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EURAJOEN KUNNAN JÄTEMAKSUTAKSA 
 

 

Rauman seudun jätehuoltolautakunta hyväksynyt xx.xx.2023, voimaantulopäivä 1.6.2023 

 

 

1 § Soveltamisala 

 

Tätä taksaa sovelletaan Eurajoen kunnan alueella vakituisessa ja vapaa-ajan asumisessa synty-

vään jätteeseen ja muuhun kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan jätteeseen (jätelaki 

32 §). 

 

2 § Kunnan jätemaksu 

 

Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan 

sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa 

palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentä-

miseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. 

 

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta laskuttaa jätemaksutaksan mukaisesti jätteen 

haltijaa. Jätetaksaan perustuvat hinnat ovat nähtävillä Rauman seudun jätehuoltolaitoksen nettisi-

vuilla. 

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta veloittaa kuljetusyritykseltä jätteenkä-

sittelymaksun ja jätteenkuljetusyritys laskuttaa jätteen haltijaa. 

 

3 § Ekomaksu 

 

Jätehuollon ekomaksu on maksu, jolla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jäte-

huoltopalveluja ja jätehuollon viranomaistoimintaa. Tällaisia palveluja ovat mm: 

- jäteneuvonta 

- asiakaspalvelu 

- kierrätyspisteiden perustaminen ja ylläpito 

- vaarallisten jätteiden vastaanotto (ml. lääkejätteet) 

- hallinnolliset palvelut kuten jätehuoltoon liittyvien rekisterien ylläpito 

- jätehuoltoviranomaisen toiminta  

- tiedotus ja viestintä 

 

Ekomaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen ja kiinteistöllä sijaitsevien asuntojen lukumää-

rän perusteella seuraavasti: 

 

Asuntojen määrä kiinteistöllä 
Ekomaksu 

€/vuosi/asunto (alv 0%) 

Ekomaksu 

€/vuosi/asunto (alv 24%) 

Omakotitalot ja kiinteistöt, 

joissa 1-9 asuntoa 
19,76 24,50 

Yli 9 asuntoa 11,29 14,00 

Vapaa-ajan asunto 10,00 12,40 
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Ekomaksu määrätään asunnon haltijan tai omistajan maksettavaksi kalenterivuosittain yhdessä 

erässä huhtikuun 1. päivän tietojen perusteella. 

 

 

4 § Aluekeräysmaksut 

 

 

Luvian ranta-alueilla sijaitsevat aluekeräyspisteet ovat ko. alueen vapaa-ajan asuntojen käytössä. 

myös saman alueen vakituiset asunnot voivat halutessaan liittyä aluekeräyspisteiden käyttäjiksi.  

Aluejätepisteillä kerätään polttokelpoista jätettä (ent. sekajäte). 

Pisteiden käytöstä peritään alla olevan taulukon mukaiset maksut. 

Jätemaksu laskutetaan kerran vuodessa huhtikuun 1. päivän tietojen perusteella kiinteistön 

omistajalta. 

Perittävällä jätemaksulla katetaan kustannukset jätepisteiden 

ylläpidosta ja niiden jäteastioiden tyhjennyksestä sekä kerätyn jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. 
 

Kiinteistön käyttötarkoitus jätemaksu 

€/kiinteistö/vuosi 

(alv 0%) 

jätemaksu 

€/kiinteistö/vuosi 

(alv 24%) 

Vakituinen asunto 95,00 117,80 

Vapaa-ajan asunto 47,58 59,00 

 

 

 

5§ Pakkaus- /hyötyjätteet 

 

Pakkaus- ja hyötyjätteitä ovat muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset sekä pienmetalli. 

Astiatyhjennyshinnat on esitetty alla olevassa taulukossa. Hinnat ovat voimassa 1.7.2023 alkaen. 
 

Jäteastiat, 

enintään 

käsittelymaksu  

(alv 0%) €/nouto 

kuljetusmaksu 

(alv 0%) 

€/nouto 

yhteensä 

(alv 0%) 

yhteensä 

(alv 24%) 

140 l 0 3,97 3,97 4,92 

240 l 0 3,97 3,97 4,92 

380 l 0 4,13 4,13 5,12 

660 l 0 4,52 4,52 5,60 

1000 l 0 4,90 4,90 6,08 

Nostoperusteiset säiliöt, enintään    

0,8 m³ 0 22,40 22,40 27,77 

1,6 m³ 0 23,34 13,34 28,94 

1,8 m³ 0 23,58 23,58 29,24 

2,5 m³ 0 25,91 25,91 32,13 

2,8 m³ 0 26,26 26,26 32,56 

3,5 m³ 0 28,59 28,59 35,45 

5 m³ 0 30,38 30,38 37,67 

Etulastaussäiliöt     

5 m³ 0 30,24 30,24 37,50 

8 m³ 0 32,09 32,09 39,79 

 


