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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.  
 
Lakeuden Etappi järjestää kunnan vastuulla olevan jätehuollon jätelainsäädännön ja alueen 
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toimialueella on kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja ta-
sataksa. Tasataksa tarkoittaa sitä, että jätehuollosta maksetaan saman verran asuinkunnasta 
tai kiinteistön sijainnista riippumatta, lukuun ottamatta Kurikan Jurvan aluetta. Kurikan Jur-
van alueella on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus poltettavassa jätteessä ja asu-
misessa syntyvissä lietteissä. Jurvan alueella voimassa olevat kunnalliset jätemaksutyypit on 
lueteltu luvussa 2.2. Tämä taksa ei koske kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuk-
sessa palvelusta perittäviä yksityisoikeudellisia kuljetusmaksuja. 
 
Koko toimialueella on voimassa jätelain 78 §:n mukainen jätehuollon perusmaksu eli eko-
maksu. Jäteasemat ja jätehuoltokeskus palvelevat koko toimialuetta ja niiden vastaanotto- ja 
palvelumaksut ovat voimassa kaikissa toimialueen kunnissa. Myös isojen esineiden noutopal-
velu ns. rahtipalvelu palvelee koko toimialuetta.  
  
Toimialueella on erillinen jätemaksutaksa koskien kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua. 
 
Taksan mukaisesti perittävät maksut sisältävät kaikki jätelainsäädännön edellyttämät jäte-
huollon toteutuksen kustannukset. Sellaisia ovat jätteiden vastaanotto ja käsittely, asiakas-
viestintä ja neuvonta, loppusijoitusalueen jälkihoito ja maisemointi sekä kunnan järjestä-
mässä 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 maksuliit-
teeseen.   

 

1. EKOMAKSUT 

1.1 Ekomaksujen määräämisen yleiset perusteet  

Ekomaksu on jätelain mukainen perusmaksu, jolla katetaan jätehuollon järjestämiseen ja asu-
kasneuvontaan liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset sekä asiakkaille asiointihetkellä 
maksuttomien jätelajien hyödyntämis- ja käsittelykustannukset.  
 
Ekomaksut on esitetty maksuliitteen osiossa I, taulukko 1.  
 
Lakeuden Etapin toimialueella jokainen vakituiseen ja vapaa-ajan asumiseen käytettävä kiin-
teistö on velvollinen maksamaan ekomaksun.  Ekomaksuluokkia on kolme. Vakituisesti asu-
tuilla kiinteistöillä ekomaksun suuruus on porrastettu kahteen luokkaan asuinhuoneistojen 
lukumäärän mukaan. Kolmanteen ekomaksuluokkaan kuuluvat vapaa-ajan asunnot. 

 
Asumiseksi luokitellaan myös laitokset, joissa on tavanomaiseen kotitalouteen rinnastetta-
vaan asumiseen käytettävä asuinhuoneisto, asuntola tai asuinhuoneistoja. Tällaisia kohteita 
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ovat esimerkiksi opiskelijoiden ja koulujen työntekijöiden asuntolat (riippumatta mahdolli-
sesta majoitustoiminnasta kesäaikana), vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, ensi- ja tur-
vakodit, vastaanottokeskukset, lastenkodit sekä ikääntyneiden palveluasuminen. Ekomaksua 
ei veloiteta laitoksilta, joissa on yksinomaan tehostettua palveluasumista. Tehostetussa palve-
luasumisessa asumisen luonne on sen kaltainen, että ekomaksulla järjestettyjä jätehuoltopal-
veluja ei käytetä asukkaan toimesta. Asuntoloissa soluasunnoille ekomaksut määräytyvät 
asuntokohtaisesti.  
 
Ekomaksu peritään vakituisessa asumisessa jokaiselta asumiseen käytettävältä kuukaudelta. 
Ekomaksu voidaan jättää perimättä omakotitalossa ja paritalossa olevan kokonaan tyhjillään 
olevan asunnon osalta, jos tyhjillään olo kestää vähintään kuuden kuukauden ajan ja asunnon 
haltija ilmoittaa asiasta etukäteen.  
 
-Ilmoitus ekomaksun keskeytyksestä tehdään Lakeuden Etapille, kun tyhjillään oloaika on 
enintään kaksitoista kuukautta.  Jurvan alueella ilmoitus keskeytyksestä tehdään aina Lakeu-
den jätelautakunnalle. 
-Jos ekomaksun keskeytys tarvitaan yli kahdentoista kuukauden yhtäjaksoiseksi ajaksi, hae-
taan keskeytystä Lakeuden jätelautakunnalta kirjallisella hakemuksella. 

 
Ekomaksu peritään vapaa-ajan asunnoilta samansuuruisena kertamaksuna, riippumatta asun-
non todellisesta käyttöasteesta. Jos vapaa-ajan asunto on täysin käyttämätön yli 12 kk ajan, 
voidaan ekomaksuun ja jätehuoltoon hakea keskeytystä Lakeuden jätelautakunnalta kirjalli-
sella hakemuksella. 
 
