
Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 29.9.2015, 8 § 
 

 

Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien 

JÄTEMAKSUTAKSA 
 

 

1. YLEISTÄ 
 
1.1§ Tässä taksassa tarkoitetaan: 
 

- huoneistolla yleisnimityksenä asuinhuoneistoa tai vapaa-ajan huoneistoa. 
 
- asuinhuoneistolla vakituiseen asumiseen käytettävää huoneistoa, asuntoa tai rakennusta. 

 
- vapaa-ajan huoneistolla vapaa-ajan asumiseen käytettävää huoneistoa, asuntoa, mökkiä tai muuta 

tähän käyttötarkoitukseen soveltuvaksi todettua rakennusta tai sen osaa. 
 
- kiinteistöllä tonttia rakennuksineen ja huoneistoineen. 

 
- kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa, omistajan vertaista haltijaa tai kiinteistöä hallitsevaa 

vuokraoikeuden haltijaa. 
 

- omistajan veroisella haltijalla sitä, jolla on pysyvä hallintaoikeus kiinteistöön tai vastikkeeton 
hallintaoikeus kiinteistöön perintökaaren tai testamentin nojalla. 

 
- kiinteistökohtaisella jäteastialla koneelliseen kuormaukseen soveltuvaa, kiinteistöllä sijaitsevaa 

jätteenkeräilyastiaa. 
 

- kimppa-astialla jonkin kiinteistön omaa koneelliseen kuormaukseen soveltuvaa, kiinteistökohtaista 
jätteenkeräilyastiaa, jota yhteisellä sopimuksella myös yksi tai useampi lähikiinteistö käyttää 
jäteastianaan. 

 
- yhteiskeräyspisteellä kiinteistökohtaisen jätehuollon järjestämiseksi kiinteistöjen käyttöön 

asennettuja polttokelpoisen jätteen ja kaatopaikkajätteen keräilyvälineitä joiden käytöstä peritään 
tässä taksassa määrätty maksu. 

 
- polttokelpoisella jätteellä yhdyskuntajätteestä koostuvaa kierrätyskelvotonta palavaa jätettä, kuten 

muovia, tekstiilejä, vaippoja, likaista hyötykäyttöön kelpaamatonta paperia tai pahvia, pölypusseja, 
styroksia, lemmikkien kuivikkeita sekä muuta jätettä, joka on polttokelpoista 
jätteenpolttolaitoksessa. 

 
- kaatopaikkajätteellä hyötykäyttöön kelpaamatonta jätettä, kuten hehkulamppuja, peilejä, tasolasia, 

keramiikkaa, kuormaliinoja, joustinpatjoja, tuhkaa sekä PVC - muovia. 
 

- lietteellä rasvanerotuskaivolietettä sekä muita koostumuksiltaan ja käsittelyn kannalta vastaavia 
lietteitä jotka ominaisuuksiltaan soveltuvat rasvaerotuskaivolietteiden kanssa samaan käsittelyyn. 

 
- biojätteellä erilliskerättyä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä 

elintarvikejätettä, tai laadultaan ja ominaisuuksiltaan siihen rinnastettavissa olevaa muuta 
biologisesti hajoavaa jätettä. 

 
- rakennusjätteellä rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätettä, josta hyödyntämiskelpoiset jätteet 

on lajiteltu erilleen ja ohjattu hyötykäyttöön. 
 

- erityisjätteellä jätettä, jonka vastaanottaminen määrän tai laadun vuoksi vaatii erityistä 
varovaisuutta tai erityiskäsittelyä, kuten välitöntä peittämistä kaatopaikalla. 
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- hyödyntämiskelpoisella jätteellä sellaista jätettä, joka jätelain ja jätehuoltomääräysten nojalla on 
edellytetty kerättäväksi erikseen hyödyntämistä varten. 

