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ESITYS JÄTEMAKSUTAKSAKSI 1.1.2022 ALKAEN
Jäteltk 25.8.2021
§ 11

Kuntavastuullisen jätehuollon maksuja eli jätemaksutaksaa on
valmisteltu jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n sekä jätehuoltoviranomaisen toimesta. Jäteyhtiö on jättänyt asiaan liittyvän toimenpidepyynnön jätelautakunnalle 9.8.2021. Uusi jätemaksutaksa astuisi voimaan 1.1.2022.
Jätelain mukaisesti jätelautakunta määrää jätemaksutaksan. Jätemaksujen on lain mukaan katettava jätehuollosta aiheutuvat
kustannukset. Jäteyhtiö hoitaa kuntavastuullisen jätehuollon jätelain osoittamilta tahoilta. Taksaehdotus koskee näiden jätteiden
tuottajien jätehuollon maksuja.
Jätemaksutaksaan esitetyt muutokset:
Muutostekstien hinnat ovat verollisia (sis. alv 24 %), ellei toisin
mainita
Taksatekstin uudistus. Taksan tekstiosuus on päivitetty jätehuoltoviranomaisen sekä jäteyhtiön yhteisen työryhmän toimesta.
Tekstiä on muokattu edelleen helpommin luettavaksi. Myös tekstiosuuden rakennetta on uudistettu. Uudistuksella on varauduttu
Kurikan Jurvan alueen siirtymiseen toimialueelle. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja Jurvan alueella käytössä oleva kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus kuvataan omissa alaluvuissaan
kiinteiden jätteiden jätteenkuljetuksen sekä asumisessa syntyvien
lietteiden keräyksen alla.
Jurvan alueella taksaa sovellettaisiin ekomaksujen, jäteasemien
vastaanottomaksujen, jätehuoltokeskuksen vastaanotto- ja käsittelymaksujen, rahtipalvelumaksujen sekä vapaa-ajan asuntojen
aluekeräyspisteen kausimaksujen osalta. Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut ovat yksityisoikeudellisia.
Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteen vastaanotto- ja käsittelymaksu peritään kuljetusyritykseltä, kun yritys
tuo kiinteistöltä kerätyn jätteen Lakeuden Etappi Oy:n määrittämään vastaanottopaikkaan.
Taksan liitteenä 1. oleva hinnasto on jäsennelty myös uudelleen
tekstiosuutta vastaavalla tavalla. Jätemaksut on esitetty em. osioiden alla numeroiduissa taulukoissa. Taksan tekstiosuudessa viitataan kyseisiin hinnaston osioihin ja taulukoihin, mikä lisää jätemaksujen löydettävyyttä.
Jäteasemahinnoittelu
Kotitalouksien jäteasemahinnoittelun selkeyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi ehdotetaan siirtymistä maksullisten jätteiden lajikohtaisista vastaanottomaksuista kahden eräkoon mukaiseen
vastaanottomaksuun.
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Maksullisia jätteitä ovat poltettava jäte, loppusijoitettava jäte, lajiteltava jäte ja biojäte. Eräkoot sekä esitetyt maksut ovat:
eräkoko enintään 0,5 m3 /biojäte enintään 240 l: 11 €
eräkoko enintään 2 m3: 21 €
Uudessa hinnoittelutavassa jätemaksu määräytyisi maksullisten
jätteiden kokonaistilavuuden mukaan. Tällä hetkellä maksut määräytyvät jätelajikohtaisten erämaksujen mukaisesti.
Jäteasemille tuodaan usein useampaa maksullista jätelajia kerrallaan, joten uudistus yksinkertaistaisi ja selkeyttäisi hinnoittelua.
Jätemäärien arviointi on hankalaa, joten uudistus helpottaisi asiakkaita arvioimaan jätteiden vastaanoton kustannuksia ja varmistaisi yhdenmukaisen hinnoittelun eri jäteasemilla.
Esitettyjen erämaksujen suuruus on määritelty jäteasemille vastaanotettujen jätelajien kokonaismäärien perusteella siten, että eri
jätelajien käsittelykustannukset ja yleisten kustannusten, kuten
kuljetusten kustannusnousu saadaan katettua.
Muut muutokset
Taksaan ehdotetaan lisättäväksi keräysvälinevalikoimaan tulleelle
kahden kuution nostoperusteiselle syväkeräysastialle jätelajikohtaiset käsittelymaksut. Maksujen laskentaperusteet ovat samat
kuin muillakin astiatilavuuksilla. Kuljetusmaksu on sama kuin muillakin nostoperusteisilla keräysvälineillä.
Jätehuoltokeskuksessa vastaanotettavan esikäsiteltävän jätteen
nimike muuttuu lajiteltavaksi jätteeksi, joka on jätelajille kuvaavampi termi.
Jätehuoltokeskuksessa tehtävien kuormantarkastusten maksujen
perusteita on tarkennettu taksatekstiin, maksut säilyvät ennallaan.
Asumisessa syntyvän lietteen pikatyhjennyksestä perittävä maksu
on ilmaistu hinnastossa kokonaishintana, aiemman lisämaksun sijaan.
Taksan merkittävin muutos on jäteasemien vastaanottohinnoittelussa, jossa siirryttäisiin nykyistä selkeämpään ja yhtenäisempään hinnoitteluun. Maksullista jätettä sisältävän jätekuorman vastaanottomaksu määräytyy kuorman tilavuuteen perustuen kahden
eräkoon maksuilla, nykyisten jätelajikohtaisten maksujen sijaan.
Hinnoittelutavan muutos koskettaa suurta joukkoa alueen asukkaista. Tästä syystä ehdotus jätemaksutaksan muutoksesta asetetaan nähtäville hallintolain mukaisesti ennen päätöksentekoa.
Taksaesitys muutosversioineen on lisäksi saatavilla jätelautakunnan kotisivuilta. Muutosversiossa muutokset näkyvät värillisinä.
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Esityslistan oheismateriaali:
- Jätemaksutaksa 1.1.2022 alkaen, tekstiosuuden ja Hinnaston
muutosversiot, joissa hinta- ja tekstimuutokset näkyvissä.
Esityslistan liitteet:
- Liite 1: Jätemaksutaksa 1.1.2022 alkaen, tekstiosuus ja Hinnasto
- Liite 2: Lakeuden Etappi Oy:n toimenpidepyyntö 9.8.2021
Sovelletut oikeusohjeet:
Jätelaki (646/2013): 23 §, 26 §, 32 § sekä luku 9
Hallintolaki (434/2003): 41 §
Jäteasiamiehen päätösehdotus:
Lakeuden jätelautakunta päättää asettaa esityksen jätemaksutaksaksi 1.1.2022 alkaen kuntien ilmoitustauluille julkisesti nähtäväksi
ja mahdollisia lausuntoja varten 10.9.2021 – 11.10.2021 väliseksi
ajaksi. Vaikuttamismahdollisuuden varaamisesta tiedotetaan
myös jätelautakunnan ja Lakeuden Etappi Oy:n kotisivuilla.
Jäsenkunnille sekä jäsenkuntien ympäristönsuojeluviranomaisille
toimitetaan pyyntö lausunnon antamiseksi. Lausunnot pyydetään
toimittamaan jätelautakunnalle 11.10.2021 mennessä.
Lautakunta valtuuttaa viranhaltijat tarvittaessa poistamaan jätemaksutaksasta Kurikan Jurvan aluetta koskevat kohdat tai muuttamaan alueen osalta taksan voimaantuloajankohtaa, mikäli toimialueelle siirtymisen tavoiteajankohta 1.1.2022 ei toteudu.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: vs. jäteasiamies Päivi Mikkola, 044 4191 879,
paivi.mikkola@ilmajoki.fi

ESITYS JÄTEMAKSUTAKSAKSI 1.1.2022 ALKAEN
Jäteltk 3.11.2021
§ 16

Ehdotus jätemaksutaksaksi oli kuntien ilmoitustauluilla julkisesti
nähtävillä 10.9.2021 – 11.10.2021 välisenä aikana. Vaikuttamismahdollisuuden varaamisesta tiedotettiin lisäksi jätelautakunnan
ja Lakeuden Etappi Oy:n kotisivuilla. Lausuntopyyntö lähetettiin
myös jäsenkuntien ympäristönsuojeluviranomaisille ja kunnanhallituksille. Lausunnon antoon annettiin lisäaikaa 27.10. saakka lautakuntien kokousaikataulujen vuoksi.
Jätemaksutaksasta annettiin yhteensä 8 lausuntoa. Lausunnon
antoivat Kuortaneen kunnan ympäristölautakunta ja kunnanhallitus, Kurikan kaupungin ympäristölautakunta, Ähtärin kaupungin
tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus, ennakkotietona Seinäjoen lupa-asiainlautakunta ja Lapuan ympäristölautakunta (pöytäkir-
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jat vielä tarkastamattomat) sekä Lakeuden Etappi Oy:n taloussihteeri. Lausunnot ovat liitteenä 3, lukuun ottamatta ennakkotietona
annettuja Seinäjoen ja Lapuan lausuntoja, jotka esitellään kokouksessa.
Seinäjoen lupa-asiainlautakunnan lausunnon lyhennelmä:
”Jätemaksutaksan hinnoittelun uusi peruste on Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen mukaan järkevä, koska
taksamuutos korjaa nyt hinnoittelun käytännön mukaiseksi. Tämä
on perusteltavissa myös mahdollisimman tasapuolisella jätemaksutaksan hinnoittelulla asiakkaille, kun tulkinnanvaraisuus poistuu.
Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on nostanut
asian esille aikaisemminkin, että jätteeksi päätyvien huonekalujen
tai kodin kalusteiden huomiointi niin jätehuoltomääräyksissä kuin
tässä jätehuoltotaksassakin olisi ympäristön roskaantumisen kannalta tarpeellista. Huonekalut ja erilaiset kodin kalusteet ovat käytännössä niitä, joita edelleen ympäristöön hylätään ja aiheutetaan
roskaantumista ja joidenkin syrjäisten kiinteistöjen jopa jatkuvaa
puhdistamistarvetta. Tämä on mielestämme myös kohtuutonta eikä lainkaan tasapuolista.
Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen toivoo, että
huonekalut sisältyisivät ekomaksuun tai niiden tuonti olisi muutoin
erityisen helppoa tai edullista. Jätemaksutaksasta ei ole mahdollista tarkistaa, mihin kategoriaan huonekalut tällä hetkellä kuuluvat. Se olisi syytä selkeyttää tässä vaiheessa. Kyseessä on ilmeisimmin lajiteltava jäte, joten se määritelmä olisi saatava taksaan.
Lisäksi huonekalut ovat varsin kirjava joukko erilaista materiaalia,
joten niiden mahdollinen esikäsittelyn tarvekin voisi olla jossakin
mainittuna tai muutoin tarkemmin ohjeistettuna.”
Vastaukset ja lausunnon perusteella taksaluonnokseen tehdyt
muutokset:
Ympäristönsuojeluviranomainen toivoo, että huonekalut sisältyisivät ekomaksuun tai niiden tuonti olisi muutoin erityisen
helppoa tai edullista.
o Mahdollisuuksia huonekalujen käsittelykustannusten sisällyttämiseksi ekomaksuilla katettaviin kustannuksiin
tarkastellaan vuonna 2022 tehtävän jätemaksutaksan
kokonaisuudistuksen yhteydessä. Hinnoittelua uudistetaan entistä tarkemmin kierrätykseen kannustavaksi.
o Jäteasemilla vastaanotetaan enintään 2 m3:n verran
maksuttomana puujätteenä puupohjaisia kalusteita ja
huonekaluja, joissa ei ole pehmusteita tai mekanismeja.
Metallisia huonekaluja vastaanotetaan maksutta metallijätteenä.
o Ehdotetussa jäteasemahinnoittelussa muovisten sekä
pehmustettujen puupohjaisten huonekalujen (poltettavaa jätettä) ja metallisella mekanismilla varustettujen
huonekalujen (lajiteltavaa jätettä) maksu määräytyy
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osana jätteen enimmäismäärään perustuvaa kuormakohtaista maksua.
Jätemaksutaksasta ei ole mahdollista tarkistaa, mihin kategoriaan huonekalut tällä hetkellä kuuluvat. Se olisi syytä selkeyttää tässä vaiheessa. Kyseessä on ilmeisimmin lajiteltava jäte,
joten se määritelmä olisi saatava taksaan.
o Jäteasemien hinnastoon (taulukko 7.) on lisätty em. erittelyn mukainen tarkennus sekä maksullisen että maksuttoman jätteen kohtaan.
o Jätemaksutaksan hinnasto-osan 1. sivulle on lisätty Lakeuden Etappi Oy:n verkkosivuosoite, josta voi tarkistaa
jätelajien lajitteluohjeet.
o Tarkempien jätelajimääritelmien lisäämistä jätemaksutaksaan tarkastellaan vuonna 2022 tehtävän taksauudistuksen yhteydessä.
Lapuan ympäristölautakunnan lausunnon lyhennelmä:
”Korttelikeräyspiste on pientalojen yhteinen jätteiden keräyspiste.
Kiinteistöillä ei tällöin ole omaa poltettavan jätteen jäteastiaa vaan
jätteet tuodaan korttelikeräyspisteelle. Keräyspisteen käytöstä
maksetaan kuukausimaksua. Korttelikeräyspisteellä kerätään vähintään seuraavat jätelajit: poltettava jäte, lasi-, metalli- ja kartonkipakkausjäte sekä keräyspaperi. Korttelikeräyspisteen käyttöalueella olevan on toimitettava jätteet niille varattuihin korttelikeräyspisteen astioihin.
Jätemaksutaksan tulisi kannustaa korttelialuepisteiden perustamiseen. Korttelialuepisteen hinnoittelun tulisi olla sellainen, että kiinteistönomistaja ei joudu maksamaan jätehuollosta enempää kuin
sellainen kiinteistönomistaja, jonka kiinteistöllä on ainoastaan poltettavan jätteen keräys ja toimittaa lasi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteen sekä keräyspaperin ekopisteeseen.
Jätehuoltokeskuksen maksujen tulisi myös kannustaa jätteiden
toimittamiseen jätehuoltokeskukseen. Mikäli jätteiden toimittaminen jätehuoltokeskukseen on kovin kallista, jätteiden päätyminen
ympäristöön lisääntyy.
Muilta osin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa jätetaksaluonnoksesta.”
Vastaukset lausuntoon:
Korttelikeräyspisteeseen liittyvät huomiot
o Korttelikeräyspisteen periaatteena on tarjota pientaloissa asuville yhteisesti käytettävä jätepiste, jossa on jätteiden erilliskeräyspalvelut vastaavaan tapaan kuin taloyhtiöin jätepisteessä on taloyhtiöön kuuluvien huoneistojen asukkaille. Asukkaat välttyvät näin kierrätettävien jätteiden kuljettamiselta ekopisteille.
Erilliskeräyksistä aiheutuu astia- ja kuljetuskustannuksia, jotka peritään pisteen käyttäjiltä. Lakeuden Etappi
on kilpailuttanut erilliskeräykset ja astiakohtainen hinnoittelu on tehty tasataksa –periaatteella. Korttelike-
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räyspisteen käyttömaksua voidaan pitää pisteen palvelutaso huomioiden kohtuullisena verrattuna pientaloihin,
joissa on oltava oma poltettavan jätteen astia ja lajitellut
jätteet kuljetettava ekopisteisiin.
Jätehuoltokeskuksen maksujen tulisi myös kannustaa jätteiden
toimittamiseen jätehuoltokeskukseen.
o Jätemaksutaksassa hyväksyttävillä maksuilla pyritään
kannustamaan jätteiden toimittamiseen kotitalouksia ja
muita pienasiakkaita palveleville jäteasemille sekä
suurasiakkaita palvelevaan jätehuoltokeskukseen. Jäteasemilla vastaanotetaan maksutta vaarallisten jätteiden ja sähkö-ja elektroniikkalaitteiden lisäksi kierrätettävät jätteet sekä energiahyötykäyttöön ohjattava puujäte, joka pitää sisällään puhtaan puun lisäksi myös puupohjaiset levyt, kalusteet ja huonekalut. Maksullisten,
lajittelua, polttolaitoskäsittelyä tai loppusijoitusta edellyttävien jätteiden hinnoittelua uudistettiin taksaehdotuksessa asiakkaiden etujen mukaisesti, siten että luovuttiin jätelajikohtaisista enimmäismääristä ja maksut tullaan määräämään maksullisen jätteen kokonaismäärän
mukaan.
o Jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen
kustannukset on katettava jätemaksuilla. Vuonna 2022
tehtävän taksauudistuksen yhteydessä tarkastellaan
hinnoittelurakennetta uudelleen, erityisesti entistä tarkemmin kierrätykseen kannustavaksi.
Kurikan ympäristölautakunnan lausunnon tiivistelmä:
Lausunnossa katsottiin ehdotettujen jätemaksutaksan muutosten
olevan tarpeellisia ja perusteltuja Jurvan alueen Lakeuden Etappi
Oy:n toiminta-alueeseen liittämisen vuoksi. Lautakunta totesi
myös, että on perusteltua valtuuttaa Lakeuden jätelautakunnan viranhaltijat poistamaan taksasta Jurvan aluetta koskevat kohdat,
mikäli liittäminen ei tapahdu suunnitellussa aikataulussa. Ympäristölautakunnalla ei ollut huomautettavaa jätemaksutaksan muutoksiin.
Yhteenveto muista kuntien lausunnoista:
Muissa osakaskuntien lausunnoissa todettiin esitettyjen muutosten olevan perusteltuja sekä yksinkertaistavan ja selkeyttävän jätemaksutaksan ymmärrettävyyttä sekä hinnoittelua. Hinnoittelumuutoksista todettiin, että ne ovat vähäisiä ja perusteltuja.
Muutosehdotus:
Lakeuden Etappi Oy:n taloussihteeri esitti lausuntonaan muutosehdotuksen jätemaksutaksan tekstiosan kohtaan 8.1 Jätemaksujen määrääminen ja maksun suorittaminen. Muutosehdotus:
”Maksamattomasta laskusta lähetetään yksi maksukehotus, josta
laskutetaan kulloinkin voimassaoleva lainmukainen muistutuskulu.” Muutosehdotuksella korvattaisiin virke: ”Maksamattomasta
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laskusta lähetetään yksi maksukehotus, josta laskutetaan viiden
euron muistutuskulu.”
Muutoksen tekeminen taksatekstiin on perusteltua, koska perintälain mukaan kuluttajalle lähetetystä maksumuistutuksesta voi tällä
hetkellä vaatia 5 euron huomautuskulun, mutta yritysten, ml. taloyhtiöiden muistutuskuluista säädetään tällä hetkellä väliaikaisella
lailla. Lakiin on tulossa muutos, joten muistutusta koskevien kulujen suuruutta ei ole syytä määritellä euromääräisinä.
Ehdotuksen pohjalta on tehty muutos liitteenä 1. olevaan jätemaksutaksan tekstiosan kohtaan 8.1: Maksamattomasta laskusta lähetetään yksi maksukehotus, josta laskutetaan voimassa olevan
lainsäädännön mukainen muistutuskulu.
Kurikan Jurvan alueen liittymisajankohta Lakeuden jätelautakunnan toimialueelle ei ole varmistunut 27.10.2021 mennessä, mutta
asian käsittely on vireillä. Jätemaksutaksan tekstiosan alkuun, sivulle 2. on lisätty seuraava selvitys taksan voimaantulosta Jurvan
alueen osalta: Kurikan Jurvan alue ei kuulu Lakeuden jätelautakunnan toimialueelle jätemaksutaksan hyväksymishetkellä. Jurvan
alueella tätä jätemaksutaksaa sovelletaan siitä alkaen, kun liittyminen toimialueelle on toteutunut.
Jäteasemien hinnastoon, taulukko 7, on lisäksi tehty otsikkomuutoksia, joilla korjattiin maksullisten jätteiden uuden hinnoittelumallin koskevan kaikkia jäteasema-asiakkaita, ei pelkästään ekomaksun piiriin kuuluvia asiakkaita, kuten luonnoksesta oli ymmärrettävissä.
Jätemaksutaksan luonnokseen tehdyt muutokset on esitetty värillisenä liitteenä 2. olevassa jätemaksutaksan muutosversiossa.
Liite 1.
Liite 2.
Liite 3.

Jätemaksutaksa 1.1.2022 alkaen:
1.A: tekstiosa, 1.B: hinnasto-osa
Muutosversio Jätemaksutaksa 1.1.2022 alkaen:
2.A: tekstiosa, 2.B: hinnasto-osa
Lausunnot

Sovelletut oikeusohjeet:
Jätelaki 646/2011:1 §, 6 §, 8 §, 11 §, 13 §, 20 §, 23 §, 32 §, luku 9
Hallintolaki (434/2003): 41 §
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Jätelautakunta vahvistaa liitteen 1. mukaisen jätemaksutaksan,
joka astuu voimaan 1.1.2022 mahdollisista valituksista huolimatta.
Käsittely:
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YLEISTÄ
Jätemaksutaksaa sovelletaan jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen osakaskunnissa.
Kunnat ovat Alavus, Ilmajoki, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri. Kurikan
Jurvan alue ei kuulu Lakeuden jätelautakunnan toimialueelle jätemaksutaksan hyväksymishetkellä. Tätä jätemaksutaksaa sovelletaan Jurvan alueella siitä alkaen, kun liittyminen toimialueelle on toteutunut.
Lakeuden Etappi järjestää kunnan vastuulla olevan jätehuollon jätelainsäädännön ja alueen
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toimialueella on kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja tasataksa, lukuun ottamatta Kurikan Jurvan aluetta. Tasataksa tarkoittaa sitä, että jätehuollosta maksetaan saman verran asuinkunnasta tai kiinteistön sijainnista riippumatta.
Kurikan Jurvan alueella on kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Alueella voimassa
olevat kunnalliset jätemaksut on lueteltu luvussa 2.2. Tämä taksa ei koske kiinteistönhaltijan
järjestämässä jätteenkuljetuksessa palvelusta perittäviä yksityisoikeudellisia maksuja.
Koko toimialueella on voimassa jätelain 78 §:n mukainen jätehuollon perusmaksu eli ekomaksu. Jäteasemat ja jätehuoltokeskus palvelevat koko toimialuetta ja niiden vastaanotto- ja
palvelumaksut ovat voimassa kaikissa toimialueen kunnissa. Myös isojen esineiden noutopalvelu ns. rahtipalvelu palvelee koko toimialuetta.
Taksan maksuja noudatetaan myös kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvissa jätteissä.
Taksan mukaisesti perittävät maksut sisältävät kaikki jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen kustannukset. Sellaisia ovat jätteiden vastaanotto ja käsittely, asiakasviestintä ja neuvonta, kaatopaikan jälkihoito ja maisemointi sekä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteen keräily ja kuljetus. Lisäksi maksuilla katetaan jätehuollon kehittäminen ja varautuminen tuleviin investointeihin sekä kunnan jätehuoltoviranomaisen toiminta.
Jätemaksutaksa jakautuu kahteen osaan: tekstimuotoiseen perusteluosaan ja hinnastoon,
joka on taksan liite 1.

1. EKOMAKSUT
1.1 Ekomaksujen määräämisen yleiset perusteet
Ekomaksu on jätelain mukainen perusmaksu, jolla katetaan jätehuollon järjestämiseen ja asukasneuvontaan liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset sekä asiakkaille asiointihetkellä
maksuttomien jätelajien hyödyntämis- ja käsittelykustannukset.
Ekomaksut on esitetty hinnaston osiossa I, taulukko 1. (Liite 1)
Lakeuden Etapin toimialueella jokainen vakituiseen ja vapaa-ajan asumiseen käytettävä kiinteistö on velvollinen maksamaan ekomaksun. Ekomaksuluokkia on kolme. Vakituisesti asutuilla kiinteistöillä ekomaksun suuruus on porrastettu kahteen luokkaan asuinhuoneistojen
lukumäärän mukaan. Porrastuksessa on otettu huomioon jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteet. Kolmanteen ekomaksuluokkaan kuuluvat vapaa-ajan asunnot.
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Asumiseksi luokitellaan myös laitokset, joissa on tavanomaiseen kotitalouteen rinnastettavaan asumiseen käytettävä asuinhuoneisto, asuntola tai asuinhuoneistoja. Tällaisia kohteita
ovat esimerkiksi opiskelijoiden ja koulujen työntekijöiden asuntolat (riippumatta mahdollisesta majoitustoiminnasta kesäaikana), vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, ensi- ja turvakodit, vastaanottokeskukset, lastenkodit sekä ikääntyneiden palveluasuminen. Ekomaksua
ei veloiteta laitoksilta, joissa on yksinomaan tehostettua palveluasumista.
Ekomaksu peritään vakituisessa asumisessa jokaiselta asumiseen käytettävältä kuukaudelta.
Ekomaksu voidaan jättää perimättä pientalossa olevan huoneiston osalta, jos tyhjillään olo
kestää vähintään kuuden kuukauden ajan ja asunnon haltija ilmoittaa asiasta ennakolta. Ilmoitus tehdään Lakeuden Etapille, kun tyhjillään oloaika on enintään kaksitoista kuukautta.
Mikäli ekomaksun keskeytys tarvitaan yli kahdentoista kuukauden yhtäjaksoiseksi ajaksi, haetaan keskeytystä Lakeuden jätelautakunnalta kirjallisella hakemuksella.
Ekomaksu peritään vapaa-ajan asunnoilta samansuuruisena kertamaksuna, riippumatta asunnon todellisesta käyttöasteesta.
Ekomaksu laskutetaan muun jätemaksulaskun yhteydessä, tai tarvittaessa omalla erillisellä
laskulla.

