Tämä on lasku lakisääteisestä jätehuollon perusmaksusta (Jätelaki 78 §). Maksun perusteet on hyväksytty Lahden seudun jätelautakunnan päätöksellä 18.11.2021. Perusmaksun laskuttaa kuntien
omistama jäteyhtiö Salpakierto Oy.
Mikä jätehuollon perusmaksu on?
Perusmaksulla katetaan Salpakierron toteuttamia
kuntien lakisääteisiä jätehuoltopalveluita:
• lajitteluasemien toiminta
• Roinaralli-keräyskierrokset
• vaarallisten jätteiden ja puutarhajätteiden
maksuton vastaanotto
• jäteneuvonta ja ympäristökasvatus
• suljettujen kaatopaikkojen jälkihoito
• jätehuoltoviranomaisen toiminta
Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen maksu ja
se veloitetaan kaikista Salpakierron toimialueen vakituisista ja vapaa-ajan rakennuksista kerran vuodessa. Laskulla näkyvä numerosarja on rakennuksen yksilöivä pysyvä rakennustunnus. Perusmaksua
on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asuinhuoneiston laskutushetkellä.
Perusmaksu alv 0 %
Luokka 1
27,02 €
Luokka 2
16,53 €

alv 24 %
6,48 €
3,97 €

yht. eur
33,50 €
20,50 €

Maksuluokka määräytyy Digi- ja väestötietoviraston
rakennus- ja huoneistorekisteriin merkityn Rakennusluokitus 2018 -jaon mukaan:
Luokka 1: Asuinrakennukset (Rakennusluokitus 01)
Luokka 2: Vapaa-ajan asuinrakennukset (Rakennusluokitus 02) ja muut rakennukset (Rakennusluokitukset 03-19)
Asukasmäärä ei vaikuta maksuluokkaan. Jos rakennustiedoissa on virheitä tai muutostarpeita, ota yhteyttä rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan. Ilmoita mahdolliset muuttuneet tiedot Salpakierron asiakaspalveluun. Muutoshakemusta ei tarvitse tehdä jätehuoltoviranomaiselle.
Asiakaspalvelu
sähköinen asiointi
sähköposti
puhelin
lisätietoa

asiakasnetti.salpakierto.fi
asiakaspalvelu@salpakierto.fi
03 871 1710 ma-pe klo 9–15
salpakierto.fi/useinkysyttyä

SALPAKIERTO OY
Sapelikatu 7, 15160 Lahti
puh. 03 871 1710

| y-tunnus: 0937458-6

| salpakierto.fi

Muistutukset maksusta ja poikkeukset jätehuoltoon
Jätelain 82 §:n mukaan maksuvelvollisella on oikeus
tehdä kirjallinen muistutus 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta. Muistutus tehdään Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle.
Perusmaksu ei koske todistetusti asuinkelvottomia
tai purettuja rakennuksia. Asunnon omistaja voi hakea jätehuollon perusmaksun poistamista Lahden
seudun jätehuoltoviranomaiselta. Hakiessa tulee
esittää vaadittu todiste asunnon käyttökelvottomuudesta tai rakennuksen purkamisesta. Hakemus tehdään jätehuoltoviranomaiselle sähköisellä tai paperisella hakemuslomakkeella.
Perusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä
muutoksenhausta huolimatta. Maksu saadaan periä
ilman tuomiota tai päätöstä. (Jätel 646/2011, luku 9,
jätehuollon maksut).
Jätehuoltoviranomaisen yhteystiedot
sähköinen asiointi lahti.fi/jatehuoltoviranomainen
paperilomakkeet kuntien palvelupisteet
sähköposti
jatehuoltoviranomainen@lahti.fi
puhelin
044 416 4352
ma-to klo 12–15 ja pe klo 9–11