Ekomaksu laskutetaan muun jätemaksulaskun yhteydessä,tai tarvittaessa omalla erillisellä las-
kulla.  

1.2 Ekomaksulla katettavat kustannukset  

RE-pisteiden, jäteasemien ja ekopisteiden toiminta 
Ekomaksuilla katetaan Lakeuden Etapin RE-pisteiden, jäteasemien ja ekopisteiden ylläpito ja 
lajiteltujen jätteiden maksuttomat vastaanotot. Jäteasemilla on maksuton vastaanotto ja kä-
sittely seuraaville, erikseen lajitelluille kierrätettäville ja hyödynnettäville jätteille: keräyspa-
peri, metallipakkausjäte ja muu metallijäte, lasipakkausjäte ja muu lasijäte, muovipakkausjäte, 
poistotekstiili, puujäte, pahvi- ja kartonkipakkausjäte, tiili- ja betonijätteet, kipsilevyt (vas-
taanottopalvelu tarjolla vain osassa jäteasemia), risut, haravointijätteet sekä kodin sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet. Näitä jätteitä otetaan asemilla vastaan vastaanottokapasiteetista joh-
tuen kerralla enintään kahden kuution pieneriä.  
 
Suuremmat erät otetaan vastaan jätehuoltokeskuksessa maksuliitteen kohdan V taulukon 8 
mukaisella maksulla.  Risut ja haravointijätteet otetaan jätekeskuksessa vastaan maksutta 
kuormakoosta riippumatta.  
 
Lakeuden Etapin ylläpitämissä ekopisteissä vastaanotetaan lajiteltuja metalli- ja lasipakkauk-
sia sekä suurimmassa osassa vastaanotetaan myös keräyspaperia.  
 
Kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanotto 
Ekomaksuilla katetaan vaarallisten jätteiden vastaanoton, kuljetuksen ja käsittelyn kustannuk-
set. Lakeuden Etappi on järjestänyt kotitalouksien vaarallisille jätteille maksuttomat vastaan-
ottopalvelut seuraavasti: 
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RE-pisteillä, 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 20 kilon eränä  
Isommat erät vastaanotetaan jätekeskuksessa hinnaston mukaisella maksulla.  

Apteekeissa 
 lääkejätteiden vastaanotto  

 
Jäteneuvonnan, tiedotuksen ja hallinnon kulut 
Ekomaksuilla kustannetaan lakisääteinen jäteneuvonta ja tiedotus, joilla tuetaan syntypaikka-
lajittelun ja koko jätehuoltoketjun toimivuutta. Asukkaita opastetaan monikanavaisesti vähen-
tämään jätteen määrää ja haitallisuutta, lajittelemaan ja kierrättämään oikein. Asukkaille tie-
dotetaan myös jätteen vastaanottopaikoista, jatkokäsittelystä ja jätehuollon toiminnasta 
yleensä asukkaiden oikean toiminnan tukemiseksi ja jätteen laadun optimoimiseksi. Viestin-
nällä kannustetaan myös käyttämään korjauspalveluita ja kuluttamaan kestävästi. 

 
Ekomaksuista katetaan alueen jätehuoltoviranomaisen kustannukset, kuten viranomaispää-
tösten ja asiakaspalvelun kulut sekä lakisääteisen jätteenkuljetusrekisterin ylläpitokulut.  
 
Lakeuden Etapin ekomaksulla katettavia hallinnollisia kustannuksia ovat muun muassa asia-
kaspalvelusta, osto- ja myyntilaskutuksesta, reskontran hoidosta ja perinnästä aiheutuvat ku-
lut. 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 eril-
liskeräyksen kustannukset. 
 

2. JÄTEMAKSUT KIINTEIDEN JÄTTEIDEN JÄTTEENKULJETUKSESSA  

Lakeuden Etapin osakaskunnat kuuluvat kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin, Kuri-
kan Jurvan aluetta lukuun ottamatta. Lakeuden Etappi hoitaa kunnan järjestämän jätteenkul-
jetuksen käytännön tehtävät, kuten kuljetusten järjestämisen, jäteastiapalvelun, asiakaspalve-
lun ja jätemaksujen laskutuksen. 

2.1 Jätemaksujen määräytyminen kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa 

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut on esitetty maksuliitteen osiossa II, taulu-
koissa  2. – 5. 

2.1.1 Jäteastioiden tyhjennysmaksut 

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on tasataksa kunnasta tai välimatkasta riippu-
matta. Jätemaksu määrätään kiinteistön jäteastian koon ja tyhjennyskertojen mukaan. Jä-
teastian tyhjennysmaksu koostuu jätteen kuljetusmaksusta, käsittelymaksusta ja astiapalve-
lusta. 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, as-
tiapalvelun 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 huomi-
oitu kunkin astiatyypin keskimääräinen täyttöaste ja tilavuuspaino. Taulukot jäteastiatyypin 
keskimääräisestä täyttöasteesta löytyvät tämän kappaleen alla. Muussa kuin asumisessa syn-
tyneen biojätteen (teollinen biojäte) käsittelymaksun perusteena on jätteen paino. Loppusi-
joitettavan jätteen käsittelymaksu sisältää loppusijoitusalueen ylläpidosta ja ympäristövel-
voitteiden hoidosta sekä niihin liittyvästä hallinnosta aiheutuvat kulut. Kaikissa loppusijoitet-
tavan jätteen 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 käsittely-
maksu sisältää jätteen hyödyntämisen biokaasulaitoksessa sekä jäteyhtiön hallinnon, ympä-
ristövelvoitteiden ja jätehuoltokeskuksen ylläpidon aiheuttamat kulut.  
 