 
1.2§ Napapiirin Residuum Oy (jäljempänä jäteyhtiö) hoitaa osakaskuntiensa lakisääteiset jätehuollon 

palvelutehtävät kuntien ja jäteyhtiön välisen palvelusopimuksen mukaisesti. Sopimuksen 
täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä sekä jätteiden kuljettamisesta, vastaanottamisesta, lajittelusta ja 
käsittelystä aiheutuvista kustannuksista peritään julkisoikeudellisia jätemaksuja tämän taksan mukaisesti, 
ja maksut suoritetaan Napapiirin Residuum Oy:lle. 

 
1.3§ Jätemaksun on velvollinen maksamaan jokainen järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisvelvollinen 

jätteentuottaja kunnanjärjestämän jätteenkuljetuksen vaikutusalueella sekä se, joka tuo maksullista 
jätettä jäteyhtiön vastaanotto-, lajittelu- tai käsittelypisteisiin. Jätemaksuja voidaan laskuttaa 
maksuvelvolliselta takautuvasti 2 vuotta maksun oletetusta määräytymisajankohdasta lukien. 

 
1.4§ Tuotaessa jätteitä jäteyhtiön vastaanotto-, lajittelu- tai käsittelypaikkaan, on jätteet aina lajiteltava 

jätehuoltomääräysten sekä jätelaitoksen lajitteluohjeiden mukaisesti. Jos vastaanottotilanteessa jätteistä 
peritään erillinen jätemaksu, on maksun suuruus aina vähintään 15 euroa sisältäen arvonlisäveron. 

 
1.5§ Tässä taksassa jätemaksujen yhteydessä perityn arvonlisäveron ja jäteveron määrä lasketaan aina 

kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti. Mikäli jätevero, arvonlisävero tai jokin muu 
lakisääteinen taksan maksuihin vaikuttava uusi vero tai asia muuttuu tämän taksan voimassaoloaikana, 
muuttuvat myös tämän taksan mukaiset maksut ilman erillistä päätöstä muutoksen voimaantulohetkestä 
muutosta vastaavaksi. 

 
1.6§ Tämän taksan liitteessä 1 mainitut kunnanjärjestämän jätteenkuljetuksen alueella voimassaolevat 

jäteastiakohtaiset tyhjennysmaksut sisältävät jäteyhtiön kilpailuttaman kuljetussopimuksen mukaiset 
kuljetushinnat. Kuljetushinnat on sopimuksissa sidottu tilastokeskuksen hintaindeksiin, jonka perusteella 
hintoja tarkistetaan sopimusten mukaisesti yleensä kerran vuodessa. Tämän taksan jäteastiakohtaisia 
tyhjennysmaksuja voidaan tarkistaa indeksin mukaisesti ilman erillistä päätöstä. 

 
1.7§ Jätemaksutaksassa on vahvistettu arvonlisäverottomat hinnat. Arvonlisäverolliset hinnat ovat kahden 

desimaalin tarkkuudella pyöristettyjä likiarvoja. 
 

 

2. JÄTEHUOLLON PERUSMAKSU ELI EKOMAKSU  

Maksuperusteet 
 
2.1§ Ekomaksu on huoneiston käyttötarkoituksen perusteella määräytyvä jäteyhtiölle vuosittain suoritettava 

jätehuollon perusmaksu kotitalouksien hyötyjätehuollon, vaarallisen jätteen jätehuollon ja 
jäteneuvontapalveluiden tuottamiseksi sekä viranomaistehtävien järjestämiseksi. 

 
2.2§ Perusmaksu määrätään erikseen vakituiseen asumiseen käytettävästä huoneistosta ja vapaa-ajan 

asumiseen käytettävästä huoneistosta. Maksu koskee kaikkia asuttavissa olevia asuinhuoneistoja ja 
vapaa-ajan asumiseen tarkoitettuja huoneistoja riippumatta siitä ovatko nämä huoneistot 
maksuunpanohetkellä asuttuja tai ei. Vakituiseen asumiseen tarkoitetun asuinhuoneiston perusmaksu 
määrätään vapaa-ajan asunnon perusmaksun suuruisena, jos asuinhuoneistossa ei ole kirjautuneena 
maksuunpanokauden aikana vakituisia asukkaita. Vapaa-ajan asumiseen tarkoitetun asuinhuoneiston 
perusmaksu määrätään vakituisen asunnon perusmaksun suuruisena, jos asuinhuoneistossa on 
kirjautuneena maksuunpanokauden aikana vakituisia asukkaita. 

