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§ 4 Esitys jätemaksutaksaksi 1.7.2023
 
Asianumero ILM/191/02.05.00/2023
 
Valmistelijat Jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879, jenni.laitila@ilmajoki.fi
 
Valmisteluteksti Kuntavastuullisen jätehuollon maksuja eli jätemaksutaksaa on valmisteltu

jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n sekä jätehuoltoviranomaisen toimesta.
Jäteyhtiö on jättänyt asiaan liittyvän toimenpidepyynnön jätelautakunnalle
23.2.2023. Uusi jätemaksutaksa on suunniteltu astuvan voimaan 1.7.2023.
Jätemaksutaksaa käsitellään kahdessa vaiheessa, tässä esityksessä
jätemaksutaksa asetetaan nähtäville mielipiteitä varten ja taksasta päätetään
jätelautakunnan kokouksessa 10.5.2023.

Jätelain mukaisesti jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksut. Jätemaksujen
on lain mukaan katettava jätehuollosta aiheutuvat kustannukset. Jäteyhtiö
hoitaa kuntavastuullisen jätehuollon jätelain osoittamilta tahoilta eli
asumisessa ja kuntien hallinto- ja palvelutoiminnoissa sekä hyvinvointialueen
kohteissa. Taksaehdotus koskee näiden jätteiden tuottajien jätehuollon
maksuja.

Jätemaksutaksaan esitetyt muutokset:
Muutostekstien hinnat ovat verollisia (sis. alv 24 %). Muutoksen yhteydessä
esitetään arvioitu vaikutus alueella tapauksissa, joissa maksua esitetään
nostettavaksi tai maksuluokka on kokonaan uusi.

Tyhjennysmaksuihin korotuksia tai alennuksia sekä uusi maksuluokka
pakkausjätteiden nelilokeroastialle
Toimialueen keskimääräiset jätteiden täyttöasteet eri keräysvälineissä on
tarkistettu ja taulukko täyttöasteista on lisätty uutena jätemaksutaksan
kohtaan 2.1.1.

Poltettava jäte
140 l- 660 l jäteastioiden tyhjennyshintoja esitetään korotettavaksi 1,2 % -
1,7 %. 140 l - 240 l jäteastian kohdalla tyhjennysmaksu nousisi 10 senttiä
per tyhjennyskerta. 660 l jäteastian kohdalla maksu nousisi 16 senttiä per
tyhjennyskerta. Tyhjennysmaksuja on korjattu vastaamaan kuljetusten ja
jätteen käsittelyn nykyistä kustannustasoa.

-

nostoperusteisissa säiliöissä (syväkeräyssäiliöt ja pintasäiliöt) sen sijaan
esitetään maksujen alentamista 1,7 % - 5 %. Nostoperusteisia säiliöitä on
800 litrasta viiden kuution säiliökokoon. Tyhjennysmaksuissa tämä
tarkoittaisi maksun alenemista 1,7 euroa- 3,6 euroa per tyhjennys säiliön
koosta riippuen.

-

Vaikutusarvio: laaja, poltettavien jätteiden tyhjennyksien asiakasmäärä
alueella: 37 218 kpl.

-
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Biojäte
Biojätteen käsittelymaksuissa on otettu edelleen huomioon noin 40 000
euron subventio vuodessa. Subventointia toteutetaan poltettavan jätteen
käsittelymaksutuloilla. Subventoinnin tarkoitus on edistää biojätteiden
kierrätystä. Jätelain mukaan jätemaksutaksan tulee mahdollisuuksien
mukaan kannustaa etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon eli ohjata
tässä tapauksessa poltettavasta jätteestä biojätteet kierrätykseen ja
hyötykäyttöön.

-

Biojätteissä nostoperusteisissa säiliöissä, hyväksytyt kokoluokat 800 l ja
1300 l, esitetään tyhjennysmaksuun 8,4 % ja 15,69 % korotusta, jotta
maksut vastaisivat todellisia jätekertymiä. Maksuissa tämä on 5,65 euron
sekä 12,16 euron korotusesitys per tyhjennyskerta.

-

Vaikutusarvio: suppea, asiakasmäärä alueella 86 kpl.-
Pakkausjätteet

UUSI MAKSU. Pakkausjätteiden nelilokeroastian tyhjennysmaksuksi
ehdotetaan 370 litraiselle jäteastialle 13,53 euroa ja 660 litraiselle 15,31
euroa. Nelilokeroastioita ei vielä ole käytössä alueella. Nelilokeroastiassa
erilliskerätään pieniltä taloyhtiöiltä lasi-, metalli-, muovi- ja
kartonkipakkauksia. Erilliskeräysvelvoite näille kaikille pakkausjätteille
astuu voimaan heinäkuussa 2023 taajamien taloyhtiöille, joissa on 3-10
huoneistoa. Vertailuhintana voidaan pitää erillisastioiden
tyhjennysmaksuja, joiden kustannus olisi vastaavankokoisilla erillisastioilla
31,74 €/kerta. Pakkausjätteiden erilliskeräys aloitetaan Lakeuden Etapin
toimesta myös Jurvan alueen taajamissa heinäkuussa 2023.

-

Pakkausjätteiden erillisastioiden (140 l- 660 l) tyhjennyshintoja on
muutettu vastaamaan paremmin todellisia astiakohtaisia kuluja. Kyseisellä
toimenpiteellä varaudutaan tuottajien maksamien korvausten
kohdentumiseen todellisten kulujen mukaisesti. Myös tuottajavastuuseen
kuulumattoman pakkauslasin tyhjennyshintoja on muutettu vastaamaan
todellisia kustannuksia. Suurin nousu on lasi- ja metallipakkauksien
tyhjennysmaksun korotusesityksessä, 140 l jäteastialla 3,52 euroa per
tyhjennyskerta. Muovi- ja kartonkipakkauksissa korotusesitykset ovat
muovilla 0,39 € - 1,14 € per /tyhjennyskerta, kartongilla 140 l 0,31
€/tyhjennyskerta, muissa kartongin jäteastioissa maksu alenisi.

-

Kaikkien nostoperusteisten säiliöiden kuljetusmaksuja esitetään
laskettavaksi -4,71 %. Maksujen alentamisessa on huomioitu kyseisten
keräysvälineiden tyhjentämisestä aiheutuvat kustannukset.

-

Vaikutusarvio: keskimääräinen, monilokeroastia, 1300 asiakkutta. Erilliset
pakkausjätteiden jäteastiat, joissa maksua esitetään nostettavaksi, 1160
asiakkuutta.

-

RE-pisteiden ja jäteasemien maksut
UUSI MAKSU. RE-pisteille ja jäteasemille esitetään pienen jäte-eräkoon
maksun lisäämistä taksaan. Eräkoko olisi alle 100 l ja esitetty maksu
eräkoolle olisi 5 euroa. Viidellä eurolla saisi tuoda maksullista jätettä eli

-
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poltettavaa jätettä, lajiteltavaa jätettä tai loppusijoitettavaa jätettä alle
100 l erän jäteasemalle. Toisena olisi eräkokoluokka 100 l - 1 kuutio, jonka
erähinta olisi 11 euroa, eli sama kuin aiemmin enintään 0,5 kuution erä on
maksanut. 1-2 kuution erän maksu olisi 21 euroa, joka pysyy samana kuin
aiemminkin.
Maksuun esitetään muutosta siten, että maksullisia jätelajeja ei lasketa ns.
yhteen, vaan jokainen jätelaji hinnoitellaan jätemäärän mukaan.
Esimerkki: asiakkaalla on kuutio poltettavaa jätettä ja kuutio
kaatopaikkajätettä, niin hän maksaa 21 euroa jätteistä, eikä 42, niinkuin
vanhalla eräkokorajalla olisi mennyt.