Jätelajien keskimääräiset täyttöasteet toimialueella: 

  
 
  
   
 
 
  

 
  
 

 
 

 
                                              

 MUOVI KARTONKI METALLI 
Jäteastian koko Täyttöaste Täyttöaste Täyttöaste 

140 l 1 1 0,5 
240 l 1 1 0,7 
360 l 1 1 0,7 
660 l 0,8 1 0,8 
0,3 m3 - - 0,7 
0,8 m3 1 1 0,7 
1,3 m3 1 1 0,7 
2 m3 1 1 0,7 
3 m3 1 1 0,7 
5 m3 1 1 0,7 
rullakko - 1 - 

 
 
 
 
 

 POLTETTAVA JÄTE BIOJÄTE LASI 
Jäteastian koko Täyttöaste Täyttöaste Täyttöaste 
140l 0,7 0,6 0,4 
240l 0,9 0,6 0,6 
360l 1 0,5 0,6 
660l 0,85 0,5 0,9 
0,8 m3 0,9 0,6 0,5 
1,3 m3 0,9 0,6 0,6 
2 m3 0,8 - 0,6 
3 m3 0,7 - 0,6 
5 m3 0,65 - - 

PAKKAUSJÄTTEIDEN NELILOKEROASTIA 
 MUOVI KARTONKI LASI METALLI 
370 l 1 1 0,7 0,7 
660 l 1 1 0,7 0,7 
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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 tarvitta-
essa lisäastioiden toimittaminen kiinteistölle. Jos jäteastia vaihdetaan useammin kuin kol-
men vuoden välein tai Etapin aiemmin toimittamaa jäteastiaa ei enää löydy kiinteistöltä, voi-
daan asiakkaalta veloittaa jäteastian hinta sekä rahtipalvelumaksu jäteastian vaihdosta tai 
tuonnista kiinteistölle. Astiapalvelu ei ole käytössä Jurvan alueella poltettavassa jätteessä 
eikä taajamien ulkopuolella bio- ja pakkausjätteissä kiinteistön haltijan järjestämästä jätteen-
kuljetuksesta johtuen. Jurvan alueella jäteastian voi tilata maksua vastaan kiinteistölle, täl-
löin laskutetaan jäteastia sekä rahtipalvelumaksu. 
  
Pakkausjätteiden (lasi-, muovi-, kartonki- ja metallipakkausjäte) tuottajavastuun alaisissa jät-
teissä ei veloiteta jätteiden käsittelymaksuja. Pakkausjätteiden kuljetusmaksu peritään koh-
teissa, 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. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä 
Etapin asiakaspalveluun heti sen huomatessaan tai viimeistään kuukauden kuluessa. Mikäli 
tyhjennysmaksu jätetään edellä mainitulla perusteella perimättä, peritään seuraavalla tyh-
jennyskerralla tyhjennysmaksun lisäksi maksu mahdollisista jäteastian vieressä olevista lisä-
jätteistä.  
  
Maksuliitteen taulukon 2. (kohta lisämaksut) mukaiset maksut peritään seuraavissa tilan-
teissa: 
  
Lisämaksu peritään  
 jäteastian viereen tai jätekatokseen jätetyistä jätesäkeistä ja selvästi jätteeksi merkityistä 

esineistä, jotka otetaan kuljetettavaksi jäteastian tyhjennyksen yhteydessä, mikäli ne ko-
konsa ja ominaisuuksiensa puolesta soveltuvat jäteautoon kuormattavaksi  

 Jäteastialle tai lisäjätteille tulee olla esteetön pääsy vähintään 10 m päähän. Lisämaksua 
veloitetaan jokaiselta alkavalta viideltä metriltä 10 metrin jälkeen. 

 jos syväkeräyssäiliöön sijoitettu väärä jätelaji aiheuttaa jätekuorman ylimääräisen tyhjen-
nystarpeen, laskutetaan syväkeräyssäiliön lisämaksu  

 asiakkaan tilaamasta ylimääräisestä tyhjennyksestä tai ylimääräisestä noudosta laskute-
taan 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 jä-

teastialle, jonka on todennut olevan tyhjä  
 astiaryhmän kaikki astiat ovat tyhjiä, laskutetaan yhden jäteastian tyhjennysmaksu  
 jäteastia on lukitussa paikassa, eikä lukkoa ole sarjoitettu jäteyhtiön yleisavainsarjaan 
 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 tyh-

jennettyä  
 jäteastiaa ei voida siirtää tai aukaista astian rikkinäisyyden, kiinnityksen, astian päälle lai-