1.2 Ekomaksulla katettavat kustannukset
Jäteasemien ja ekopisteiden toiminta
Ekomaksuilla katetaan Lakeuden Etapin jäteasemien ja ekopisteiden ylläpito ja lajiteltujen jätteiden maksuttomat vastaanotot. Jäteasemilla on maksuton vastaanotto ja käsittely seuraaville, erikseen lajitelluille kierrätettäville ja hyödynnettäville jätteille: keräyspaperi, metallipakkausjäte ja muu metallijäte, lasipakkausjäte ja muu lasijäte, muovipakkausjäte, puujäte, pahvija kartonkipakkausjäte, tiili- ja betonijätteet, risut, haravointijätteet sekä kodin sähkö- ja
elektroniikkalaitteet. Näitä jätteitä otetaan jäteasemilla vastaan vastaanottokapasiteetista
johtuen kerralla enintään kahden kuution pieneriä.
Suuremmat erät otetaan vastaan jätehuoltokeskuksessa hinnaston mukaisella maksulla. Risut
ja haravointijätteet otetaan jätekeskuksessa vastaan maksutta kuormakoosta riippumatta.
Lakeuden Etapin ylläpitämissä ekopisteissä vastaanotetaan lajiteltuja metalli- ja lasipakkauksia sekä keräyspaperia.
Kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanotto
Ekomaksuilla katetaan vaarallisten jätteiden vastaanoton, kuljetuksen ja käsittelyn kustannukset. Lakeuden Etappi on järjestänyt kotitalouksien vaarallisille jätteille maksuttomat vastaanottopalvelut seuraavasti:
Jäteasemilla ja jätehuoltokeskuksessa
 vaarallisen jätteen vastaanotto enintään 100 litran tai 100 kilon eränä
 kyllästetyn puun vastaanotto enintään yhden kuution eränä
 asbestin ja erityisjätteiden vastaanotto enintään 20 litran tai kilon eränä
Isommat erät vastaanotetaan jätekeskuksessa hinnaston mukaisella maksulla.
Apteekeissa
 lääkejätteiden vastaanotto
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Jäteneuvonnan, tiedotuksen ja hallinnon kulut
Ekomaksuilla kustannetaan lakisääteinen jäteneuvonta ja tiedotus, joilla tuetaan syntypaikkalajittelun ja koko jätehuoltoketjun toimivuutta. Asukkaita opastetaan lajittelemaan ja toimittamaan jätteet oikeisiin vastaanottopaikkoihin. Neuvonnalla kannustetaan myös toimimaan
niin, että jätteiden syntymistä voidaan välttää.
Ekomaksuista katetaan alueen jätehuoltoviranomaisen kustannukset, kuten viranomaispäätösten ja asiakaspalvelun kulut sekä lakisääteisen jätteenkuljetusrekisterin ylläpitokulut.
Lakeuden Etapin ekomaksulla katettavia hallinnollisia kustannuksia ovat muun muassa asiakaspalvelusta, osto- ja myyntilaskutuksesta, reskontran hoidosta ja perinnästä aiheutuvat kulut. Myös ekomaksun alaiseen toimintaan liittyvät investoinnit katetaan ekomaksulla.
Taloyhtiön huoneistokohtainen ekomaksu
Kiinteistöillä, joissa on kymmenen tai useampi asuinhuoneisto, katetaan huoneistokohtaisella
ekomaksulla edellä mainittujen kustannusten lisäksi kiinteistön metalli- ja lasipakkausten erilliskeräyksen kustannukset.

2. JÄTEMAKSUT KIINTEIDEN JÄTTEIDEN JÄTTEENKULJETUKSESSA
Lakeuden Etapin osakaskunnat kuuluvat kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin, Kurikan Jurvan aluetta lukuun ottamatta. Lakeuden Etappi hoitaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen käytännön tehtävät, kuten kuljetusten järjestämisen, jäteastiapalvelun, asiakaspalvelun ja jätemaksujen laskutuksen.

2.1 Jätemaksujen määräytyminen kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut on esitetty hinnaston osiossa II, taulukoissa
2. – 5. (Liite 1)
2.1.1 Jäteastioiden tyhjennysmaksut
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on tasataksa kunnasta tai välimatkasta riippumatta. Jätemaksu määrätään kiinteistön jäteastian koon ja tyhjennyskertojen mukaan. Jäteastian tyhjennysmaksu koostuu jätteen kuljetusmaksusta, käsittelymaksusta ja astiapalvelusta. Tyhjennysmaksuun lisätään arvonlisävero.
Mikäli kiinteistöllä on useita jäteastioita samaa jätelajia, tyhjennysmaksu peritään kaikista
jäteastioista, joissa on jätettä.
Kuljetusmaksu sisältää kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen urakoitsijakorvaukset, astiapalvelun ja kuljetusten järjestämiseen liittyvän hallinnon kulut. Hallinnon kuluihin sisältyvät muun muassa tietojärjestelmäkustannukset, laskutusaineiston hallinta ja tuottaminen
sekä perintätoimenpiteet ja toiminnan yleiskulut.
Käsittelymaksu määräytyy jätteen käsittelyn kustannuksista. Käsittelymaksussa on huomioitu kunkin astiatyypin keskimääräinen täyttöaste ja tilavuuspaino. Muussa kuin asumisessa
syntyneen biojätteen (teollinen biojäte) käsittelymaksun perusteena on jätteen paino. Kaato-
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paikkajätteen käsittelymaksu sisältää kaatopaikka-alueen ylläpidosta ja ympäristövelvoitteiden hoidosta sekä niihin liittyvästä hallinnosta aiheutuvat kulut. Kaikissa kaatopaikkajätteen
käsittelymaksuissa on mukana jätevero. Poltettavan jätteen käsittelymaksuissa on mukana
jätteen siirtokuormaus ja hyödyntäminen jätevoimalassa, kuljetus jätevoimalaan sekä tuhkan
ja kuonan kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuneet kulut. Biojätteen käsittelymaksu sisältää
jätteen hyödyntämisen biokaasulaitoksessa sekä jäteyhtiön hallinnon, ympäristövelvoitteiden ja jätehuoltokeskuksen ylläpidon aiheuttamia kuluja.
Astiapalveluun sisältyy 140 l - 660 l jäteastioiden veloitukseton toimittaminen asiakkaalle
liityttäessä jätehuoltoon ja astian vaihtaminen, jos jäteastian koko ei ole taloudelle oikea,
jäteastia on rikkoutunut tai ei muuten täytä jätehuoltomääräysten vaatimuksia sekä tarvittaessa lisäastioiden toimittaminen kiinteistölle. Jos jäteastia vaihdetaan useammin kuin kolmen vuoden välein tai Etapin aiemmin toimittamaa jäteastiaa ei enää löydy kiinteistöltä, voidaan asiakkaalta veloittaa jäteastian hinta sekä rahtipalvelumaksu jäteastian vaihdosta tai
tuonnista kiinteistölle.
Pakkausjätteiden (lasi-, muovi-, kartonki- ja metallipakkausjäte) tuottajavastuun alaisissa jätteissä ei veloiteta jätteiden käsittelymaksuja. Pakkausjätteiden kuljetusmaksu peritään kohteissa, joiden kuljetuskustannusta ei kateta ekomaksuilla (kohta 1.2).
2.1.2 Jätemaksun määräytyminen poikkeustilanteissa
Tyhjennysmaksua ei peritä, jos jäteastia on Etapin tai sen kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä
johtuen jäänyt kokonaan tyhjentämättä, eikä jäteastiaa saada tyhjennettyä ennen seuraavaa
normaalin tyhjennysvälin mukaista tyhjennyskertaa. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä Etapin asiakaspalveluun heti sen huomatessaan tai viimeistään kuukauden kuluessa. Mikäli tyhjennysmaksu jätetään edellä mainitulla perusteella perimättä, peritään seuraavalla tyhjennyskerralla tyhjennysmaksun lisäksi maksu mahdollisista jäteastian vieressä
olevista lisäjätteistä.
Hinnaston taulukon 2. (kohta lisämaksut) mukaiset maksut peritään seuraavissa tilanteissa:
Lisämaksu peritään
 jäteastian viereen tai jätekatokseen jätetyistä jätesäkeistä ja selvästi jätteeksi merkityt
esineet, jotka otetaan kuljetettavaksi jäteastian tyhjennyksen yhteydessä, mikäli ne kokonsa ja ominaisuuksiensa vuoksi soveltuvat jäteautoon kuormattavaksi
 jos jäteastiaa tai astian vieressä olevia lisäjätteitä joudutaan siirtämään kiinteistön alueella yli 10 metriä siihen paikkaan, mihin jäteauto esteettä pääsee. Lisämaksu laskutetaan kultakin 10 metriä ylittävältä 5 metriltä
 jos syväkeräyssäiliöön sijoitettu väärä jätelaji aiheuttaa jätekuorman ylimääräisen tyhjennystarpeen, laskutetaan syväkeräyssäiliön lisämaksu
 asiakkaan tilaamasta ylimääräisestä tyhjennyksestä tai ylimääräisestä noudosta laskutetaan normaalin tyhjennysmaksun lisäksi kilometrikorvaus, mikäli jäteautolle aiheutuva
poikkeama normaalireitistä on vähintään neljä kilometriä.
Tyhjennysmaksu peritään kiinteistöllä käynnistä, vaikka jäteastiaa ei voitu tyhjentää, jos
 jäteastia on tyhjä. Kuljetusurakoitsija ei ole velvollinen suorittamaan tyhjennystoimia jäteastialle, jonka on todennut olevan tyhjä
 astiaryhmän kaikki astiat ovat tyhjiä, laskutetaan yhden jäteastian tyhjennysmaksu
 jäteastia on lukitussa paikassa, eikä lukkoa ole sarjoitettu jäteyhtiön yleisavainsarjaan
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jäteastia on liian painava, astian painoraja on jätteineen enintään 60 kg
jäteastiaa ei löydy kiinteistöltä tai se ei sovellu koneelliseen tyhjentämiseen
jäteastiaa ei jäätymisen tai jätteen liiallisen tiivistämisen vuoksi saada koneellisesti tyhjennettyä
jäteastiaa ei voida siirtää tai aukaista astian rikkinäisyyden, kiinnityksen, astian päälle laitetun painon tai astiassa olevien tuhoeläinten vuoksi
jäteastiaan on laitettu sellaisia jätteitä, joita ei lainsäädännön tai jätehuoltomääräyksien
perusteella saa sijoittaa kyseiseen astiaan. Jäteastiaa ei tällöin tyhjennetä. Pientaloasukkaan tulee poistaa ko. jätteet ennen seuraavaa tyhjennystä. Taloyhtiöissä kyseinen
jäteastia tyhjennetään ylimääräisenä tyhjennyksenä, josta laskutetaan tyhjennysmaksun
lisäksi taulukon 2. mukainen lisämaksu.

Tyhjennysmaksu peritään myös tilanteissa, joissa kiinteistölle ei päästä kuljettajasta tai kuljetuskalustosta riippumattomasta syystä, esimerkiksi jos
 kiinteistöä ei löydetä puutteellisten osoitemerkintöjen vuoksi
 kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie on kulkukelvoton tai niin huonossa kunnossa, että
se saattaa aiheuttaa vauriota kuljetuskalustolle tai työturvallisuusriskin kuljettajalle
 kiinteistölle johtavalla tiellä on portti, joka on suljettu siten, että kiinteistölle ajo estyy tai
tiellä on muita kuljetuskaluston liikennöinnin tai tyhjennyksen estäviä kulkuesteitä
 kiinteistöllä on irrallaan olevia eläimiä
 kuljettaja luokittelee tilanteen uhkaavaksi tai arvioi tyhjennyksen suorittamisen aiheuttavan vahinkovaaraa joko itselle, ajoneuvolle, tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle
 kiinteistön omistaja estää tyhjennystapahtuman.
Syväkeräyssäiliöiden ja suurten pintasäiliöiden tyhjennys
Nostoperusteisten säiliöiden tyhjennyksessä käytetään nostimella varustettua pakkaavaa jäteautoa. Kohteet, jotka edellyttävät tyhjennystä erilaisella kalustolla hinnoitellaan erikseen kustannusperusteisesti. Taulukon 2. mukaisia syväkeräyssäiliöiden ja yli 660 litran pintakeräyssäiliöiden kuljetusmaksuja voidaan joko alentaa tai korottaa kustannusperusteisesti enintään 20
prosenttia. Kustannuksiin voi vaikuttaa esimerkiksi sijainti tai laadulliset tai määrälliset seikat.
Kuljetusmaksujen muutosmahdollisuus ei koske asuinkiinteistöjä.
2.1.3 Muut kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittyvät maksut
Maksut on esitetty hinnaston osiossa II, taulukko 3. (Liite 1)
Jäteastioiden pesu
Jätehuoltomääräysten mukaan jäteastiat tulee pestä tarvittaessa. Poltettavan jätteen ja biojätteen jäteastiat pestään automaattisesti vuosittain Etapin toimesta taloyhtiöissä ja kunnan
jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvissa kiinteistöissä. Pesun voi suorittaa kiinteistöllä
myös omatoimisesti, jolloin jäteyhtiölle tulee ilmoittaa 30.4. mennessä, mikäli pesu halutaan
perua kiinteistöltä. Jäteastian automaattinen pesupalvelu ei koske vapaa-ajan kiinteistöjen
tai pientalojen jäteastioita eikä myöskään syväkeräys- tai pintakeräyssäiliöitä. Biojäteastioiden (140-240 l) pesu kerran vuodessa kuuluu astioiden tyhjennyshintaan.
Raportointimaksu
Lakeuden Etappi Oy:llä on käytössä asiakkailleen maksuton sähköinen asiointipalvelu, OmaEtappi.com. Se sisältää asiakasraportoinpalvelun, josta isännöitsijät ja kunnalliset toimijat näkevät hoitamiensa kiinteistöjen jätehuollon kulut ja jätemäärät. Erikseen tilattavat raportit
ovat maksullisia.
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Puristinkonttien ja lavojen kuljetusmaksut
Puristinkonttien ja jätelavojen kuljetuskustannusten määrittelyssä käytetään vyöhykehintoja.
Etäisyys kohteeseen määritetään maanteitse ja yhdensuuntaisesti Lakeuden Etapin jätehuoltokeskuksesta tyhjennyskohteeseen. Tyhjennyksen edellytyksenä on, että kontit ja lavat soveltuvat käytössä olevan kuljetuskaluston kuljetettavaksi. Mikäli kontti/lava ei sovellu kuljetettavaksi käytössä olevalla keräyskalustolla, määritetään hinta kustannusperusteisesti.
Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusperusteisesti joko alentaa tai korottaa enintään
30 prosenttia. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm:
 Tyhjennysten säännönmukaisuus
 Tyhjennyspaikan sijainti
 Keräyskaluston soveltuvuus kuljetukseen
 Lavojen/konttien määrä ja niiden tyhjennysten optimointi.
2.1.4 Muutosten huomiointi jätemaksulaskutuksessa
Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä tulee ilmoittaa Etapin asiakaspalveluun
vähintään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Asiakkaan tulee ilmoittaa asiakaspalveluun myös asiakkuuden päättymisestä. Jätemaksuja ei hyvitetä takautuvasti.
Jäteastioiden tyhjennysvälit määräytyvät jätehuoltomääräysten mukaisesti. Mikäli jätelautakunta on myöntänyt tätä pidemmän tyhjennysvälin, astuu se voimaan viimeistään kahden
viikon kuluttua siitä kun päätös on toimitettu jätehuoltoviranomaiselta Etapille.
Etapin astiapalvelusta tilatun jäteastian koon muutos huomioidaan jätemaksussa astian toimituspäivästä alkaen. Muualta hankitun jäteastian koon muutos huomioidaan viikon kuluttua siitä, kun kiinteistön haltija on ilmoittanut muutoksesta Etapin asiakaspalveluun.
2.1.5 Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto
Jätelain mukaan jätehuollon järjestämisvelvollisuus on kiinteistökohtainen. Tästä syystä myös
vapaa-ajan asuinrakennuksen tulee liittyä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Vapaa-ajan
asunnoksi luetaan vapaa-ajan käytössä olevat rakennukset, joissa on keitto- ja yöpymismahdollisuus. Keittomahdollisuudella tarkoitetaan ruoanvalmistukseen osoitettua sisätilaa vapaaajan asunnossa.
Mikäli vapaa-ajan asunto on käytössä vain kesäaikaan, tulee jätteenkuljetukseen liittyä kesäsyyskuun ajaksi.
Jätehuoltoon voi liittyä seuraavasti:
 tilaamalla kiinteistölle oma jäteastia, maksu liitteen 1.taulukon 2. mukaisesti
 sopimalla naapurin tai tiehoitokunnan kanssa yhteisen kimppajäteastian käytöstä,
maksu liitteen 1.taulukon 2. mukaisesti
 käyttämällä aluekeräyspistettä tai toimittamalla jätteet jäteasemalle, joista maksetaan aluekeräyspistemaksu, kts. seuraava kohta.
2.1.6 Aluekeräyspisteiden käyttömaksut
Aluekeräyspisteiden käyttömaksut on esitetty hinnaston osiossa II, taulukko 4. (Liite 1)
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Aluekeräyspisteitä on käytössä Alavudella, Kihniöllä, Kuortaneella, Töysässä, Ähtärissä ja Peräseinäjoella kesäkaudella 1.5.–30.9. Kihniöllä ja Peräseinäjoella kaikki pisteet sekä Ähtärissä
yksi piste on ympärivuotisessa käytössä. Osa Kihniön pisteistä on myös vakituisen asutuksen
käytettävissä.
Aluekeräyspisteillä kerätään poltettavaa jätettä eli normaalit roskapussit, joista on lajiteltu
erilleen kierrätettävät ja vaaralliset jätteet.
Kesäkauden aluekeräysmaksu
Aluekeräyspisteiden käytöstä peritään vapaa-ajan asunnoilta kausimaksu, joka laskutetaan
kerran vuodessa keräyskauden alussa.
Aluekeräyksen vuosimaksu
Joitakin aluekeräyspisteitä ylläpidetään koko vuoden. Vapaa-ajan asukkaat voivat käyttää
niitä myös talvikaudella maksamalla vuosimaksua.
Jäteasema aluekeräyspisteen korvaajana
Aluekeräyspisteen kausimaksu laskutetaan myös vapaa-ajan asunnoilta, jotka toimittavat jätteen kesäkaudella 1.5.-30.9. jäteasemalle. Jätehuolto voidaan järjestää tällä tavalla, mikäli kyseessä on vapaa-ajan asunto, joka sijaitsee kunnassa, jossa ei ole aluekeräyspisteitä tai aluekeräyspisteet sijaitsevat siten, etteivät ne ole vapaa-ajan asukkaan kulkureittien varrella ja
matka jätteiden viemiseksi aluekeräyspisteelle on kohtuuton.
Jäteaseman käyttö jätehuollon järjestämistapana ilmoitetaan Lakeuden Etapin asiakaspalveluun. Jätteet voi toimittaa jäteasemalle sen aukioloaikana, kun kauden aluekeräysmaksu on
maksettu. Poltettavaa jätettä voi viedä jäteasemalle kahden viikon välein korkeintaan jätesäkillisen (200 l) kerrallaan. Ylittävät jätemäärät laskutetaan jäteasemahinnaston mukaisesti.
Vakituisen asutuksen aluekeräysmaksut Kihniön kunnassa
Kihniön kunnan alueella voidaan käyttää kiinteistökohtaisen jäteastian sijasta aluekeräyspisteitä myös vakituisessa asumisessa syntyvälle poltettavalle jätteelle.
Aluekeräyspisteen käyttöä vakituisen asunnon jätehuoltoon suositellaan vain tapauksissa,
joissa tien kunto estää jäteautoa pääsemästä kiinteistölle.
Biojätteen kompostointi jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla alentaa aluekeräyspisteen käyttömaksua. Aluekeräyspistemaksun alentamisesta biojätteen kompostoinnin perusteella on tehtävä kirjallinen hakemus Lakeuden jätelautakunnalle.
2.1.7 Korttelikeräyspisteen käyttömaksu
Korttelikeräyspiste on pientalojen yhteinen jätteiden keräyspiste. Kiinteistöillä ei tällöin ole
omaa poltettavan jätteen jäteastiaa vaan jätteet tuodaan korttelikeräyspisteelle. Keräyspisteen käytöstä maksetaan kuukausimaksua. Korttelikeräyspisteen kuukausimaksu on hinnaston osiossa II, taulukko 4. (Liite 1)
Korttelikeräyspisteellä kerätään vähintään seuraavat jätelajit: poltettava jäte, lasi-, metalli- ja
kartonkipakkausjäte sekä keräyspaperi. Korttelikeräyspisteen käyttöalueella olevan on toimitettava jätteet niille varattuihin korttelikeräyspisteen astioihin. Mahdollisuus korttelikeräyspisteen suunnitteluun ja käyttöönottoon tapahtuu aina yhdessä jäteyhtiön kanssa.
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2.2 Jätemaksut Kurikan Jurvan alueella
Kurikan Jurvan alueella on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, jossa jäteastioiden tyhjennyspalvelut hankitaan yksityisiltä kuljetusliikkeiltä. Kuljetusurakoitsija laskuttaa tyhjennykset suoraan asiakkaalta kuljetusurakoitsijan ja asiakkaan välisen sopimuksen
mukaisesti.
Jurvan alueella ovat voimassa tämän taksan mukaiset ekomaksut, jäteasemien vastaanottomaksut, jätehuoltokeskuksen vastaanotto- ja käsittelymaksut, rahtipalvelumaksut sekä aluekeräyspisteen kausimaksu vapaa-ajan asunnoille, joille kiinteistöittäisen jätehuollon järjestäminen ei ole mahdollista.
Jätteen kuljettajat ovat velvollisia toimittamaan jätteet Lakeuden Etappi Oy:n määrittämään
vastaanottopaikkaan. Lakeuden Etappi laskuttaa jätteen kuljettajalta jätteenkäsittelymaksun
jätteestä, mukaan lukien jätevesien käsittelyjärjestelmien lietteet.

3. ASUMISESSA SYNTYVIEN LIETTEIDEN KIINTEISTÖITTÄINEN KERÄYS
Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvän lietteen jätehuolto viemäriverkoston ulkopuolisilta kiinteistöiltä, joissa jätevedet ohjataan kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmään. Toimialueen kunnat, Kurikka Jurvan aluetta lukuun ottamatta, ovat siirtäneet vastuun asumisessa syntyvien lietteiden käsittelyn ja kuljetuksen järjestämisestä Lakeuden Etapille.

3.1 Asumisessa syntyvät lietteet kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
Asuinkiinteistöjen jätevesijärjestelmien lietteiden tyhjennykset hoidetaan keskitetysti Lakeuden Etapin järjestämänä. Asumisessa syntyvän lietteen käsittelypaikoista sekä tyhjennysväleistä määrätään jätehuoltomääräyksissä.
Asumislietteen tyhjennykset tehdään arkisin (ma-pe) ennalta suunniteltujen reititysten mukaisesti. Asumislietteen tyhjennysviikko on nähtävillä jätelaskussa, tarkistettavissa Etapin
asiakaspalvelusta tai OmaEtappi.com -palvelusta. Tyhjennys ilmoitetaan myös tekstiviestillä,
mikäli jäteyhtiöllä on asiakkaan puhelinnumero käytettävissä.
Mahdolliset muutokset reititykseen tulee ilmoittaa jäteyhtiölle hyvissä ajoin ennen haluttua
tyhjennysviikkoa. Jos muutos ilmoitetaan tai tilataan kokonaan uusi tyhjennys alle viiden arkipäivän (ma-pe) sisällä, peritään käynnistä kiireellisen työn lisä eli pikatyhjennysmaksu.
Poikkeustilanteessa, jossa lietetilan ylitäyttyminen vaarantaa asukkaiden terveyttä, ympäristöä tai kiinteistön kuntoa, voi asiakas ottaa yhteyttä normaalin toimistoajan ulkopuolella (klo
9–16) suoraan kuljetusurakoitsijaan tyhjennyksen tilaamiseksi. 24 h päivystävien urakoitsijoiden tiedot löytyvät jäteyhtiön nettisivuilta.
Poikkeustapauksessa, joissa tyhjennys vaatii erityistä kalustoa, toimitusaika voi olla normaalia tyhjennystä pidempi.
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3.1.1 Jätevesijärjestelmien lietteiden tyhjennysmaksut
Jätevesijärjestelmien lietteiden tyhjennys- ja käsittelymaksut on esitetty hinnaston osiossa II,
taulukko 5. (Liite 1)
Kuljetusmaksu sisältää kyseisen kohteen jätevesien käsittelyjärjestelmän lietetilan tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen. Tyhjennyskerran maksu sisältää enintään viisi kuutiota saostussäiliön tai pienpuhdistamon lietettä tai kahdeksan kuutiota umpisäiliön lietettä. Kuljetusmaksu sisältää enintään kolmen säiliön tyhjennyksen, jolloin säiliöiden tulee sijaita välittömästi toistensa läheisyydestä.
Kuljetusmaksu on määritetty tasataksaperiaatteen mukaisesti. Kuljetusmaksuun sisältyy hallinnon kuluja, joita ovat reititysohjelman ylläpito, tietojärjestelmäkustannukset, laskutusaineiston hallinta ja tuottaminen sekä perintätoimenpiteet ja toiminnan yleiskulut.
Käsittelymaksu muodostuu lietteen käsittelykustannuksista ja Etapin tuotantokustannuksista. Lietteet käsitellään lähimmällä jätevedenpuhdistamolla. Maksu määräytyy lietteen
määrän perusteella, mikä laskutetaan puolen kuution tarkkuudella. Hinnastossa on käsittelyhinnat kolmelle eri lietelajille.
Tuotantokustannusosuudella katetaan kuljetusoperointi, ajohallintajärjestelmän lisenssit,
raportointi, laskutus, tiedotus, hankinnat kilpailutuskustannuksineen sekä toiminnan kehittämisestä aiheutuvat kulut.
Umpisäiliön tyhjennyksen tilausmaksu on lisämaksu asiakkaan tilaamasta tyhjennyksestä.
Tilaus tulee tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua tyhjennysajankohtaa.
Pikatyhjennysmaksu laskutetaan tyhjennyksestä, joka halutaan viiden arkipäivän sisällä tilauksesta tai kun työ on suoritettava asiakkaan pyynnöstä tiettynä viikonpäivänä ja/tai kellonaikana.
3.1.2 Poikkeustilanteet, joissa peritään hukkakäyntimaksu
Hukkakäyntimaksu peritään silloin, kun tyhjennystä ei voida tehdä kuljettajasta tai kalustosta riippumattomista syistä. Asiakkaalla on jätehuoltomääräysten mukaan velvollisuus ilmoittaa etukäteen jäteyhtiöön olosuhteista, jotka saattavat estää tyhjennyksen.
Tyhjennyksen estäviä olosuhteita ja tilanteita ovat muun muassa:
 kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie on kulkukelvoton tai niin huonossa kunnossa, että
se saattaa aiheuttaa vauriota kuljetuskalustolle tai työturvallisuusriskin kuljettajalle
 kiinteistölle johtavalla tiellä on portti, joka on suljettu siten, että kiinteistölle ajo estyy tai
tiellä on muita kuljetuskaluston liikennöinnin tai tyhjennyksen estäviä kulkuesteitä tai
irrallaan olevia eläimiä
 kiinteistöä ei löydetä puutteellisten osoitemerkintöjen vuoksi
 jätevesien käsittelyjärjestelmää ei löydy, järjestelmää ei ole merkitty tontilla eikä kiinteistön haltija ole erikseen tiedottanut jäteyhtiötä järjestelmän sijainnista
 jätevesien käsittelyjärjestelmä on lumen, maan, rakennelman tai kasvillisuuden alla siten, ettei järjestelmää pystytä tyhjentämään



jätevesien käsittelyjärjestelmä on lukittuna tai lukitussa paikassa, eikä lukkoa ole
sarjoitettu jäteyhtiön yleisavainsarjaan
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järjestelmän kansista puuttuu avausmekanismi tai kannet ovat niin painavat, ettei
niitä voi avata ilman nostovälineitä tai avaaminen aiheuttaa työturvallisuusriskin
kuljettajalle



jätevesien käsittelyjärjestelmä sisältää sinne kuulumatonta materiaalia ja jätetään tämän
vuoksi tyhjentämättä (purkupaikkaan soveltumatonta ainetta)
kuljettaja luokittelee tilanteen uhkaavaksi tai arvioi tyhjennyksen suorittamisen aiheuttavan vahinkovaaraa joko itselle, ajoneuvolle, tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle
kiinteistön omistaja estää tyhjennystapahtuman.