-

Vaikutusarvio: keskimääräinen, n. 16 380 kpl maksullisia
jäteasemakuormia

-

Lietteiden tyhjennyksen pikatyhjennysmaksusta kuvaavampi termillä
pikatyhjennyksen lisämaksu sekä maksun indeksikorotus

Maksuun on lisäämättä jätelautakunnan vuonna 2022 hyväksymä
indeksikorotus, korotus esitetään lisättäväksi, koska korotus kuuluu myös
tähän kuljetusmaksuluokkaan. Aiemmin maksu sisälsi yhdessä sekä
kuljetusmaksun että pikatyhjennysmaksun, nyt tarkoituksena on muuttaa
maksu paremmin kuvaavaksi pelkäksi lisämaksuksi.

-

Maksua käytetään, jos lietetyhjennys tulee tehdä alle viidessä
arkipäivässä. Tällöin normaalin kuljetusmaksun lisäksi veloitetaan
pikatyhjennyksen lisämaksu. Uusi maksu olisi 82,48 euroa. Tämä on
samansuuruinen kuin kuljetusmaksu.

-

Vaikutusarvio: suppea, 171 kpl vuonna 2022. Samana vuonna
lietetyhjennyksiä yhteensä 14 622 kpl.

-

Puujätteen tonnihinta jätehuoltokeskuksen kuormille
Jätehuoltokeskukseen tuodaan kotitalouksista isompia puujätekuormia
(yli 2 kuution). Tästä syystä jätemaksutaksassa tulee olla puujätteen
tonnihinta. Hinnaksi esitetään puhtaalle puulle 31€/tonni ja
puupohjaiselle jätteelle 74,40 €/tonni. Puupohjaisen jätteen puu voi olla
esimerkiksi lastulevyä tai maalattua puuta.

-

Vaikutusarvio: suppea, tuodut kuormat vuonna 2022 37 kpl.-

Erillinen kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun jätemaksutaksa
Jätelain 33 §:n mukaisille tahoille tarjottava lakisääteinen palvelu on eriytetty
omaksi jätemaksutaksaksi, joka käsitellään omana kokonaisuutena.

Muita muutoksia
Jäteastioiden viereen jätettävien lisäjätteiden maksuja esitetään
nostettavaksi ohjaamaan oikean kokoisten jäteastioiden käyttöön
kiinteistöillä. Maksut nousevat 0,57 €-1,12 € per lisäjäteluokka.

-

Jäteveroa maksetaan valtiolle loppusijoitettavassa jätteessä. jätevero on
noussut 1.1.2023 alkaen 70 eurosta 80 euroon tonnilta. Tämä korotus
huomioidaan jätehuoltokeskukseen tuoduissa loppusijoitettavan jätteen

-
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tonnihinnoissa täysimäääräisesti.
1.11.2022 voimaan astuneet jätehuoltomääräykset vaikuttavat joihinkin
taksan tekstiosuuksiin, muokattu yhtenevästi. Ei vaikutusta maksuihin.

-

4.1. kohdassa huomioitu Jurvan asukkaiden mahdollisuus tilata
poltettavan jätteen jäteastia toimitettuna kiinteistölleen
rahtipalvelumaksua vastaan. Myös jäteastia veloitetaan.

-

Hinnastoliite on muutettu termillisesti maksuliitteeksi.-

Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen
Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä koskevan
asian käsittelyssä säädetään hallintolaissa. Asian vireilläolosta ja
vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava asian merkityksen
ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Asian vireilläolosta ei kuitenkaan
tarvitse ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen tai
aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen tarpeetonta.
Tässä tapauksessa taksamuutos kohdistuu laajaan asiakaskuntaan, koska
poltettavan jätteen tyhjennysmaksuja esitetään korotettavaksi. Myös muita
muutoksia on useita. Vaikuttamismahdolllisuus tulee antaa asianosaisille.

Sovelletut oikeusohjeet:
Jätelaki (646/2011): 23 §, 26 §, 32 § sekä luku 9 (Jätehuollon maksut)
Hallintolaki (434/2003): 41 §

 
Ehdotus Lakeuden jätelautakunta päättää asettaa esityksen jätemaksutaksaksi 1.7.2023

alkaen kuntien ilmoitustauluille julkisesti nähtäväksi ja mahdollisia lausuntoja
varten 9.3.2023 - 17.4.2023 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 17.4.2023 mennessä.

 
Käsittely Ilkka Letonsaari oli läsnä asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui

kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Muutettu päätösehdotus:
Lakeuden jätelautakunta päättää asettaa esityksen jätemaksutaksaksi 1.7.2023
alkaen kuntien ilmoitustauluille julkisesti nähtäväksi ja mahdollisia lausuntoja
varten 9.3.2023 - 17.4.2023 väliseksi ajaksi. Lausunnot pyydetään
toimittamaan kirjallisesti. Vaikuttamismahdollisuuden varaamisesta
tiedotetaan myös jätelautakunnan ja Lakeuden Etappi Oy:n kotisivuilla.

Jäsenkunnille sekä jäsenkuntien ympäristönsuojeluviranomaisille toimitetaan
pyyntö lausunnon antamiseksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan
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jätelautakunnalle 17.4.2023 mennessä.
 
Päätös Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 
Liitteet Liite 1. Toimenpidepyyntö jätemaksutaksasta 23.2.2023

Liite 2. Jätemaksutaksa 1.7.2023
Liite 3. Jätemaksutaksa 1.7.2023 maksuliite

 

  ILMAJOEN KUNTA Pöytäkirja 2/2023
  Lakeuden jätelautakunta 8.3.2023

 7



   Sivu 1/3 

 

  23.2.2023  

 
 
 
 
Lakeuden Jätelautakunnalle 
 
 
 
 
 
 
TOIMENPIDEPYYNTÖ JÄTEMAKSUTAKSAN MUUTTAMISESTA 

 
 
Lakeuden Etappi Oy:n hallitus esittää muutoksia jätemaksutaksaan Lakeuden 
jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Jätemaksutaksaa on valmisteltu yhdessä alueellisen 
jätehuoltoviranomaisen kanssa.  
 
Uuden taksan pohjalla on käytetty 1.6.2022 voimaanastunutta taksaa. Merkittävimpiä 
muutoksia jätemaksutaksaan ovat poltettavan jätteen ja kierrätettävien jätteiden 
tyhjennyshintojen tarkistaminen kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä 
1.7.2023 voimaan astuvat muutokset pakkausjätteiden erilliskeräyksessä. 
Jäteasemahinnoittelun rakennetta esitetään muutettavaksi siten, että 
jätelajikohtaiset eräkoot palvelevat paremmin erilaisten maksullisten jätteiden 
hinnoittelua ja niiden käyttöä myös itsepalvelun mahdollistavassa 
mobiiliapplikaatiossa (RE-Appi). Lisäksi esitetään omaa jätemaksutaksaa kunnan 
toissijaisen vastuun jätehuoltopalveluille. Näiden lisäksi on tehty pienempiä lisäyksiä 
ja täsmennyksiä jätemaksutaksaluonnokseen.  
 