tetun painon tai astiassa olevien tuhoeläinten vuoksi  
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 jäteastiaan on laitettu sellaisia jätteitä, joita ei lainsäädännön tai jätehuoltomääräyksien 
perusteella saa sijoittaa kyseiseen astiaan. Jäteastiaa ei tällöin tyhjennetä. Pientalo-
asukkaan 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 kulje-
tuskalustosta riippumattomasta syystä, esimerkiksi jos 
 kiinteistöä ei löydetä puutteellisten osoitemerkintöjen vuoksi 
 kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie tai silta on kulkukelvoton tai niin huonossa kun-

nossa, että se saattaa aiheuttaa vauriota kuljetuskalustolle tai työturvallisuusriskin kul-
jettajalle 

 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 aiheutta-

van vahinkovaaraa joko itselle, ajoneuvolle, asiakkaan omaisuudelle tai kolmannelle osa-
puolelle 

 kiinteistön omistaja estää tyhjennystapahtuman.  
 

Syväkeräyssäiliöiden ja suurten pintasäiliöiden tyhjennys 
Nostoperusteisten säiliöiden tyhjennyksessä käytetään nostimella varustettua pakkaavaa jäte-
autoa. Kohteet, jotka edellyttävät tyhjennystä erilaisella kalustolla hinnoitellaan erikseen kus-
tannusperusteisesti.  

2.1.3 Muut kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittyvät maksut 

 Maksut on esitetty maksuliitteen osiossa II, taulukko 3.  
 

Jäteastioiden pesu 
Jätehuoltomääräysten mukaan jäteastiat tulee pestä tarvittaessa. Poltettavan jätteen ja bio-
jätteen 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. Biojäteastioiden (140-240 l) pesu kerran vuodessa kuuluu astioiden tyh-
jennyshintaan. Jäteastian automaattinen pesupalvelu ei koske vapaa-ajan asuntojen, omako-
titalojen ja paritalojen jäteastioita eikä myöskään syväkeräys- tai pintakeräyssäiliöitä tai mo-
nilokeroastioita.  

  
Raportointimaksu 
Lakeuden Etappilla on käytössä asiakkailleen maksuton sähköinen asiointipalvelu,  
OmaEtappi.com. Se sisältää asiakasraportointipalvelun, josta isännöitsijät, kunnalliset toimijat 
ja hyvinvointialueen kiinteistövastaavat näkevät hoitamiensa kiinteistöjen jätehuollon kulut ja 
jätemäärät. Erikseen tilattavat raportit ovat maksullisia. 
 
Puristinkonttien ja lavojen kuljetusmaksut 
Puristinkonttien ja jätelavojen kuljetuskustannusten määrittelyssä käytetään vyöhykehintoja. 
Etäisyys kohteeseen määritetään maanteitse ja yhdensuuntaisesti Lakeuden Etapin jätehuol-
tokeskuksesta tyhjennyskohteeseen. Tyhjennyksen edellytyksenä on, että kontit ja lavat so-
veltuvat käytössä olevan kuljetuskaluston kuljetettavaksi. Mikäli kontti/lava ei sovellu kulje-
tettavaksi käytössä olevalla kalustolla, määritetään hinta kustannusperusteisesti.  
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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 asiakaspalveluun vähin-
tään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Asiakkaan tulee ilmoittaa asiakaspalveluun 
myös asiakkuuden päättymisestä. Jurvan alueella jätehuollon keskeytyksestä ilmoitetaan La-
keuden jätelautakunnalle. Jätemaksuja ei hyvitetä takautuvasti. 
 
Jäteastioiden tyhjennysvälit määräytyvät jätehuoltomääräysten mukaisesti.  
Etapin astiapalvelusta tilatun jäteastian koon muutos huomioidaan jätemaksussa astian toi-
mituspäivästä alkaen.  Muualta hankitun jätteen keräysvälineen koon muutos huomioidaan 
viikon kuluttua siitä, kun kiinteistön haltija on ilmoittanut muutoksesta Etapin asiakaspalve-
luun.   

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 asunnon jätehuolto tulee olla järjestetty vähintään 1.6.-30.9. välisenä aikana. 
 

2.1.6 Aluekeräyspisteiden käyttömaksut 

Aluekeräyspisteiden käyttömaksut on esitetty maksuliitteessä osiossa II, taulukko 4.  
 
Aluekeräyspisteitä on käytössä Alavudella, Jurvassa, Kihniöllä, Kuortaneella, Töysässä, Ähtä-
rissä ja Peräseinäjoella kesäkaudella 1.5.–30.9. Kihniöllä, Jurvassa 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. 
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Jäteasema aluekeräyspisteen korvaajana  
Aluekeräyspisteen kausimaksu laskutetaan myös vapaa-ajan asunnoilta, jotka toimittavat jät-
teen kesäkaudella 1.5.-30.9. jäteasemalle. Jätehuolto voidaan järjestää tällä tavalla, mikäli ky-
seessä on vapaa-ajan asunto, joka sijaitsee kunnassa, jossa ei ole aluekeräyspisteitä tai alue-
keräyspisteet sijaitsevat siten, etteivät ne ole vapaa-ajan asukkaan kulkureittien varrella ja 
matka jätteiden viemiseksi aluekeräyspisteelle on kohtuuton.   
 