Hukkakäyntimaksu sisältää kustannukset, jotka muodostuvat kuljetuskaluston käynnistä tyhjennyskohteessa ja kohteen uudelleen reitityksestä. Hukkakäyntimaksun jälkeen suoritetusta
normaalista käynnistä peritään hinnaston mukaiset lietteen käsittely- ja kuljetusmaksut.
Asumislietteen hukkakäyntimaksua ei peritä kiinteistön haltijalta, mikäli kiinteistö on liitetty
viemäriin, mutta kunta ei ole ilmoittanut asiasta Etapille. Tällöin hukkakäyntimaksu langetetaan kunnalle.
3.1.3 Ylimääräisen työn maksut lietteiden tyhjennyksissä
Ylimääräisen työn tuntiveloitusta käytetään seuraavissa tapauksissa:
 tyhjennettäviä järjestelmiä on enemmän kuin kolme tai ne sijaitsevat etäällä toisistaan
 tyhjennyskalusto joudutaan jättämään yli 40 m päähän tyhjennettävästä jätevesien käsittelyjärjestelmästä
 kuljettajan on tehtävä ylimääräistä työtä, jotta lietteet voidaan tyhjentää, kuten maaainesten, lumen tai jään poistaminen, jäätyneiden kansien sulattaminen tai muu tyhjennyksen yhteydessä varsinaiseen tyhjentämiseen liittymättömän työ, joka on jätehuoltomääräysten mukaisesti asiakkaan vastuulla
 jos tyhjennys viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä tai kiinteistöllä vallitsevista olosuhteista.
Ylimääräisen työn tuntiveloituksen minimiveloitusaika on 30 minuuttia.
Ylimääräisestä työstä peritään maksu kuutioperusteisesti silloin, kun kuljetusmaksuun maksuun sisällytetty lietemäärä ylittyy. Poikkeuksina kuitenkin seuraavat tilanteet:
 Jos kiinteistöltä tyhjennetty lietemäärä on yli 14 m³, tyhjennyksestä peritään vähintään
kaksi kuljetusmaksua mahdollisine lisineen, eikä ylimääräisen työn kuutioperusteista hintaa.
 Jos kiinteistöltä tyhjennetty lietemäärä on yli 21 m³, tyhjennyksestä peritään vähintään
kolme kuljetusmaksua mahdollisine lisineen, eikä ylimääräisen työn kuutioperusteista hintaa.

3.2 Asumisessa syntyvät lietteet Kurikan Jurvan alueella
Kurikan Jurvan alueella kiinteistön haltija tilaa itse asumislietteen käsittelyjärjestelmän säiliöiden tyhjennyksen haluamaltaan urakoitsijalta. Kuljetusurakoitsija laskuttaa tyhjennyksen suoraan asiakkaalta kuljetusurakoitsijan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti.
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4. MUUT KULJETUSPALVELUT
4.1 Rahtipalvelu
Lakeuden Etappi Oy järjestää toimialueen asukkaille lisäpalveluna isojen jäte-esineiden noutopalvelun. Tarjotun palvelun maksut kattavat toiminnan kulut.
Palvelun maksut on esitetty hinnaston osiossa III, taulukko 6. (Liite 1)
Rahtipalvelumaksulla toteutetaan:
 Sovittujen, enintään viiden jätteeksi toimitettavan kappaletavaran noutaminen asiakkaan ilmoittaman osoitteen pihasta ja toimittaminen jatkokäsittelyyn. Jätteen käsittelymaksu peritään erikseen.
 1-5 jäteastian vaihdon jäteastiapalvelun yhteydessä tapauksissa, joissa veloituksettoman astiapalvelun ehdot eivät täyty (kts. kohta 2.1). Rahtipalvelumaksua peritään
näissä erikoistilanteissa jäteastian toimittamisesta (vienti, nouto, vaihto) asiakkaalle
Lakeuden Etapin toimialueella. Astian myyntihinnat peritään hinnaston mukaisesti
erikseen (osio II, taulukko 3.).

5. VASTAANOTTOMAKSUT JÄTEASEMILLA
Vastaanottomaksut jäteasemilla on esitetty hinnaston osiossa IV, taulukko 7 (Liite 1)
Kotitalouksilta ei veloiteta erillistä maksua lajitelluista kierrätettävistä ja hyödynnettävistä
jätteistä, joiden kustannukset katetaan ekomaksulla kohdan 1.2 mukaisesti.
Jäteasemilla vastaanotetaan enintään 2 m3 :n jäte-eriä. Vaarallisia jätteitä vastaanotetaan
enintään 100 litran tai 100 kilon eränä, kyllästettyä puuta enintään yhden kuution eränä sekä
asbestia enintään 20 litran tai 20 kilon eränä. Isommat erät otetaan vastaan jätehuoltokeskuksessa keskuksen hinnaston mukaisesti: hinnaston osio V, taulukko 9.
Jätemaksut sisältävät kaikki ko. jätteisiin liittyvät jätelainsäädännön edellyttämät jätteiden
käsittelyn kustannukset, kuten hallinnon, jätteiden käsittelyn, kaatopaikan maisemoinnin ja
jälkihoidon sekä jätehuollon kehittämisen ja varautumisen tuleviin investointeihin. Kaatopaikka- ja erityisjätteen jätemaksut sisältävät lisäksi jäteveron, joka taksan voimaantulon hetkellä on 70 €/ tonni.
Vastaanottomaksut jäteasemilla peritään jätteen tuojalta tai jätteen siirtokirjassa esitetyltä
tuottajalta tai laskutussopimuksella.
Mikäli jäteasemalle tuodaan jätettä siten, että jäteaseman hoitaja lajittelee kuorman jätteet
asiakkaan puolesta, määrätään maksu lajittelemattoman pienerän hinnalla.

6.VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYMAKSUT JÄTEHUOLTOKESKUKSESSA
Jätehuoltokeskuksessa otetaan vastaan jäte-eriä pääosin painoperusteisesti. Vaarallisen jätteen erät, jotka ovat yli 100 kg tai 100 litraa vastaanotetaan myös jätehuoltokeskuksessa.

12

§ 16, JLK 3.11.2021 18:00 / Pykälän liite: LIITE 1.A Jätemaksutaksa 1.1.2022 alkaen tekstiosa
Sivu 22
Lakeuden jätelautakunta
Jätemaksutaksa 1.1.2022 alkaen
Maksut muodostuvat jätteiden käsittely- ja vastaanottokustannuksista. Jätehuoltokeskuksen
maksut on esitetty hinnaston osiossa V, taulukot 8. ja 9. (Liite 1)
Loppusijoitettavissa jätteissä käsittelymaksuun sisältyy jätevero, joka jätemaksutaksan voimaantulon hetkellä on 70 €/tn. Yli kahden kuution jäte-erät laskutetaan jätehuoltokeskuksessa painon mukaan.
Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusperusteisesti joko alentaa tai korottaa 25 %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm:
 jäte-erän määrä
 jätteen laatu
 jäte-erän soveltuvuus kunnan jäteyhtiön järjestelmään
 muut tapauskohtaiset tekijät.

6.1 Kuormantarkastus
Kuormantarkastuksiin liittyvät maksut on esitetty taulukossa 8.
Kuormasta, jossa on sinne kuulumatonta jätettä tai joka ei muulla tavalla vastaa siirtokirjassa
ilmoitettua jätettä, laskutetaan kuormantarkastusmaksu sekä jätelaji- tai kuormakohtainen
maksu alla olevan erittelyn mukaisesti.
Jätelajikohtaisten kuormantarkastusmaksujen määräytymisen perusteet:









Jos kuorma sisältää renkaita tai SER-jätteitä (sähkö- ja elektroniikkalaitteita), peritään
niistä kappalekohtaiset maksut.
Jos kuorma sisältää vaarallisia jätteitä, peritään jokaiselta alkavalta 20 kg:lta eräkohtainen maksu.
Jos kuorma sisältää riski- tai asbestijätettä, peritään kuormakohtainen tarkastusmaksu ja koko kuorma laskutetaan asbesti- tai riskijätteenä.
Jos hyötyjätekuorma sisältää jätelajiin kuulumatonta jätettä, peritään kuormakohtainen tarkastusmaksu sekä ylimääräinen jätelajikohtainen hinnaston mukainen maksu
€/tn.
Jos loppusijoitettava jäte sisältää merkittävän määrän hyötyjätteitä, peritään kuormakohtainen tarkastusmaksu sekä siirtomaksu.
Jos kuorma on tyhjennetty annettujen ohjeiden vastaisesti väärään paikkaan, peritään siirtomaksu.
Mikäli kuormaa joudutaan erikseen lajittelemaan, laskutetaan lajittelumaksu.
Jos vastaanotettava kuorma joudutaan laitosmaisesti esikäsittelemään, laskutetaan
koko kuorma lajiteltavana jätteenä.

7. KUNNAN TOISSIJAINEN VASTUU JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ
Kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluva jätehuoltopalvelu eli TSV-palvelun piiriin pääsemisen ehdot ovat määritelty voimassaolevassa jätelaissa. Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan
jätehuoltopalvelun hinnoittelussa noudatetaan voimassa olevaa taksaa.
Silloin, kun palvelutarve on jatkuvaa, yhtiö voi tehdä jätteen haltijan kanssa kirjallisen sopimuksen enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
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8. JÄTEMAKSULASKUTUS JA -MUISTUTUS
8.1 Jätemaksujen määrääminen ja maksun suorittaminen
Jätemaksut määrää ja panee maksuun Lakeuden jätelautakunta.
Laskutuksen hoitaa Lakeuden Etappi, jolle maksut myös maksetaan. Laskutusjaksot voivat olla
eri asiakasryhmille erilaiset. Lakeuden Etappi vastaa jätelaskun oikaisusta tapauksessa, jossa
on tapahtunut selvä virhe.
Kiinteistöittäistä jätehuoltoa koskevat maksut ja aluekeräysmaksut määrätään sille, joka on
ilmoitettu Lakeuden Etappi Oy:n asiakasrekisteriin kiinteistön haltijaksi. Ellei haltijaa ole ilmoitettu rekisteriin, jätemaksu määrätään kiinteistön omistajalle.
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen tilaaja on
maksuvelvollinen siihen asti, kunnes ilmoittaa palveluntarpeen päättymisestä Lakeuden
Etappi Oy:lle.
Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteen vastaanotto- ja käsittelymaksu
peritään jätteen kuljetusyritykseltä, kun yritys tuo kiinteistöltä kerätyn jätteen Lakeuden
Etappi Oy:n määrittämään vastaanottopaikkaan.
Jätemaksu on suoritettava eräpäivään mennessä. Maksamattomasta laskusta lähetetään yksi
maksukehotus, josta laskutetaan voimassa olevan lainsäädännön mukainen muistutuskulu.
Viivästyskorko peritään korkolain 20.8.1982/633 4 § mukaisesti eräpäivän jälkeisestä päivästä eteenpäin, siihen saakka kun suoritus on saapunut maksunsaajan laskussaan ilmoittamalle tilille.
Mikäli maksua ei saada kehotuksen eräpäivään mennessä, lasku siirretään perintään. Yksityishenkilöiden perintäkulut löytyvät Laki saatavien perinnästä 22.04.1999/513 10 a §
(18.1.2013/31). Muuta kuin kuluttajasaatavaa perittäessä, perintäkulut noudattavat kulloinkin kyseisestä asiasta voimassa olevaa lakia.
Jätelasku on jätelain 145 §:n mukaisesti suoraan ulosottokelpoinen.

8.2. Jätemaksumuistutus
Jätelaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset on toimitettava kirjallisesti Lakeuden jätelautakunnalle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Maksumuistutuksesta tehty päätös on
valituskelpoinen. Lasku katsotaan saaduksi seitsemän vuorokauden kuluttua sen lähettämisestä. Mikäli 14 vuorokautta laskun vastaanottamisesta on kulunut umpeen, voidaan maksumuistutus tehdä vielä jäteyhtiölle tai hallinto-oikeudelle.
Jätemaksu on maksettava laskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta.

9. MAHDOLLISET VERO- JA KORKOMUUTOKSET
Tässä taksassa arvonlisävero on huomioitu 24 %:n mukaan. Mikäli arvonlisävero muuttuu,
huomioidaan muutos sen voimaantulopäivästä lukien.
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Mikäli jäteyhtiöltä perittävä jätevero muuttuu tai tulee uusi lakisääteinen maksu, huomioidaan niiden vaikutus hinnastossa voimaantulopäivästä lukien.
Mikäli viivästyskoron määräytymisperusteita muutetaan, huomioidaan sen vaikutus voimaantulopäivästä lukien.

10. TAKSAN VOIMAANTULO
Tämä taksa astuu voimaan 1.1.2022. Samalla kumotaan jätelautakunnan aiemmin vahvistama
jätemaksutaksa. Jätemaksutaksa astuu voimaan mahdollista valituksista huolimatta.

11. OIKEUDELLISET PERUSTEET
Jätelain (646/2011) 32 § määrittelee kuntavastuulliset jätteiden tuottajat, joita tämä jätemaksutaksa koskee. Tämän lisäksi kunnalliseen jätehuoltoon on tietyn perustein mahdollisuus tuoda TSV-palvelun kautta jätettä. TSV-palvelun eli kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätehuollon ehdot määrittelee jätelain 33 §.
Lakeuden Etappi Oy hoitaa osakaskuntien lukuun jätelain 32 §:n tarkoittaman kunnan järjestämän jätehuollon, jätelain 35 ja 36 §:ien mukaisen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ja 93
§:n mukaisen jätehuoltoon liittyvän tiedottamisen ja neuvonnan. Näistä tehtävistä tulee jätelain 78 §:n mukaisesti periä jätemaksua, jolla katetaan laissa määriteltyjen tehtävien kustannukset. Jätehuollon perusmaksu perustuu jätelain 78- 79 §:iin. Jätehuoltoa ei kateta verovaroilla.
Jätteen haltija on velvoitettu maksamaan jätemaksu käyttämistään palveluista perustuen jätelain 80 ja 83 §:iin. Jätemaksut ja mahdolliset perinnät, maksusuunnitelmiin ja eräpäivän
siirtoihin liittyvät maksut jätehuoltoviranomainen hyväksyy maksuunpanopäätöksellä jätelain
81 §:ään ja lain saatavien perinnästä (513/1999) 10 a §:ään perustuen. Viivästyskorkoa voidaan periä korkolain (633/1982) 4 §:n mukaisesti.
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Jätemaksutaksa 1.1.2022 alkaen
1

Ekomaksut
-

maksut koskevat koko toimialuetta

Taulukko 1. Ekomaksut
VAKITUISESSA ASUMISESSA
Asuinhuoneistojen
lukumäärä
1 - 9 asuntoa
10 tai enemmän asuntoa

Ekomaksu € / kk / asuinhuoneisto
alv 0 %
2,60
2,16

Ekomaksu € / kk / asuinhuoneisto
alv 24 %
3,22
2,68

Ekomaksu € / vuosi / rakennus
alv 0 %
10,40

Ekomaksu € / vuosi / rakennus
alv 24 %
12,90

VAPAA-AJAN ASUMISESSA
Vapaa-ajan asumiseen
käytettävä rakennus
Ekomaksu vuosimaksuna

Seuraavissa jätemaksutaulukoissa esitettyjen jätelajien lajitteluohjeet voi tarkistaa Lakeuden
Etappi Oy:n verkkosivuilta www.etappi.com kohdasta Maksut ja hinnastot. Suora linkki sivulle:
Jätehuollon maksut - Lakeuden Etappi
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Maksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
-

maksut koskevat toimialuetta Kurikan Jurvan aluetta lukuun ottamatta

Taulukko 2. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus
JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT
Astioiden ja säiliöiden tilavuudet ovat
enimmäismääriä.

Kuljetus
€/kpl
alv 0 %

Käsittely
€/kpl
alv 0 %

Yhteensä
€/kpl
alv 0 %

Yht.eensä
€/kpl
alv 24 %

POLTETTAVA JÄTE
140 l astia
240 l astia
360 l astia
660 l astia
150 l jätesäkkiteline
(TSV-asiakkaille, sis. lisämaksun)
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta
Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l
BIOJÄTE
140 l astia suojasäkkeineen
240 l astia suojasäkkeineen
360 l astia
660 l astia
Teollinen biojäte
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta
Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l

2,69
3,01
3,43
4,08
14,13

1,76
2,99
4,47
6,48
2,03

4,45
6,00
7,90
10,56
16,16

5,52
7,44
9,80
13,09
20,04

5,22
3,56

5,61
2,04

10,83
5,60

13,43
6,94

1,64
2,99
4,47
6,47
95,00
€/tn
6,61
1,68

5,14
7,40
8,50
11,73
95,00
€/tn
12,31
5,48

6,37
9,18
10,55
14,54
117,80
€/tn
15,26
6,80

37,36
37,36
37,36
37,36
37,36
37,36
37,36
37,36
37,36

7,90
12,84
19,75
23,72
39,47
13,18
21,39
32,58
0

45,26
50,20
57,11
61,08
76,83
50,54
58,75
69,94
37,36

56,12
62,25
70,82
75,74
95,27
62,67
72,85
86,73
46,33

37,36

0

37,36

46,33

3,50
4,41
4,03
5,26
astiakoon
mukaisesti
5,70
3,80

YLI 660 L PINTASÄILIÖT JA SYVÄKERÄYSSÄILIÖT
Poltettava jäte 0,8 m³ keräyssäiliö
Poltettava jäte 1,3 m³ keräyssäiliö
Poltettava jäte 2,0 m³ keräyssäiliö
Poltettava jäte 3 m³ keräyssäiliö
Poltettava jäte 5 m³ keräyssäiliö
Biojäte 0,8 m³ keräyssäiliö
Biojäte 1,3 m³ keräyssäiliö
Biojäte 2,0 m³ keräyssäiliö
Pakkausjätteet (lasi ja metalli, jos palvelu
ei kuulu ekomaksuun)
Pakkausjätteet (kartonki ja muovi)
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Astioiden ja säiliöiden tilavuudet ovat
enimmäismääriä.
KARTONKIPAKKAUSJÄTE
240 l astia
360 l astia
660 l astia
Pahvirullakko
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta
Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l

3
Kuljetus
€/kpl
alv 0 %
4,85
5,35
6,65
9,92
5,22
5,22

Käsittely
€/kpl
alv 0 %
0
0
0
0
0
0

Yhteensä
€/kpl
alv 0 %

Yhteensä
€/kpl
alv 24 %

4,85
5,35
6,65
9,92
5,22
5,22

6,01
6,64
8,24
12,30
6,47
6,47

LASI- JA METALLIPAKKAUSJÄTE
Maksut koskevat kunnan hallinto- ja palvelutoimintoja sekä vapaaehtoisesti keräyksen piirissä olevia
kiinteistöjä
140 l astia
3,83
0
3,83
4,75
240 l astia
4,85
0
4,85
6,01
360 l astia
5,35
0
5,35
6,64
660 l astia
6,65
0
6,65
8,24
3
Irtoroskat alkavalta 0,5 m :lta
6,61
0
6,61
8,20
Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l
5,22
0
5,22
6,47
MUU LASIJÄTE
140 l astia
240 l astia
360 l astia
660 l astia
0,3 m3 keräyssäiliö
0,8 m3 keräyssäiliö
1,3 m3 keräyssäiliö
2,0 m3 keräyssäiliö
3 m3 keräyssäiliö
MUOVIPAKKAUSJÄTE
240 l astia
660 l astia
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta
Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l
LISÄMAKSUT
Lisämaksun peruste
Jäteastian ja -säkin siirto, veloitus kultakin
10 m ylittävältä alkavalta 5 m:ltä

3,83
4,85
5,35
6,65
37,36
37,36
37,36
37,36
37,36

4,80
4,80
5,22
5,22

€/m
alv 0 %
1,56

2,18
3,70
5,54
10,08
7,00
18,67
30,33
46,67
70,00

0
0
0
0

6,01
8,55
10,89
16,73
44,36
56,03
67,69
84,03
107,36

7,46
10,60
13,51
20,74
55,01
69,48
83,94
104,20
133,13

4,80
4,80
5,22
5,22

5,95
5,95
6,47
6,47

€/m
alv 24 %
1,94 /m
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Pyörättömän astian lisämaksu
Jäteastiassa merkittäviä määriä muita
kuin jätelajiin kuuluvia jätteitä,
140 - 660 litran jäteastiat
Keräysvälineessä merkittäviä määriä
muita kuin jätelajiin kuuluvia jätteitä,
säiliöt ja pikakontit
Keräysvälineessä merkittäviä määriä
muita kuin jätelajiin kuuluvia jätteitä,
aiheuttaa tyhjennysreitin keskeytyksen ja
jäteauton ylimääräisen välityhjennyksen

Ylimääräisen noudon lisämaksu €/km,
mikäli ajoreittiin aiheutuu väh. 4 km
pidennys. Maksu 4 km ylittävältä osalta.

Lisätyö, tuntiveloitus

4
€/ tyhjennyskerta
alv 0 %
9,26
8,07

€/tyhjennyskerta
alv 24 %
11,48
10,00

50,00

62,00

103,00

127,72

€/km
alv 0 %
2,99

€/km
alv 24 %
3,71

€/h
alv 0 %
110,00

€/h
alv 24 %
136,40

Taulukko 3. Muut kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittyvät palvelut
JÄTEASTIOIDEN PESU

Jäteastian pesu 140 l - 660 l

€/tapahtuma
alv 0 %
15,85

€/tapahtuma
alv 24 %
19,65

PURISTINKONTTIEN JA JÄTELAVOJEN KULJETUSMAKSUT
Vyöhyke, etäisyys Ilmajoen
€/kuljetus
jätehuoltokeskuksesta
alv 0 %
0 - 10 km
71,75
11 - 20 km
92,25
21 - 40 km
184,50
41 - 60 km
276,75
61 - 80 km
389,50
81 -100 km
492,00

€/kuljetus
alv 24 %
88,97
114,39
228,78
343,17
482,98
610,08

JÄTEASTIOIDEN OSTOHINNAT
tapauksissa, joissa veloituksettoman
astiapalvelun ehdot eivät täyty

€/kpl
alv 24 %

€/kpl
alv 0 %
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140 l
240 l
360 l
660 l

5
38,71
41,13
84,68
147,59

48,00
51,00
105,00
183,00

€/kpl
alv 0 %
24,20

€/kpl
alv 24 %
30

RAPORTOINTIMAKSU

Erikseen tilattavat raportit

Taulukko 4. Alue- ja korttelikeräys
ALUEKERÄYSPISTEIDEN JA KORTTELIKERÄYKSEN MAKSUT
VAPAA-AJAN ASUNTOJEN ALUEKERÄYSMAKSU
Kausimaksu 1.5. – 30.9. väliseltä ajalta

Vuosimaksu
VAKITUISTEN ASUNTOJEN ALUEKERÄYSMAKSU (KIHNIÖ)
Vuosimaksu kiinteistölle, jossa ei kompostoida biojätteitä
Vuosimaksu kiinteistölle, jossa biojätteet kompostoidaan
ympärivuotisesti jätehuoltomääräysten mukaisessa
kompostorissa
KORTTELIKERÄYSMAKSU
Kuukausimaksu

€/kausi
alv 0 %
40,71
€/vuosi
alv 0 %
57,00

€/kausi
alv 24 %
50,48
€/vuosi
alv 24 %
70,68

€/vuosi
alv 0 %
182,90

€/vuosi
alv 24 %
226,80

€/kk
alv 24 %
18,90

129,97

161,16

13,43

€/kk
alv 0 %
13,95

€/kk
alv 24 %
17,30
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Taulukko 5. Asumisessa syntyvät lietteet
ASUMISESSA SYNTYVIEN LIETTEIDEN MAKSUT
LIETTEIDEN KÄSITTELYMAKSUT
Lietetyyppi

Saostussäiliö tai
pienpuhdistamo
Harmaiden vesien
saostussäiliö tai
pienpuhdistamo
Umpisäiliö

Lakeuden Etapin
tuotantokustannus
€/m3
alv 0 %
3,70

Käsittelykustannus
€/m³
alv 0 %
23,33

Käsittelykustannus
yhteensä
€/m³
alv 24 %
33,52

3,70

2,42

7,59

1,30

2,42

4,61

€/käynti
€/kerta

€
alv 0 %
60,47
9,00

€
alv 24 %
74,98
11,16

€/käynti
€/m3
€/h

120,94
5,51
66,13

149,97
6,83
82,00

€/käynti

60,47

74,98

LIETTEIDEN TYHJENNYS- JA MUUT MAKSUT

Lietteen kuljetusmaksu
Umpisäiliön tyhjennyksen
tilausmaksu
Pikatyhjennysmaksu
Ylimääräinen työ
Ylimääräisen työn
tuntiveloitus
Hukkakäyntimaksu

III.