 
2.3§ Perusmaksua ei peritä rakentamattomilta ja rakenteilla olevista huoneistoista. Huoneisto katsotaan 

maksuvelvolliseksi, kun muuttotarkastus tai muu vastaava asuinkelvollisuuden toteava tarkastus on tehty 
tai huoneisto on muuten otettu asumiskäyttöön. Maksua ei peritä myöskään niiltä huoneistoilta, jotka 
ovat viranomaisen lausunnolla todettu asuinkelvottomaksi. Asuinkelvottomaksi vakituinen 
asuinhuoneisto tulkitaan myös kun kiinteistönomistaja on lopettanut käyttämästä vakituista 
asuinhuoneistoa sen huonokuntoisuuden vuoksi ja lakkauttanut kiinteistön sähköliittymän. Kiinteistön 
sähköliittymän pysyvästä sulkemisesta on toimitettava kirjallinen todistus jäteyhtiölle. 
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2.4§ Perusmaksu on luonteeltaan vuosimaksu, eikä sitä ositeta asumiskuukausien tai käyttöajan mukaan, vaan 

maksu peritään aina koko kalenterivuodelta kerrallaan. Mikäli huoneiston käyttötarkoitus muuttuu 
kesken vuoden, muuttuu maksun määrä aikaisintaan seuraavan vuoden ensimmäisestä päivästä 
muutosta vastaavaksi. 

 
2.5§ Perusmaksun määrä on esitetty tämän jätemaksutaksan liitteessä 1. 

Maksuvelvollisuus 
 
2.6§ Perusmaksu määrätään sille, joka on huoneiston omistaja kunkin kalenterivuoden ensimmäisenä 

päivänä. Jos huoneiston omistajaa ei kohtuudella tavoiteta, maksu määrätään asuinkiinteistön 
omistajalle. 

 
2.7§ Kuolinpesän omistamasta huoneistosta maksu määrätään kuolinpesälle. Yrityksen omistamasta 

huoneistosta maksu määrätään yritykselle. 
 
2.8§ Yhteisesti omistetusta huoneistosta maksu määrätään omistajatiedoissa järjestyksessä ensimmäiselle. 

Maksu voidaan pyydettäessä määrätä omistajille omistusosuuksien suhteessa, mikäli osuudet on 
ilmoitettu jäteyhtiön tietoon ennen maksuunpanoa. Osituksesta huolimatta perittävä summa on aina 
kuitenkin vähintään 5 euroa/lasku sisältäen arvonlisäveron. 

Päätös maksuunpanosta 
 
2.9§ Perusmaksu maksuunpannaan sen kalenterivuoden aikana jota maksu koskee. Päätöksen 

maksuunpanosta tekee jätehuoltoviranomainen tai sen valtuuttama viranhaltija. 
 
2.10§ Osakeyhtiöön kuuluvista huoneistoista maksu määrätään huoneistoille, mutta lasku lähetetään kyseisen 

yhtiön nimeämälle isännöitsijälle tai lainsäädännön mukaiselle muulle yhtiöstä vastaavalle henkilölle. 
 

 

3. KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEHUOLTO 
 
3.1§ Huolehtiakseen hallitsemansa kiinteistön jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä kiinteistö voi 

käyttää kiinteistökohtaista jäteastiaa, lähikiinteistöjen kesken niin sanottua kimppa-astiaa tai liittyä 
yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi.  

 
3.2§ Tämän taksan mukaiset jäteastiakohtaiset jätemaksut ja yhteiskeräyspistemaksut ovat voimassa kunnan 

järjestämän jätteenkeräyksen alueilla. 
 
3.3§ Kiinteistökohtainen jätemaksu voidaan periä tämän taksan perusteella myös Jätelain 33 §:n mukaisesti 

kunnan toissijaisen järjestämisvastuun piirissä olevalta kiinteistöltä, jos sen haltija on erikseen 
ilmoittanut halukkuutensa käyttää yhteiskeräyspistettä kiinteistön jätehuollon järjestämiseksi, ja jäte 
laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. 