Jäteaseman käyttö jätehuollon järjestämistapana ilmoitetaan Lakeuden Etapin asiakaspalve-
luun. Jätteet voi toimittaa jäteasemalle sen aukioloaikana, kun kauden aluekeräysmaksu on 
maksettu. Poltettavaa jätettä voi viedä jäteasemalle kahden viikon välein korkeintaan jä-
tesäkillisen (200 l) kerrallaan. Ylittävät jätemäärät laskutetaan jäteasemahinnaston mukai-
sesti.  
 
Vakituisen asutuksen aluekeräysmaksut Kihniön kunnassa 
Kihniön kunnan alueella voidaan käyttää kiinteistökohtaisen jäteastian sijasta aluekeräyspis-
teitä myös vakituisessa asumisessa syntyvälle poltettavalle jätteelle. Aluekeräyspisteen käyt-
töä vakituisen asunnon jätehuoltoon suositellaan vain tapauksissa, joissa tien kunto estää jä-
teautoa pääsemästä kiinteistölle. Biojätteen kompostointi jätehuoltomääräysten edellyttä-
mällä tavalla alentaa aluekeräyspisteen käyttömaksua. Kompostoinnista on tehtävä kompos-
tointi-ilmoitus ja maksu alenee automaattisesti, kun ilmoitus on hyväksytty.  

2.1.7 Korttelikeräyspisteen käyttömaksu 

Korttelikeräyspiste on pientalojen yhteinen jätteiden keräyspiste. Kiinteistöillä ei tällöin ole 
omia jäteastioita vaan jätteet tuodaan korttelikeräyspisteelle. Keräyspisteen käytöstä makse-
taan kuukausimaksua. Korttelikeräyspisteen kuukausimaksu on maksuliitteen osiossa II, tau-
lukko 4.  
 
Korttelikeräyspisteellä kerätään vähintään seuraavat jätelajit: poltettava jäte, lasi-, metalli- ja 
kartonkipakkausjäte sekä keräyspaperi. Korttelikeräyspisteen käyttöalueella olevan on toimi-
tettava jätteet niille varattuihin korttelikeräyspisteen astioihin. Mahdollisuus korttelikeräys-
pisteen suunnitteluun ja käyttöönottoon tapahtuu aina yhdessä kunnan ja jäteyhtiön  
toimesta.  

2.2 Jätemaksut Kurikan Jurvan alueella 

Kurikan Jurvan alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jossa jä-
teastioiden tyhjennyspalvelut hankitaan yksityisiltä kuljetusyrityksiltä. Kuljetusurakoitsija las-
kuttaa tyhjennykset suoraan asiakkaalta kuljetusurakoitsijan ja asiakkaan välisen sopimuksen 
mukaisesti. 
 
Jurvan alueella ovat voimassa tämän taksan mukaiset ekomaksut, asumisessa syntyvien liet-
teiden käsittelymaksut, jäteastioiden ostohinnat, jäteasemien vastaanottomaksut, jätehuol-
tokeskuksen vastaanotto- ja käsittelymaksut, rahtipalvelumaksut sekä aluekeräyspisteen kau-
simaksu vapaa-ajan asunnoille, joille kiinteistöittäisen jätehuollon järjestäminen ei ole mah-
dollista.   
 
Kuljetusyritykset ovat velvollisia toimittamaan jätteet Lakeuden Etapin määrittämään  vas-
taanottopaikkaan. Lakeuden Etappi laskuttaa kuljetusyritykseltä jätteenkäsittelymaksun jät-
teestä.  
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3. ASUMISESSA SYNTYVIEN LIETTEIDEN KIINTEISTÖITTÄINEN KERÄYS   

Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvän lietteen jätehuolto viemäriver-
koston ulkopuolisilta kiinteistöiltä, joissa jätevedet ohjataan kiinteistön jätevesien käsittelyjär-
jestelmään. Toimialueen kunnat, Kurikan Jurvan aluetta lukuun ottamatta, ovat siirtäneet vas-
tuun asumisessa syntyvien lietteiden kuljetuksen järjestämisestä Lakeuden Etapille. Koko toi-
mialueen asumisessa syntyvien lietteiden käsittelymaksut laskutetaan tämän taksan mukai-
sesti. 

3.1 Asumisessa syntyvät lietteet kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa  

Asuinkiinteistöjen jätevesijärjestelmien lietteiden tyhjennykset hoidetaan keskitetysti Lakeu-
den Etapin järjestämänä poislukien Jurvan alue. Asumisessa syntyvän lietteen käsittelypai-
koista sekä tyhjennysväleistä määrätään jätehuoltomääräyksissä.  
 
Asumislietteen tyhjennykset tehdään arkisin (ma-pe) ennalta suunniteltujen reititysten mu-
kaisesti. 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 ar-
kipäivän (ma-pe) sisällä, peritään käynnistä kiireellisen työn lisä eli pikatyhjennyksen lisä-
maksu.  
  