Muut kuljetuspalvelut
-

maksut koskevat koko toimialuetta

Taulukko 6. Rahtipalvelu
PALVELUN MAKSUT
RAHTIPALVELU

€/tapahtuma
alv 0 %

€/tapahtuma
alv 24 %

Yhden jäteastian rahtipalvelumaksu (sisältää yhden
jäteastian viennin, noudon ja vaihdon)

25,00

31,00

Rahtipalvelumaksu enintään viiden ison esineen nouto
jäteasemalle, 2-5 jäteastian vienti, nouto tai vaihto

40,33

50,00
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Jäteasemien maksut
-

maksut koskevat koko toimialuetta

Taulukko 7. Vastaanottomaksut jäteasemilla
VASTAANOTTOMAKSUT
Jätelaji
Poltettava, loppusijoitettava
ja lajiteltava jäte sekä
enintään 240 litraa biojätettä
Tietoturvapaperi

jätteen määrä/kuorma

€/kuorma
alv 0 %
8,87

€/kuorma
alv 24 %
11

0,5 - 2 m³

16,94

21

enintään 5 kg/ erä
lisämaksu yli 5 kg erille, €/kg

8,06
1,61

10,00
2,00

enintään 0,5 m³

Lajittelematon pienerä,
maksu sisältää lajittelun
enintään 2 m³
125,00
155,00
jäteaseman hoitajan toimesta
Huonekalut: Muoviset sekä pehmustetut ja/tai metallisella mekanismilla varustetut huonekalut sisältyvät
kuormakoon mukaisesti veloitettavaan maksuun.
MAKSUTON VASTAANOTTO EKOMAKSUN PIIRIIN KUULUVILLE
Vastaanotto on maksuton erikseen lajitelluille kodin vaarallisille jätteille, joiden eräkoko on enintään 100
litraa tai 100 kg sekä asbestia sisältävälle jätteelle (pakattava) enintään 20 kg.
Vastaanotto on maksuton seuraaville, erikseen lajitelluille kierrätettäville ja hyödynnettäville jätteille:
keräyspaperi, pahvi- ja kartonkipakkausjäte, metallipakkausjäte ja muu metallijäte, lasipakkausjäte ja
muu lasijäte, muovipakkausjäte, puujäte, tiili- ja betonijätteet, risut, haravointijätteet, kodin sähkö- ja
elektroniikkalaitteet, auton renkaat vanteineen ja vanteitta sekä omenat sesonkiaikana (elo-lokakuu).
Puiset kalusteet ja huonekalut lajitellaan puujätteeseen.
JÄTELAJIKOHTAISET VASTAANOTTOMAKSUT MUILLE KUIN EKOMAKSUN PIIRIIN KUULUVILLE
€ /erä
€/erä
Jätelaji, enintään 2 m³
alv 0 %
alv 24 %
Betoni ja tiili
30,64
37,99
Lasijäte, muu
10,48
13,00
Puu
17,74
22,00
Lasipakkausjäte
Metallipakkausjäte tai muu metallijäte
Kartonkipakkausjäte
Muovipakkausjäte
Keräyspaperi
Tuottajavastuun piiriin kuulumaton SER
€ /kpl
€/kpl
alv 0 %
alv 24 %
Pieni SER (esim. maksupäätteet, kassakoneet)
12,10
15,00
Keskikokoinen SER (esim. piirtoheittimet, juomakaapit)
52,42
65,00
Suuri SER (esim. sairaalasängyt, kauppojen kylmätiskit)
80,65
100,00
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Jätehuoltokeskuksen maksut
-

maksut koskevat koko toimialueella kuntavastuulle kuuluvia suurasiakkaiden jäte-eriä sekä
kotitalouksien yli 2 m³ suurempia jäte-eriä

Taulukko 8. Hyödynnettävät ja loppusijoitettavat jätteet, vastaanotto- ja
tarkastusmaksut
HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET

€/tonni
alv 0 %

€/tonni
alv 24 %

115,10
53,81

142,73
66,73

ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT
Poltettava jäte
Risut
BIOKAASULAITOKSESSA HYÖDYNNETTÄVÄT
Biojäte
Rasvakaivoliete
KIERRÄTETTÄVÄT TAI MATERIAALINA HYÖDYNNETTÄVÄT
Betoni (alle 1m)
Betoni (yli 1m)
Betoni ja tiili
Tiili- ja betonimurske (alle 150 mm)
Kattohuopa
Lasijäte, muu kuin lasipakkaukset
Lasipakkausjäte
Metallipakkausjäte tai muu metallijäte
Pahvi- ja kartonkipakkausjäte
Romuajoneuvot
Muut erät
Paistinrasva
€/kg
Tietoturvapaperi
enintään 5 kg/ erä
lisämaksu yli 5 kg erille, €/kg

118,70
25,00

147,19
31,00

17,00
33,00
20,00
10,00
145,00
70,71
alv 0 %
0,38
8,06
1,61

21,08
40,92
24,80
12,40
179,80
87,68
alv 24 %
0,47
10,00
2,00

LAJITELTAVA JÄTE
LOPPUSIJOITETTAVAT JÄTTEET
Lajiteltava jäte
Kaatopaikkajäte (mm. loppusijoitettava rakennusjäte)
Erityisjäte
Loppusijoitettava vaarallinen jäte, esim. asbesti
Muu vaarallinen jäte
Peitemaa (jäteverollinen)
Maa-aines kaatopaikkakelpoinen (jäteveroton)
Rejekti, sulkemisrakenteeseen hyväksytty (jäteveroton)

€/tonni
alv 0 %
232,35
166,36
181,33
176,33
176,33
80,77
18,00
35,00

€/tonni
alv 24 %
288,11
206,29
224,85
218,64
218,64
100,15
22,32
43,40
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Rejekti tai teollisuusjäte, rakenteeseen soveltuva,
(jäteverollinen)

105,00

130,20

Erämaksulla

€/erä
alv 0 %
62,30

€/erä
alv 24 %
77,25

Erityisjätteen pienerä, enintään 1 m³
VASTAANOTTOMAKSU
Vastaanottomaksu
KUORMANTARKASTUSMAKSUT
Kuormantarkastus
Lajittelumaksu
Siirtomaksu, kun kuorma on jouduttu siirtämään
Epäpuhtaudet hyötyjätteissä
Loppusijoitettavassa jätteessä merkittävä määrä
hyötyjätteitä
Kuormassa riski- tai asbestijätettä
Kappalehinnoittelu
Renkaat
Pieni SER (mikroaaltouuni tai vastaava kokoluokka)
Suuri SER (jääkaappi tai vastaava kokoluokka)
Eräkohtainen hinnoittelu
Vaarallinen jäte, enintään 20 kg/erä

€/punnitus
alv 0 %
12,23

€/punnitus
alv 24 %
15,16

€/kuorma
alv 0 %
73,50
103,00
103,00
41,20
41,20

€/kuorma
alv 24 %
91,14
127,72
127,72
51,09
51,09

103,00
€/kpl
alv 0 %
10,30
10,30
51,50
€/erä
alv 0 %
41,20

127,72
€/kpl
alv 24 %
12,77
12,77
63,86
€/erä
alv 24 %
51,09

Taulukko 9. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet, vaaralliset jätteet, erityisjätteet
-

maksut koskevat koko toimialuetta

Alla olevat maksut koskevat enintään 100 kg:n tai enintään 100 l:n pieneriä. Isommat erät
vastaanotetaan sopimushinnalla. Maksut eivät koske kotitalouksien vaarallisen jätteen pieneriä
(enintään 100 l/100 kg).
€/kg
€/kg
SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEET
alv 0 %
alv 24 %
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Loisteputket
Tuottajavastuuseen kuulumattomat kylmälaitteet
1,09
1,35
Muu tuottajavastuuseen kuulumaton SE-romu (esim. isot
0,97
1,20
kopiokoneet)
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PARISTOT JA AKUT
Paristot ja pienet laiteakut
Akut
VAARALLISET JÄTTEET
NESTEMÄISET ÖLJYJÄTTEET
Hydrauliöljy
Polttoöljy
Kevyen polttoöljyn vesiseokset
Raskaan polttoöljy vesiseokset
PCB-öljy
Leikkuunesteet, emulsiot (vesi > 95 %)
Leikkuunesteet, emulsiot (vesi < 95 %)
KIINTEÄT ÖLJYJÄTTEET
Kiinteä öljyinen jäte (öljynsuodattimet, trasselit)
MAALIJÄTTEET
Maalit (ei rikkiä/halogeenia)
Liimat, painovärit ja puunsuoja-aineet
jäähdytin-, jarru- kytkinnesteet
LIUOTTIMET
Liuottimet (ei rikkiä/halogeenia)
Pesuliuottimet
Pesuainejäte
TORJUNTA-AINEET
Torjunta-aineet
HAPPO- JA EMÄSJÄTTEET
Hapot
Emäkset
SAMMUTTIMET
Sammutinjauhe
Vaahto- ja jauhesammuttimet
Kappalehinnoittelu
Vaahto- ja jauhesammuttimet
TERVEYDENHUOLLON ERITYISJÄTTEET
Pistävät ja viiltävät jätteet
Biologinen jäte
PILAANTUNEET MAAT
Öljyllä pilaantuneet maat

10

€/kg
alv 0 %

€/kg
alv 24 %

0,80
0,38
0,68
4,09
0,59
1,18

0,99
0,47
0,84
5,08
0,73
1,47

0,68

0,84

1,35
1,35
1,35

1,67
1,67
1,67

0,80
1,10
0,55

0,99
1,36
0,68

3,00

3,72

3,17
3,00

3,93
3,72

1,35
5,02
€/kpl
alv 0 %
16,75
€/kg
alv 0 %
2,00
1,48

1,67
6,23
€/kpl
alv 24 %
20,77
€/kg
alv 24 %
2,48
1,84

€/tn
Eräkohtainen
hinnoittelu
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YLEISTÄ
Jätemaksutaksaa sovelletaan jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen osakaskunnissa.
Kunnat ovat Alavus, Ilmajoki, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri. Kurikan
Jurvan alue ei kuulu Lakeuden jätelautakunnan toimialueelle jätemaksutaksan hyväksymishetkellä. Tätä jätemaksutaksaa sovelletaan Jurvan alueella siitä alkaen, kun liittyminen toimialueelle on toteutunut.
Lakeuden Etappi järjestää kunnan vastuulla olevan jätehuollon jätelainsäädännön ja alueen
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toimialueella on kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja tasataksa, lukuun ottamatta Kurikan Jurvan aluetta. Tasataksa tarkoittaa sitä, että jätehuollosta maksetaan saman verran asuinkunnasta tai kiinteistön sijainnista riippumatta.
Kurikan Jurvan alueella on kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Alueella voimassa
olevat kunnalliset jätemaksut on lueteltu luvussa 2.2. Tämä taksa ei koske kiinteistönhaltijan
järjestämässä jätteenkuljetuksessa palvelusta perittäviä yksityisoikeudellisia maksuja.
Koko toimialueella on voimassa jätelain 78 §:n mukainen jätehuollon perusmaksu eli ekomaksu. Jäteasemat ja jätehuoltokeskus palvelevat koko toimialuetta ja niiden vastaanotto- ja
palvelumaksut ovat voimassa kaikissa toimialueen kunnissa. Myös isojen esineiden noutopalvelu ns. rahtipalvelu palvelee koko toimialuetta.
Taksan maksuja noudatetaan myös kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvissa jätteissä.
Taksan mukaisesti perittävät maksut sisältävät kaikki jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen kustannukset. Sellaisia ovat jätteiden vastaanotto ja käsittely, asiakasviestintä ja neuvonta, kaatopaikan jälkihoito ja maisemointi sekä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteen keräily ja kuljetus. Lisäksi maksuilla katetaan jätehuollon kehittäminen ja varautuminen tuleviin investointeihin sekä kunnan jätehuoltoviranomaisen toiminta.
Jätemaksutaksa jakautuu kahteen osaan: tekstimuotoiseen perusteluosaan ja hinnastoon,
joka on taksan liite 1.

1. EKOMAKSUT
1.1 Ekomaksujen määräämisen yleiset perusteet
Ekomaksu on jätelain mukainen perusmaksu, jolla katetaan jätehuollon järjestämiseen ja asukasneuvontaan liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset sekä asiakkaille asiointihetkellä
maksuttomien jätelajien hyödyntämis- ja käsittelykustannukset.
Ekomaksut on esitetty hinnaston osiossa I, taulukko 1. (Liite 1)
Lakeuden Etapin toimialueella jokainen vakituiseen ja vapaa-ajan asumiseen käytettävä kiinteistö on velvollinen maksamaan ekomaksun. Ekomaksuluokkia on kolme. Vakituisesti asutuilla kiinteistöillä ekomaksun suuruus on porrastettu kahteen luokkaan asuinhuoneistojen
lukumäärän mukaan. Porrastuksessa on otettu huomioon jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteet. Kolmanteen ekomaksuluokkaan kuuluvat vapaa-ajan asunnot.
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Asumiseksi luokitellaan myös laitokset, joissa on tavanomaiseen kotitalouteen rinnastettavaan asumiseen käytettävä asuinhuoneisto, asuntola tai asuinhuoneistoja. Tällaisia kohteita
ovat esimerkiksi opiskelijoiden ja koulujen työntekijöiden asuntolat (riippumatta mahdollisesta majoitustoiminnasta kesäaikana), vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, ensi- ja turvakodit, vastaanottokeskukset, lastenkodit sekä ikääntyneiden palveluasuminen. Ekomaksua
ei veloiteta laitoksilta, joissa on yksinomaan tehostettua palveluasumista.
Ekomaksu peritään vakituisessa asumisessa jokaiselta asumiseen käytettävältä kuukaudelta.
Ekomaksu voidaan jättää perimättä pientalossa olevan huoneiston osalta, jos tyhjillään olo
kestää vähintään kuuden kuukauden ajan ja asunnon haltija ilmoittaa asiasta ennakolta. Ilmoitus tehdään Lakeuden Etapille, kun tyhjillään oloaika on enintään kaksitoista kuukautta.
Mikäli ekomaksun keskeytys tarvitaan yli kahdentoista kuukauden yhtäjaksoiseksi ajaksi, haetaan keskeytystä Lakeuden jätelautakunnalta kirjallisella hakemuksella.
Ekomaksu peritään vapaa-ajan asunnoilta samansuuruisena kertamaksuna, riippumatta asunnon todellisesta käyttöasteesta.
Ekomaksu laskutetaan muun jätemaksulaskun yhteydessä, tai tarvittaessa omalla erillisellä
laskulla.

1.2 Ekomaksulla katettavat kustannukset
Jäteasemien ja ekopisteiden toiminta
Ekomaksuilla katetaan Lakeuden Etapin jäteasemien ja ekopisteiden ylläpito ja lajiteltujen jätteiden maksuttomat vastaanotot. Jäteasemilla on maksuton vastaanotto ja käsittely seuraaville, erikseen lajitelluille kierrätettäville ja hyödynnettäville jätteille: keräyspaperi, metallipakkausjäte ja muu metallijäte, lasipakkausjäte ja muu lasijäte, muovipakkausjäte, puujäte, pahvija kartonkipakkausjäte, tiili- ja betonijätteet, risut, haravointijätteet sekä kodin sähkö- ja
elektroniikkalaitteet. Näitä jätteitä otetaan jäteasemilla vastaan vastaanottokapasiteetista
johtuen kerralla enintään kahden kuution pieneriä.
Suuremmat erät otetaan vastaan jätehuoltokeskuksessa hinnaston mukaisella maksulla. Risut
ja haravointijätteet otetaan jätekeskuksessa vastaan maksutta kuormakoosta riippumatta.
Lakeuden Etapin ylläpitämissä ekopisteissä vastaanotetaan lajiteltuja metalli- ja lasipakkauksia sekä keräyspaperia.
Kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanotto
Ekomaksuilla katetaan vaarallisten jätteiden vastaanoton, kuljetuksen ja käsittelyn kustannukset. Lakeuden Etappi on järjestänyt kotitalouksien vaarallisille jätteille maksuttomat vastaanottopalvelut seuraavasti:
Jäteasemilla ja jätehuoltokeskuksessa
 vaarallisen jätteen vastaanotto enintään 100 litran tai 100 kilon eränä
 kyllästetyn puun vastaanotto enintään yhden kuution eränä
 asbestin ja erityisjätteiden vastaanotto enintään 20 litran tai kilon eränä
Isommat erät vastaanotetaan jätekeskuksessa hinnaston mukaisella maksulla.
Apteekeissa
 lääkejätteiden vastaanotto
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Jäteneuvonnan, tiedotuksen ja hallinnon kulut
Ekomaksuilla kustannetaan lakisääteinen jäteneuvonta ja tiedotus, joilla tuetaan syntypaikkalajittelun ja koko jätehuoltoketjun toimivuutta. Asukkaita opastetaan lajittelemaan ja toimittamaan jätteet oikeisiin vastaanottopaikkoihin. Neuvonnalla kannustetaan myös toimimaan
niin, että jätteiden syntymistä voidaan välttää.
Ekomaksuista katetaan alueen jätehuoltoviranomaisen kustannukset, kuten viranomaispäätösten ja asiakaspalvelun kulut sekä lakisääteisen jätteenkuljetusrekisterin ylläpitokulut.
Lakeuden Etapin ekomaksulla katettavia hallinnollisia kustannuksia ovat muun muassa asiakaspalvelusta, osto- ja myyntilaskutuksesta, reskontran hoidosta ja perinnästä aiheutuvat kulut. Myös ekomaksun alaiseen toimintaan liittyvät investoinnit katetaan ekomaksulla.
Taloyhtiön huoneistokohtainen ekomaksu
Kiinteistöillä, joissa on kymmenen tai useampi asuinhuoneisto, katetaan huoneistokohtaisella
ekomaksulla edellä mainittujen kustannusten lisäksi kiinteistön metalli- ja lasipakkausten erilliskeräyksen kustannukset.

2. JÄTEMAKSUT KIINTEIDEN JÄTTEIDEN JÄTTEENKULJETUKSESSA
Lakeuden Etapin osakaskunnat kuuluvat kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin, Kurikan Jurvan aluetta lukuun ottamatta. Lakeuden Etappi hoitaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen käytännön tehtävät, kuten kuljetusten järjestämisen, jäteastiapalvelun, asiakaspalvelun ja jätemaksujen laskutuksen.

2.1 Jätemaksujen määräytyminen kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut on esitetty hinnaston osiossa II, taulukoissa
2. – 5. (Liite 1)
2.1.1 Jäteastioiden tyhjennysmaksut
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on tasataksa kunnasta tai välimatkasta riippumatta. Jätemaksu määrätään kiinteistön jäteastian koon ja tyhjennyskertojen mukaan. Jäteastian tyhjennysmaksu koostuu jätteen kuljetusmaksusta, käsittelymaksusta ja astiapalvelusta. Tyhjennysmaksuun lisätään arvonlisävero.
Mikäli kiinteistöllä on useita jäteastioita samaa jätelajia, tyhjennysmaksu peritään kaikista
jäteastioista, joissa on jätettä.
Kuljetusmaksu sisältää kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen urakoitsijakorvaukset, astiapalvelun ja kuljetusten järjestämiseen liittyvän hallinnon kulut. Hallinnon kuluihin sisältyvät muun muassa tietojärjestelmäkustannukset, laskutusaineiston hallinta ja tuottaminen
sekä perintätoimenpiteet ja toiminnan yleiskulut.
Käsittelymaksu määräytyy jätteen käsittelyn kustannuksista. Käsittelymaksussa on huomioitu kunkin astiatyypin keskimääräinen täyttöaste ja tilavuuspaino. Muussa kuin asumisessa
syntyneen biojätteen (teollinen biojäte) käsittelymaksun perusteena on jätteen paino. Kaato-
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paikkajätteen käsittelymaksu sisältää kaatopaikka-alueen ylläpidosta ja ympäristövelvoitteiden hoidosta sekä niihin liittyvästä hallinnosta aiheutuvat kulut. Kaikissa kaatopaikkajätteen
käsittelymaksuissa on mukana jätevero. Poltettavan jätteen käsittelymaksuissa on mukana
jätteen siirtokuormaus ja hyödyntäminen jätevoimalassa, kuljetus jätevoimalaan sekä tuhkan
ja kuonan kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuneet kulut. Biojätteen käsittelymaksu sisältää
jätteen hyödyntämisen biokaasulaitoksessa sekä jäteyhtiön hallinnon, ympäristövelvoitteiden ja jätehuoltokeskuksen ylläpidon aiheuttamia kuluja.
Astiapalveluun sisältyy 140 l - 660 l jäteastioiden veloitukseton toimittaminen asiakkaalle
liityttäessä jätehuoltoon ja astian vaihtaminen, jos jäteastian koko ei ole taloudelle oikea,
jäteastia on rikkoutunut tai ei muuten täytä jätehuoltomääräysten vaatimuksia sekä tarvittaessa lisäastioiden toimittaminen kiinteistölle. Jos jäteastia vaihdetaan useammin kuin kolmen vuoden välein tai Etapin aiemmin toimittamaa jäteastiaa ei enää löydy kiinteistöltä, voidaan asiakkaalta veloittaa jäteastian hinta sekä rahtipalvelumaksu jäteastian vaihdosta tai
tuonnista kiinteistölle.
Pakkausjätteiden (lasi-, muovi-, kartonki- ja metallipakkausjäte) tuottajavastuun alaisissa jätteissä ei veloiteta jätteiden käsittelymaksuja. Pakkausjätteiden kuljetusmaksu peritään kohteissa, joiden kuljetuskustannusta ei kateta ekomaksuilla (kohta 1.2).
2.1.2 Jätemaksun määräytyminen poikkeustilanteissa
Tyhjennysmaksua ei peritä, jos jäteastia on Etapin tai sen kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä
johtuen jäänyt kokonaan tyhjentämättä, eikä jäteastiaa saada tyhjennettyä ennen seuraavaa
normaalin tyhjennysvälin mukaista tyhjennyskertaa. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä Etapin asiakaspalveluun heti sen huomatessaan tai viimeistään kuukauden kuluessa. Mikäli tyhjennysmaksu jätetään edellä mainitulla perusteella perimättä, peritään seuraavalla tyhjennyskerralla tyhjennysmaksun lisäksi maksu mahdollisista jäteastian vieressä
olevista lisäjätteistä.
Hinnaston taulukon 2. (kohta lisämaksut) mukaiset maksut peritään seuraavissa tilanteissa:
Lisämaksu peritään
 jäteastian viereen tai jätekatokseen jätetyistä jätesäkeistä ja selvästi jätteeksi merkityt
esineet, jotka otetaan kuljetettavaksi jäteastian tyhjennyksen yhteydessä, mikäli ne kokonsa ja ominaisuuksiensa vuoksi soveltuvat jäteautoon kuormattavaksi
 jos jäteastiaa tai astian vieressä olevia lisäjätteitä joudutaan siirtämään kiinteistön alueella yli 10 metriä siihen paikkaan, mihin jäteauto esteettä pääsee. Lisämaksu laskutetaan kultakin 10 metriä ylittävältä 5 metriltä
 jos syväkeräyssäiliöön sijoitettu väärä jätelaji aiheuttaa jätekuorman ylimääräisen tyhjennystarpeen, laskutetaan syväkeräyssäiliön lisämaksu
 asiakkaan tilaamasta ylimääräisestä tyhjennyksestä tai ylimääräisestä noudosta laskutetaan normaalin tyhjennysmaksun lisäksi kilometrikorvaus, mikäli jäteautolle aiheutuva
poikkeama normaalireitistä on vähintään neljä kilometriä.
Tyhjennysmaksu peritään kiinteistöllä käynnistä, vaikka jäteastiaa ei voitu tyhjentää, jos
 jäteastia on tyhjä. Kuljetusurakoitsija ei ole velvollinen suorittamaan tyhjennystoimia jäteastialle, jonka on todennut olevan tyhjä
 astiaryhmän kaikki astiat ovat tyhjiä, laskutetaan yhden jäteastian tyhjennysmaksu
 jäteastia on lukitussa paikassa, eikä lukkoa ole sarjoitettu jäteyhtiön yleisavainsarjaan
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jäteastia on liian painava, astian painoraja on jätteineen enintään 60 kg
jäteastiaa ei löydy kiinteistöltä tai se ei sovellu koneelliseen tyhjentämiseen
jäteastiaa ei jäätymisen tai jätteen liiallisen tiivistämisen vuoksi saada koneellisesti tyhjennettyä
jäteastiaa ei voida siirtää tai aukaista astian rikkinäisyyden, kiinnityksen, astian päälle laitetun painon tai astiassa olevien tuhoeläinten vuoksi
jäteastiaan on laitettu sellaisia jätteitä, joita ei lainsäädännön tai jätehuoltomääräyksien
perusteella saa sijoittaa kyseiseen astiaan. Jäteastiaa ei tällöin tyhjennetä. Pientaloasukkaan tulee poistaa ko. jätteet ennen seuraavaa tyhjennystä. Taloyhtiöissä kyseinen
jäteastia tyhjennetään ylimääräisenä tyhjennyksenä, josta laskutetaan tyhjennysmaksun
lisäksi taulukon 2. mukainen lisämaksu.