 
3.4§ Maksua kiinteistökohtaisesta jätehuollosta ei peritä rakentamattomilta ja rakenteilla olevista 

huoneistoista. Huoneisto katsotaan liittymisvelvolliseksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen, kun 
muuttotarkastus tai muu vastaava asuinkelvollisuuden toteava tarkastus on tehty tai huoneisto on 
muuten otettu asumiskäyttöön. Maksua ei peritä myöskään niiltä huoneistoilta, jotka ovat viranomaisen 
lausunnolla todettu asuinkelvottomaksi. 
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YHTEISKERÄYSPISTEEN KÄYTTÖ 

Maksuperusteet 
 
3.5§ Yhteiskeräyspisteen käytöstä peritään käyttömaksua, joka määrätään maksuun laskutuskausittain. 

Laskutuskausia voi olla laskutusteknisistä syistä johtuen yhdestä neljään riippuen maksun määrästä. 
Mikäli kiinteistön käyttötarkoitus tai asukkaiden lukumäärä muuttuu kesken laskutuskauden, muuttuu 
maksun määrä aikaisintaan seuraavan laskutuskauden ensimmäisestä päivästä lähtien muutosta 
vastaavaksi. 

 
3.6§ Tämän jätemaksutaksan liitteen 1 mukainen yhteiskeräyspisteen käyttömaksu peritään vakituiseen tai 

vapaa-ajan asumiseen tarkoitetulta kiinteistöltä, jonka haltija on ilmoittanut käyttävänsä 
yhteiskeräyspistettä kiinteistönsä jätehuollon järjestämiseksi. Maksu voi olla kiinteistön 
käyttötarkoituksen sekä asukkaiden lukumäärän perusteella määräytyvä. Maksun suuruutta 
määrättäessä noudatetaan jätehuollon perusmaksun maksuperusteissa mainittuja soveltamisohjeita. 

 
3.7§ Mikäli kiinteistö siirtyy yhteiskeräyspisteen käytöstä kiinteistökohtaisen jäteastian tai lähikiinteistöjen 

yhteisen kimppa-astian käyttöön kesken laskutuskauden, muuttuu maksun määrä aikaisintaan seuraavan 
laskutuskauden ensimmäisestä päivästä lähtien muutosta vastaavaksi. 

 
3.8§ Siirtyminen kiinteistökohtaisen astian tai kimppa-astian käytöstä yhteiskeräyspisteen käyttöön tapahtuu 

seuraavan laskutuskauden ensimmäisestä päivästä lähtien. 

Maksuvelvollisuus 
 
3.9§ Yhteiskeräyspisteen käyttömaksun on velvollinen suorittamaan vakituiseen tai vapaa-ajan asumiseen 

tarkoitettu huoneiston haltija, joka on ilmoittanut käyttävänsä sekajätteen yhteiskeräyspistettä 
kiinteistönsä asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi. 

 
3.10§ Kiinteistön jolla kunnanjärjestämän jätteenkuljetuksen alueella ei ole osoittaa käyttämäänsä 

kiinteistökohtaista jäteastiaa tai kimppa-astiaa, katsotaan yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi ja sen haltija on 
siten velvollinen suorittamaan yhteiskeräyspisteen käyttömaksun. Maksu koskee kaikkia kiinteistöjä joilla 
sijaitsee yksi tai useampi asuttavissa oleva asuinhuoneisto ja/tai vapaa-ajan asumiseen tarkoitettu 
huoneisto. Maksun suuruutta määrättäessä noudatetaan jätehuollon perusmaksun maksuperusteissa 
mainittuja soveltamisohjeita. 

 
3.11§ Jos kiinteistö on kuolinpesän hallinnassa, maksu määrätään kuolinpesälle. Yrityksen hallinnoimasta 

kiinteistöstä maksu määrätään yritykselle. 
 