Luonnos uudeksi jätemaksutaksaksi maksuliitteineen on esitetty liitteessä 1.  

  
 Esitetyt muutokset jätemaksutaksaan  
 

1. Jäteastioiden tyhjennyshintojen muutokset kunnan järjestämässä 
jätteenkuljetuksessa 
 
Poltettavan jätteen yksilokeroisten 140 l - 660 l jäteastioiden sekä 
nostoperusteisten jätteen keräyssäiliöiden tyhjennyshintoja on korjattu 
vastaamaan kuljetusten ja jätteen käsittelyn nykyistä kustannustasoa.  
 
Biojätteen tyhjennyshintoja on tarkistettu nostoperusteisten säiliöiden osalta 
vastaamaan paremmin todellisia jätekertymiä. Biojätteen käsittelymaksuissa on 
otettu huomioon noin 40 000 eurolla kompensaatio vuodessa. Kompensaatio 
toteutetaan poltettavan jätteen käsittelymaksutuloilla.  

LIITE: Lakeuden jätelautakunta 8.3.2023 / 4 §



   Sivu 2/3 

 

 
Kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten keräyksessä käytettävien 
erillisastioiden tyhjennyshintoja on muutettu vastaamaan paremmin todellisia 
astiakohtaisia kuluja. Kyseisellä toimenpiteellä varaudutaan tuottajien maksamien 
korvausten kohdentumiseen todellisten kulujen mukaisesti. Myös 
tuottajavastuuseen kuulumattoman pakkauslasin tyhjennyshintoja on muutettu 
vastaamaan todellisia kustannuksia.  
 
Kaikkien nostoperusteiden säiliöiden kuljetusmaksuja esitetään laskettavaksi -4,71 
%. Maksujen alentamisessa on huomioitu kyseisten keräysvälineiden 
tyhjentämisestä aiheutuvat kustannukset. Jäteastioiden viereen jätettävien 
lisäjätteiden maksuja esitetään nostettavaksi ohjaamaan oikean kokoisten 
jäteastioiden käyttöön kiinteistöillä.  
 

2. Pakkausjätteiden erilliskeräyksen laajentuminen  
 
Taksaan esitetään lisättäväksi hinnat 370 litran ja 660 litran kokoisille 
nelilokeroastioille. Nelilokeroastioiden käyttöönotto liittyy pakkausjätteiden 
erilliskeräysvelvoitteen laajentumiseen vähintään kolmen huoneiston 
kiinteistöille.  Hinnat perustuvat urakoitsijalle maksettavaan kuljetusmaksuun ja 
keräyksen järjestämisen kuluihin. Vertailuhintana voidaan pitää erillisastioiden 
tyhjennysmaksuja, joiden kustannus olisi vastaavankokoisilla erillisastioilla 31,74 
€/kerta (sis. alv. 24%).  

 
3. Asumislietteiden pikatyhjennyksen lisämaksun korjaus  

 
Tilanteissa, joissa asumislietesäiliöiden tyhjäys joudutaan suorittamaan viiden 
päivän sisällä asiakkaan tilauksesta, veloitetaan normaalin kuljetusmaksun lisäksi 
pikatyhjennyksen lisämaksu. Kyseisessä maksussa ei huomioitu muihin 
kuljetusmaksuihin lisättyä indeksikorotusta vuoden 2022 jätemaksutaksassa ja sen 
vuoksi korotus esitetään tehtäväksi nyt taksauudistuksen yhteydessä.  

 
4. Jäteasemilla ja RE-pisteillä vastaanotettavien maksullisten jätteiden hinnoittelu  

 
Jäteasemilla ja RE-pisteillä vastaanotettavien maksullisten jätteiden hinnoitteluun 
esitetään tehtäväksi muutoksia, jotta eräkohtainen hinnoittelu vastaa 
mahdollisimman hyvin jäte-erän eräkoon mukaisia käsittelykustannuksia. Maksu 
kattaa jätteiden keräyksen jäteasemalla, kuljetuksen, käsittelyn sekä 
hallinnointikulut. Poltettavan jätteen osuus on loppusijoitettavaa ja lajiteltavaa 
jätettä suurempi, mutta yhtenäiset maksut helpottavat asiakkaiden asioimista 
jäteasemilla ja RE-pisteellä. Jätemaksutaksaan esitetään lisättäväksi hinta enintään 
100 l jäte-erälle ja aikaisempaa alle 0,5 kuution eräkokorajaa esitetään 
nostettavaksi yhteen kuutioon nostamatta kuitenkaan eräkoon mukaista hintaa. 
Biojätteen eräkohtaiset hinnat eriytetään maksutaulukossa muista maksullisista 
jätteistä eriävän eräkoon vuoksi. 
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5. Puujätteen vastaanottohinnan lisääminen jätemaksutaksaan  
 
Puujätteen hinta on puuttunut jätemaksutaksasta jätehuoltokeskukseen 
toimitettavien isojen erien kohdalta, minkä vuoksi sitä esitetään lisättäväksi 
jätemaksutaksaan. 
 

 
6. Kunnan toissijaisen vastuun jätehuollon jätemaksutaksa  

 
Kunnan toissijaiselle vastuulle (TSV) kuuluvan jätehuollon palveluiden maksuja 
esitetään eriytettäväksi omaksi taksakseen hinnoittelun selkeyttämiseksi. 
Jätemaksutaksassa on esitetty hinnat sellaisille jätehuoltopalveluille, joita voidaan 
tarjota yrityksille toissijaisen vastuun periaatteiden mukaisesti. Jäteastioiden 
tyhjennyshinnoissa noudatettaisiin kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvien 
jäteastioiden tyhjennysmaksuja.  Esitys kunnan toissijaisen vastuun jätehuollon 
jätemaksutaksaksi on liitteenä 2.  
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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  

LIITE: Lakeuden jätelautakunta 8.3.2023 / 4 §



Jätemaksutaksa 1.7.2023 alkaen 
Hyväksytty: Lakeuden jätelautakunta 10.5.2023 § X   
 

7 
 

 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. 
 
 
 
 

LIITE: Lakeuden jätelautakunta 8.3.2023 / 4 §



Jätemaksutaksa 1.7.2023 alkaen 
Hyväksytty: Lakeuden jätelautakunta 10.5.2023 § X   
 

9 
 

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.  
 

LIITE: Lakeuden jätelautakunta 8.3.2023 / 4 §



Jätemaksutaksa 1.7.2023 alkaen 
Hyväksytty: Lakeuden jätelautakunta 10.5.2023 § X   
 

10 
 

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.  