Tyhjennysmaksu peritään myös tilanteissa, joissa kiinteistölle ei päästä kuljettajasta tai kuljetuskalustosta riippumattomasta syystä, esimerkiksi jos
 kiinteistöä ei löydetä puutteellisten osoitemerkintöjen vuoksi
 kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie on kulkukelvoton tai niin huonossa kunnossa, että
se saattaa aiheuttaa vauriota kuljetuskalustolle tai työturvallisuusriskin kuljettajalle
 kiinteistölle johtavalla tiellä on portti, joka on suljettu siten, että kiinteistölle ajo estyy tai
tiellä on muita kuljetuskaluston liikennöinnin tai tyhjennyksen estäviä kulkuesteitä
 kiinteistöllä on irrallaan olevia eläimiä
 kuljettaja luokittelee tilanteen uhkaavaksi tai arvioi tyhjennyksen suorittamisen aiheuttavan vahinkovaaraa joko itselle, ajoneuvolle, tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle
 kiinteistön omistaja estää tyhjennystapahtuman.
Syväkeräyssäiliöiden ja suurten pintasäiliöiden tyhjennys
Nostoperusteisten säiliöiden tyhjennyksessä käytetään nostimella varustettua pakkaavaa jäteautoa. Kohteet, jotka edellyttävät tyhjennystä erilaisella kalustolla hinnoitellaan erikseen kustannusperusteisesti. Taulukon 2. mukaisia syväkeräyssäiliöiden ja yli 660 litran pintakeräyssäiliöiden kuljetusmaksuja voidaan joko alentaa tai korottaa kustannusperusteisesti enintään 20
prosenttia. Kustannuksiin voi vaikuttaa esimerkiksi sijainti tai laadulliset tai määrälliset seikat.
Kuljetusmaksujen muutosmahdollisuus ei koske asuinkiinteistöjä.
2.1.3 Muut kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittyvät maksut
Maksut on esitetty hinnaston osiossa II, taulukko 3. (Liite 1)
Jäteastioiden pesu
Jätehuoltomääräysten mukaan jäteastiat tulee pestä tarvittaessa. Poltettavan jätteen ja biojätteen jäteastiat pestään automaattisesti vuosittain Etapin toimesta taloyhtiöissä ja kunnan
jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvissa kiinteistöissä. Pesun voi suorittaa kiinteistöllä
myös omatoimisesti, jolloin jäteyhtiölle tulee ilmoittaa 30.4. mennessä, mikäli pesu halutaan
perua kiinteistöltä. Jäteastian automaattinen pesupalvelu ei koske vapaa-ajan kiinteistöjen
tai pientalojen jäteastioita eikä myöskään syväkeräys- tai pintakeräyssäiliöitä. Biojäteastioiden (140-240 l) pesu kerran vuodessa kuuluu astioiden tyhjennyshintaan.
Raportointimaksu
Lakeuden Etappi Oy:llä on käytössä asiakkailleen maksuton sähköinen asiointipalvelu, OmaEtappi.com. Se sisältää asiakasraportoinpalvelun, josta isännöitsijät ja kunnalliset toimijat näkevät hoitamiensa kiinteistöjen jätehuollon kulut ja jätemäärät. Erikseen tilattavat raportit
ovat maksullisia.
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Puristinkonttien ja lavojen kuljetusmaksut
Puristinkonttien ja jätelavojen kuljetuskustannusten määrittelyssä käytetään vyöhykehintoja.
Etäisyys kohteeseen määritetään maanteitse ja yhdensuuntaisesti Lakeuden Etapin jätehuoltokeskuksesta tyhjennyskohteeseen. Tyhjennyksen edellytyksenä on, että kontit ja lavat soveltuvat käytössä olevan kuljetuskaluston kuljetettavaksi. Mikäli kontti/lava ei sovellu kuljetettavaksi käytössä olevalla keräyskalustolla, määritetään hinta kustannusperusteisesti.
Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusperusteisesti joko alentaa tai korottaa enintään
30 prosenttia. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm:
 Tyhjennysten säännönmukaisuus
 Tyhjennyspaikan sijainti
 Keräyskaluston soveltuvuus kuljetukseen
 Lavojen/konttien määrä ja niiden tyhjennysten optimointi.
2.1.4 Muutosten huomiointi jätemaksulaskutuksessa
Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä tulee ilmoittaa Etapin asiakaspalveluun
vähintään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Asiakkaan tulee ilmoittaa asiakaspalveluun myös asiakkuuden päättymisestä. Jätemaksuja ei hyvitetä takautuvasti.
Jäteastioiden tyhjennysvälit määräytyvät jätehuoltomääräysten mukaisesti. Mikäli jätelautakunta on myöntänyt tätä pidemmän tyhjennysvälin, astuu se voimaan viimeistään kahden
viikon kuluttua siitä kun päätös on toimitettu jätehuoltoviranomaiselta Etapille.
Etapin astiapalvelusta tilatun jäteastian koon muutos huomioidaan jätemaksussa astian toimituspäivästä alkaen. Muualta hankitun jäteastian koon muutos huomioidaan viikon kuluttua siitä, kun kiinteistön haltija on ilmoittanut muutoksesta Etapin asiakaspalveluun.
2.1.5 Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto
Jätelain mukaan jätehuollon järjestämisvelvollisuus on kiinteistökohtainen. Tästä syystä myös
vapaa-ajan asuinrakennuksen tulee liittyä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Vapaa-ajan
asunnoksi luetaan vapaa-ajan käytössä olevat rakennukset, joissa on keitto- ja yöpymismahdollisuus. Keittomahdollisuudella tarkoitetaan ruoanvalmistukseen osoitettua sisätilaa vapaaajan asunnossa.
Mikäli vapaa-ajan asunto on käytössä vain kesäaikaan, tulee jätteenkuljetukseen liittyä kesäsyyskuun ajaksi.
Jätehuoltoon voi liittyä seuraavasti:
 tilaamalla kiinteistölle oma jäteastia, maksu liitteen 1.taulukon 2. mukaisesti
 sopimalla naapurin tai tiehoitokunnan kanssa yhteisen kimppajäteastian käytöstä,
maksu liitteen 1.taulukon 2. mukaisesti
 käyttämällä aluekeräyspistettä tai toimittamalla jätteet jäteasemalle, joista maksetaan aluekeräyspistemaksu, kts. seuraava kohta.
2.1.6 Aluekeräyspisteiden käyttömaksut
Aluekeräyspisteiden käyttömaksut on esitetty hinnaston osiossa II, taulukko 4. (Liite 1)
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Aluekeräyspisteitä on käytössä Alavudella, Kihniöllä, Kuortaneella, Töysässä, Ähtärissä ja Peräseinäjoella kesäkaudella 1.5.–30.9. Kihniöllä ja Peräseinäjoella kaikki pisteet sekä Ähtärissä
yksi piste on ympärivuotisessa käytössä. Osa Kihniön pisteistä on myös vakituisen asutuksen
käytettävissä.
Aluekeräyspisteillä kerätään poltettavaa jätettä eli normaalit roskapussit, joista on lajiteltu
erilleen kierrätettävät ja vaaralliset jätteet.
Kesäkauden aluekeräysmaksu
Aluekeräyspisteiden käytöstä peritään vapaa-ajan asunnoilta kausimaksu, joka laskutetaan
kerran vuodessa keräyskauden alussa.
Aluekeräyksen vuosimaksu
Joitakin aluekeräyspisteitä ylläpidetään koko vuoden. Vapaa-ajan asukkaat voivat käyttää
niitä myös talvikaudella maksamalla vuosimaksua.
Jäteasema aluekeräyspisteen korvaajana
Aluekeräyspisteen kausimaksu laskutetaan myös vapaa-ajan asunnoilta, jotka toimittavat jätteen kesäkaudella 1.5.-30.9. jäteasemalle. Jätehuolto voidaan järjestää tällä tavalla, mikäli kyseessä on vapaa-ajan asunto, joka sijaitsee kunnassa, jossa ei ole aluekeräyspisteitä tai aluekeräyspisteet sijaitsevat siten, etteivät ne ole vapaa-ajan asukkaan kulkureittien varrella ja
matka jätteiden viemiseksi aluekeräyspisteelle on kohtuuton.
Jäteaseman käyttö jätehuollon järjestämistapana ilmoitetaan Lakeuden Etapin asiakaspalveluun. Jätteet voi toimittaa jäteasemalle sen aukioloaikana, kun kauden aluekeräysmaksu on
maksettu. Poltettavaa jätettä voi viedä jäteasemalle kahden viikon välein korkeintaan jätesäkillisen (200 l) kerrallaan. Ylittävät jätemäärät laskutetaan jäteasemahinnaston mukaisesti.
Vakituisen asutuksen aluekeräysmaksut Kihniön kunnassa
Kihniön kunnan alueella voidaan käyttää kiinteistökohtaisen jäteastian sijasta aluekeräyspisteitä myös vakituisessa asumisessa syntyvälle poltettavalle jätteelle.
Aluekeräyspisteen käyttöä vakituisen asunnon jätehuoltoon suositellaan vain tapauksissa,
joissa tien kunto estää jäteautoa pääsemästä kiinteistölle.
Biojätteen kompostointi jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla alentaa aluekeräyspisteen käyttömaksua. Aluekeräyspistemaksun alentamisesta biojätteen kompostoinnin perusteella on tehtävä kirjallinen hakemus Lakeuden jätelautakunnalle.
2.1.7 Korttelikeräyspisteen käyttömaksu
Korttelikeräyspiste on pientalojen yhteinen jätteiden keräyspiste. Kiinteistöillä ei tällöin ole
omaa poltettavan jätteen jäteastiaa vaan jätteet tuodaan korttelikeräyspisteelle. Keräyspisteen käytöstä maksetaan kuukausimaksua. Korttelikeräyspisteen kuukausimaksu on hinnaston osiossa II, taulukko 4. (Liite 1)
Korttelikeräyspisteellä kerätään vähintään seuraavat jätelajit: poltettava jäte, lasi-, metalli- ja
kartonkipakkausjäte sekä keräyspaperi. Korttelikeräyspisteen käyttöalueella olevan on toimitettava jätteet niille varattuihin korttelikeräyspisteen astioihin. Mahdollisuus korttelikeräyspisteen suunnitteluun ja käyttöönottoon tapahtuu aina yhdessä jäteyhtiön kanssa.

8

§ 16, JLK 3.11.2021 18:00 / Pykälän liite: LIITE 2A. Jätemaksutaksa tekstiosa muutosversio
Sivu
1.1.20
43
Lakeuden jätelautakunta
Jätemaksutaksa 1.1.2022 alkaen

2.2 Jätemaksut Kurikan Jurvan alueella
Kurikan Jurvan alueella on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, jossa jäteastioiden tyhjennyspalvelut hankitaan yksityisiltä kuljetusliikkeiltä. Kuljetusurakoitsija laskuttaa tyhjennykset suoraan asiakkaalta kuljetusurakoitsijan ja asiakkaan välisen sopimuksen
mukaisesti.
Jurvan alueella ovat voimassa tämän taksan mukaiset ekomaksut, jäteasemien vastaanottomaksut, jätehuoltokeskuksen vastaanotto- ja käsittelymaksut, rahtipalvelumaksut sekä aluekeräyspisteen kausimaksu vapaa-ajan asunnoille, joille kiinteistöittäisen jätehuollon järjestäminen ei ole mahdollista.
Jätteen kuljettajat ovat velvollisia toimittamaan jätteet Lakeuden Etappi Oy:n määrittämään
vastaanottopaikkaan. Lakeuden Etappi laskuttaa jätteen kuljettajalta jätteenkäsittelymaksun
jätteestä, mukaan lukien jätevesien käsittelyjärjestelmien lietteet.

3. ASUMISESSA SYNTYVIEN LIETTEIDEN KIINTEISTÖITTÄINEN KERÄYS
Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvän lietteen jätehuolto viemäriverkoston ulkopuolisilta kiinteistöiltä, joissa jätevedet ohjataan kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmään. Toimialueen kunnat, Kurikka Jurvan aluetta lukuun ottamatta, ovat siirtäneet vastuun asumisessa syntyvien lietteiden käsittelyn ja kuljetuksen järjestämisestä Lakeuden Etapille.

3.1 Asumisessa syntyvät lietteet kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
Asuinkiinteistöjen jätevesijärjestelmien lietteiden tyhjennykset hoidetaan keskitetysti Lakeuden Etapin järjestämänä. Asumisessa syntyvän lietteen käsittelypaikoista sekä tyhjennysväleistä määrätään jätehuoltomääräyksissä.
Asumislietteen tyhjennykset tehdään arkisin (ma-pe) ennalta suunniteltujen reititysten mukaisesti. Asumislietteen tyhjennysviikko on nähtävillä jätelaskussa, tarkistettavissa Etapin
asiakaspalvelusta tai OmaEtappi.com -palvelusta. Tyhjennys ilmoitetaan myös tekstiviestillä,
mikäli jäteyhtiöllä on asiakkaan puhelinnumero käytettävissä.
Mahdolliset muutokset reititykseen tulee ilmoittaa jäteyhtiölle hyvissä ajoin ennen haluttua
tyhjennysviikkoa. Jos muutos ilmoitetaan tai tilataan kokonaan uusi tyhjennys alle viiden arkipäivän (ma-pe) sisällä, peritään käynnistä kiireellisen työn lisä eli pikatyhjennysmaksu.
Poikkeustilanteessa, jossa lietetilan ylitäyttyminen vaarantaa asukkaiden terveyttä, ympäristöä tai kiinteistön kuntoa, voi asiakas ottaa yhteyttä normaalin toimistoajan ulkopuolella (klo
9–16) suoraan kuljetusurakoitsijaan tyhjennyksen tilaamiseksi. 24 h päivystävien urakoitsijoiden tiedot löytyvät jäteyhtiön nettisivuilta.
Poikkeustapauksessa, joissa tyhjennys vaatii erityistä kalustoa, toimitusaika voi olla normaalia tyhjennystä pidempi.
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3.1.1 Jätevesijärjestelmien lietteiden tyhjennysmaksut
Jätevesijärjestelmien lietteiden tyhjennys- ja käsittelymaksut on esitetty hinnaston osiossa II,
taulukko 5. (Liite 1)
Kuljetusmaksu sisältää kyseisen kohteen jätevesien käsittelyjärjestelmän lietetilan tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen. Tyhjennyskerran maksu sisältää enintään viisi kuutiota saostussäiliön tai pienpuhdistamon lietettä tai kahdeksan kuutiota umpisäiliön lietettä. Kuljetusmaksu sisältää enintään kolmen säiliön tyhjennyksen, jolloin säiliöiden tulee sijaita välittömästi toistensa läheisyydestä.
Kuljetusmaksu on määritetty tasataksaperiaatteen mukaisesti. Kuljetusmaksuun sisältyy hallinnon kuluja, joita ovat reititysohjelman ylläpito, tietojärjestelmäkustannukset, laskutusaineiston hallinta ja tuottaminen sekä perintätoimenpiteet ja toiminnan yleiskulut.
Käsittelymaksu muodostuu lietteen käsittelykustannuksista ja Etapin tuotantokustannuksista. Lietteet käsitellään lähimmällä jätevedenpuhdistamolla. Maksu määräytyy lietteen
määrän perusteella, mikä laskutetaan puolen kuution tarkkuudella. Hinnastossa on käsittelyhinnat kolmelle eri lietelajille.
Tuotantokustannusosuudella katetaan kuljetusoperointi, ajohallintajärjestelmän lisenssit,
raportointi, laskutus, tiedotus, hankinnat kilpailutuskustannuksineen sekä toiminnan kehittämisestä aiheutuvat kulut.
Umpisäiliön tyhjennyksen tilausmaksu on lisämaksu asiakkaan tilaamasta tyhjennyksestä.
Tilaus tulee tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua tyhjennysajankohtaa.
Pikatyhjennysmaksu laskutetaan tyhjennyksestä, joka halutaan viiden arkipäivän sisällä tilauksesta tai kun työ on suoritettava asiakkaan pyynnöstä tiettynä viikonpäivänä ja/tai kellonaikana.
3.1.2 Poikkeustilanteet, joissa peritään hukkakäyntimaksu
Hukkakäyntimaksu peritään silloin, kun tyhjennystä ei voida tehdä kuljettajasta tai kalustosta riippumattomista syistä. Asiakkaalla on jätehuoltomääräysten mukaan velvollisuus ilmoittaa etukäteen jäteyhtiöön olosuhteista, jotka saattavat estää tyhjennyksen.
Tyhjennyksen estäviä olosuhteita ja tilanteita ovat muun muassa:
 kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie on kulkukelvoton tai niin huonossa kunnossa, että
se saattaa aiheuttaa vauriota kuljetuskalustolle tai työturvallisuusriskin kuljettajalle
 kiinteistölle johtavalla tiellä on portti, joka on suljettu siten, että kiinteistölle ajo estyy tai
tiellä on muita kuljetuskaluston liikennöinnin tai tyhjennyksen estäviä kulkuesteitä tai
irrallaan olevia eläimiä
 kiinteistöä ei löydetä puutteellisten osoitemerkintöjen vuoksi
 jätevesien käsittelyjärjestelmää ei löydy, järjestelmää ei ole merkitty tontilla eikä kiinteistön haltija ole erikseen tiedottanut jäteyhtiötä järjestelmän sijainnista
 jätevesien käsittelyjärjestelmä on lumen, maan, rakennelman tai kasvillisuuden alla siten, ettei järjestelmää pystytä tyhjentämään



jätevesien käsittelyjärjestelmä on lukittuna tai lukitussa paikassa, eikä lukkoa ole
sarjoitettu jäteyhtiön yleisavainsarjaan
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järjestelmän kansista puuttuu avausmekanismi tai kannet ovat niin painavat, ettei
niitä voi avata ilman nostovälineitä tai avaaminen aiheuttaa työturvallisuusriskin
kuljettajalle



jätevesien käsittelyjärjestelmä sisältää sinne kuulumatonta materiaalia ja jätetään tämän
vuoksi tyhjentämättä (purkupaikkaan soveltumatonta ainetta)
kuljettaja luokittelee tilanteen uhkaavaksi tai arvioi tyhjennyksen suorittamisen aiheuttavan vahinkovaaraa joko itselle, ajoneuvolle, tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle
kiinteistön omistaja estää tyhjennystapahtuman.




Hukkakäyntimaksu sisältää kustannukset, jotka muodostuvat kuljetuskaluston käynnistä tyhjennyskohteessa ja kohteen uudelleen reitityksestä. Hukkakäyntimaksun jälkeen suoritetusta
normaalista käynnistä peritään hinnaston mukaiset lietteen käsittely- ja kuljetusmaksut.
Asumislietteen hukkakäyntimaksua ei peritä kiinteistön haltijalta, mikäli kiinteistö on liitetty
viemäriin, mutta kunta ei ole ilmoittanut asiasta Etapille. Tällöin hukkakäyntimaksu langetetaan kunnalle.
3.1.3 Ylimääräisen työn maksut lietteiden tyhjennyksissä
Ylimääräisen työn tuntiveloitusta käytetään seuraavissa tapauksissa:
 tyhjennettäviä järjestelmiä on enemmän kuin kolme tai ne sijaitsevat etäällä toisistaan
 tyhjennyskalusto joudutaan jättämään yli 40 m päähän tyhjennettävästä jätevesien käsittelyjärjestelmästä
 kuljettajan on tehtävä ylimääräistä työtä, jotta lietteet voidaan tyhjentää, kuten maaainesten, lumen tai jään poistaminen, jäätyneiden kansien sulattaminen tai muu tyhjennyksen yhteydessä varsinaiseen tyhjentämiseen liittymättömän työ, joka on jätehuoltomääräysten mukaisesti asiakkaan vastuulla
 jos tyhjennys viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä tai kiinteistöllä vallitsevista olosuhteista.
Ylimääräisen työn tuntiveloituksen minimiveloitusaika on 30 minuuttia.
Ylimääräisestä työstä peritään maksu kuutioperusteisesti silloin, kun kuljetusmaksuun maksuun sisällytetty lietemäärä ylittyy. Poikkeuksina kuitenkin seuraavat tilanteet:
 Jos kiinteistöltä tyhjennetty lietemäärä on yli 14 m³, tyhjennyksestä peritään vähintään
kaksi kuljetusmaksua mahdollisine lisineen, eikä ylimääräisen työn kuutioperusteista hintaa.
 Jos kiinteistöltä tyhjennetty lietemäärä on yli 21 m³, tyhjennyksestä peritään vähintään
kolme kuljetusmaksua mahdollisine lisineen, eikä ylimääräisen työn kuutioperusteista hintaa.

3.2 Asumisessa syntyvät lietteet Kurikan Jurvan alueella
Kurikan Jurvan alueella kiinteistön haltija tilaa itse asumislietteen käsittelyjärjestelmän säiliöiden tyhjennyksen haluamaltaan urakoitsijalta. Kuljetusurakoitsija laskuttaa tyhjennyksen suoraan asiakkaalta kuljetusurakoitsijan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti.
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4. MUUT KULJETUSPALVELUT
4.1 Rahtipalvelu
Lakeuden Etappi Oy järjestää toimialueen asukkaille lisäpalveluna isojen jäte-esineiden noutopalvelun. Tarjotun palvelun maksut kattavat toiminnan kulut.
Palvelun maksut on esitetty hinnaston osiossa III, taulukko 6. (Liite 1)
Rahtipalvelumaksulla toteutetaan:
 Sovittujen, enintään viiden jätteeksi toimitettavan kappaletavaran noutaminen asiakkaan ilmoittaman osoitteen pihasta ja toimittaminen jatkokäsittelyyn. Jätteen käsittelymaksu peritään erikseen.
 1-5 jäteastian vaihdon jäteastiapalvelun yhteydessä tapauksissa, joissa veloituksettoman astiapalvelun ehdot eivät täyty (kts. kohta 2.1). Rahtipalvelumaksua peritään
näissä erikoistilanteissa jäteastian toimittamisesta (vienti, nouto, vaihto) asiakkaalle
Lakeuden Etapin toimialueella. Astian myyntihinnat peritään hinnaston mukaisesti
erikseen (osio II, taulukko 3.).

5. VASTAANOTTOMAKSUT JÄTEASEMILLA
Vastaanottomaksut jäteasemilla on esitetty hinnaston osiossa IV, taulukko 7 (Liite 1)
Kotitalouksilta ei veloiteta erillistä maksua lajitelluista kierrätettävistä ja hyödynnettävistä
jätteistä, joiden kustannukset katetaan ekomaksulla kohdan 1.2 mukaisesti.
Jäteasemilla vastaanotetaan enintään 2 m3 :n jäte-eriä. Vaarallisia jätteitä vastaanotetaan
enintään 100 litran tai 100 kilon eränä, kyllästettyä puuta enintään yhden kuution eränä sekä
asbestia enintään 20 litran tai 20 kilon eränä. Isommat erät otetaan vastaan jätehuoltokeskuksessa keskuksen hinnaston mukaisesti: hinnaston osio V, taulukko 9.
Jätemaksut sisältävät kaikki ko. jätteisiin liittyvät jätelainsäädännön edellyttämät jätteiden
käsittelyn kustannukset, kuten hallinnon, jätteiden käsittelyn, kaatopaikan maisemoinnin ja
jälkihoidon sekä jätehuollon kehittämisen ja varautumisen tuleviin investointeihin. Kaatopaikka- ja erityisjätteen jätemaksut sisältävät lisäksi jäteveron, joka taksan voimaantulon hetkellä on 70 €/ tonni.
Vastaanottomaksut jäteasemilla peritään jätteen tuojalta tai jätteen siirtokirjassa esitetyltä
tuottajalta tai laskutussopimuksella.
Mikäli jäteasemalle tuodaan jätettä siten, että jäteaseman hoitaja lajittelee kuorman jätteet
asiakkaan puolesta, määrätään maksu lajittelemattoman pienerän hinnalla.

6.VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYMAKSUT JÄTEHUOLTOKESKUKSESSA
Jätehuoltokeskuksessa otetaan vastaan jäte-eriä pääosin painoperusteisesti. Vaarallisen jätteen erät, jotka ovat yli 100 kg tai 100 litraa vastaanotetaan myös jätehuoltokeskuksessa.
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Maksut muodostuvat jätteiden käsittely- ja vastaanottokustannuksista. Jätehuoltokeskuksen
maksut on esitetty hinnaston osiossa V, taulukot 8. ja 9. (Liite 1)
Loppusijoitettavissa jätteissä käsittelymaksuun sisältyy jätevero, joka jätemaksutaksan voimaantulon hetkellä on 70 €/tn. Yli kahden kuution jäte-erät laskutetaan jätehuoltokeskuksessa painon mukaan.
Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusperusteisesti joko alentaa tai korottaa 25 %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm:
 jäte-erän määrä
 jätteen laatu
 jäte-erän soveltuvuus kunnan jäteyhtiön järjestelmään
 muut tapauskohtaiset tekijät.

6.1 Kuormantarkastus
Kuormantarkastuksiin liittyvät maksut on esitetty taulukossa 8.
Kuormasta, jossa on sinne kuulumatonta jätettä tai joka ei muulla tavalla vastaa siirtokirjassa
ilmoitettua jätettä, laskutetaan kuormantarkastusmaksu sekä jätelaji- tai kuormakohtainen
maksu alla olevan erittelyn mukaisesti.
Jätelajikohtaisten kuormantarkastusmaksujen määräytymisen perusteet:









Jos kuorma sisältää renkaita tai SER-jätteitä (sähkö- ja elektroniikkalaitteita), peritään
niistä kappalekohtaiset maksut.
Jos kuorma sisältää vaarallisia jätteitä, peritään jokaiselta alkavalta 20 kg:lta eräkohtainen maksu.
Jos kuorma sisältää riski- tai asbestijätettä, peritään kuormakohtainen tarkastusmaksu ja koko kuorma laskutetaan asbesti- tai riskijätteenä.
Jos hyötyjätekuorma sisältää jätelajiin kuulumatonta jätettä, peritään kuormakohtainen tarkastusmaksu sekä ylimääräinen jätelajikohtainen hinnaston mukainen maksu
€/tn.
Jos loppusijoitettava jäte sisältää merkittävän määrän hyötyjätteitä, peritään kuormakohtainen tarkastusmaksu sekä siirtomaksu.
Jos kuorma on tyhjennetty annettujen ohjeiden vastaisesti väärään paikkaan, peritään siirtomaksu.
Mikäli kuormaa joudutaan erikseen lajittelemaan, laskutetaan lajittelumaksu.
Jos vastaanotettava kuorma joudutaan laitosmaisesti esikäsittelemään, laskutetaan
koko kuorma lajiteltavana jätteenä.

7. KUNNAN TOISSIJAINEN VASTUU JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ
Kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluva jätehuoltopalvelu eli TSV-palvelun piiriin pääsemisen ehdot ovat määritelty voimassaolevassa jätelaissa. Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan
jätehuoltopalvelun hinnoittelussa noudatetaan voimassa olevaa taksaa.
Silloin, kun palvelutarve on jatkuvaa, yhtiö voi tehdä jätteen haltijan kanssa kirjallisen sopimuksen enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
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8. JÄTEMAKSULASKUTUS JA -MUISTUTUS
8.1 Jätemaksujen määrääminen ja maksun suorittaminen
Jätemaksut määrää ja panee maksuun Lakeuden jätelautakunta.
Laskutuksen hoitaa Lakeuden Etappi, jolle maksut myös maksetaan. Laskutusjaksot voivat olla
eri asiakasryhmille erilaiset. Lakeuden Etappi vastaa jätelaskun oikaisusta tapauksessa, jossa
on tapahtunut selvä virhe.
Kiinteistöittäistä jätehuoltoa koskevat maksut ja aluekeräysmaksut määrätään sille, joka on
ilmoitettu Lakeuden Etappi Oy:n asiakasrekisteriin kiinteistön haltijaksi. Ellei haltijaa ole ilmoitettu rekisteriin, jätemaksu määrätään kiinteistön omistajalle.
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen tilaaja on
maksuvelvollinen siihen asti, kunnes ilmoittaa palveluntarpeen päättymisestä Lakeuden
Etappi Oy:lle.
Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteen vastaanotto- ja käsittelymaksu
peritään jätteen kuljetusyritykseltä, kun yritys tuo kiinteistöltä kerätyn jätteen Lakeuden
Etappi Oy:n määrittämään vastaanottopaikkaan.
Jätemaksu on suoritettava eräpäivään mennessä. Maksamattomasta laskusta lähetetään yksi
maksukehotus, josta laskutetaan voimassa olevan lainsäädännön mukainen muistutuskulu.
Maksamattomasta laskusta lähetetään yksi maksukehotus, josta laskutetaan viiden euron
muistutuskulu. Viivästyskorko peritään korkolain 20.8.1982/633 4 § mukaisesti eräpäivän
jälkeisestä päivästä eteenpäin, siihen saakka kun suoritus on saapunut maksunsaajan laskussaan ilmoittamalle tilille.
Mikäli maksua ei saada kehotuksen eräpäivään mennessä, lasku siirretään perintään. Yksityishenkilöiden perintäkulut löytyvät Laki saatavien perinnästä 22.04.1999/513 10 a §
(18.1.2013/31). Muuta kuin kuluttajasaatavaa perittäessä, perintäkulut noudattavat kulloinkin kyseisestä asiasta voimassa olevaa lakia.
Jätelasku on jätelain 145 §:n mukaisesti suoraan ulosottokelpoinen.