3.12§ Yhteisesti hallinnoidusta kiinteistöstä maksu määrätään haltijatiedoissa ensimmäiselle. Maksu voidaan 

määrätä omistajille omistusosuuksien suhteessa, mikäli osuudet on ilmoitettu jäteyhtiön tietoon hyvissä 
ajoin ennen maksuunpanoa. Osituksesta huolimatta perittävä summa on aina kuitenkin vähintään 5 
euroa/lasku sisältäen arvonlisäveron. 

Päätös maksuunpanosta 
 
3.13§ Päätöksen jätemaksun maksuunpanosta tekee jätehuoltoviranomainen tai sen valtuuttama viranhaltija. 
 
3.14§ Maksu määrätään erikseen vakituiseen asumiseen tarkoitetusta huoneistosta ja vapaa-ajan asumiseen 

tarkoitetusta huoneistosta. 
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JÄTEASTIAKOHTAISET JÄTEMAKSUT 

3.15§ Tämän taksan liitteen 1 mukaiset keräysvälinekohtaiset jätemaksut ovat voimassa kunnanjärjestämän 
jätteenkuljetuksen alueella ja koskevat asumisessa syntynyttä sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan 
ja määrältään siihen rinnastettava yhdyskuntajätettä. 

3.16§ Kaupan ja muun yksityisen elinkeinotoiminnan jätehuollon järjestäminen on toiminnanharjoittajan 
vastuulla ja on mahdollista tapahtua kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kautta. Kunnanjärjestämän 
jätteenkeräyksen alueella olevassa asuinkiinteistössä sijaitsevan liikehuoneiston jätteet kuuluvat kunnan 
järjestämään jätteenkuljetukseen, mikäli ne määrältään, ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan 
vastaavat asumisessa syntyvää jätettä. 

4. VOIMASSAOLO

4.1§ Tämä jätemaksutaksa astuu voimaan 1.11.2015 ja on voimassa toistaiseksi. Tällä taksalla korvataan 
Rovaniemen kaupungin sekä Pellon ja Ranuan kuntien aikaisempi jätemaksutaksa. 

LIITTEET 
Liite 1 Kiinteistö- ja huoneistokohtaiset jätemaksut sekä jätelajikohtaiset vastaanottomaksut 



Alv 0 % Alv 24 % Alv 0 % Alv 24 % Alv 0 % Alv 24 %

Jätehuollon perusmaksu eli ekomaksu Vakituinen asunto            26,02 €            32,26 €            26,02 €            32,26 €            26,02 €            32,26 € 
Vapaa-ajan asunto            13,01 €            16,13 €            13,01 €            16,13 €            13,01 €            16,13 € 

Yhteiskeräyspisteen käyttömaksu Vakituinen asunto, 1-3 hengen talous            90,00 €         111,60 €            90,00 €         111,60 € 
Vakituinen asunto, yli 3 hengen talous         125,00 €         155,00 €         125,00 €         155,00 € 
Vapaa-ajan asunto            45,00 €            55,80 €            45,00 €            55,80 € 

Lisäjäte, pakattu < 200 l 0,20 5,02 € 6,22 €            5,02 € 6,22 €            
Lisäjäte, pakattu > 200 l >0,2 8,02 € 9,94 €            8,02 € 9,94 €            
Lisäjäte, pakkaamaton < 200 l 
(sis. keräyksen jäteastian vierestä) 0,20 5,58 € 6,92 €            5,58 € 6,92 €            

Lisäjäte, pakkaamaton 200 - 500  l (sis. 
keräyksen jäteastian vierestä) 0,50 12,82 € 15,90 €          12,82 € 15,90 €          

Lisäjäte, pakkaamaton 500 - 800 l 
(sis. keräyksen jäteastian vierestä) 0,80 22,30 € 27,65 €          22,30 € 27,65 €          

Lisäjäte, pakkaamaton 800 - 1 000 l 
(sis. keräyksen jäteastian vierestä) 1,00 33,48 € 41,52 €          33,48 € 41,52 €          

