
 

 

Kuulutus – Kungörelse   Ilmoitustaululla – på anslagstavlan 2.-17.11.2020 

 

 

Luonnos Lounais-Suomen jätetaksaksi 1.1.2021 lähtien on nähtävillä 3. - 
17.11.2020 
 
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa päivitetään jätetaksaa. Uuden taksan on tarkoitus 
tulla voimaan 1.1.2021. 
 
Taksaluonnos perustuu jätelain (646/2011) 78 ja 79 pykäliin. Kunnan jätetaksassa määrätään 
perusteet julkisoikeudellisille jätemaksuille, jotka koskevat kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvia 
jätteitä ja jätehuoltopalveluita. Taulukot ehdotetuista euromääräisistä jätemaksuista ovat taksan 
liitteinä. 
 
Luonnos jätetaksaksi Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, 
Naantalin, Nousiaisen, Paraisten, Paimion, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon ja Turun 
alueille on nähtävillä Turussa Turun kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa 
Puolalankatu 5, 1. kerros palveluaikana klo 9.00-12.00 sekä muiden kuntien ja kaupunkien vi-
rastoissa aukioloaikoina. Luonnokseen voi tutustua myös Turun kaupungin internetsivuilla, 
osoitteessa http://www.turku.fi/kuulutukset 
 
Taksaluonnoksesta voi jättää kirjallisia mielipiteitä 17.11.2020 klo 15 saakka. Mielipiteet tulee 
toimittaa joko postitse osoitteeseen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, PL 355, 20101 
Turku tai sähköpostitse osoitteeseen jatehuoltolautakunta@turku.fi 
 
Kuulutus on julkaistu verkkosivuilla 2.11.2020. 
 

 
Utkastet till avfallstaxa i Sydvästra Finland fr.o.m. den 1.1.2021 finns till på-
seende under 3.- 17.11.2020 
 
I Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd uppdaterar avfallstaxan. Den nya taxan planeras 
att träda i kraft den 1.1.2021.  
 
Taxautkastet baserar sig på avfallslagens (646/2011) 78 och 79 paragrafer. I kommunens av-
fallstaxa finns bestämmelser om grunderna för de offentliga avfallsavgifterna angående avfall 
och avfallshanteringsservice som är på kommunernas ansvar. Tabeller av de föreslagna euro-
mässiga avfallsavgifterna finns som bilagor till taxan. 
 
Ett utkast till avfallstaxa för Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, Masku, S:t Mårtens, Virmo, Nå-
dendal, Nousis, Pargas, Pemar, Pöytis, Reso, Rusko, Sagu, Salo och Åbo områden finns till på-
seende i Åbo stadsmiljösektorns kundservice på adressen Puolalagatan 5, 1:a våningen, under 
tjänstetid kl. 09.00–12.00 samt i övriga kommunernas och städernas ämbetsverk under öppetti-
derna. Utkastet finns till påseende också i Åbo stads internetsidor, adress 
http://www.turku.fi/sv/kungorelser 
 
Skriftliga åsikter om taxautkastet kan lämnas senast den 17.11.2020 kl 15. Åsikterna ska läm-
nas till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd PB 355, 20101 Åbo eller per e-post till  
jatehuoltolautakunta@turku.fi 
 
Kungörelsen blev offentliggjord i datanätet den 2.11.2020. 
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