8.2. Jätemaksumuistutus
Jätelaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset on toimitettava kirjallisesti Lakeuden jätelautakunnalle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Maksumuistutuksesta tehty päätös on
valituskelpoinen. Lasku katsotaan saaduksi seitsemän vuorokauden kuluttua sen lähettämisestä. Mikäli 14 vuorokautta laskun vastaanottamisesta on kulunut umpeen, voidaan maksumuistutus tehdä vielä jäteyhtiölle tai hallinto-oikeudelle.
Jätemaksu on maksettava laskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta.

9. MAHDOLLISET VERO- JA KORKOMUUTOKSET
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Tässä taksassa arvonlisävero on huomioitu 24 %:n mukaan. Mikäli arvonlisävero muuttuu,
huomioidaan muutos sen voimaantulopäivästä lukien.
Mikäli jäteyhtiöltä perittävä jätevero muuttuu tai tulee uusi lakisääteinen maksu, huomioidaan niiden vaikutus hinnastossa voimaantulopäivästä lukien.
Mikäli viivästyskoron määräytymisperusteita muutetaan, huomioidaan sen vaikutus voimaantulopäivästä lukien.

10. TAKSAN VOIMAANTULO
Tämä taksa astuu voimaan 1.1.2022. Samalla kumotaan jätelautakunnan aiemmin vahvistama
jätemaksutaksa. Jätemaksutaksa astuu voimaan mahdollista valituksista huolimatta.

11. OIKEUDELLISET PERUSTEET
Jätelain (646/2011) 32 § määrittelee kuntavastuulliset jätteiden tuottajat, joita tämä jätemaksutaksa koskee. Tämän lisäksi kunnalliseen jätehuoltoon on tietyn perustein mahdollisuus tuoda TSV-palvelun kautta jätettä. TSV-palvelun eli kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätehuollon ehdot määrittelee jätelain 33 §.
Lakeuden Etappi Oy hoitaa osakaskuntien lukuun jätelain 32 §:n tarkoittaman kunnan järjestämän jätehuollon, jätelain 35 ja 36 §:ien mukaisen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ja 93
§:n mukaisen jätehuoltoon liittyvän tiedottamisen ja neuvonnan. Näistä tehtävistä tulee jätelain 78 §:n mukaisesti periä jätemaksua, jolla katetaan laissa määriteltyjen tehtävien kustannukset. Jätehuollon perusmaksu perustuu jätelain 78- 79 §:iin. Jätehuoltoa ei kateta verovaroilla.
Jätteen haltija on velvoitettu maksamaan jätemaksu käyttämistään palveluista perustuen jätelain 80 ja 83 §:iin. Jätemaksut ja mahdolliset perinnät, maksusuunnitelmiin ja eräpäivän
siirtoihin liittyvät maksut jätehuoltoviranomainen hyväksyy maksuunpanopäätöksellä jätelain
81 §:ään ja lain saatavien perinnästä (513/1999) 10 a §:ään perustuen. Viivästyskorkoa voidaan periä korkolain (633/1982) 4 §:n mukaisesti.
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I.

Jätemaksutaksa 1.1.2022 alkaen
1

Ekomaksut
-

maksut koskevat koko toimialuetta

Taulukko 1. Ekomaksut
VAKITUISESSA ASUMISESSA
Asuinhuoneistojen
lukumäärä
1 - 9 asuntoa
10 tai enemmän asuntoa

Ekomaksu € / kk / asuinhuoneisto
alv 0 %
2,60
2,16

Ekomaksu € / kk / asuinhuoneisto
alv 24 %
3,22
2,68

Ekomaksu € / vuosi / rakennus
alv 0 %
10,40

Ekomaksu € / vuosi / rakennus
alv 24 %
12,90

VAPAA-AJAN ASUMISESSA
Vapaa-ajan asumiseen
käytettävä rakennus
Ekomaksu vuosimaksuna

Seuraavissa jätemaksutaulukoissa esitettyjen jätelajien lajitteluohjeet voi tarkistaa Lakeuden
Etappi Oy:n verkkosivuilta www.etappi.com kohdasta Maksut ja hinnastot. Suora linkki sivulle:
Jätehuollon maksut - Lakeuden Etappi
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II.

Jätemaksutaksa 1.1.2022 alkaen
2

Maksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
-

maksut koskevat toimialuetta Kurikan Jurvan aluetta lukuun ottamatta

Taulukko 2. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus
JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT
Astioiden ja säiliöiden tilavuudet ovat
enimmäismääriä.

Kuljetus
€/kpl
alv 0 %

Käsittely
€/kpl
alv 0 %

Yhteensä
€/kpl
alv 0 %

Yht.eensä
€/kpl
alv 24 %

POLTETTAVA JÄTE
140 l astia
240 l astia
360 l astia
660 l astia
150 l jätesäkkiteline
(TSV-asiakkaille, sis. lisämaksun)
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta
Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l
BIOJÄTE
140 l astia suojasäkkeineen
240 l astia suojasäkkeineen
360 l astia
660 l astia
Teollinen biojäte
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta
Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l

2,69
3,01
3,43
4,08
14,13

1,76
2,99
4,47
6,48
2,03

4,45
6,00
7,90
10,56
16,16

5,52
7,44
9,80
13,09
20,04

5,22
3,56

5,61
2,04

10,83
5,60

13,43
6,94

1,64
2,99
4,47
6,47
95,00
€/tn
6,61
1,68

5,14
7,40
8,50
11,73
95,00
€/tn
12,31
5,48

6,37
9,18
10,55
14,54
117,80
€/tn
15,26
6,80

37,36
37,36
37,36
37,36
37,36
37,36
37,36
37,36
37,36

7,90
12,84
19,75
23,72
39,47
13,18
21,39
32,58
0

45,26
50,20
57,11
61,08
76,83
50,54
58,75
69,94
37,36

56,12
62,25
70,82
75,74
95,27
62,67
72,85
86,73
46,33

37,36

0

37,36

46,33

3,50
4,41
4,03
5,26
astiakoon
mukaisesti
5,70
3,80

YLI 660 L PINTASÄILIÖT JA SYVÄKERÄYSSÄILIÖT
Poltettava jäte 0,8 m³ keräyssäiliö
Poltettava jäte 1,3 m³ keräyssäiliö
Poltettava jäte 2,0 m³ keräyssäiliö
Poltettava jäte 3 m³ keräyssäiliö
Poltettava jäte 5 m³ keräyssäiliö
Biojäte 0,8 m³ keräyssäiliö
Biojäte 1,3 m³ keräyssäiliö
Biojäte 2,0 m³ keräyssäiliö
Pakkausjätteet (lasi ja metalli, jos palvelu
ei kuulu ekomaksuun)
Pakkausjätteet (kartonki ja muovi)
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Astioiden ja säiliöiden tilavuudet ovat
enimmäismääriä.
KARTONKIPAKKAUSJÄTE
240 l astia
360 l astia
660 l astia
Pahvirullakko
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta
Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l

3
Kuljetus
€/kpl
alv 0 %
4,85
5,35
6,65
9,92
5,22
5,22

Käsittely
€/kpl
alv 0 %
0
0
0
0
0
0

Yhteensä
€/kpl
alv 0 %

Yhteensä
€/kpl
alv 24 %

4,85
5,35
6,65
9,92
5,22
5,22

6,01
6,64
8,24
12,30
6,47
6,47

LASI- JA METALLIPAKKAUSJÄTE
Maksut koskevat kunnan hallinto- ja palvelutoimintoja sekä vapaaehtoisesti keräyksen piirissä olevia
kiinteistöjä
140 l astia
3,83
0
3,83
4,75
240 l astia
4,85
0
4,85
6,01
360 l astia
5,35
0
5,35
6,64
660 l astia
6,65
0
6,65
8,24
3
Irtoroskat alkavalta 0,5 m :lta
6,61
0
6,61
8,20
Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l
5,22
0
5,22
6,47
MUU LASIJÄTE
140 l astia
240 l astia
360 l astia
660 l astia
0,3 m3 keräyssäiliö
0,8 m3 keräyssäiliö
1,3 m3 keräyssäiliö
2,0 m3 keräyssäiliö
3 m3 keräyssäiliö
MUOVIPAKKAUSJÄTE
240 l astia
660 l astia
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta
Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l
LISÄMAKSUT
Lisämaksun peruste
Jäteastian ja -säkin siirto, veloitus kultakin
10 m ylittävältä alkavalta 5 m:ltä

3,83
4,85
5,35
6,65
37,36
37,36
37,36
37,36
37,36

4,80
4,80
5,22
5,22

€/m
alv 0 %
1,56

2,18
3,70
5,54
10,08
7,00
18,67
30,33
46,67
70,00

0
0
0
0

6,01
8,55
10,89
16,73
44,36
56,03
67,69
84,03
107,36

7,46
10,60
13,51
20,74
55,01
69,48
83,94
104,20
133,13

4,80
4,80
5,22
5,22

5,95
5,95
6,47
6,47

€/m
alv 24 %
1,94 /m
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Pyörättömän astian lisämaksu
Jäteastiassa merkittäviä määriä muita
kuin jätelajiin kuuluvia jätteitä,
140 - 660 litran jäteastiat
Keräysvälineessä merkittäviä määriä
muita kuin jätelajiin kuuluvia jätteitä,
säiliöt ja pikakontit
Keräysvälineessä merkittäviä määriä
muita kuin jätelajiin kuuluvia jätteitä,
aiheuttaa tyhjennysreitin keskeytyksen ja
jäteauton ylimääräisen välityhjennyksen

Ylimääräisen noudon lisämaksu €/km,
mikäli ajoreittiin aiheutuu väh. 4 km
pidennys. Maksu 4 km ylittävältä osalta.

Lisätyö, tuntiveloitus

4
€/ tyhjennyskerta
alv 0 %
9,26
8,07

€/tyhjennyskerta
alv 24 %
11,48
10,00

50,00

62,00

103,00

127,72

€/km
alv 0 %
2,99

€/km
alv 24 %
3,71

€/h
alv 0 %
110,00

€/h
alv 24 %
136,40

Taulukko 3. Muut kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittyvät palvelut
JÄTEASTIOIDEN PESU

Jäteastian pesu 140 l - 660 l

€/tapahtuma
alv 0 %
15,85

€/tapahtuma
alv 24 %
19,65

PURISTINKONTTIEN JA JÄTELAVOJEN KULJETUSMAKSUT
Vyöhyke, etäisyys Ilmajoen
€/kuljetus
jätehuoltokeskuksesta
alv 0 %
0 - 10 km
71,75
11 - 20 km
92,25
21 - 40 km
184,50
41 - 60 km
276,75
61 - 80 km
389,50
81 -100 km
492,00

€/kuljetus
alv 24 %
88,97
114,39
228,78
343,17
482,98
610,08

JÄTEASTIOIDEN OSTOHINNAT
tapauksissa, joissa veloituksettoman
astiapalvelun ehdot eivät täyty

€/kpl
alv 24 %

€/kpl
alv 0 %
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140 l
240 l
360 l
660 l

5
38,71
41,13
84,68
147,59

48,00
51,00
105,00
183,00

€/kpl
alv 0 %
24,20

€/kpl
alv 24 %
30

RAPORTOINTIMAKSU

Erikseen tilattavat raportit

Taulukko 4. Alue- ja korttelikeräys
ALUEKERÄYSPISTEIDEN JA KORTTELIKERÄYKSEN MAKSUT
VAPAA-AJAN ASUNTOJEN ALUEKERÄYSMAKSU
Kausimaksu 1.5. – 30.9. väliseltä ajalta

Vuosimaksu
VAKITUISTEN ASUNTOJEN ALUEKERÄYSMAKSU (KIHNIÖ)
Vuosimaksu kiinteistölle, jossa ei kompostoida biojätteitä
Vuosimaksu kiinteistölle, jossa biojätteet kompostoidaan
ympärivuotisesti jätehuoltomääräysten mukaisessa
kompostorissa
KORTTELIKERÄYSMAKSU
Kuukausimaksu

€/kausi
alv 0 %
40,71
€/vuosi
alv 0 %
57,00

€/kausi
alv 24 %
50,48
€/vuosi
alv 24 %
70,68

€/vuosi
alv 0 %
182,90

€/vuosi
alv 24 %
226,80

€/kk
alv 24 %
18,90

129,97

161,16

13,43

€/kk
alv 0 %
13,95

€/kk
alv 24 %
17,30
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Taulukko 5. Asumisessa syntyvät lietteet
ASUMISESSA SYNTYVIEN LIETTEIDEN MAKSUT
LIETTEIDEN KÄSITTELYMAKSUT
Lietetyyppi

Saostussäiliö tai
pienpuhdistamo
Harmaiden vesien
saostussäiliö tai
pienpuhdistamo
Umpisäiliö

Lakeuden Etapin
tuotantokustannus
€/m3
alv 0 %
3,70

Käsittelykustannus
€/m³
alv 0 %
23,33

Käsittelykustannus
yhteensä
€/m³
alv 24 %
33,52

3,70

2,42

7,59

1,30

2,42

4,61

€/käynti
€/kerta

€
alv 0 %
60,47
9,00

€
alv 24 %
74,98
11,16

€/käynti
€/m3
€/h

120,94
5,51
66,13

149,97
6,83
82,00

€/käynti

60,47

74,98

LIETTEIDEN TYHJENNYS- JA MUUT MAKSUT

Lietteen kuljetusmaksu
Umpisäiliön tyhjennyksen
tilausmaksu
Pikatyhjennysmaksu
Ylimääräinen työ
Ylimääräisen työn
tuntiveloitus
Hukkakäyntimaksu

III.

Muut kuljetuspalvelut
-

maksut koskevat koko toimialuetta

Taulukko 6. Rahtipalvelu
PALVELUN MAKSUT
RAHTIPALVELU

€/tapahtuma
alv 0 %

€/tapahtuma
alv 24 %

Yhden jäteastian rahtipalvelumaksu (sisältää yhden
jäteastian viennin, noudon ja vaihdon)

25,00

31,00

Rahtipalvelumaksu enintään viiden ison esineen nouto
jäteasemalle, 2-5 jäteastian vienti, nouto tai vaihto

40,33

50,00
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Jäteasemien maksut
-

maksut koskevat koko toimialuetta

Taulukko 7. Vastaanottomaksut jäteasemilla
VASTAANOTTOMAKSUT EKOMAKSUN PIIRIIN KUULUVILTA
Jätelaji
jätteen määrä/kuorma
Poltettava, loppusijoitettava
ja lajiteltava jäte sekä
enintään 240 litraa biojätettä
Tietoturvapaperi

€/kuorma
alv 0 %
8,87

€/kuorma
alv 24 %
11

0,5 - 2 m³

16,94

21

enintään 5 kg/ erä
lisämaksu yli 5 kg erille, €/kg

8,06
1,61

10,00
2,00

enintään 0,5 m³

Lajittelematon pienerä,
maksu sisältää lajittelun
enintään 2 m³
125,00
155,00
jäteaseman hoitajan toimesta
Huonekalut: Muoviset sekä pehmustetut ja/tai metallisella mekanismilla varustetut huonekalut sisältyvät
kuormakoon mukaisesti veloitettavaan maksuun.
MAKSUTON VASTAANOTTO EKOMAKSUN PIIRIIN KUULUVILLE
Vastaanotto on maksuton erikseen lajitelluille kodin vaarallisille jätteille, joiden eräkoko on enintään 100
litraa tai 100 kg sekä asbestia sisältävälle jätteelle (pakattava) enintään 20 kg.
Vastaanotto on maksuton seuraaville, erikseen lajitelluille kierrätettäville ja hyödynnettäville jätteille:
keräyspaperi, pahvi- ja kartonkipakkausjäte, metallipakkausjäte ja muu metallijäte, lasipakkausjäte ja
muu lasijäte, muovipakkausjäte, puujäte, tiili- ja betonijätteet, risut, haravointijätteet, kodin sähkö- ja
elektroniikkalaitteet, auton renkaat vanteineen ja vanteitta sekä omenat sesonkiaikana (elo-lokakuu).
Puiset kalusteet ja huonekalut lajitellaan puujätteeseen.
JÄTELAJIKOHTAISET VASTAANOTTOMAKSUT MUILLE KUIN EKOMAKSUN PIIRIIN KUULUVILLE
€ /erä
€/erä
Jätelaji, enintään 2 m³
alv 0 %
alv 24 %
Betoni ja tiili
30,64
37,99
Lasijäte, muu
10,48
13,00
Puu
17,74
22,00
Lasipakkausjäte
Metallipakkausjäte tai muu metallijäte
Kartonkipakkausjäte
Muovipakkausjäte
Keräyspaperi
Tuottajavastuun piiriin kuulumaton SER
€ /kpl
€/kpl
alv 0 %
alv 24 %
Pieni SER (esim. maksupäätteet, kassakoneet)
12,10
15,00
Keskikokoinen SER (esim. piirtoheittimet, juomakaapit)
52,42
65,00
Suuri SER (esim. sairaalasängyt, kauppojen kylmätiskit)
80,65
100,00
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Jätehuoltokeskuksen maksut
-

maksut koskevat koko toimialueella kuntavastuulle kuuluvia suurasiakkaiden jäte-eriä sekä
kotitalouksien yli 2 m³ suurempia jäte-eriä

Taulukko 8. Hyödynnettävät ja loppusijoitettavat jätteet, vastaanotto- ja
tarkastusmaksut
HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET

€/tonni
alv 0 %

€/tonni
alv 24 %

115,10
53,81

142,73
66,73

ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT
Poltettava jäte
Risut
BIOKAASULAITOKSESSA HYÖDYNNETTÄVÄT
Biojäte
Rasvakaivoliete
KIERRÄTETTÄVÄT TAI MATERIAALINA HYÖDYNNETTÄVÄT
Betoni (alle 1m)
Betoni (yli 1m)
Betoni ja tiili
Tiili- ja betonimurske (alle 150 mm)
Kattohuopa
Lasijäte, muu kuin lasipakkaukset
Lasipakkausjäte
Metallipakkausjäte tai muu metallijäte
Pahvi- ja kartonkipakkausjäte
Romuajoneuvot
Muut erät
Paistinrasva
€/kg
Tietoturvapaperi
enintään 5 kg/ erä
lisämaksu yli 5 kg erille, €/kg

118,70
25,00

147,19
31,00

17,00
33,00
20,00
10,00
145,00
70,71
alv 0 %
0,38
8,06
1,61

21,08
40,92
24,80
12,40
179,80
87,68
alv 24 %
0,47
10,00
2,00

LAJITELTAVA JÄTE
LOPPUSIJOITETTAVAT JÄTTEET
Lajiteltava jäte
Kaatopaikkajäte (mm. loppusijoitettava rakennusjäte)
Erityisjäte
Loppusijoitettava vaarallinen jäte, esim. asbesti
Muu vaarallinen jäte
Peitemaa (jäteverollinen)
Maa-aines kaatopaikkakelpoinen (jäteveroton)
Rejekti, sulkemisrakenteeseen hyväksytty (jäteveroton)

€/tonni
alv 0 %
232,35
166,36
181,33
176,33
176,33
80,77
18,00
35,00

€/tonni
alv 24 %
288,11
206,29
224,85
218,64
218,64
100,15
22,32
43,40

§ 16, JLK 3.11.2021 18:00 / Pykälän liite: LIITE 2.B Jätemaksutaksa muutosversio Hinnasto
Sivu
1.1.2
58
Lakeuden jätelautakunta
Liite 1. Hinnasto

Jätemaksutaksa 1.1.2022 alkaen
9

Rejekti tai teollisuusjäte, rakenteeseen soveltuva,
(jäteverollinen)

105,00

130,20

Erämaksulla

€/erä
alv 0 %
62,30

€/erä
alv 24 %
77,25

Erityisjätteen pienerä, enintään 1 m³
VASTAANOTTOMAKSU
Vastaanottomaksu
KUORMANTARKASTUSMAKSUT
Kuormantarkastus
Lajittelumaksu
Siirtomaksu, kun kuorma on jouduttu siirtämään
Epäpuhtaudet hyötyjätteissä
Loppusijoitettavassa jätteessä merkittävä määrä
hyötyjätteitä
Kuormassa riski- tai asbestijätettä
Kappalehinnoittelu
Renkaat
Pieni SER (mikroaaltouuni tai vastaava kokoluokka)
Suuri SER (jääkaappi tai vastaava kokoluokka)
Eräkohtainen hinnoittelu
Vaarallinen jäte, enintään 20 kg/erä

€/punnitus
alv 0 %
12,23

€/punnitus
alv 24 %
15,16

€/kuorma
alv 0 %
73,50
103,00
103,00
41,20
41,20

€/kuorma
alv 24 %
91,14
127,72
127,72
51,09
51,09

103,00
€/kpl
alv 0 %
10,30
10,30
51,50
€/erä
alv 0 %
41,20

127,72
€/kpl
alv 24 %
12,77
12,77
63,86
€/erä
alv 24 %
51,09

Taulukko 9. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet, vaaralliset jätteet, erityisjätteet
-

maksut koskevat koko toimialuetta

Alla olevat maksut koskevat enintään 100 kg:n tai enintään 100 l:n pieneriä. Isommat erät
vastaanotetaan sopimushinnalla. Maksut eivät koske kotitalouksien vaarallisen jätteen pieneriä
(enintään 100 l/100 kg).
€/kg
€/kg
SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEET
alv 0 %
alv 24 %
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Loisteputket
Tuottajavastuuseen kuulumattomat kylmälaitteet
1,09
1,35
Muu tuottajavastuuseen kuulumaton SE-romu (esim. isot
0,97
1,20
kopiokoneet)
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PARISTOT JA AKUT
Paristot ja pienet laiteakut
Akut
VAARALLISET JÄTTEET
NESTEMÄISET ÖLJYJÄTTEET
Hydrauliöljy
Polttoöljy
Kevyen polttoöljyn vesiseokset
Raskaan polttoöljy vesiseokset
PCB-öljy
Leikkuunesteet, emulsiot (vesi > 95 %)
Leikkuunesteet, emulsiot (vesi < 95 %)
KIINTEÄT ÖLJYJÄTTEET
Kiinteä öljyinen jäte (öljynsuodattimet, trasselit)
MAALIJÄTTEET
Maalit (ei rikkiä/halogeenia)
Liimat, painovärit ja puunsuoja-aineet
jäähdytin-, jarru- kytkinnesteet
LIUOTTIMET
Liuottimet (ei rikkiä/halogeenia)
Pesuliuottimet
Pesuainejäte
TORJUNTA-AINEET
Torjunta-aineet
HAPPO- JA EMÄSJÄTTEET
Hapot
Emäkset
SAMMUTTIMET
Sammutinjauhe
Vaahto- ja jauhesammuttimet
Kappalehinnoittelu
Vaahto- ja jauhesammuttimet
TERVEYDENHUOLLON ERITYISJÄTTEET
Pistävät ja viiltävät jätteet
Biologinen jäte
PILAANTUNEET MAAT
Öljyllä pilaantuneet maat

10

€/kg
alv 0 %

€/kg
alv 24 %

0,80
0,38
0,68
4,09
0,59
1,18

0,99
0,47
0,84
5,08
0,73
1,47

0,68

0,84

1,35
1,35
1,35

1,67
1,67
1,67

0,80
1,10
0,55

0,99
1,36
0,68

3,00

3,72

3,17
3,00

3,93
3,72

1,35
5,02
€/kpl
alv 0 %
16,75
€/kg
alv 0 %
2,00
1,48

1,67
6,23
€/kpl
alv 24 %
20,77
€/kg
alv 24 %
2,48
1,84

€/tn
Eräkohtainen
hinnoittelu
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Dno: AHT/134/02.05.00.00/2019
§ 263

LAUSUNTO JÄTEMAKSUTAKSAN LUONNOKSESTA 1.1.2022
Lakeuden jätelautakunta on käsitellyt kokouksessaan 25.8.2021 § 11 luonnosta
jätemaksutaksaksi 1.1.2022 alkaen. Luonnos ja sen liitteet on lähetetty
jäsenkuntien kunnan/kaupunginhallituksille tiedoksi sekä asetettu nähtäville
10.9. – 11.10.2021 väliseksi ajaksi. Luonnos ja tiedot
vaikuttamismahdollisuuden varaamisesta ovat nähtävillä Lakeuden
jätelautakunnan, Alavuden, Ilmajoen, Kihniön, Kuortaneen, Kurikan, Lapuan,
Seinäjoen ja Ähtärin virallisilla ilmoitustauluilla ja internetsivuilla.
Luonnoksen merkittävin muutos voimassa olevaan jätemaksutaksaan on
jäteasemien vastaanottohinnoittelussa. Luonnoksessa esitetään, että
maksullista jätettä sisältävän jätekuorman vastaanottomaksu määräytyisi
kuorman tilavuuteen perustuen kahden eräkoon maksuilla. Tällä hetkellä
vastaanottomaksut ovat jätelajikohtaisia. Eräkokoon perustuva hinnoittelu
selkeyttää ja yhdenmukaistaa jäteasemien vastaanottomaksuja.
Jäteasemien maksullisten jätteiden (poltettava jäte, loppusijoitettava jäte,
lajiteltava jäte ja biojäte) vastaanottohinnoittelun uudet eräkoot sekä esitetyt
maksut ovat:
- Biojäte enintään 240 litraa: 11 € (edellinen hinta 8 €)
- Maksullinen jäte, eräkoko enintään 0,5 m3: 11 €
(kaatopaikkajätteen eli loppusijoitettavan jätteen osalta hinta pysyy
ennallaan, poltettavan jätteen edellinen hinta 8 €)
- Maksullinen jäte, eräkoko enintään 2 m3: 21 €
- (kaatopaikkajätteen eli loppusijoitettavan jätteen edellinen hinta 26 €,
poltettavan jätteen edellinen hinta 20 €)
- Lajittelematon pienerä, enintään 2 m3: 155 € (hinta pysyy ennallaan)
Muut jätemaksutaksaan esitettävät muutokset ovat:
- Asumisessa syntyvän lietteen pikatyhjennyksestä perittävä maksu on
ilmaistu hinnastossa kokonaishintana, aiemman lisämaksun sijaan.
- Hinnastoon lisätään 2,0 m3 syväkeräyssäiliöiden käsittelymaksut, joiden
laskentaperusteet ovat samat kuin muillakin astiatilavuuksilla.
Esitettyjen erämaksujen suuruus on määritelty jäteasemille vastaanotettujen
jätelajien kokonaismäärien perusteella siten, että eri jätelajien
käsittelykustannukset ja yleisten kustannusten, kuten kuljetusten
kustannusnousu saadaan katettua.
Näiden lisäksi jätemaksutaksan tekstiä on muokattu edelleen helpommin
luettavaksi ja ymmärrettäväksi. Tekstin uudistuksessa on varauduttu myös
Kurikan Jurvan alueen siirtymiseen toimialueelle, johon liittyviä
jätteenkuljetuksia kuvataan omissa alaluvuissaan.
Luonnos jätemaksutaksasta 1.1.2022 alkaen voimaan tulevaksi esitetty
jätemaksutaksa on nähtävillä Ähtärin kaupungin ilmoitustaululla ja
internetsivuilla. Lakeuden jätelautakunnan toimialueen kuntalaisilla on
mahdollisuus esittää mielipiteensä luonnoksesta viimeistään 11.10. klo 15
mennessä. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti
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jätelautakunnalle viimeistään 11.10.2021 klo 15 mennessä osoitteeseen
jatelautakunta@ilmajoki.fi tai Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801
ILMAJOKI.
Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri
Päätösesitys (kja):
Ähtärin kaupungilla ei ole luonnokseen huomautettavaa. Luonnoksessa
esitetyt uudistukset yksinkertaistavat ja selkeyttävät jätemaksutaksan
ymmärrettävyyttä sekä hinnoittelua. Muutokset hinnoitteluun ovat vähäisiä ja
perusteltuja.
Päätös:
Hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Ähtäri 07.10.2021
Sari Ojalammi, toimistosihteeri

