennuksissa kiinteän maksun perintä tehdään talokoh-

taisesti suoraan yhtiöltä.  
 

  Laskutus tehdään maaliskuun 1. päivän tilanteen perusteella. 
 

 

 6 §   Hangassuon jäteasemalle toimitetun jätteen käsittelymaksussa noudatetaan    

Porin kaupungin valtuuston kulloinkin vahvistamaa jätetaksaa. Jäteverollisten 

jätelajien hinnat sisältävät jäteveron. 
 

Nykyinen taksa liitteenä     
 
   Ongelmajätteet (jäteverottomat) ovat pienerissä toimitettuina kotitalouksille  

maksuttomia. Isommista  eristä peritään todelliset kustannukset. 
 

   Pientuojien sekajätekuormissa tilavuuspainona käytetään  jäteverolain mukaista  

180 kg/m³. Alle 1  m³:n erät otetaan vastaan kuutiohinnalla. Pientuojan tuodessa 

sekajätettä yli 1 m³ kuorma punnitaan ja maksu veloitetaan tonnihinnan perus-

teella. Pientuojan jätekuormat hinnoitellaan siinä olevan kalleimman maksun 

mukaisen jätteen perusteella. 
 

Hyötyjätteiden osalta (jätelajit H1-H3) hinnoittelu perustuu aina tilavuuteen.  

Jätteen määrä pyöristetään lähimpään kokonaiseen seuraavaan kuutioon, jonka 

perusteella maksu määräytyy. 
 

Mikäli kuormaa purettaessa tai muuten tarkasteltaessa huomataan, että jäte ei 

ole ilmoitetun mukaista, tai kuorma joudutaan muuten siirtämään väärään paik-

kaan purkamisen vuoksi, peritään kuormasta todellisen jäteluokan mukaisen 

käsittelymaksun lisäksi lajittelumaksua työstä aiheutuvien kustannusten mukai-

sesti. 
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