Jätesäkki 120 - 250 l 0,25 5,85 € 7,25 €            6,86 € 8,51 €            
Jäteastia 75 l 0,08 4,16 € 5,16 €            4,16 € 5,16 €            
Jäteastia 120 - 140 l 0,14 5,47 € 6,78 €            5,47 € 6,78 €            
Jäteastia 145 -  230 l 0,23 7,08 € 8,78 €            
Jäteastia 240 l 0,24 7,36 € 9,13 €            7,48 € 9,28 €            
Jäteastia 360 l 0,36 9,70 € 12,03 €          9,70 € 12,03 €          
Jäteastia 600 - 660 l 0,66 14,93 € 18,51 €          14,90 € 18,48 €          
Pikakontti 4 000 l 4,00 86,88 € 107,73 €        
Pikakontti 6 000 l 6,00 122,48 € 151,88 €        
Pikakontti 8 000 l 8,00 158,08 € 196,02 €        
Syväkeräyssäiliö 800 l 0,80 55,87 € 69,28 €          
Syväkeräyssäiliö 1000 l 1,00 64,00 € 79,36 €          

PELLO

Jäteastiakohtaiset tyhjennyshinnat
POLTTOKELPOINEN JÄTE

Astian tilavuus, kuutiometriä
€/tyhjennys 

(alv 0 %)
€/tyhjennys 

(alv 24 %)
€/tyhjennys 

(alv 0 %)
€/tyhjennys 

(alv 24 %)

KIINTEISTÖ- JA HUONEISTOKOHTAISET JÄTEMAKSUT 1.1.2021 alkaen ROVANIEMI RANUA

Rovaniemen kaupungin- ja Pellon sekä Ranuan kuntien jätemaksutaksan hintaliite
Hyväksytty Rovaniemen kaupungin  elinvoimalautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 7.10.2020, § 17



Syväkeräyssäiliö  1300 l 1,30 44,67 € 55,39 €          55,87 € 69,28 €          
Syväkeräyssäiliö 3000 l 3,00 82,87 € 102,76 €        92,39 € 114,56 €        
Syväkeräyssäiliö 5000 l 5,00 124,49 € 154,37 €        133,45 € 165,48 €        

BIOJÄTE Astian tilavuus, kuutiometriä
Tyhjennys
€ / alv 0 %

 Tyhjennys
€ / alv 24 % 

Jäteastia 40 l 0,04 4,00 €              4,96 € 
Jäteastia 75 l 0.075 5,16 €              6,40 € 
Jäteastia120-140 l 0,14 7,34 €              9,10 € 
Jäteastia 145-230 l 0,23 10,15 €            12,59 € 
Jäteastia 240 l 0,24 10,67 €            13,23 € 
Syväkeräyssäiliö 800 l 0,80 56,80 €            70,43 € 
Syväkeräyssäiliö 1000 l 1,00 64,00 €            79,36 € 
Syväkeräyssäiliö 1300 l 1,30 78,16 €            96,92 € 

LISÄMAKSUT €/kerta €/kerta  €/kerta €/kerta  €/kerta €/kerta
Polttokelpoisen seassa hyötyjätteitä 80,00 €          99,20 €                     80,00 €            99,20 €            80,00 €            99,20 € 
Hyötyjätteiden seassa hyötykäyttöön 
kelpaamatonta jätettä 115,00 €        142,60 €                115,00 €         142,60 €         115,00 €         142,60 € 

Polttokelpoisten seassa vaarallista jätettä 230,00 €        285,20 €                230,00 €         285,20 €         230,00 €         285,20 € 

LISÄMAKSUT Lisätieto €/tunti €/tunti €/tunti €/tunti €/tunti €/tunti
Ajoneuvon tuntiveloitushinta Ajoneuvo + kuljettaja 90,00 €          111,60 €        90,00 €          111,60 €        90,00 €          111,60 €        
Henkilötyö tuntiveloitushinta Henkilötyö 45,00 €          55,80 €          45,00 €          55,80 €          45,00 €          55,80 €          
Työajan ulkopuolella veloitettava starttimaksu 60,00 €          74,40 €          60,00 €          74,40 €          60,00 €          74,40 €          