 

LIITE: Lakeuden jätelautakunta 8.3.2023 / 4 §



Jätemaksutaksa 1.7.2023 alkaen 
Hyväksytty: Lakeuden jätelautakunta 10.5.2023 § X   
 

11 
 

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. 
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I. Ekomaksut 
 
- maksut koskevat koko toimialuetta 

 

Taulukko 1. Ekomaksut 

VAKITUISESSA ASUMISESSA 
Asuinhuoneistojen 

lukumäärä 
Ekomaksu € / kk / asuinhuoneisto 

alv 0 % 
Ekomaksu € / kk / asuinhuoneisto 

alv 24 % 
1 - 9 asuntoa 2,60 3,22 
10 tai enemmän asuntoa 2,16 2,68 

 

VAPAA-AJAN ASUMISESSA  
Vapaa-ajan asumiseen 
käytettävä rakennus 

Ekomaksu € / vuosi / rakennus 
alv 0 % 

Ekomaksu € / vuosi / rakennus 
alv 24 % 

Ekomaksu vuosimaksuna 10,40 12,90 
 
 
 
 
Seuraavissa jätemaksutaulukoissa esitettyjen jätelajien lajitteluohjeet voi tarkistaa Lakeuden 
Etappi Oy:n verkkosivuilta www.etappi.com kohdasta Jäteneuvonta. Sivulta pääsee kodin 
lajitteluohjeisiin: Lajitteluohjeet - Lakeuden Etappi sekä jätehaku-palveluun, josta voi tarkistaa 
mihin jätelajiin yksittäinen jätemateriaali tai -esine kuuluu: Jätehaku - Lakeuden Etappi. 
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II. Maksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa  
- maksut koskevat toimialuetta poislukien Kurikan Jurvan alueen poltettavan jätteen 

jäteastioiden tyhjennysmaksut  

 

Taulukko 2. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus 

JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT 
Astioiden ja säiliöiden tilavuudet ovat enimmäismääriä. 

POLTETTAVA JÄTE Kuljetus  
€/kpl, alv 0 % 

Käsittely  
€/kpl, alv 0 % 

Yhteensä   
€/kpl, alv 0 % 

Yhteensä   
€/kpl, alv 24 % 

140 l astia  3,60 1,20  4,80 5,95 
240 l astia  3,60 2,78 6,38 7,91 
360 l astia 3,60 4,64 8,24 10,22 
660 l astia 4,30 6,80 11,10 13,76 
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta   4,55  6,80 11,35 14,07 
Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l 3,18 2,78 5,96 7,39 

BIOJÄTE Kuljetus  
€/kpl, alv 0 % 

Käsittely  
€/kpl,  alv 0 % 

Yhteensä  
€/kpl, alv 0 % 

Yhteensä   
€/kpl, alv 24 % 

140 l astia suojasäkkeineen 3,85 1,64 5,49 6,81 
240 l astia suojasäkkeineen 4,85 2,99 7,84 9,72 
360 l astia 4,43 4,47 8,90 11,04 
660 l astia 5,79 6,47 12,26 15,20 
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta  6,41  6,47 12,88 15,97 
Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l 3,77  2,99 6,76  8,38 

Teollinen biojäte  Käsittely  
€/tn, alv 0 % 

 Käsittely   
€/tn, alv 24 % 

Kuljetusmaksu astiakoon 
mukaisesti 

 95,00  117,80 

YLI 660 L PINTASÄILIÖT JA 
SYVÄKERÄYSSÄILIÖT 

Kuljetus  
€/kpl, alv 0 % 

Käsittely  
€/kpl,  alv 0 % 

Yhteensä  
€/kpl, alv 0 % 

Yhteensä   
€/kpl, alv 24 % 

Poltettava jäte 0,8 m³ keräyssäiliö 37,30 9,28  46,58  57,76 
Poltettava jäte 1,3 m³ keräyssäiliö 37,30 15,09 52,39  64,96 
Poltettava jäte 2,0 m³ keräyssäiliö 37,30 20,63 57,93 71,83 
Poltettava jäte 3 m³ keräyssäiliö 37,30 27,08 64,38  79,83 
Poltettava jäte 5 m³ keräyssäiliö 37,30 41,90 79,20 98,21 
Biojäte 0,8 m³ keräyssäiliö 37,30 21,54 58,84 72,96 
Biojäte 1,3 m³ keräyssäiliö 37,30 35,00 72,30 89,65 
Pakkausjätteet (lasi ja metalli, jos 
palvelu ei kuulu ekomaksuun) 

 37,30 0 37,30  46,25 

Pakkausjätteet (kartonki ja muovi) 37,30 0 37,30 46,25 

LIITE: Lakeuden jätelautakunta 8.3.2023 / 4 §



 
                              
Maksuliite, jätemaksutaksa 1.7.2023 alkaen 
Hyväksytty: Lakeuden jätelautakunta 10.5.2023 § X 
  3 (10) 
 

  
 

JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT 
KARTONKIPAKKAUSJÄTE Kuljetus  

€/kpl, alv 0 % 
Käsittely  

€/kpl,  alv 0 % 
Yhteensä  

€/kpl, alv 0 % 
Yhteensä   

€/kpl, alv 24 % 
240 l astia 5,59 0 5,59 6,93 
360 l astia  5,75 0 5,75 7,13 
660 l astia 6,20 0 6,20 7,69 
Pahvirullakko 7,53 0 7,53 9,34 
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta 6,20 0 6,20 7,69 
Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l  6,20 0  6,20 7,69 

LASI- JA METALLIPAKKAUSJÄTE 
 

Kuljetus  
€/kpl, alv 0 % 

Käsittely  
€/kpl, alv 0 % 

Yhteensä  
€/kpl, alv 0 % 

Yhteensä   
€/kpl, alv 24 % 

Maksut koskevat kunnan hallinto- ja palvelutoimintoja, hyvinvointialueen kiinteistöjä sekä 
vapaaehtoisesti keräyksen piirissä olevia kiinteistöjä 
140 l astia 7,05 0 7,05 8,74 
240 l astia 7,25 0 7,25 8,99 
360 l astia 7,92 0 7,92 9,82 
660 l astia 9,87 0 9,87 12,24 
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta  7,81 0 7,81 9,68 
Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l 6,20 0 6,20 7,69 

MUU LASIJÄTE Kuljetus  
€/kpl, alv 0 % 

Käsittely  
€/kpl, alv 0 % 

Yhteensä  
€/kpl, alv 0 % 

Yhteensä   
€/kpl, alv 24 % 

140 l astia 5,55 2,65 8,19 10,16 
240 l astia 5,59 4,54 10,13 12,56 
360 l astia 5,75 6,80 12,55 15,56 
660 l astia 6,20 12,47 18,67 23,15 
0,3 m3 keräyssäiliö 37,30 5,67 42,97 53,28 
0,8 m3 keräyssäiliö 37,30 15,12 52,42 65,00 
1,3 m3 keräyssäiliö 37,30 24,57 61,87 76,72 
2,0 m3 keräyssäiliö 37,30 37,80 75,10 93,12 
3 m3 keräyssäiliö 37,30 56,70 94,00 116,56 