§ 16, JLK 3.11.2021 18:00 / Pykälän liite: LIITE 3 Lausunnot
KUORTANEEN KUNTA

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Ympäristölautakunta
Kunnanhallitus

§ 52
§ 202

21.09.2021
04.10.2021

LAUSUNTO KOSKIEN JÄTEMAKSUTAKSAN MUUTTAMISTA

YPL 21.09.2021 § 52
Ympäristöpäällikkö
Lakeuden jätelautakunta pyytää Kuortaneen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa jätemaksutaksan luonnoksesta.
Lausunto pyydetään 11.10.2021 mennessä. Pyyntö on lähetetty myös kuntien
kirjaamoihin ja tiedoksi hallituksille.
Jätelautakunta ehdottaa jäteasemahinnoittelun selkeyttämiseksi ja
yhdenmukaistamiseksi siirtymistä maksullisten jätteiden lajikohtaisista
vastaanottomaksuista kahden eräkoon mukaiseen vastaanottomaksuun.
Maksullisia jätteitä ovat poltettava jäte, loppusijoitettava jäte, lajiteltava jäte ja
biojäte. Eräkoot sekä esitetyt maksut ovat:
eräkoko enintään 0,5 m3 / biojäte enintään 240 l: 11 €
eräkoko enintään 2 m3: 21 €
Uudessa hinnoittelutavassa jätemaksu määräytyisi maksuIlisten jätteiden
kokonaistilavuuden mukaan. Tällä hetkellä maksut määräytyvät jätelajikohtaisten
erämaksujen mukaisesti. Jäteasemille tuodaan usein useampaa maksullista
jätelajia kerrallaan, joten uudistus yksinkertaistaisi ja selkeyttäisi hinnoittelua.
Jätemäärien arviointi on hankalaa, joten uudistus helpottaisi asiakkaita arvioimaan
jätteiden vastaanoton kustannuksia ja varmistaisi yhdenmukaisen hinnoittelun eri
jäteasemilla. Esitettyjen erämaksujen suuruus on määritelty jäteasemille
vastaanotettujen jätelajien kokonaismäärien perusteella siten, että eri jätelajien
käsittelykustannukset ja yleisten kustannusten, kuten kuljetusten kustannusnousu
saadaan katettua.
Taksaan ehdotetaan lisättäväksi keräysvälinevaIikoimaan tuIleelle kahden kuution
nostoperusteiselle syväkeräysastialle jätelajikohtaiset käsittelymaksut. Maksujen
laskentaperusteet ovat samat kuin muillakin astiatilavuuksilla. Kuljetusmaksu on
sama kuin muillakin nostoperusteisilla keräysvälineillä. Jätehuoltokeskuksessa
vastaanotettavan esikäsiteltävän jätteen nimike muuttuu lajiteltavaksi jätteeksi,
joka on jätelajille kuvaavampi termi. Jätehuoltokeskuksessa tehtävien
kuormantarkastusten maksujen perusteita on tarkennettu taksatekstiin, maksut
säilyvät ennallaan. Asumisessa syntyvän lietteen pikatyhjennyksestä perittävä
maksu on ilmaistu hinnastossa kokonaishintana, aiemman lisämaksun sijaan.
Uuden jätemaksutaksan on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.
Liitteet: luonnos jätemaksutaksaksi tekstiosa, luonnos jätemaksutaksaksi liite 1
hinnasto
Ympäristöpäällikön ehdotus:
Ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan, että jätemaksutaksaan esitetyt
muutokset ovat perusteltuja. Ne selkeyttävät hinnoittelua ja niissä on huomioitu
kohonneet kuljetus -ym. kustannukset.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

KHALL 04.10.2021 § 202

-------------

Liitteet

luonnos jätemaksutaksaksi tekstiosa,
luonnos hinnastoksi
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Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää yhtyä ympäristölautakunnan lausuntoon ja antaa sen
Kuortaneen kunnan lausuntona jätemaksutaksan luonnoksesta Lakeuden
jätelautakunnalle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen
oikeaksi todistaa:
Kuortaneella 11.10.2021
Sirpa Kuha
________________
osastosihteeri

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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95 §
Lausunto jätemaksutaksan muuttamisesta
Ymp 95 §
22.9.2021

Lakeuden jätelautakunta on pyytänyt jäsenkuntiensa ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa jätemaksutaksan luonnoksesta. Jätelain
mukaan jätelautakunta määrää jätemaksutaksasta. Lausuntoa pyydetään 11.10.2021 klo 15 mennessä.
Uuden jätemaksutaksan tekstiosuutta on muokattu luettavampaan
muotoon ja luonnoksessa varaudutaan Jurvan alueen liittämiseen Lakeuden Etappi Oy:n toiminta-alueelle. Jurvan alueella taksaa sovellettaisiin ekomaksujen, jäteasemien vastaanottomaksujen, jätehuoltokeskuksen vastaanotto- ja käsittelymaksujen, rahtipalvelumaksujen sekä
vapaa-ajan asuntojen aluekeräyspisteen kausimaksujen osalta. Jurvan
alueella käytössä oleva kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus
on otettu huomioon taksan kohdassa 2.2 ja asumisessa syntyvät lietteet kohdassa 3.2. Näistä määräytyvät maksut olisivat yksityisoikeudellisia.
Lakeuden jätelautakunta on valtuuttanut päätöksessään (JLK § 11)
viranhaltijat tarvittaessa poistamaan jätemaksutaksasta Jurvan aluetta
koskevat kohdat tai muuttamaan alueen osalta taksan voimaantuloajankohtaa, mikäli toimialueelle siirtymisen tavoiteajankohta
1.1.2022 ei toteudu.
Hinnastoon esitetään joitain selkeyttäviä ja yhdenmukaistavia muutoksia. Muutokset on esitelty sanallisesti Lakeuden jätelautakunnan
pöytäkirjaotteessa.
Lakeuden jätelautakunnan pöytäkirjaote sekä luonnokset jätemaksutaksasta ja hinnastosta ovat esityslistan liitteenä.
Lisätietoja: vs. ympäristösihteeri Jonna Franttila, 050 407 9834, jonna.franttila@kurikka.fi.
Vs. ympäristösihteerin ehdotus:
Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan, että se katsoo ehdotettujen
jätemaksutaksan muutosten olevan tarpeellisia ja perusteltuja Jurvan
alueen Lakeuden Etappi Oy:n toiminta-alueeseen liittämisen vuoksi.
On myös perusteltua valtuuttaa Lakeuden jätelautakunnan viranhalti-
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jat poistamaan taksasta Jurvan aluetta koskevat kohdat, mikäli liittäminen ei tapahdu suunnitellussa aikataulussa.
Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa jätemaksutaksan muutoksiin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Virallisen otteen lähetämme pyydettäessä.
Otteen oikeaksi todistaa
Kurikassa 24.9.2021
Hannu Pihlaja
hallinnon suunnittelija
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Kohta 8.1 muutosehdotus viidennen kappaleen toiseksi virkkeeksi.

Maksamattomasta laskusta lähetetään yksi maksukehotus, josta laskutetaan kulloinkin voimassaoleva
lainmukainen muistutuskulu.

llmajoella 29.09.2021
Liisa Österman

Sivu 70

§ 16, JLK 3.11.2021 18:00 / Pykälän liite: LIITE 3 Lausunnot
Lapuan kaupunki
Ympäristölautakunta

Ote pöytäkirjasta 5/2021
26.10.2021

Sivu 71
1 ( 4)

§ 104
Lakeuden jätelautakunta / lausuntopyyntö jätemaksutaksan muuttamisesta
LAPDno-2021-81
Valmistelija / lisätiedot:
Mirva Korpi
mirva.korpi@lapua.fi
Ympäristöinsinööri
Lakeuden jätelautakunta on pyytänyt jäsenkuntiensa
ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa jätemaksutaksan luonnoksesta. Lausunto
on pyydetty antamaan 11.10.2021 mennessä, mutta lausunnon antamiseen on
myönnetty lisäaikaa.
Taksaluonnos muutosversioineen on nähtävillä osoitteessa https://ilmajoki.fi
/jatelautakunta/taksat/.
Jätemaksutaksaa sovelletaan jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen
osakaskunnissa. Kunnat ovat Alavus, Ilmajoki, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua,
Seinäjoki ja Ähtäri. Lakeuden Etappi järjestää kunnan vastuulla olevan jätehuollon
jätelainsäädännön ja alueen jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toimialueella on
kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja tasataksa, lukuun ottamatta Kurikan Jurvan
aluetta. Tasataksa tarkoittaa sitä, että jätehuollosta maksetaan saman verran
asuinkunnasta tai kiinteistön sijainnista riippumatta.
Koko toimialueella on voimassa jätelain 78 §:n mukainen jätehuollon perusmaksu eli
ekomaksu. Jäteasemat ja jätehuoltokeskus palvelevat koko toimialuetta ja niiden
vastaanotto- ja palvelumaksut ovat voimassa kaikissa toimialueen kunnissa. Myös
isojen esineiden noutopalvelu ns. rahtipalvelu palvelee koko toimialuetta. Taksan
maksuja noudatetaan myös kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvissa jätteissä. Taksan
mukaisesti perittävät maksut sisältävät kaikki jätelainsäädännön edellyttämät
jätehuollon toteutuksen kustannukset. Sellaisia ovat jätteiden vastaanotto ja käsittely,
asiakasviestintä ja neuvonta, kaatopaikan jälkihoito ja maisemointi sekä kunnan
järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteen keräily ja kuljetus. Lisäksi maksuilla
katetaan jätehuollon kehittäminen ja varautuminen tuleviin investointeihin sekä
kunnan jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jätemaksutaksa jakautuu kahteen osaan:
tekstimuotoiseen perusteluosaan ja hinnastoon.

Ehdotus
Esittelijä: Mirva Korpi
Korttelikeräyspiste on pientalojen yhteinen jätteiden keräyspiste. Kiinteistöillä ei
tällöin ole omaa poltettavan jätteen jäteastiaa vaan jätteet tuodaan
korttelikeräyspisteelle. Keräyspisteen käytöstä maksetaan kuukausimaksua.
Korttelikeräyspisteellä kerätään vähintään seuraavat jätelajit: poltettava jäte, lasi-,
metalli- ja kartonkipakkausjäte sekä keräyspaperi. Korttelikeräyspisteen käyttöalueella
olevan on toimitettava jätteet niille varattuihin korttelikeräyspisteen astioihin.
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Jätemaksutaksan tulisi kannustaa korttelialuepisteiden perustamiseen.
Korttelialuepisteen hinnoittelun tulisi olla sellainen, että kiinteistönomistaja ei joudu
maksamaan jätehuollosta enempää kuin sellainen kiinteistönomistaja, jonka
kiinteistöllä on ainoastaan poltettavan jätteen keräys ja toimittaa lasi-, metalli- ja
kartonkipakkausjätteen sekä keräyspaperin ekopisteeseen.
Jätehuoltokeskuksen maksujen tulisi myös kannustaa jätteiden toimittamiseen
jätehuoltokeskukseen. Mikäli jätteiden toimittaminen jätehuoltokeskukseen on kovin
kallista, jätteiden päätyminen ympäristöön lisääntyy.
Muilta osin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa jätetaksaluonnoksesta.
Päätös
Hyväksyi esityksen.
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Lapuan kaupungin verkkosivuilla 1.11.2021
Otteen oikeaksi todistaa
Lapua
29.10.2021

Tuula Vuori
Hallintosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty sähköpostilla 29.10.2021
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Muutoksenhakukielto
§104
Muutoksenhakukielto
Edellä olevissa pykälissä tehdyt päätökset koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (KuntaL 136
§).
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Kokousaika

26.10.2021 16:00 - 16:57

Kokouspaikka

Teams ja valtuustosali

Osallistujat
Päätöksentekijät

Heikki Niemi
Markus Haapala
Anne-Maria Hirvonen
Kari Homi
Risto Iskala
Jani Kantokoski
Minna Lounatvuori
Kirsi Martikkala
Minna Peltola
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Hanna-Leena Saarela
Mika Soivio
Minna Vettenranta

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, Teams-yhteys
jäsen, Teams-yhteys
jäsen, Teams-yhteys
jäsen
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja, poistui klo
16:50
jäsen
jäsen, Teams-yhteys
jäsen, Teams-yhteys

Muut osallistujat

Juha Takamaa
Arto Kruuti
Hanna Latva-Kiskola
Tarja Lehtinen

esittelijä, kaupunkiympäristöjohtaja
johtava rakennustarkastaja
ympäristönsuojelujohtaja
talouspäällikkö

Pöytäkirjanpitäjä

Juha Ahonen

hallintopäällikkö, Teams-yhteys

Seppo Perkiö

Poissa
Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Iskala ja Jani Kantokoski.

Allekirjoitukset
Heikki Niemi
Käsitellyt asiat

Juha Ahonen

§ 95 - § 99

Pöytäkirjan tarkastus Seinäjoella 29.10.2021
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä, todistaa

Risto Iskala

Jani Kantokoski

Seinäjoella 3.11.2021
Toimistosihteeri

Inkeri Haapaharju

Asiakirja on laadittu ja allekirjoitettu sähköisesti
Rinta-Lusa Vappu, toimistosihteeri
1.11.2021 15:13
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Lausunto jätemaksutaksaluonnoksesta Lakeuden jätelautakunnalle

Lupa-asiainlautakunta 26.10.2021 § 96
Valmisteluteksti

Jätemaksutaksa on edellisen kerran tullut voimaan 1.1.2020. Jätemaksutaksaa
muutetaan pääosin siksi, että Kurikan Jurvan alue on siirtymässä Lakeuden
Etapin toimialueeseen. Jurvassa on tällä hetkellä kiinteistönhaltijan järjestämä
jätteenkuljetus, joten nykyisellään taksa ei suoraan sovellu sinne. Lisäksi
muutostarvetta toi uuden Seinäjoen jäteaseman korvaavan RE-pisteen
avaaminen. Jäteasemahinnoittelun muutostarve on ollut tiedossa, mutta se on
korostunut RE-pisteen mobiilisovellusta kehitettäessä. Nykyisessä taksassa
hinnoittelu on perustunut sille, että jokaisen maksullisen jätelajin tilavuus on
pitänyt arvioida erikseen. Käytännössä jäteasemilla on siis jo nyt arvioitu
kokonaistilavuutta ja käytetty sen jätelajin hintaa, mitä on ollut eniten.
Jätemaksutaksan hinnoittelun uusi peruste on Seinäjoen kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen mukaan järkevä, koska taksamuutos korjaa
nyt hinnoittelun käytännön mukaiseksi. Tämä on perusteltavissa myös
mahdollisimman tasapuolisella jätemaksutaksan hinnoittelulla asiakkaille, kun
tulkinnanvaraisuus poistuu. Lisäksi on toki todettava, että jätemaksutaksa on
uusiutumassa pian uudelleen, sillä jätelain muutokset tuovat varmasti vielä
lisää muutospainetta myös taksaan.
Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on nostanut asian esille
aikaisemminkin, mutta jätteeksi päätyvien huonekalujen tai kodin kalusteiden
huomiointi niin jätehuoltomääräyksissä kuin tässä jätemaksutaksassakin olisi
ympäristön roskaantumisen kannalta tarpeellista. Huonekalut ja erilaiset kodin
kalusteet ovat käytännössä niitä, joita edelleen ympäristöön hylätään ja
aiheutetaan roskaantumista ja joidenkin syrjäisten kiinteistöjen jopa jatkuvaa
puhdistamistarvetta. Tämä on mielestämme myös kohtuutonta eikä lainkaan
tasapuolista. Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen toivoo,
että huonekalut sisältyisivät ekomaksuun tai niiden tuonti olisi muutoin
erityisen helppoa tai edullista. Jätemaksutaksasta ei ole mahdollista tarkistaa,
mihin kategoriaan huonekalut tällä hetkellä kuuluvat. Se olisi syytä selkeyttää
tässä vaiheessa. Kyseessä on ilmeisimmin lajiteltava jäte, joten se määritelmä
olisi saatava taksaan. Lisäksi huonekalut ovat varsin kirjava joukko erilaista
materiaalia, joten niiden mahdollinen esikäsittelyn tarvekin voisi olla jossakin
mainittuna tai muutoin tarkemmin ohjeistettuna.
Jätemaksutaksaluonnoksesta on pyydetty lausuntoa 11.10.2021 mennessä,
mutta jäteasiamieheltä on pyydetty lausunnon antamiseen lisäaikaa
27.10.2021 asti.
Muilta osin taksaan ei ole tässä vaiheessa lausuttavaa.
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ympäristönsuojelujohtaja Hanna Latva-Kiskola

Kaupunkiympäristöjohtajan ehdotus
Lupa-asiainlautakuntaa antaa edellä olevasta valmistelutekstistä ilmenevän
lausunnon Lakeuden jätelautakunnan jätemaksutaksaluonnoksesta.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

ympäristönsuojelujohtaja Hanna Latva-Kiskola, 044 425 5716,
hanna.latva-kiskola(at)seinajoki.fi

§ 16, JLK 3.11.2021 18:00 / Pykälän liite: LIITE 3 Lausunnot
Seinäjoen kaupunki
Lupa-asiainlautakunta

Pöytäkirjanote
26.10.2021

Pöytäkirja nähtävänä Rakennusvalvonnan toimisto 3.11.2021
Tiedoksianto
Asianosaiset: Lakeuden Jätelautakunta
Annettu tiedoksi sähköisesti
Päivämäärä: 3.11.2021
Vastaanottajat:paivi.mikkola@ilmajoki.fi
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Dno: AHT/134/02.05.00.00/2019
§ 96

LAUSUNTO JÄTEMAKSUTAKSAN LUONNOKSESTA 1.1.2022
Lakeuden jätelautakunta on käsitellyt kokouksessaan 25.8.2021 § 11 luonnosta
jätemaksutaksaksi 1.1.2022 alkaen. Luonnos ja sen liitteet on lähetetty
jäsenkuntien kunnan/kaupunginhallituksille tiedoksi sekä asetettu nähtäville
10.9. – 11.10.2021 väliseksi ajaksi. Luonnos ja tiedot
vaikuttamismahdollisuuden varaamisesta ovat nähtävillä Lakeuden
jätelautakunnan, Alavuden, Ilmajoen, Kihniön, Kuortaneen, Kurikan, Lapuan,
Seinäjoen ja Ähtärin virallisilla ilmoitustauluilla ja internetsivuilla.
Luonnoksen merkittävin muutos voimassa olevaan jätemaksutaksaan on
jäteasemien vastaanottohinnoittelussa. Luonnoksessa esitetään, että
maksullista jätettä sisältävän jätekuorman vastaanottomaksu määräytyisi
kuorman tilavuuteen perustuen kahden eräkoon maksuilla. Tällä hetkellä
vastaanottomaksut ovat jätelajikohtaisia. Eräkokoon perustuva hinnoittelu
selkeyttää ja yhdenmukaistaa jäteasemien vastaanottomaksuja.
Jäteasemien maksullisten jätteiden (poltettava jäte, loppusijoitettava jäte,
lajiteltava jäte ja biojäte) vastaanottohinnoittelun uudet eräkoot sekä esitetyt
maksut ovat:
 Biojäte enintään 240 litraa: 11 € (edellinen hinta 8 €)
 Maksullinen jäte, eräkoko enintään 0,5 m3: 11 € (kaatopaikkajätteen
eli loppusijoitettavan jätteen osalta hinta pysyy ennallaan, poltettavan
jätteen edellinen hinta 8 €)
 Maksullinen jäte, eräkoko enintään 2 m3: 21 € (kaatopaikkajätteen eli
loppusijoitettavan jätteen edellinen hinta 26 €, poltettavan jätteen
edellinen hinta 20 €)
 Lajittelematon pienerä, enintään 2 m3: 155 € (hinta pysyy ennallaan)
Muut jätemaksutaksaan esitettävät muutokset ovat:
 Asumisessa syntyvän lietteen pikatyhjennyksestä perittävä maksu on
ilmaistu hinnastossa kokonaishintana, aiemman lisämaksun sijaan.
 Hinnastoon lisätään 2,0 m3 syväkeräyssäiliöiden käsittelymaksut,
joiden laskentaperusteet ovat samat kuin muillakin astiatilavuuksilla.
Esitettyjen erämaksujen suuruus on määritelty jäteasemille vastaanotettujen
jätelajien kokonaismäärien perusteella siten, että eri jätelajien
käsittelykustannukset ja yleisten kustannusten, kuten kuljetusten
kustannusnousu saadaan katettua.
Näiden lisäksi jätemaksutaksan tekstiä on muokattu edelleen helpommin
luettavaksi ja ymmärrettäväksi. Tekstin uudistuksessa on varauduttu myös
Kurikan Jurvan alueen siirtymiseen toimialueelle, johon liittyviä
jätteenkuljetuksia kuvataan omissa alaluvuissaan.
Luonnos jätemaksutaksasta 1.1.2022 alkaen voimaan tulevaksi esitetty
jätemaksutaksa on nähtävillä Ähtärin kaupungin ilmoitustaululla ja
internetsivuilla. Lakeuden jätelautakunnan toimialueen kuntalaisilla on
mahdollisuus esittää mielipiteensä luonnoksesta viimeistään 11.10. klo 15
mennessä. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti
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jätelautakunnalle viimeistään 11.10.2021 klo 15 mennessä osoitteeseen
jatelautakunta@ilmajoki.fi tai Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801
ILMAJOKI.
Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri
Päätösesitys (toimialajohtaja):
Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalla teknisellä
lautakunnalla ei ole luonnokseen huomautettavaa. Luonnoksessa esitetyt
uudistukset yksinkertaistavat ja selkeyttävät jätemaksutaksan
ymmärrettävyyttä sekä hinnoittelua. Muutokset hinnoitteluun ovat vähäisiä ja
perusteltuja.
Päätös:
Hyväksyttiin.
--Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Leena
Mäenpää saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon
jälkeen klo 17.10.
________

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Ähtäri 18.10.2021
Sari Ojalammi, toimistosihteeri
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ILMAJOEN KUNTA

JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN JA PALVELUTASOMÄÄRITYKSEN VALMISTELU
Jätelainsäädännön muutokset edellyttävät Lakeuden Etappi Oy:n
ja jätelautakunnan toimialueella tulevan jätehuoltojärjestelmän
vaihtoehtojen selvittämistä ja yhteistä linjausta alueellisista suuntaviivoista kiertotalouden edistämiseksi ja jätteiden kierrätysasteen nostamiseksi.
Jätteiden erilliskeräysvelvoitteista määrätään jatkossa jäteasetustasolla ja velvoitteiden sovittaminen alueen nykyisiin palvelutasolinjauksiin vaatii yhteistä keskustelua. Lakeuden jätelautakunnan hyväksymä toimialueen palvelutasomääritys tulee päivittää
keväällä 2022, jolloin aloitetaan myös toimialueen jätehuoltomääräysten uudistaminen. Lakeuden jätelautakunnan ja Etapin yhteisissä keskusteluissa on todettu tarve kuntien yhteisen tahtotilan
muodostamiseen jätehuollon kehittämistyön tueksi. Palvelutasomääritystä ohjaamaan toivotaan toimialueen kuntien yhteistä näkemystä palvelutason suuntaviivoista.
Lakeuden Etappi Oy:n osakaskunnat ovat kirjanneet vuonna 2008
yhteistyö- ja osakassopimukseen jäteyhtiön toiminta-ajatuksen,
jossa linjataan muun muassa yhteistoiminnan tähtäävän palvelutason nostamiseen ja jätehuoltorasituksen tasapuoliseen kohdentamiseen yhtenäistaksaa noudattaen. Ensisijaisena pyrkimyksenä
jätehuollon kehittämisessä todetaan olevan jätemäärien vähentäminen, hyötykäytön edistäminen ja jätteen riskitön loppusijoitus.
Toimintaympäristö muuttui jätelainsäädännön uudistuksen myötä
voimakkaasti, joten edellä mainittuja linjauksia ja tavoitteita olisi
hyvä tarkentaa ja päivittää jätelainsäädäntöön kirjattujen sitovien
tavoitteiden ja vaadittavien toimenpiteiden pohjalta.
Kuntaliitto on todennut kunnan hyväksymän jätepoliittisen ohjelman ja strategisten päämäärien määrittelyn olevan tärkeitä työkaluja kuntavastuullisen jätehuollon kehittämisessä. Silloin, kun kunnat hoitavat jätehuollon palvelu- ja viranomaistehtäviä yhdessä,
tarvitaan kuntien yhteistä jätehuoltopoliittista näkemystä, jossa
määritellään muun muassa yhteinen visio, päämäärät ja tavoitetila. (KL Opas jätehuollon omistajaohjaukseen 2016)
Jätepoliittisten ohjelmien valmistelun koordinointi on yleensä toteutettu jätelautakuntien toimesta. Lakeuden Etappi Oy on toivonut jätelautakunnan käynnistävän jätepoliittisen ohjelman valmistelutyön ja ohjelmaluonnoksen laatimisen osakaskunnille arvioitavaksi ja päätettäväksi. Ohjelmatyön valmistelua varten perustettaisiin työryhmä, johon kuuluu kuntien ympäristönsuojeluviranhaltijoita ja edustajat Lakeuden Etapista jätelautakunnan viranhaltijoiden lisäksi.
Ohjelmatyölle olisi hyvä perustaa ohjausryhmä, johon kuuluisivat
osakaskuntien edustajat, toimialueen ympäristönsuojeluviran-
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omaisen edustaja sekä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n ja
Suomen Omakotiliiton Pohjanmaan Piiri ry:n edustajat.
Jätelautakunnan viranhaltijat toimisivat ohjelmatyön koordinoijina
ja valmistelu- ja ohjausryhmän työn kirjaajina sekä ohjelmaluonnoksen ja lopullisen jätepoliittisen ohjelman valmistelijoina.
Toimialueen palvelutasomäärittely uudistettaisiin jätepoliittisen ohjelman pohjalta keväällä 2022.
Vs. jäteasiamiehen ehdotus:
Lakeuden jätelautakunta päättää käynnistää toimialueen palvelutasomääritystä ja jätehuoltojärjestelmän kehittämistä tukemaan jätepoliittisen ohjelman valmistelun yhteistyössä toimialueen kuntien
ympäristönsuojeluviranomaisten ja Lakeuden Etappi Oy:n edustajien kanssa.
Jätelautakunta pyytää toimialueen kuntia nimeämään edustajansa
jätepoliittisen ohjelman ohjausryhmään, jonka toiminta aloitetaan
kokouksessa 10.12.2021. Edustaja pyydetään nimeämään marraskuun 2021 loppuun mennessä.
Ohjausryhmään kutsutaan myös toimialueen ympäristönsuojeluviranomaisen edustaja sekä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n ja
Suomen Omakotiliiton Pohjanmaan Piiri ry:n edustajat. Jätelautakunta valtuuttaa viranhaltijat kokoamaan ohjausryhmän ja koordinoimaan ohjelman valmistelutyötä.
Jätelautakunta käsittelee ohjausryhmän käsittelemän luonnoksen
jätepoliittiseksi ohjelmaksi ja lähettää sen lausunnolle kuntiin. Jätelautakunta lähettää lausuntojen perusteella viimeistellyn jätepoliittisen ohjelman toimialueen kuntiin hyväksyttäväksi keväällä
2022.
Jätelautakunta päättää käynnistää toimialueen palvelutasomäärityksen ja jätehuoltomääräysten uudistamisen jätepoliittisen ohjelman valmistuttua keväällä 2022 ja pyytää niistä lausunnot päätöksentekoaan varten. Jätehuoltomääräysten voimaantulon tavoiteaikataulu on 1.10.2022.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: vs. jäteasiamies Päivi Mikkola puh. 044 4191 879 tai
paivi.mikkola@ilmajoki.fi
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TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2022
Talousarvioesitys on laadittu Ilmajoen kunnanhallituksen hyväksymän laadintaohjeen mukaisesti.
Jätelautakunnan talousarvioehdotuksen 2022 loppusumma on
220 090 euroa. Loppusumma on 5050 euroa yleisen kustannustason huomioivaa raamiehdotusta suurempi.
Jätelautakunnan talousarvioesityksessä on varauduttu uusina
kustannuksina jätelaissa jätehuoltoviranomaiselle säädetyn kompostointirekisterin käyttöönottoon vuoden 2022 loppuun mennessä. Kompostointirekisteri liitetään osaksi jätelautakunnan jätteenkuljetusrekisteriä. Kompostointi-ilmoitusten vastaanottoon luodaan
lisäksi sähköinen vastaanottojärjestelmä, joka liitetään osaksi jäteyhtiön OmaEtappi.com -palvelua. Talousarvioesityksessä varaudutaan myös toimialueen jätepolittiisen ohjelman esittelymateriaalien sekä uudistettavien palvelutasomäärittelyn, jätehuoltomääräysten ja jätemaksutaksan taitto- ja painatuskustannuksiin.
Henkilöstökulut ovat jätelautakunnan talousarvion suurin menoerä, 76 % kuluista. Jätelautakunnalla on töissä kolme henkilöä:
jäteasiamies, jätehuoltotarkastaja ja toimistosihteeri 100 %:n työpanoksella.
Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut
Talousarvioesitykseen sisältyy esitys tulosalueen toiminnallisiksi
tavoitteiksi ja tunnusluvuiksi. Toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia,
muutokseen tähtääviä tavoitteita. Jätelautakunnalle on määritelty
yksi toiminnallinen tavoite. Tunnuslukujen tulee olla toiminnan
seurannan kannalta keskeisiä ja mitattavia. Jätelautakunnalla on
kolme tunnuslukua.
Jätelautakunnan toiminnallinen tavoite on jätemaksutaksan
uudistaminen vuoden 2022 aikana kierrätykseen kannustavaksi.
Tavoite siirtyi jätelautakunnan päätöksellä vuodelta 2021 jätelainsäädännön voimaantulon viivästymisen vuoksi.
Tunnusluvut ovat samat kuin aiempina vuosina, koske ne kuvaavat hyvin jätelautakunnan perustoimintaa. Myös mittarit ovat ennallaan. Mittareiden tavoitearvojen saavuttaminen on ajoittain
haastavaa muun muassa toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja vaativista selvitystarpeista johtuen.
Jätelautakunnalle saapuvien hakemusten käsittelytehokkuuden
tavoitearvona on maksimissaan neljän viikon käsittelyaika. Hakemuksia saapuu vuosittain noin 1500 - 2000 kpl. Suurin osa hakemuksista vaatii virallista päätöksentekoa. Tavoitearvoon on pääosin ylletty viime vuosina. Neljän viikon käsittelyaikaa on noudatettu ohjeena myös muissa jätelautakunnalle saapuneissa asiakaspyynnöissä, jotka vaativat vähintään kirjallisen vastauksen.
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Reagointi jäteyhtiön sähköisiin pyyntöihin viikon kuluessa on toinen tavoitearvo. Tietosuojan vuoksi asiakkaita koskevat pyynnöt
ja vastaukset jäteyhtiön ja jätehuoltoviranomaisen kesken tapahtuvat rekisteriohjelman kautta. Pyynnöt vaativat usein nopeaa toimintaa. Nopea reagointi on tarpeen myös asioissa, joissa on lähetettävä selvityspyyntö tai kuultava kiinteistön omistajaa jätehuoltomääräysten vastaisesta toiminnasta, jotta selvitysaika ei veny
tarpeettomasti.
Kompostoritarkastusten vuosittainen määrä pyritään pitämään
300 tarkastuksessa. Optimaalinen tarkastusaika on keväästä alkusyksyyn. Jätelain muutos toi jätelautakunnalle velvoitteen ylläpitää rekisteriä toimialueen kaikista kompostoreista. Vuodesta 2023
alkaen myös sellainen biojätteen omatoiminen kompostointi, jonka
perusteella ei haeta jäteastian tyhjennysväliin muutosta, tulee ilmoitusvelvollisuuden ja kompostoritarkastusten piiriin.
Jätelautakunnan kulut katetaan jätemaksuilla
Jätelain mukaisesti kunnan on perittävä lakisääteisestä jätehuollon järjestämisestä jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kulut. Jätelautakunnan kulut ovat tällaisia lakiin perustuvia kustannuksia. Jätelautakunnan kustannukset sisällytetään kokonaisuudessaan toimialueen jätemaksutaksan mukaiseen ekomaksuun eli jätehuollon perusmaksuun. Vuonna 2020 jätelautakunnan toimintakulut olivat 8,2 % toimialueen ekomaksukertymästä. Jätelautakunnan kustannukset laskutetaan kokonaisuudessaan vastuukunnan toimesta kahdesti vuodessa jäteyhtiöltä, joka hoitaa jätemaksujen laskutuksen jätemaksutaksan mukaisesti.
Oheismateriaali
Oheismateriaali

Ehdotus jätelautakunnan talousarvioksi
2022
Talousarvion tekstisivu

Sovelletut oikeusohjeet:
- kuntalaki (410/2015): 110 §
- jätelaki (646/2011): 23 §, 78 §, 79 §, 83 §,143 §
Vs. jäteasiamiehen päätösehdotus:
Lakeuden jätelautakunta hyväksyy talousarvioesityksen oheismateriaalin mukaisesti. Esitys jätelautakunnan talousarvioksi 2022
siirretään edelleen Ilmajoen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: vs. jäteasiamies Päivi Mikkola puh. 044 4191 879 tai
paivi.mikkola@ilmajoki.fi
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KOMPOSTORITARKASTUSTEN TULOKSET 2021

Poltettavan jätteen jäteastiaan sijoitettu biojäte heikentää poltettavan jätteen laatua jätevoimalassa. Jätelain jätehierarkian mukaisesti on myös parempi käsitellä jäte syntypaikalla. Biojätteen
kompostointi on näin ollen tärkeä osa jätehuoltoa ja kotitalouksia
tulee kannustaa kompostointiin.
Lakeuden jätelautakunta myöntää poltettavan jätteen jäteastialle
jätehuoltomääräysten mukaisesti hakemuksesta pidennettyjä tyhjennysvälejä. Valtaosassa päätöksistä myönteinen päätös perustuu vakituisessa asumisessa lämpöeristetyn kompostorin käyttöön. Vapaa-ajan asunnoilla kompostorin tulee olla asianmukainen eli kannellinen ja haittaeläimiltä suojattu. Kompostorin ollessa
käytössä, jäteastiaan ei sijoiteta biohajoavaa jätettä ja jäteastian
tyhjennysväli voidaan pidentää. Asemakaavoitetulla alueella tyhjennysväli voidaan pidentää neljään viikkoon ja hajaasutusalueella kahdeksaan viikkoon. Asiakkaan vuosittainen jätemaksu pienenee tyhjennysvälin harventuessa ja poltettavan jätteen laatu paranee.
Lisäksi Kihniön kunnassa on pienellä määrällä vakituisesti asutuista kiinteistöistä lupa käyttää ympäri vuoden avoinna olevia
aluekeräyspisteitä oman poltettavan jätteen jäteastian sijaan. Jos
kiinteistöllä on käytössä lämpöeristetty kompostori biojätteille, jätelautakunnalta voi hakea huojennusta aluekeräyspistemaksuun.
Kompostoritarkastuksia on suoritettu vuodesta 2015 Lakeuden jätelautakunnan alueella. Tarkastukset tehdään kiinteistöille, joille
on myönnetty jäteastian pidennetty tyhjennysväli perustuen biojätteiden kompostointiin.
Jätehuoltoviranomaisen tarkastusoikeus perustuu jätelakiin. Tarkastuksien kautta varmistetaan toimialueen asukkaiden tasavertainen kohtelu koskien poikkeamapäätöksiä. Kaikki vastaavat kohteet tullaan tarkastamaan.
Jätelautakunnan alueen kompostoritarkastukset on tänä vuonna
tehty 4.5.- 9.9. välisenä aikana. Vuosittainen tavoite on ollut neljän
kuukauden aikana tehdä vähintään 300 tarkastusta.
Kompostoritarkastukset on tehnyt jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää muiden tehtäviensä ohella. Jokaisen jäsenkunnan alueella
on tehty tarkastuksia.
Tarkastuksia on tehty vuonna 2021 307 eri kiinteistöllä. Kohteista
94,8 % läpäisi tarkastuksen. Vuonna 2020 vastaava luku oli 92,3
%.
VUOSI 2021
1.5. - 30.9.2021
Alavus Ilmajoki Kihniö Kuortane Kurikka Lapua
Seinäjoki Ähtäri
Yhteensä
Tehdyt käynnit
27
40
15
9
74
33
96
13
307
Hylätty
3
1
0
0
5
4
2
1
16
Kompostointi määräysten mukaista
24
39
15
9
69
29
94
12
291
%
88,9
97,5
100,0
100,0
93,2
87,9
97,9
92,3
94,8
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Yleisimmät syyt tarkastuskohteen hylkäämiselle ovat: kompostori
ei ollut vakituisessa asumisessa lämpöeristetty, kompostoria ei ollut lainkaan tai kompostori löytyi, mutta se ei ollut käytössä. Näiden kiinteistöjen asukkaita kuullaan kirjallisesti ennen jäteastian
tyhjennysväliä koskevan uuden viranhaltijapäätöksen tekemistä.
Kuulemismenettelyn kautta jäteastian pidennetty tyhjennysväli perutaan tapauksissa, joissa jätehuoltomääräysten mukaiset ehdot
kompostorille eivät täyty.
Tämän lisäksi asukkaille lähetetyissä tarkastuspöytäkirjoissa on
parannusehdotuksia kohteille, joissa esim. kompostorin ilmanvaihtoa tai kompostorin eristystä tulisi parantaa. Itse tehtyjen kompostoreiden kanssa on yleistä, että kansi jää eristämättä. Nämä kohteet on kuitenkin hyväksytty parannuskehotuksen kanssa.
Aikataulutetuista käyntikohteista 17 perui tai siirsi käynnin, yhdessäkään käyntiä ei kielletty perusteetta. Suurin osa siirretyistä oli
sellaisia, joissa tarkastusaika ei sopinut ja asukas halusi olla paikalla tarkastuksessa tai asukas ilmoitti lopettaneensa kompostoinnin, jolloin on lähetetty kuulemiskirje ja tyhjennysväli on otettu
uudelleen käsittelyyn.
Vuosittain uusia jäteastian tyhjennysvälin pidennyspäätöksiä tehdään noin 200 kpl. Tarkastamattomia kohteita jäi toimialueelle vielä noin 700 kpl. Jätelautakunnalla on tällä hetkellä tieto ainoastaan
niistä kompostoreista, joiden perusteella haetaan pidennettyä tyhjennysväliä poltettavan jätteen jäteastialle. Jätelain uudistus biojätteen erilliskeräysvelvoitteineen tulee lisäämään kompostoinnin
rekisteröinnin velvoitteita sekä sitä kautta tarkastettavien kompostoreiden määrää.
Sovelletut oikeusohjeet:
Jätelaki (646/2011, 15.7.2021/714): 8 §, 23 §, 91 § ja 123 §
Hallintolaki (343/2003): 39 § ja 41 §
Yleiset jätehuoltomääräykset 1.1.2020: 3 §, 23 §, 30-32 §, 53 § ja
liite 1
Jätelautakunta 14.2.2007 § 6
Jätelautakunta 15.06.2016 § 11
Jätehuoltotarkastajan päätösehdotus:
Lakeuden jätelautakunta merkitsee tulokset tarkastuksista tiedoksi.
Päätös:
Merkitään tiedoksi.

Lisätietoja: jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää puh. 044 4191
677 tai tanja.saranpaa@ilmajoki.fi
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JÄTTEEKULJETUKSEEN LIITTYMÄTTÖMIEN SIIRTO YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISELLE

Jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden tuottajien on liityttävä
kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen yhdyskuntajätteen osalta. Kihniön kunnassa vakituisesti asuttujen
kotitalouksien on mahdollista liittyä aluekeräyspisteen asiakkaaksi
kiinteistöittäisen kuljetuksen sijasta alueilla, joille jäteauto ei pääse. Liittymisvelvollisuus on kiinteistökohtainen, eikä siitä voida
myöntää vapautusta. Mikäli rakennus on asuinkelvoton, tulee tästä esittää asiantuntijan lausunto tai kiinteistön haltijan kirjallinen
selvitys kuvaliittein jätehuoltoviranomaiselle. Ennen tätä velvollisuutta liittyä jätehuoltoon ei voida poistaa. Tyhjillään olevilla
asuinkiinteistöillä tulee olla voimassa oleva jätelautakunnan päätös jätehuollon keskeyttämisestä. Vapaa-ajan asumistarkoitukseen osoitetulle rakennukselle keskeytystä ei voida myöntää.
Jätehuoltomääräysten mukaisesti liittyminen jätteenkuljetukseen
tai aluekeräyspisteen asiakkaaksi tehdään jäteyhtiö Lakeuden
Etappi Oy:n kautta. Jäteyhtiö vastaa yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä. Jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön
haltijan on järjestettävä kiinteistölle jätteiden keräyspaikka sekä
hankittava siihen tarvittavat jäteastiat. Jäteastian voi tilata veloituksetta jäteyhtiöltä. Kiinteistön haltijan on sijoitettava kunnallisen
yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte jäteastiaan. Jätehuoltomääräysten mukaisesti jäteastia voi olla myös yhteinen vierekkäisten kiinteistöjen ja lähinaapureiden kanssa.
Lakeuden Etappi Oy lähettää jätehuoltoon liittymättömän kiinteistön haltijalle kirjeen, jossa tiedotetaan velvollisuudesta liittyä. Mikäli jäteyhtiön kirjeeseen ei reagoida, siirtyy asia jätehuoltoviranomaiselle, joka lähettää kehotuskirjeen jätteenkuljetukseen liittymiseksi. Jos kiinteistön haltija ei noudata jätehuoltoviranomaisen
kehotusta määräaikaan mennessä, asia laitetaan vireille kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisessa, jossa päätetään mahdollisen
hallintopakkomenettelyn käynnistämisestä.
Jätteenkuljetuksen rekisterin ylläpidon yhteydessä on tullut ilmi jätehuoltoon liittymättömiä kiinteistöjä. Lakeuden Etappi sekä Lakeuden jätelautakunta on lähestynyt kiinteistöjen haltijoita kirjeitse
kehottaen liittymään jätehuoltoon tai mikäli asunto on tyhjillään,
hakemaan jätehuollon keskeytystä.
Lakeuden jätelautakunta on kehottanut 4.2. – 31.8.2021 välisenä
aikana kirjeellä 37 kpl vakituiseen asumiseen käytettävää asuinkiinteistöä liittymään kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen poltettavan jätteen osalta tai hakemaan jätehuollon keskeytystä jätelautakunnalta, mikäli kiinteistö on tyhjillään.
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Jätelautakunnan kehotukseen ei ole reagoitu yhteensä 19 kiinteistön osalta.
Jätelain nojalla jätehuoltoviranomaisella ei ole oikeutta antaa jätelain mukaisia määräyksiä jätteenkuljetukseen liittymiseksi. Jätelain
mukaisina yleisinä valvontaviranomaisina toimivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joilla on jätelain mukainen määräysvalta. Valvontamääräyksen antamista koskevan asian vireillepano kiinteistöittäiseen
jätteenkuljetukseen liittymiseksi on syytä laittaa vireille kiinteistön
sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa.
Sovelletut oikeusohjeet:
Jätelaki (646/2011): 24 §, 32 §, 36 §, 40 §, 41 §, 72 §, 126 § ja
134 §
Yleiset jätehuoltomääräykset 1.10.2020 alkaen: 4 §, 6 §, 7 §, 15 §,
33 §
Jätehuoltotarkastajan päätösehdotus:
Liitteessä 4 (salassa pidettävä JulkL (621/1999) 24 §) listatut kiinteistöt eivät ole kehotuksista huolimatta liittyneet kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen poltettavan jätteen
osalta, hakeneet jätelautakunnalta jätehuollon keskeytystä tai ilmoittaneet asunnon asuinkelvottomuudesta. Jätelain 134 §:n nojalla laitetaan valvontamääräysten antamista koskeva asia vireille
kiinteistön sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jotta
kyseiset kiinteistöt liitettäisiin jätteenkuljetukseen.
Liite jaetaan kokouksessa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää puh. 044 4191
677 tai tanja.saranpaa@ilmajoki.fi
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Vs. jäteasiamiehen päätösehdotus:
Lautakunta merkitsee tiedoksi vs. jäteasiamiehen ja jätehuoltotarkastajan tekemät päätökset 16.8.2021-22.10.2021. § 151-182
(Mikkola), § 797-1091 (Saranpää).
Merkitään tiedoksi maksuunpanoluettelot 18.8. § 47, 25.8. § 48,
1.9. § 49, 2.9. § 50, 8.9. § 51, 15.9. § 52, 22.9. § 53, 29.9. § 54,
4.10. § 55, 6.10. § 56, 6.10. § 57, 13.10. § 58, 20.10. § 59.
Oheismateriaalina päätösluettelo.
Päätös:
Merkitään tiedoksi.

Lisätietoja: vs. jäteasiamies Päivi Mikkola, 044 4191 879,
paivi.mikkola@ilmajoki.fi tai jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää,
044 4191 677, tanja.saranpaa@ilmajoki.fi
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TIEDOKSI SAATETTAVAT
Vs. jäteasiamiehen päätösehdotus:
Jätelautakunta merkitsee tiedoksi seuraavaa:
Lausunto jäteasetusluonnoksesta
Vs. jäteasiamies jätti Lausuntopalveluun 27.8.2021 jätelautakunnan lausunnon ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä. Lausunnossa kiinnitettiin huomiota jätelautakunnan kokouksessa 25.8.2021 esitetyn lausunnon sisältösuunnitelman mukaisiin asioihin. Lausunto on oheismateriaalina.
Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 - kierrätyksestä kiertotalouteen
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi. Suunnitelmassa linjataan, miten jätteen
syntyä on ehkäistävä ja jätehuoltoa kehitettävä vuoteen 2027
mennessä, jotta voimme siirtyä kierrätyksestä kiertotalouteen.
Lausuntoja voi antaa 19.11.21 asti.
Valtakunnallinen jätesuunnitelma on EU:n jätedirektiivin
(2008/98/EY) edellyttämä strateginen suunnitelma jätehuollon ja
jätteiden synnyn ehkäisyn valtakunnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä. Suunnitelmassa on päivitetty valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 vastaamaan tämän hetken tilanteeseen ja jätedirektiivin vaatimuksiin.
Jätesuunnitelman vuoteen 2030 ulottuvaan visioon sisältyy muun
muassa, että materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät
luonnonvaroja ja hillitsevät ilmastonmuutosta, ja että jätteen määrä on saatu laskuun. Jätteen synnyn ehkäisylle ja kierrätykselle
asetetaan 15 tarkempaa tavoitetta. Esimerkiksi yhdyskuntajätteestä olisi kierrätettävä 57 prosenttia. Ruokahävikki halutaan puolittaa
vuoteen 2030 mennessä ja biojätteen kierrätys nostaa 65 prosenttiin. Sähkö- ja elektroniikkaromussa olevat arvokkaat raaka-aineet
halutaan tehokkaammin takaisin kiertoon – ja toisaalta niiden sisältämät vaaralliset aineet pois kierrosta. Rakennus- ja purkumateriaalista halutaan hyödyntää materiaalina vähintään 70 prosenttia.
Suunnitelmassa listataan noin 100 toimenpidettä, joilla tavoitteisiin
päästään. Valtionhallintoa koskevat toimet ovat sitovia suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Toimia ehdotetaan myös tuotanto- kulutus- ja jätehuoltoketjun kaikille tasoille ja toimijoille.
Valtakunnallisen jätesuunnitelman visio, tavoitteet ja toimenpideehdotukset taustoittavat hyvin myös Lakeuden jätelautakunnan
toimialueen jätepoliittisen ohjelman laadintaa. Lausuntoa suunnitelmasta ei jätelautakunnan viranhaltijoiden näkemyksen mukaan
ole tarpeen antaa.
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Henkilöstön koulutus
Lakeuden jätelautakunnan toimiston henkilöstö osallistuu jätelautakuntien neuvottelupäiville 10.-11.11.2021. Tänä vuonna neuvottelupäivillä kantava teema on avaimia uuden jätelain onnistuneeseen toimeenpanoon. Päivien aikana syvennytään uuteen jätelakiin ja siihen, miten se vaikuttaa mm. jätehuoltomääräyksiin ja jätetaksaan.
Lakeuden Etappi Oy:n tiedoksi saatettavat asiat:
Poltettavan jätteen kuljetusurakat
Jätehuolto Laine Oy voitti poltettavan jätteen kuljetusurakat: Ilmajoki, Lapua, kanta-Kurikka ja Ähtäri + Töysä. Urakat alkavat
1.4.2022, kesto 2 vuotta + 2 vuoden optio. Ilmajoen ja Lapuan
urakkaa suoritetaan biokaasukalustolla, Ähtäri + Töysä ajetaan
HVO-dieselillä ja Kanta-Kurikka tavallisella dieselillä.
Lietteen kuljetusurakat
Puhtaanapito ja Kuljetus Pahkakangas Oy aloittaa uutena lieteurakoitsijana Peräseinäjoella, Latva-Hoppala Oy Alavudella
(+Töysä) ja Korkonen Oy Kuortaneella. Uudet sopimukset alkavat
1.4.2022. Myös Ilmajoen (1.3.2022) ja Ähtärin (1.5.2022) lieteurakat on kilpailutettu ja niissä ei tapahdu urakoitsijavaihdosta, eli
Korkonen Oy jatkaa Ilmajoella ja Kuljetus-Savolainen Oy Ähtärissä.
Viestinnän tiedotettavat asiat
Syksyn jäteaviisi julkaistaan netissä 28.10. Teemana on REpisteen käyttöönotto, asiakaskokemukset ja opastevideo RE-apin
käyttöön. Muita aiheita ovat jätelain muutos, biojätekampanjan
jatkot, vaaralliset jätteet, joista erityisesti akut ja litiumparistot.
Aviisia markkinoidaan Sanoman digilehdessä (kuntakohdistus
toimialueen kuntiin), Ilkka-Pohjalaisessa, somessa, sekä käytetään vaikuttajamarkkinointia. Aviisissa esitellään myös Mobiili
Kierrätyskyläpeli alakouluille ja uusi kummikoulu.
Oheismateriaali

Jätelautakunnan lausunto ehdotuksesta
valtioneuvoston asetukseksi jätteistä

Päätös:
Merkitään tiedoksi.

Lisätietoja: vs. jäteasiamies Päivi Mikkola, 044 4191 879,
paivi.mikkola@ilmajoki.fi
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SEURAAVA KOKOUS
Vs. jäteasiamiehen päätösehdotus:
Seuraava lautakunnan kokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä 03.11.2021 Pykälä 16-23

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
17-23
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Ilmajoen kunta
Lakeuden jätelautakunta
PL 20, Ilkantie 17
60801 ILMAJOKI
puh. 044 4191 330
e-mail: kirjaamo@ilmajoki.fi
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana, Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen
suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi myös sähköisesti. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena
(3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräpäivän virka-ajan päättymiseen klo 15.45 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon oikaisua haetaan sekä vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Liitetään pöytäkirjaan
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Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-tuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 VAASA
puh, vaihde: 029 56 42611,
telefax: 029 56 42760,

kirjaamo: 029 56 42780
e-mail: vaasa.hao@oikeus.fi

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään määräpäivän virka-ajan päättymiseen
klo 16.15 mennessä.
Tuomioistuinlain (1455/2015) mukaan Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua eri peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 pv *)Katso ohjeet

16
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30 pv *)Katso ohjeet

Muu valitusviranomainen,
Osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

*) Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oleta lukuun .
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana päivänä ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi
myös sähköisesti. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjoje
n toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-päivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim-mäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa
myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
1)

Valitusasiakirjat on toimitettava : nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät
Pykälät

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1)

Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan

