
 

 

 

Kolarin kunta, Isopalontie 2, 95900 Kolari • Puh. 0400 10 70 70 • www.kolari.fi 

JÄTETAKSA  

Hinnat sisältävät alv:n 24 %. 

Talousjätteet (kotitalouksien yhdyskuntajätteet) 

Perusmaksut   

Omakotitalot, huoneistokohtainen  28,30 € / vuosi  

Vapaa-ajanasunnot, huoneistokohtainen  21,77 € / vuosi 

Rivitalot, huoneistokohtainen  25,02 € / vuosi 

Kerrostalot, huoneistokohtainen  25,02 € / vuosi 

Muut rakennukset   21,90 € / vuosi 

Kulutusmaksut (kulutuksen mukainen maksu sisältää kuljetuksen ja käsittelyn) 

Irtojäte (vähimmäismaksu 1 m3)  27,69 € / m3 

Jätesäkki (200 litraan asti)  10,70 € / kpl  

Jäteastia (200 litraan asti)  9,18 € / kpl  

Jäteastia (300 litraan asti)  11,40 € / kpl  

Jäteastia (400 litraan asti)  12,72 € / kpl  

Jäteastia (660 litraan asti)  20,10 € / kpl  

Jäteastia (yli 660 litraa)  27,69 € / m3  

Syväkeräysastiat (säkki sisältyy hintaan)  43,50 € / m3 

Puristettu jäte 124,07 € / m3 

(Kolarin kunnanvaltuusto 4.11.2013 § 72) 
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Lietteet (märkäjätteet) 

Perusmaksut (vuosimaksu)  

Kaikille käytössä oleville kiinteistöille, joissa on viemäröinti rakennettuna ja jotka eivät 

ole liittyneet viemäriverkostoon (peritään tyhjennyslaskun yhteydessä)  

Sakokaivo  18,59 € / talous 

Umpisäiliö  14,31 € / talous 

 

Kulutusmaksut (maksu tyhjennyksestä ja kuljetuksesta) 

Sakokaivo  68,82 € / kaivo 

Likasäiliö (umpisäiliö)  47,68 € / m3 

Lähtömaksu  198,59 € / kerta 

(jos tyhjennys tapahtuu reittiajon ulkopuolella ja lietteen määrä on alle 5 m3)  

(Kolarin kunnanvaltuusto 4.6.2019 § 22)
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Vastaanotto- ja käsittelymaksut Lapiokuusikon jäteasemalla  

(kotitalouksien jätteiden vastaanotto)  

Jäteasemalle ei saa loppusijoittaa jätteitä pysyvästi.  

Talousjätteet (säilöön toimitettuna) 

Vähimmäismaksu  19,44 € / kerta  

(peritään aina, kun tuodaan talousjätteitä) 

Irtojäte (minimiveloitus 1 m3) 10,44 € / m3 

Jätesäkki (200 l:aan asti) 4,40 € / kpl 

Jäteastia (200 l:aan asti) 4,40 € / kpl 

Jäteastia (300 l:aan asti) 6,80 € / kpl  

Jäteastia (400 l:aan asti) 9,06 € / kpl 

Jäteastia (660 l:aan asti) 13,71€ / kpl 

Jäteastia (yli 660 l)  10,44 € / m3 

Syväkeräysastiat  22,90€ / m3 

Puristettu jäte 78,67 € / m3
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Maa- ja kiviaines  

Puhdas hyvälaatuinen maa-aines maksutta  

Huonolaatuinen maa-aines  13,89 € / m3 

Kantoja sisältävä maa-aines  62,00 € / m3 

Raudaton betoni- tai tiilijäte  6,20 € / m3  

(<150 mm raekoossa) 

 

Rakennusjäte 

Lajiteltu, puhdas puutavara  8,31 € / m3 

(voi olla betoninaulaa ja lautoja) 

Lajittelematon rakennusjäte  49,60 € / m3 

(joudutaan lajittelemaan asemalla) 

 

Ei lajitteluun kelpaava, osin loppusijoitukseen vietävä rakennusjäte 

Sekajäte 350 kg / m3  78,12 € / m3 

Tiiltä ja betonia sisältävä jäte 600 kg / m3  126,48 € / m3 

 

Koneet, laitteet   

Metallinkeräykseen tai SER -romuihin kelpaava maksutta  
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Erityisjätteet 

Tuhka, ei oteta toistaiseksi vastaan 161,20 € / m3 

Asbestia, ei oteta toistaiseksi vastaan 161,20 € / m3

Puutarhajäte  

Maksutta 

Ongelmajätteet 

Kotitaloudet maksutta  

Muiden kuin kotitalouksien kohtuullisiin määriin lisätään jatkokäsittelyhintoihin 20,0 %.  

Puristinlaittein varustetussa autossa tai astiassa tuotu talous- / sekajäte (muuntokerroin 

350 kg / m3)  

veroton hinta 185,00 € / tonni  

verollinen hinta 229,40 € / tonni  

Portin aukaisumaksu aukioloajan ulkopuolella (virka-aikana) 93,00 € / kerta 

(Kolarin kunnanvaltuusto 4.11.2013 § 72) 