MUOVIPAKKAUSJÄTE Kuljetus  
€/kpl, alv 0 % 

Käsittely  
€/kpl, alv 0 % 

Yhteensä  
€/kpl, alv 0 % 

Yhteensä   
€/kpl, alv 24 % 

240 l astia 5,59 0 5,59 6,93 
360 l astia 5,75 0 5,75 7,13 
660 l astia 6,20 0 6,20 7,69 
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta  6,20 0 6,20 7,69 
Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l 6,20 0 6,20 7,69 
PAKKAUSJÄTTEIDEN 
NELILOKEROASTIAT (lasi-, 
metalli-, muovi- ja 
kartonkipakkaukset) 

Kuljetus 
€/kpl, alv 0 % 

Käsittely 
€/kpl, alv 0 % 

Yhteensä 
€/kpl, alv 0 

% 

Yhteensä  
€/kpl,alv 24 % 
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JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT 
370 l astia 10,15 0,77 10,91 13,53 
660 l astia 10,82 1,53 12,35 15,31 

LISÄMAKSUT 
Lisämaksun peruste €/metri, alv 0 % €/metri, alv 24 % 
Jäteastian ja -säkin siirto, veloitus 
jokaiselta alkavalta viideltä 
metriltä 10 metrin jälkeen.    

 
1,56  

 
1,94  

Lisämaksun peruste €/ tyhjennyskerta, alv 0 % €/tyhjennyskerta, alv 24 % 
Jäteastiassa merkittäviä määriä 
muita kuin jätelajiin kuuluvia 
jätteitä, 140 - 660 litran jäteastiat 

 
8,07 

 
10,00 

Keräysvälineessä merkittäviä 
määriä muita kuin jätelajiin 
kuuluvia jätteitä, säiliöt ja 
pikakontit 

 
50,00 

 
62,00 

Keräysvälineessä merkittäviä 
määriä muita kuin jätelajiin 
kuuluvia jätteitä, aiheuttaa 
tyhjennysreitin keskeytyksen ja 
jäteauton ylimääräisen 
välityhjennyksen 

 
103,00 

 
127,72 

Lisämaksun peruste €/km, alv 0 % €/km, alv 24 % 
Ylimääräisen noudon lisämaksu 
€/km, mikäli ajoreittiin aiheutuu 
väh. 4 km pidennys. Maksu 4 km 
ylittävältä osalta. 

 
3,29 

 
4,08 

Lisämaksun peruste €/h, alv 0 % €/h, alv 24 % 
Lisätyö, tuntiveloitus 110,00 136,40 

 

Taulukko 3. Muut kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittyvät palvelut 

JÄTEASTIOIDEN PESU 
 €/tapahtuma, alv 0 % €/tapahtuma, alv 24 % 
Jäteastian 140 l - 660 l pesu  15,85 19,65 

PURISTINKONTTIEN JA JÄTELAVOJEN KULJETUSMAKSUT  
Vyöhyke, etäisyys Ilmajoen 
jätehuoltokeskuksesta 

€/kuljetus, alv 0 % €/kuljetus, alv 24 % 

0 - 10 km 78,93 97,87 
11 - 20 km 101,48 125,84 
21 - 40 km 202,95 251,66 

LIITE: Lakeuden jätelautakunta 8.3.2023 / 4 §



 
                              
Maksuliite, jätemaksutaksa 1.7.2023 alkaen 
Hyväksytty: Lakeuden jätelautakunta 10.5.2023 § X 
  5 (10) 
 

  
 

41 - 60 km 304,43 377,49 
61 - 80 km 428,45 531,28 
81 -100 km 541,20 671,09 

JÄTEASTIOIDEN OSTOHINNAT: tapauksissa, jolloin veloituksettoman astiapalvelun ehdot eivät täyty 
 €/kpl, alv 0 % €/kpl, alv 24 % 
140 l 38,71 48,00 
240 l 41,13 51,00 
360 l 84,68 105,00 
660 l 147,59 183,00 

RAPORTOINTIMAKSU 
 €/kpl , alv 0 % €/kpl,  alv 24 % 
Erikseen tilattavat raportit   24,20 30  

 

Taulukko 4. Alue- ja korttelikeräys  

ALUEKERÄYSPISTEIDEN JA KORTTELIKERÄYKSEN MAKSUT  
VAPAA-AJAN ASUNTOJEN ALUEKERÄYKSEN KAUSIMAKSU €/kausi 

alv 0 % 
€/kausi 
alv 24 % 

Kausimaksu 1.5. – 30.9. väliseltä ajalta 40,71  50,48  

VAPAA-AJAN ASUNTOJEN ALUEKERÄYKSEN VUOSIMAKSU €/vuosi 
alv 0 % 

€/vuosi 
alv 24 % 

Vuosimaksu 57,00  70,68  

VAKITUISTEN ASUNTOJEN ALUEKERÄYSMAKSU (KIHNIÖ) €/vuosi 
alv 0 % 

€/vuosi 
alv 24 % 

€/kk 
 alv 24 % 

Vuosimaksu kiinteistölle, jossa ei kompostoida biojätteitä 182,90 226,80 18,90 
 

Vuosimaksu kiinteistölle, jossa biojätteet kompostoidaan 
ympärivuotisesti jätehuoltomääräysten mukaisessa 
kompostorissa 

129,97 161,16 13,43 

KORTTELIKERÄYSMAKSU €/kk 
alv 0 % 

€/kk 
alv 24 % 

Kuukausimaksu 13,95  17,30  
 

Taulukko 5. Asumisessa syntyvät lietteet 

ASUMISESSA SYNTYVIEN LIETTEIDEN MAKSUT   
LIETTEIDEN KÄSITTELYMAKSUT 
 
Lietetyyppi 
 

Lakeuden Etapin 
tuotantokustannus 
€/m3, alv 0 % 

Käsittelykustannus 
 €/m³, alv 0 % 

Käsittelykustannus 
yhteensä  
€/m³, alv 24 % 
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III. Muut kuljetuspalvelut  
- maksut koskevat koko toimialuetta   

Taulukko 6. Rahtipalvelu 

RAHTIPALVELUN MAKSUT  
 €/tapahtuma  

alv 0 % 
€/tapahtuma 

alv 24 % 
Yhden jäteastian rahtipalvelumaksu (sisältää yhden 
jäteastian viennin, noudon ja vaihdon) 

 
          27,50  

 
    34,10 

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

 
44,36 

 
55,00 

IV. RE-pisteiden ja jJäteasemien maksut 
- maksut koskevat koko toimialuetta 

Taulukko 7. Vastaanottomaksut RE-pisteillä ja jäteasemilla  

VASTAANOTTOMAKSUT RE-PISTEILLÄ JA JÄTEASEMILLA 
Jätelaji jätteen määrä/kuorma €/kuorma, alv 0 % €/kuorma, alv 24 % 
 
Poltettava, loppusijoitettava 
tai lajiteltava jäte. 
Maksu suoritetaan 
jätelajikohtaisesti eräkoon 
mukaan. 

