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Jätemaksutaksa kunnan toissijaisesta 
jätehuoltopalvelusta 
 

YLEISTÄ 
 

Kunnan toissijaisen vastuun jätemaksutaksaa sovelletaan jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n 
toimialueen osakaskunnissa. Kunnat ovat Alavus, Ilmajoki, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, 
Seinäjoki ja Ähtäri.  

Kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluva jätehuoltopalvelu eli TSV-palvelun piiriin pääsemisen 
ehdot ovat määritelty voimassa olevassa jätelaissa. Tätä jätemaksutaksaa sovelletaan jätelain 33 
§:n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvalle jätteelle. 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.  

Lakeuden Etappi järjestää kunnan vastuulla olevan jätehuollon jätelainsäädännön ja alueen 
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Alueella voimassa olevat toissijaisen vastuun jätemaksut on 
lueteltu maksuliitteessä.  

Jäteastioiden, nostoperusteisten säiliöiden, siirtolavojen ja puristinkonttien tyhjennysten osalta 
noudatetaan kuntien ensisijaiselle vastuulle kuuluvaa jätemaksutaksan mukaisesti 1.7.2023 alkaen 
lukua 2 ja maksuliitteen taulukkoa 2 pois lukien astiapalvelun kohdat. Lietteiden tyhjennyksien 
noudatetaan kuntien ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätemaksutaksan lukua 3 ja maksuliitteen 
taulukkoa 5. 

 

1. JÄTEMAKSUT 
Jätemaksut on määritetty kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvalle jätteelle.  

 

1.1. Biojätteiden tyhjennysmaksut kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa 
 

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on tasataksa kunnasta tai välimatkasta riippumatta. 
Jätemaksu määrätään kiinteistön jäteastian koon ja tyhjennyskertojen mukaan. Jäteastian 
tyhjennysmaksu koostuu jätteen kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta. Tyhjennysmaksuun 
lisätään arvonlisävero.  

Mikäli kiinteistöllä on useita jäteastioita samaa jätelajia, tyhjennysmaksu peritään kaikista 
jäteastioista, joissa on jätettä. 
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Kuljetusmaksu sisältää kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen urakoitsijakorvaukset ja 
kuljetusten järjestämiseen liittyvät 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. Taulukko jäteastiatyypin 
keskimääräisestä täyttöasteesta alla. Teollinen biojätteen käsittelymaksun perusteena on jätteen 
paino.  

Biojätteen käsittelymaksu sisältää jätteen hyödyntämisen biokaasulaitoksessa sekä jäteyhtiön 
hallinnon, ympäristövelvoitteiden ja jätehuoltokeskuksen ylläpidon aiheuttamat kulut.  

Biojätteen keskimääräiset täyttöasteet toimialueella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biojätteiden tyhjennystapahtumien poikkeustilanteissa noudatetaan kuntien ensisijaiselle 
vastuulle kuuluvan jätemaksutaksan lukua 2.1.2 ja muutosten huomioimista laskutuksessa lukua 
2.1.4. 

1.2. Jätemaksut jäteasemilla 
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 toissijaisen vastuun taksan mukaisesti. Jätemaksut sisältävät kaikki ko. 
jätteisiin liittyvät jätelainsäädännön edellyttämät jätteiden käsittelyn kustannukset, kuten 
hallinnon, jätteiden käsittelyn, loppusijoitusalueen maisemoinnin ja jälkihoidon sekä jätehuollon 
kehittämisen ja varautumisen tuleviin investointeihin. 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. 

BIOJÄTE 

Jäteastian 
koko 

Täyttöaste 

140l 0,6 

240l 0,6 

360l 0,5 

660l 0,5 

0,8 m3 0,6 

1,3 m3 0,6 
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1.3. 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. 

Loppusijoitettavissa jätteissä käsittelymaksuun sisältyy jätevero, joka jätemaksutaksan 
voimaantulon hetkellä on 80 €/tn. Yli kahden kuution jäte-erät laskutetaan jätehuoltokeskuksessa 
painon mukaan.  

 

1.4. Kuormantarkastus 
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 maksuliitteen 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. 

1.5. Käsittelymaksu 
Käsittelymaksu määräytyy jätteen käsittelyn kustannuksista.  

 

2. JÄTEHUOLLON RAPORTOINTI 
 

Erikseen tilattavat raportit ovat maksullisia.  
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3. 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. 

Jätemaksu on suoritettava eräpäivään mennessä. Maksamattomasta laskusta lähetetään yksi 
maksukehotus, josta laskutetaan voimassa olevan lainsäädännön mukainen muistutuskulu. 
Viivästyskorko peritään korkolain (633/1982) 4 §:n ja 12 §:n 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. 

 

3.1. 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. 

3.2. Mahdolliset vero- ja korkomuutokset 
 

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. 

 

4. TAKSAN VOIMAANTULO 
 

Tämä taksa astuu voimaan 1.7.2023 mahdollisista valituksista huolimatta.  
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5. OIKEUDELLISET PERUSTEET 

 

TSV-palvelun eli kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätehuollon ehdot määrittelee jätelain 33 
§. Lakeuden Etappi Oy hoitaa toimialueellaan jätelain 33 §:n tarkoittaman kunnan toissijaiselle 
vastuulle kuuluvan jätehuollon. Näistä tehtävistä tulee jätelain 78 §:n mukaisesti periä 
jätemaksua, jolla katetaan laissa määriteltyjen tehtävien kustannukset. Toissijaisen 
jätehuoltovastuun palveluita koskevien maksujen tulee olla kustannuksia vastaavia, kuten 
muidenkin kunnan jätemaksujen (jätelaki 78 § 1 mom.). Ne eivät saa olla alempia kuin 
ensisijaisella vastuulla tuotettujen jätehuoltopalvelujen maksut (jätelaki 78 § 3 mom.). Tällä 
turvataan, etteivät kuntalaiset joudu osallistumaan esim. yritystoiminnan jätehuoltopalvelujen 
rahoittamiseen. 

Jätteen haltija on velvoitettu maksamaan jätemaksun käyttämistään palveluista perustuen 
jätelain 80 ja 83 §:iin. Jätemaksut ja mahdolliset perinnät jätehuoltoviranomainen hyväksyy 
maksuunpanopäätöksellä jätelain 81 §:ään ja lain saatavien perinnästä (513/1999) 10 a § ja 10j 
§:iiään perustuen. Viivästyskorkoa voidaan periä korkolain (633/1982) 4 §:n ja 12 §:n mukaisesti. 

 

Liite: Maksuliite, kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun taksa 1.7.2023 alkaen 
 

 

 

 

 