€/km €/km €/km €/km
Ylimääräinen poikkeaminen normaalilta
jätteenkeräysreitiltä

2,00 €            2,48 €            2,00 €            2,48 €            

MUUT MAKSUT Lisätieto €/tunti €/tunti €/tunti €/tunti €/tunti €/tunti
Lajittelu- ja siirtomaksu jätekuorman 
sisältämistä vaarallisista jätteistä 84,00 €          104,16 €                   84,00 € 104,16 €                   84,00 € 104,16 €        

Rovaniemen kaupungin- ja Pellon sekä Ranuan kuntien jätemaksutaksan hintaliite
Hyväksytty Rovaniemen kaupungin  elinvoimalautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 7.10.2020, § 17



Lajittelu- ja siirtomaksu jätekuorman 
sisältämistä hyötyjätteistä 63,00 €          78,12 €                     63,00 € 78,12 €                     63,00 € 78,12 €          

Lajittelu- ja siirtomaksu jätekuorman 
väärästä sijoituksesta 47,00 €          58,28 €                     47,00 € 58,28 €                     47,00 € 58,28 €          

€/kpl €/kpl €/kpl €/kpl €/kpl €/kpl
Asiakaskohtaiset jätetilastot ja raportit postitettuna (sis. postimaksun) 13,00 €          16,12 €          13,00 €          16,12 €          13,00 €          16,12 €          

sähköpostilla 10,00 €          12,40 €          10,00 €          12,40 €          10,00 €          12,40 €          
kuvaruutunäyttö 5,00 €            6,20 €            5,00 €            6,20 €            5,00 €            6,20 €            

Maksumuistutus 5,00 €            6,20 €            5,00 €            6,20 €            5,00 €            6,20 €            

Rovaniemen kaupungin- ja Pellon sekä Ranuan kuntien jätemaksutaksan hintaliite
Hyväksytty Rovaniemen kaupungin  elinvoimalautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 7.10.2020, § 17



Erityisjäte ja kaatopaikkajäte 175,00 303,80

Polttokelpoinen jäte** 145,00 179,8

Syntypaikkalajittelematon yhdyskunta- ja rakennusjäte* 193,00 239,32

Biojäte 115,00 142,60

Pienerän minimimaksu * 12,10 15,00

Syntypaikkalajittelematon yhdyskunta- ja rakennusjäte* 50,00 62,00 198,00 245,52

Polttokelpoinen jäte** 35,50 44,02 145,00 179,80

Polttokelpoinen jäte, koneellisesti puristettu** 59,50 73,78 145,00 179,80

Biojäte 55,50 68,82 120,00 148,80

Pienerän minimimaksu * 12,10 15,00 12,10 15,00

Kierrätysasema Pello
alv 0 %

€/m3

alv 24 %

€/m3
alv 0 %

€/tonni

alv 24 %

€/tonni

Syntypaikkalajittelematon yhdyskunta- ja rakennusjäte* 52,00 64,48 208,00 257,92

Polttokelpoinen jäte** 35,50 44,02 145,00 179,80

Polttokelpoinen jäte, koneellisesti puristettu** 59,50 73,78 145,00 179,80

Biojäte 55,50 68,82 120,00 148,80

Pienerän minimimaksu * 12,10 15,00 12,10 15,00

TSV -jätteen (jätelaki 33 § mukainen jäte) taksa on 10 % taulukon hintoja korkeampi.

Pienin veloitus maksullisesta jätteestä  on aina vähintään 15,00 euroa kuormalta sisältäen arvonlisäveron.

** hintaan lisätään jätteen polttoon mahdollisesti säädettävät verot

* hinnat sisältävät myös mahdollisen jäteveron, ellei muuta mainittu.

Kierrätyspuisto Residuum, Alakorkalo

alv 0 %

€/tonni

alv 24 %

€/tonni

alv 24 %

€/tonni*

JÄTELAJIKOHTAISET VASTAANOTTOMAKSUT 1.1.2021 alkaen

Kuusiselän kaatopaikka

Kierrätysasema Ranua

alv 0 %

€/tonni
alv 24 %

€/tonni

alv 0 %

€/m3

alv 24 %

€/m3

alv 0 %

€/tonni

Rovaniemen kaupungin- ja Pellon sekä Ranuan kuntien jätemaksutaksan hintaliite
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