enintään 100 l 4,03 5 

enintään 1 m³ 8,87 11 

1 - 2 m³ 16,94  21  

Biojäte enintään 240 l 8,87 11 
Tietoturvapaperi enintään 5 kg/ erä 8,06 10 

Saostussäiliö tai 
pienpuhdistamo 

3,70 23,33  33,52 

Harmaiden vesien saostus-
säiliö tai pienpuhdistamo 

3,70 2,42 7,59 

Umpisäiliö 1,30 2,42 4,61 
LIETTEIDEN TYHJENNYS- JA MUUT MAKSUT 
  €, alv 0 % €, alv 24 % 
Lietteen kuljetusmaksu €/käynti 66,52 82,48 
Pikatyhjennyksen 
lisämaksu 

€/käynti 66,52 82,48 

Hukkakäyntimaksu €/käynti 66,52 82,48 
Umpisäiliön tyhjennyksen 
tilausmaksu 

€/kerta 9,00 11,16 

Ylimääräisen työn maksu €/m3   5,51 6,83 
Ylimääräisen työn maksu €/tunti     66,13 82,00 
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VASTAANOTTOMAKSUT RE-PISTEILLÄ JA JÄTEASEMILLA 
lisämaksu yli 5 kg erille, 
€/kg 

1,61 2 

Lajittelematon pienerä, 
maksu sisältää lajittelun 
jäteasemanhoitajan toimesta 

 
enintään 2 m³ 

 
125,00 

 
155 

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, poistotekstiili sekä omenat sesonkiaikana 
(elo-lokakuu).  
Puiset kalusteet ja huonekalut lajitellaan puujätteeseen.   

JÄTELAJIKOHTAISET VASTAANOTTOMAKSUT MUILLE KUIN EKOMAKSUN PIIRIIN KUULUVILLE 
Jätelaji, enintään 2 m³ /erä € /erä, alv 0 % €/erä, alv 24 % 
Betoni ja tiili 30,64 37,99 
Lasijäte, muu  10,48 13,00 
Puu  17,74 22,00 
Lasipakkausjäte  -  - 

Jätelaji, enintään 100 l /erä € /erä, alv 0 % €/erä, alv 24 % 
Kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan poistotekstiilit              8,87                  11,00 

JÄTELAJIKOHTAISET VASTAANOTTOMAKSUT MUILLE KUIN EKOMAKSUN PIIRIIN KUULUVILLE 
Jätelaji, enintään 2 m³ /erä € /erä, alv 0 % €/erä, alv 24 % 
Metallipakkausjäte tai muu metallijäte   -  - 
Kartonkipakkausjäte  -  - 
Muovipakkausjäte - - 
Keräyspaperi    -  - 

Tuottajavastuun piiriin kuulumaton SER € /kpl, alv 0 % €/kpl, 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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V. 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  
ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT  €/tonni, alv 0 % €/tonni, alv 24 % 
Poltettava jäte   115,10 142,73 
Puhdas puu 25,00 31,00 
Puupohjainen jäte 60,00 74,40 
Risut  53,81 66,73 

BIOKAASULAITOKSESSA HYÖDYNNETTÄVÄT €/tonni, alv 0 % €/tonni, alv 24 % 
Biojäte  118,70 147,19 
Rasvakaivoliete  25,00 31,00 

KIERRÄTETTÄVÄT TAI MATERIAALINA HYÖDYNNETTÄVÄT  €/tonni, alv 0 % €/tonni, alv 24 % 
Betoni (alle 1m) 17,00 21,08 
Betoni (yli 1m) 33,00 40,92 
Betoni ja tiili     20,00 24,80 
Tiili- ja betonimurske (alle 150 mm) 10,00 12,40 
Kattohuopa 145,00 179,80 
Lasijäte, muu kuin lasipakkaukset 70,71 87,68 
Lasipakkausjäte - - 
Metallipakkausjäte tai muu metallijäte - - 
Pahvi- ja kartonkipakkausjäte - - 
Romuajoneuvot  - - 

MUUT ERÄT alv 0 % alv 24 % 
Paistinrasva €/kg 0,38 0,47 
Tietoturvapaperi enintään 5 kg/ erä 8,06 10,00 

lisämaksu yli 5 kg erille, €/kg 1,61 2,00 

LAJITELTAVA JÄTE JA LOPPUSIJOITETTAVAT JÄTTEET 
Jätelaji  €/tonni 

alv 0 % 
€/tonni 

 alv 24 % 
Lajiteltava jäte 232,35  288,11 
Loppusijoitettava jäte (mm. loppusijoitettava rakennusjäte)   178,36 221,17 
Loppusijoitettava vaarallinen jäte, esim. asbesti 176,33 218,64 
Maa-aines loppusijoituskelpoinen (jäteveroton) 18,00 22,32 

Eräkohtainen hinnoittelu €/erä, alv 0 % €/erä, alv 24 % 
Erityisjätteen pienerä, enintään 1 m³ 62,30 77,25 
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VASTAANOTTOMAKSU  
 €/punnitus  

alv 0 % 
€/punnitus  

alv 24 % 
Vastaanottomaksu 12,23 15,16 

KUORMANTARKASTUSMAKSUT  
Kuormakohtainen hinnoittelu €/kuorma  

alv 0 % 
€/kuorma 
 alv 24 % 

Kuormantarkastus  73,50 91,14 
Lajittelumaksu 103,00 127,72 
Siirtomaksu, kun kuorma on jouduttu siirtämään  103,00 127,72 
Epäpuhtaudet hyötyjätteissä 41,20 51,09 
Loppusijoitettavassa jätteessä merkittävä määrä 
hyötyjätteitä 

41,20 51,09 

Kuormassa riski- tai asbestijätettä 103,00 127,72 

Kappalehinnoittelu €/kpl, alv 0 % €/kpl, alv 24 % 
Renkaat  10,30 12,77 
Pieni SER (mikroaaltouuni tai vastaava kokoluokka)  10,30 12,77 
Suuri SER (jääkaappi tai vastaava kokoluokka)  51,50 63,86 

Eräkohtainen hinnoittelu €/erä, alv 0 % €/erä, alv 24 % 
Vaarallinen jäte, enintään 20 kg/erä 41,20 51,09 
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Taulukko 9. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet, vaaralliset jätteet, erityisjätteet 

- maksut koskevat koko toimialuetta 

Maksut koskevat enintään 100 kg:n tai 100 l:n pieneriä. Isommat erät vastaanotetaan sopimus-
hinnalla. Maksut eivät koske kotitalouksien vaarallisen jätteen pieneriä (enintään 100 l/100 kg). 

