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Perämeren jätelautakunnan jätetaksan päivittäminen pakkausjätteiden kiinteistökohtaisten 
jätteenkuljetusmaksujen osalta 
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Valmistelija jäteasiamies Minna Karhunen, 050 566 4195 

 
Pakkausjätteiden kuljetus siirtyy jätelain muutosten myötä kunnan 
kilpailuttamaksi. Vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä, jotka sijaitsevat 
taajama-alueilla, tulee olla kiinteistökohtaiset pakkausjätteiden 
(kartonkipakkaukset, muovipakkaukset, lasipakkaukset, pienmetalli) 
jäteastiat. Tämän johdosta Perämeren jätelautakunnan jätetaksaan tulee 
lisätä pakkausjätteiden kiinteistökohtaisten jäteastioiden kuljetusmaksut.  
 
Perämeren Jätehuolto Oy esittää Perämeren jätelautakunnalle seuraavaa: 
” Yhtiö kilpailutti pakkausjätteen keräyksen syyskuussa 2022. 
Keräysalueena oli kaikki alueen viisi kuntaa ja niissä sekä lain edellyttämät 
taajama-alueet että kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä määritellyt 
vapaehtoisen pakkausjätteen keräyksen alueet. Alue kilpailutettiin yhtenä 
urakka-alueena ja se arvioitiin 1,7 auton urakaksi. Näin määriteltynä 
urakassa varmistetaan myös palvelu esim. autorikkotilanteissa.  
 
Pakkausten tuottajayhteisön ja kuntien sopimuksessa määritellään 
pakkausmateriaaleittain korvaukset, jotka tuottajayhteisö maksaa kunnille 
pakkausjätteen erilliskeräyksestä ja kuljetuksesta asuinkiinteistöiltä 
tuottajan järjestämään jätehuoltoon. Kuntien on huolehdittava siitä, että 
korvaukset otetaan täysimääräisesti ja materiaaleittain huomioon 
määrättäessä erilliskerättyä pakkausjätettä koskevia jätemaksuja. 
Tuottajayhteisön on maksettava 80 % kokonaiskustannuksista. 
 
Mahdolliset korvaukset maksetaan ensimmäisen kerran arviolta elokuussa 
2024 (meille ajalta 1.10.-31.12.2023), joten keräyksen alkaessa yhtiön on 
varauduttava perimään keräyksen kulut kiinteistöiltä kokonaisuudessaan. 
Tässä vaiheessa ei myöskään ole arvioitavissa tuottajayhteisöltä saatavien 
korvausten suuruus. 

 
Pakkausjätteen keräyksen jätetaksaesitys perustuu arvioituihin keräyksen 
ja kuljetuksen urakkakustannuksiin, logistiikkajärjestelyn, asiakaspalvelun 
(myös sähköisen järjestelmän), tiedotuksen ja ohjauksen sekä hallinnoin 
kustannuksiin. Kuljetuksen kustannukset on laskettu tällä hetkellä käytössä 
oleviin vastaanottoterminaaleihin: muovi- ja kartonkipakkaukset Kemiin, 
lasipakkaukset ja pienmetalli Jäkälään. Terminaalitrakenteesta päättää 
pakkaustuottajayhteisö.” 
 
Liitteenä 3 on luonnos jätetaksaksi. Luonnoksessa on huomioitu 
pakkausjätteiden kuljetusmaksujen lisäksi myös jäteveron muutos 1.1.2023 
alkaen sekä poltettavan jätteen muuttuminen sekajätteeksi. Muutokset 
voimassaolevaan taksaan verrattuna on merkitty punaisella. Taksan 
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muutosten toivotaan tulevan voimaan 1.5.2023 muutoksenhausta 
huolimatta. 

 
 
Liitteet 1. Perämeren Jätehuolto Oy:n laatima pakkausjätteiden kuljetusmaksujen 

jätetaksaesitys ja laskelma pakkausjätteen keräyksestä esitetyllä taksalla 
saatavasta jätemaksutulosta ja kustannuksista 

 2. Perämeren Jätehuolto Oy:n jätetaksaesitys ja vertailutiedot seitsemän 
jätehuoltoyhtiön voimassa olevista jätetaksoista sekä Perämeren alueen 
yrityksien palveluhintoja siltä osin kuin ne ovat julkisesti saatavissa 

 3. Luonnos jätetaksaksi 
 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus 
 

Päätösehdotus Perämeren jätelautakunta päättää asettaa liitteenä olevan jätetaksan 
luonnoksen nähtäville 3.-27.3.2023 Kemin ja Tornion kaupunkien sekä 
Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kuntien verkkosivuille. Nähtävilläolosta 
ilmoitetaan seuraavissa paikallislehdissä: Kotikulmilta, Lounais-Lappi, 
Meän Tornionlaakso ja Tervola-lehti. 
 
Kirjalliset mielipiteet taksan luonnoksesta voi esittää Perämeren 
jätelautakunnalle 27.3.2023 mennessä osoitteeseen 
jatelautakunta@tornio.fi tai postitse osoitteeseen Perämeren 
jätelautakunta, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio. 
 
Pykälä pidetään kokouksessa tarkastettuna. 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 _______ 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 12 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kunta-
lain 136 §:n mukaan hakea muutosta. 

 