Poikkeustilanteessa, jossa lietetilan ylitäyttyminen vaarantaa asukkaiden terveyttä, ympäris-
töä tai kiinteistön kuntoa, voi asiakas ottaa yhteyttä normaalin toimistoajan (klo 9–16) ulko-
puolella suoraan kuljetusurakoitsijaan tyhjennyksen tilaamiseksi. 24 h päivystävien urakoitsi-
joiden tiedot löytyvät jäteyhtiön nettisivuilta: https://www.etappi.com/palvelut/jate-
huolto/asumislietteiden-kerays/. 

 
Poikkeustapauksessa, joissa tyhjennys vaatii erityistä kalustoa, toimitusaika voi olla normaa-
lia pidempi.   

 

3.1.1 Jätevesijärjestelmien lietteiden tyhjennysmaksut  

Jätevesijärjestelmien lietteiden tyhjennys- ja käsittelymaksut on esitetty maksuliitteen osi-
ossa II, taulukko 5.  
  
Kuljetusmaksu sisältää kyseisen kohteen jätevesien käsittelyjärjestelmän lietetilan tyhjen-
nyksen ja lietteen kuljetuksen. Tyhjennyskerran maksu sisältää enintään viisi kuutiota saos-
tussäiliön tai pienpuhdistamon lietettä tai kahdeksan kuutiota umpisäiliön lietettä. Kuljetus-
maksu sisältää enintään kolmen säiliön tyhjennyksen, jotka kuuluvat saman rakennuksen jä-
tevesijärjestelmään. Myös tapauksessa, jossa useampi rakennus on kytketty samaan järjes-
telmään tai saman asiakkuuden pihapiirissä on erillinen rakennus (ei asuin- tai vapaa-ajan 
rakennus), jonka jätevesijärjestelmä on mahdollista tyhjentää ilman kaluston siirtymistä, las-
kutetaan yksi kuljetusmaksu.  
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Kuljetusmaksu on määritetty tasataksaperiaatteen mukaisesti. Kuljetusmaksuun sisältyy hal-
linnon kuluja, joita ovat reititysohjelman ylläpito, tietojärjestelmäkustannukset, laskutusai-
neiston hallinta ja tuottaminen, kuljetusoperointi, hankinnat kilpailutuskustannuksineen sekä 
perintätoimenpiteet ja toiminnan yleiskulut.  
  
Käsittelymaksu muodostuu lietteen käsittelykustannuksista ja Etapin tuotantokustannuk-
sista. Lietteet käsitellään lähimmällä jätevedenpuhdistamolla. Maksu määräytyy lietteen 
määrän perusteella, mikä laskutetaan puolen kuution tarkkuudella. Hinnastossa on käsittely-
hinnat kolmelle eri lietelajille.  
  
Tuotantokustannusosuudella katetaan, ajohallintajärjestelmän lisenssit, raportointi, laskutus, 
tiedotus sekä toiminnan kehittämisestä aiheutuvat kulut.  
  
Umpisäiliön tyhjennyksen tilausmaksu on lisämaksu asiakkaan tilaamasta tyhjennyksestä. 
Tilaus tulee tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua tyhjennysajankohtaa.  
  
Pikatyhjennyksen lisämaksu laskutetaan tyhjennyksestä, joka halutaan viiden arkipäivän si-
sällä 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 kalus-
tosta riippumattomista syistä. Asiakkaalla on jätehuoltomääräysten mukaan velvollisuus il-
moittaa etukäteen jäteyhtiöön olosuhteista, jotka saattavat estää tyhjennyksen.  

  
Tyhjennyksen estäviä olosuhteita ja tilanteita ovat muun muassa:  
 kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie tai silta on kulkukelvoton tai niin huonossa kun-

nossa, että se saattaa aiheuttaa vauriota kuljetuskalustolle tai työturvallisuusriskin kul-
jettajalle 

 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 kiinteis-

tön haltija ole erikseen tiedottanut jäteyhtiötä järjestelmän sijainnista  
 jätevesien käsittelyjärjestelmä on lumen, maan, rakennelman tai kasvillisuuden alla si-

ten, ettei järjestelmää pystytä tyhjentämään  
 jätevesien käsittelyjärjestelmä on lukittuna tai lukitussa paikassa, eikä lukkoa ole sarjoi-

tettu jäteyhtiön yleisavainsarjaan  
 järjestelmän kansista puuttuu avausmekanismi tai kannet ovat niin painavat, ettei niitä 

voi avata edes käsikäyttöisellä nostovälineellä tai avaaminen aiheuttaa työturvallisuusris-
kin kuljettajalle 

 jätevesien käsittelyjärjestelmä sisältää sinne kuulumatonta materiaalia ja jätetään tämän 
vuoksi tyhjentämättä (purkupaikkaan soveltumatonta ainetta) 

 kuljettaja luokittelee tilanteen uhkaavaksi tai arvioi tyhjennyksen suorittamisen aiheutta-
van vahinkovaaraa joko itselle, ajoneuvolle, asiakkaan omaisuudelle tai kolmannelle osa-
puolelle 

 kiinteistön omistaja estää tyhjennystapahtuman.  
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Hukkakäyntimaksu sisältää kustannukset, jotka muodostuvat kuljetuskaluston käynnistä tyh-
jennyskohteessa ja mahdollisesta kohteen uudelleen reitityksestä. Hukkakäyntimaksun jäl-
keen suoritetusta normaalista käynnistä peritään maksuliitteen 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 langete-
taan 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 käsit-

telyjärjestelmästä  
 kuljettajan on tehtävä ylimääräistä työtä, jotta lietteet voidaan tyhjentää, kuten maa-

ainesten, lumen tai jään poistaminen, jäätyneiden kansien sulattaminen tai muu tyhjen-
nyksen yhteydessä varsinaiseen tyhjentämiseen liittymätön työ, joka on jätehuoltomää-
räysten mukaisesti asiakkaan vastuulla 

 jos tyhjennys viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä tai kiinteistöllä vallitsevista olosuh-
teista. 

 
Ylimääräisen työn tuntiveloituksen minimiveloitusaika on 30 minuuttia.   

  
Ylimääräisestä työstä peritään maksu kuutioperusteisesti silloin, kun kuljetusmaksuun   si-
sällytetty 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 hin-
taa.  

 Jos kiinteistöltä tyhjennetty lietemäärä on yli 21 m³, tyhjennyksestä peritään vähintään 
kolme kuljetusmaksua mahdollisine lisineen, eikä ylimääräisen työn kuutioperusteista hin-
taa. 

3.2 Asumisessa syntyvät lietteet Kurikan Jurvan alueella 

Kurikan Jurvan alueella kiinteistön haltija tilaa itse asumislietteen käsittelyjärjestelmän tyhjen-
nyksen haluamaltaan kuljetusyritykseltä. Kuljetusyrittäjä laskuttaa tyhjennyksen kuljetusmak-
sun suoraan asiakkaalta kuljetusyrittäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti. Liettei-
den käsittelymaksut laskuttaa Lakeuden Etappi maksuliitteen mukaisesti. 
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4.  MUUT KULJETUSPALVELUT  

4.1 Rahtipalvelu  

Lakeuden Etappi Oy järjestää toimialueen asukkaille lisäpalveluna isojen jäte-esineiden nou-
topalvelun. Jurvan alueella Lakeuden Etappi tarjoaa tilattaessa rahtipalveluna jäteastian vien-
nin kiinteistölle. Tarjotun palvelun maksut kattavat toiminnan kulut.  
 
Palvelun maksut on esitetty maksuliitteen osiossa III, taulukko 6.  

 
Rahtipalvelumaksulla toteutetaan:  

 Sovittujen, enintään viiden jäte-esineenteeksi noutaminen asiakkaan ilmoittamasta 
osoitteesta ja tavaran toimittaminen jatkokäsittelyyn. Jätteet tulee olla noutohet-
kellä rakennuksen ulkopuolella. Jätteen käsittelymaksu peritään erikseen.  

 1-5 jäteastian vaihto jäteastiapalvelun yhteydessä tapauksissa, joissa veloituksetto-
man astiapalvelun ehdot eivät täyty (kts. kohta 2.1.1). Rahtipalvelumaksua peritään 
näissä erikoistilanteissa  jäteastian toimittamisesta (vienti, nouto, vaihto) asiakkaalle 
Lakeuden Etapin toimialueella. Astian myyntihinnat peritään maksuliitteen mukai-
sesti erikseen (osio II, taulukko 3.). 

 

5. VASTAANOTTOMAKSUT RE-PISTEILLÄ- JA JÄTEASEMILLA 

Vastaanottomaksut RE-pisteillä ja jäteasemilla on esitetty maksuliitteen osiossa IV, taulukko 
7 . 
 
Kotitalouksilta ei veloiteta erillistä maksua lajitelluista kierrätettävistä jätteistä, joiden kus-
tannukset katetaan ekomaksulla kohdan 1.2 mukaisesti. 
 

RE-pisteillä ja jäteasemilla vastaanotetaan enintään 2 m3 :n jäte-eriä. Vaarallisia jätteitä vas-
taanotetaan enintään 100 litran tai 100 kilon eränä, kyllästettyä puuta enintään yhden kuu-
tion eränä sekä asbestia enintään 20 litran tai 20 kilon eränä. Isommat erät otetaan vastaan 
jätehuoltokeskuksessa maksuliitteen osion V, taulukko 9 mukaisesti.  
 
Jätemaksut sisältävät kaikki ko. jätteisiin liittyvät jätelainsäädännön edellyttämät jätteiden 
käsittelyn kustannukset, kuten hallinnon, jätteiden käsittelyn, loppusijoitusalueen maisemoin-
nin ja jälkihoidon sekä jätehuollon kehittämisen ja varautumisen tuleviin investointeihin. Lop-
pusijoitettavan ja erityisjätteen jätemaksut sisältävät lisäksi jäteveron, joka taksan voimaantu-
lon hetkellä on 80 €/ 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 maksulla.  
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6.VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYMAKSUT JÄTEHUOLTOKESKUKSESSA 

Jätehuoltokeskuksessa otetaan vastaan jäte-eriä pääosin painoperusteisesti. Vaarallisen jät-
teen erät, jotka ovat yli 100 kg tai 100 litraa vastaanotetaan myös jätehuoltokeskuksessa.  
 
Maksut muodostuvat jätteiden käsittely- ja vastaanottokustannuksista. Jätehuoltokeskuksen 
maksut on esitetty maksuliitteen osiossa V, taulukot 8. ja 9.  
 
Loppusijoitettavissa jätteissä käsittelymaksuun sisältyy jätevero, joka jätemaksutaksan voi-
maantulon hetkellä on 80 €/tn. Yli kahden kuution jäte-erät laskutetaan jätehuoltokeskuk-
sessa painon mukaan.  
 
Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusperusteisesti joko alentaa tai korottaa 25 %. Kus-
tannusten 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 maksuliitteen 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 eräkoh-
tainen maksu.  

 Jos kuorma sisältää riski- tai asbestijätettä, peritään kuormakohtainen tarkastus-
maksu ja koko kuorma laskutetaan asbesti- tai riskijätteenä.  

 Jos hyötyjätekuorma sisältää jätelajiin kuulumatonta jätettä, peritään kuormakohtai-
nen tarkastusmaksu sekä ylimääräinen jätelajikohtainen maksuliitteen mukainen 
maksu €/tn. 

 Jos loppusijoitettava jäte sisältää merkittävän määrän hyötyjätteitä, peritään kuor-
makohtainen tarkastusmaksu sekä siirtomaksu. 

 Jos kuorma on tyhjennetty annettujen ohjeiden vastaisesti väärään paikkaan, peri-
tään siirtomaksu. 

 Mikäli kuormaa joudutaan erikseen lajittelemaan, laskutetaan lajittelumaksu. 
 Jos vastaanotettava kuorma joudutaan laitosmaisesti esikäsittelemään, laskutetaan 

koko kuorma lajiteltavana jätteenä.   
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7. JÄTEMAKSULASKUTUS JA -MUISTUTUS 

7.1 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 ilmoi-
tettu 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 (633/1982) 4 § ja 12 § mukaisesti eräpäivän jälkeisestä päi-
västä eteenpäin, siihen saakka kun suoritus on saapunut maksunsaajan laskussaan ilmoitta-
malle tilille.  
 
Mikäli maksua ei saada kehotuksen eräpäivään mennessä, lasku siirretään perintään. Yksi-
tyishenkilöiden perintäkulut löytyvät laki saatavien perinnästä (513/1999) 10 a § ja 10j §:stä. 
Muuta kuin kuluttajasaatavaa perittäessä, perintäkulut noudattavat kulloinkin kyseisestä asi-
asta voimassa olevaa lakia.  

 
Jätelasku on jätelain 145 §:n mukaisesti suoraan ulosottokelpoinen.  

7.2. Jätemaksumuistutus 

Jätelaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset on toimitettava kirjallisesti Lakeuden jäte-
lautakunnalle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta.  Maksumuistutuksesta tehty päätös on 
valituskelpoinen. Lasku katsotaan saaduksi seitsemän vuorokauden kuluttua sen lähettämi-
sestä. Mikäli 14 vuorokautta laskun vastaanottamisesta on kulunut umpeen, voidaan maksu-
muistutus tehdä vielä jäteyhtiölle tai hallinto-oikeudelle.  
 
Jätemaksu on maksettava laskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta.  
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8. 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, huomioi-
daan niiden vaikutus maksuissa voimaantulopäivästä lukien. 
 
Mikäli viivästyskoron määräytymisperusteita muutetaan, huomioidaan sen vaikutus voimaan-
tulopäivästä lukien. 

  

9. TAKSAN VOIMAANTULO 

Tämä taksa astuu voimaan 1.7.2023. Samalla kumotaan jätelautakunnan aiemmin vahvistama 
jätemaksutaksa. Jätemaksutaksa astuu voimaan mahdollista valituksista huolimatta.  

 

10. OIKEUDELLISET PERUSTEET 

Jätelain (646/2011) 32 § määrittelee kuntavastuulliset jätteiden tuottajat, joita tämä jäte-
maksutaksa koskee.  

 
Lakeuden Etappi Oy hoitaa osakaskuntien lukuun jätelain 32 §:n tarkoittaman kunnan järjes-
tämän jätehuollon, jätelain 35 ja 36 §:ien mukaisen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ja 93 
§:n mukaisen jätehuoltoon liittyvän tiedottamisen ja neuvonnan. Näistä tehtävistä tulee jäte-
lain 78 §:n mukaisesti periä jätemaksua, jolla katetaan laissa määriteltyjen tehtävien kustan-
nukset. Jätehuollon perusmaksu perustuu jätelain 78- ja 79 §:iin. Jätehuoltoa ei kateta vero-
varoilla.  

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

 