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEET €/kg, alv 0 % €/kg, alv 24 % 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet  - - 
Loisteputket  - - 
Tuottajavastuuseen kuulumattomat kylmälaitteet  1,09 1,35 
Muu tuottajavastuuseen kuulumaton SE-romu (esim. isot 
kopiokoneet)  

0,97 1,20 

PARISTOT JA AKUT 
Paristot ja pienet laiteakut - - 
Akut  - - 

VAARALLISET JÄTTEET 
NESTEMÄISET ÖLJYJÄTTEET €/kg, alv 0 % €/kg, alv 24 % 
Hydrauliöljy  - - 
Polttoöljy 0,80 0,99 
Kevyen polttoöljyn vesiseokset  0,38 0,47 
Raskaan polttoöljy vesiseokset  0,68 0,84 
PCB-öljy  4,09 5,08 
Leikkuunesteet, emulsiot (vesi > 95 %)  0,59 0,73 
Leikkuunesteet, emulsiot (vesi < 95 %)  1,18 1,47 

KIINTEÄT ÖLJYJÄTTEET €/kg, alv 0 % €/kg, alv 24 % 
Kiinteä öljyinen jäte (öljynsuodattimet, trasselit)  0,68 0,84 

MAALIJÄTTEET €/kg, alv 0 % €/kg, alv 24 % 
Maalit (ei rikkiä/halogeenia)  1,35 1,67 
Liimat, painovärit ja puunsuoja-aineet 1,35 1,67 
Jäähdytin-, jarru- kytkinnesteet  1,35 1,67 

LIUOTTIMET €/kg, alv 0 % €/kg, alv 24 % 
Liuottimet (ei rikkiä/halogeenia)  0,80 0,99 
Pesuliuottimet  1,10 1,36 
Pesuainejäte  0,55 0,68 

TORJUNTA-AINEET €/kg, alv 0 % €/kg, alv 24 % 
Torjunta-aineet  3,00 3,72 

HAPPO- JA EMÄSJÄTTEET €/kg, alv 0 % €/kg, alv 24 % 
Hapot  3,17 3,93 
Emäkset  3,00 3,72 

SAMMUTTIMET €/kg, alv 0 % €/kg, alv 24 % 
Sammutinjauhe 1,35 1,67 
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Vaahto- ja jauhesammuttimet 5,02 6,23 

Sammuttimet, kappalehinnoittelu €/kpl, alv 0 % €/kpl, alv 24 % 
Vaahto- ja jauhesammuttimet 16,75 20,77 

TERVEYDENHUOLLON ERITYISJÄTTEET 
 €/kg  

alv 0 % 
€/kg 

alv 24 % 
Pistävät ja viiltävät jätteet 2,00 2,48 
Biologinen jäte 1,48 1,84 
   

PILAANTUNEET MAAT 
Öljyllä pilaantuneet maat €/tn  

eräkohtainen 
hinnoittelu 
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§ 5 Esitys kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun jätemaksutaksaksi 1.7.2023
 
Asianumero ILM/249/14.06.00.00/2023
 
Valmistelijat Jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879, jenni.laitila@ilmajoki.fi
 
Valmisteluteksti Kuntavastuullisen jätehuollon maksuja kunnan toissijaisesta

jätehuoltopalvelusta on valmisteltu jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n sekä
jätehuoltoviranomaisen toimesta. Toissijaisella jätehuoltopalvelulla
tarkoitetaan muun kuin asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa
syntyvän jätteen jätehuoltoa, jos jätteen haltija pyytää jätehuoltoa muun
palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja jäte soveltuu laadultaan ja määrältään
kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Jätelain 33
§:n mukaisille tahoille tarjottava lakisääteinen palvelu on eriytetty omaksi
jätemaksutaksaksi nyt ensimmäistä kertaa Lakeuden Etapin ja Lakeuden
jätelautakunnan toimialueella. Yrityksien, valtion, seurakuntien ja muiden
kuntavastuullisen jätehuollon ulkopuolisten tahojen tulee hankkia jätehuolto
markkinoilta ja vain jätelain 33 §:n mukaisissa tapauksissa jätehuollon voi
järjestää kunta eli toimialueellamme Lakeuden Etappi. Kuntaliiton oppaassa
kunnallisen jätetaksan laadintaan suositellaan omaa erillistä
taksakokonaisuutta toissijaiselle jätehuoltopalvelulle.

Jäteyhtiö on jättänyt asiaan liittyvän toimenpidepyynnön jätelautakunnalle
23.2.2023. Uusi jätemaksutaksa astuisi voimaan 1.7.2023. Jätemaksutaksaa
käsitellään kahdessa vaiheessa, tässä esityksessä jätemaksutaksa asetetaan
nähtäville mielipiteitä varten ja taksasta päätetään jätelautakunnan
kokouksessa 10.5.2023.

Jätelain mukaisesti jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksut myös
toissijaisessa jätehuoltopalvelussa. Taksaehdotus koskee näiden jätteiden
tuottajien jätehuollon maksuja. Jätemaksujen on lain mukaan katettava
jätehuollosta aiheutuvat 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
esimerkiksi yritystoiminnan jätehuoltopalvelujen rahoittamiseen. Toissijaisen
jätehuoltopalvelun käyttäjät eivät maksa toimialueella perusmaksua,
ekomaksua, ja sitä ei tässä taksaesityksessä ehdoteta. Kuntaliiton oppaan "
Opas kunnallisten jätetaksan laadintaan" mukaan perustaksan sisältämät
mahdolliset ohjaavuudet hinnoissa ja mahdolliset subventoinnit eivät toimi
TSV-jätteiden kohdalla, koska usein palvelua tarjotaan vain osaan syntyvistä
jätelajeista.

Kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun jätemaksutaksa
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Jäteastioiden, nostoperusteisten säiliöiden, siirtolavojen ja
puristinkonttien tyhjennysten osalta noudatetaan kuntien ensisijaiselle
vastuulle kuuluvaa jätemaksutaksan lukua 2 ja maksuliitteen taulukkoa 2
pois lukien biojätteen tyhjennysmaksut ja astiapalvelun kohdat.
Astiapalvelu, erillisten jäteasioiden myynti tai jäteastioiden pesupalvelut
eivät ole TSV-asiakkaiden käytettävissä Lakeuden Etapin järjestämänä.

-

Biojätteissä ensisijaisessa jätemaksutaksassa käytetään subventiota
maksuissa. Toissijaisen jätehuoltopalvelun biojätteen esitetyistä
tyhjennyshinnoista sekä jätehuoltokeskuksen käsittelymaksuista
subventio on poistettu.

-

Taksassa esitetään jätemaksut RE-pisteillä, jäteasemilla,
jätehuoltokeskuksessa, kuormantarkastuksessa ja jätehuollon
raportoinnissa.

-

Lietteiden tyhjennyksien kohdalla noudatetaan kuntien ensisijaiselle
vastuulle kuuluvan jätemaksutaksan lukua 3 ja maksuliitteen taulukkoa 5.

-

Maksut esitetään maksuliitteessä.-
Maksuissa on huomioitu jätteen eroavaisuus kotitalousjätteeseen.
Seuraavat jätelajit löytyvät enää toissijaisen palvelun maksuliitteestä
€/tonni maksuilla: erityisjäte, muu vaarallinen jäte ja
peitemaa(jäteverollinen).

-

Vaikutusarvio: Keskimääräinen. Toissijaisen jätehuoltopalvelun sopimuksen
alaisia asiakkuuksia on tällä hetkellä yhdeksän kappaletta. Virallisilla
toissijaisen jätehuoltopalvelun kirjallisilla pyynnöllä jätteitä on tuonut vuonna
2022 49 asiakkuutta pääasiassa jätehuoltokeskukseen (jätteiden tuonti
epäsäännöllistä ja 2000 euroa ei ylity vuodessa) ja jäteasemalle maksullisia
toissijaisen jätehuoltopalvelun kuormia on tuotu n. 16 380 kpl.

Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen
Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä koskevan
asian käsittelyssä säädetään hallintolaissa. Asian vireilläolosta ja
vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava asian merkityksen
ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Asian vireilläolosta ei kuitenkaan
tarvitse ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen tai
aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen tarpeetonta.
Tässä tapauksessa toissijaisen jätehuoltopalvelun taksa on kokonaan uusi,
jolloin tulee antaa vaikuttamismahdollisuus asianosaisille.

Sovelletut oikeusohjeet:
Jätelaki (646/2011: 23 §, 26 §, 32§, 33 §, luku 9 (Jätehuollon maksut) , josta
erityisesti 78 §
Hallintolaki (434/2003): 41 §
Kuntaliitto, Opas kunnallisen jätetaksan laadintaan, 2022. Sivut 45-47.

 
Ehdotus Lakeuden jätelautakunta päättää asettaa esityksen toissijaisen

jätehuoltopalvelun jätemaksutaksaksi 1.7.2023 alkaen kuntien ilmoitustauluille
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julkisesti nähtäväksi ja mahdollisia lausuntoja varten 9.3.2023 - 17.4.2023
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 17.4.2023 mennessä.

 
Käsittely Ilkka Letonsaari oli läsnä asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui

kokouksesta ennen päätöksentekoa.
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 
Liitteet Liite 4. Toimenpidepyyntö jätemaksutaksasta 23.2.2023

Liite 5. Jätemaksutaksa 1.7.2023 toissijainen jätehuoltopalvelu
Liite 6. Jätemaksutaksa 1.7.2023 maksuliite toissijainen jätehuoltopalvelu
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  23.2.2023  

 
 
 
 
Lakeuden Jätelautakunnalle 
 
 
 
 
 
 
TOIMENPIDEPYYNTÖ JÄTEMAKSUTAKSAN MUUTTAMISESTA 

 
 
Lakeuden Etappi Oy:n hallitus esittää muutoksia jätemaksutaksaan Lakeuden 
jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Jätemaksutaksaa on valmisteltu yhdessä alueellisen 
jätehuoltoviranomaisen kanssa.  
 
Uuden taksan pohjalla on käytetty 1.6.2022 voimaanastunutta taksaa. Merkittävimpiä 
muutoksia jätemaksutaksaan ovat poltettavan jätteen ja kierrätettävien jätteiden 
tyhjennyshintojen tarkistaminen kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä 
1.7.2023 voimaan astuvat muutokset pakkausjätteiden erilliskeräyksessä. 
Jäteasemahinnoittelun rakennetta esitetään muutettavaksi siten, että 
jätelajikohtaiset eräkoot palvelevat paremmin erilaisten maksullisten jätteiden 
hinnoittelua ja niiden käyttöä myös itsepalvelun mahdollistavassa 
mobiiliapplikaatiossa (RE-Appi). Lisäksi esitetään omaa jätemaksutaksaa kunnan 
toissijaisen vastuun jätehuoltopalveluille. Näiden lisäksi on tehty pienempiä lisäyksiä 
ja täsmennyksiä jätemaksutaksaluonnokseen.  
 
Luonnos uudeksi jätemaksutaksaksi maksuliitteineen on esitetty liitteessä 1.  

  
 Esitetyt muutokset jätemaksutaksaan  
 

1. Jäteastioiden tyhjennyshintojen muutokset kunnan järjestämässä 
jätteenkuljetuksessa 
 
Poltettavan jätteen yksilokeroisten 140 l - 660 l jäteastioiden sekä 
nostoperusteisten jätteen keräyssäiliöiden tyhjennyshintoja on korjattu 
vastaamaan kuljetusten ja jätteen käsittelyn nykyistä kustannustasoa.  
 
Biojätteen tyhjennyshintoja on tarkistettu nostoperusteisten säiliöiden osalta 
vastaamaan paremmin todellisia jätekertymiä. Biojätteen käsittelymaksuissa on 
otettu huomioon noin 40 000 eurolla kompensaatio vuodessa. Kompensaatio 
toteutetaan poltettavan jätteen käsittelymaksutuloilla.  
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Kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten keräyksessä käytettävien 
erillisastioiden tyhjennyshintoja on muutettu vastaamaan paremmin todellisia 
astiakohtaisia kuluja. Kyseisellä toimenpiteellä varaudutaan tuottajien maksamien 
korvausten kohdentumiseen todellisten kulujen mukaisesti. Myös 
tuottajavastuuseen kuulumattoman pakkauslasin tyhjennyshintoja on muutettu 
vastaamaan todellisia kustannuksia.  
 
Kaikkien nostoperusteiden säiliöiden kuljetusmaksuja esitetään laskettavaksi -4,71 
%. Maksujen alentamisessa on huomioitu kyseisten keräysvälineiden 
tyhjentämisestä aiheutuvat kustannukset. Jäteastioiden viereen jätettävien 
lisäjätteiden maksuja esitetään nostettavaksi ohjaamaan oikean kokoisten 
jäteastioiden käyttöön kiinteistöillä.  
 

2. Pakkausjätteiden erilliskeräyksen laajentuminen  
 
Taksaan esitetään lisättäväksi hinnat 370 litran ja 660 litran kokoisille 
nelilokeroastioille. Nelilokeroastioiden käyttöönotto liittyy pakkausjätteiden 
erilliskeräysvelvoitteen laajentumiseen vähintään kolmen huoneiston 
kiinteistöille.  Hinnat perustuvat urakoitsijalle maksettavaan kuljetusmaksuun ja 
keräyksen järjestämisen kuluihin. Vertailuhintana voidaan pitää erillisastioiden 
tyhjennysmaksuja, joiden kustannus olisi vastaavankokoisilla erillisastioilla 31,74 
€/kerta (sis. alv. 24%).  

 
3. Asumislietteiden pikatyhjennyksen lisämaksun korjaus  

 
Tilanteissa, joissa asumislietesäiliöiden tyhjäys joudutaan suorittamaan viiden 
päivän sisällä asiakkaan tilauksesta, veloitetaan normaalin kuljetusmaksun lisäksi 
pikatyhjennyksen lisämaksu. Kyseisessä maksussa ei huomioitu muihin 
kuljetusmaksuihin lisättyä indeksikorotusta vuoden 2022 jätemaksutaksassa ja sen 
vuoksi korotus esitetään tehtäväksi nyt taksauudistuksen yhteydessä.  

 
4. Jäteasemilla ja RE-pisteillä vastaanotettavien maksullisten jätteiden hinnoittelu  

 
Jäteasemilla ja RE-pisteillä vastaanotettavien maksullisten jätteiden hinnoitteluun 
esitetään tehtäväksi muutoksia, jotta eräkohtainen hinnoittelu vastaa 
mahdollisimman hyvin jäte-erän eräkoon mukaisia käsittelykustannuksia. Maksu 
kattaa jätteiden keräyksen jäteasemalla, kuljetuksen, käsittelyn sekä 
hallinnointikulut. Poltettavan jätteen osuus on loppusijoitettavaa ja lajiteltavaa 
jätettä suurempi, mutta yhtenäiset maksut helpottavat asiakkaiden asioimista 
jäteasemilla ja RE-pisteellä. Jätemaksutaksaan esitetään lisättäväksi hinta enintään 
100 l jäte-erälle ja aikaisempaa alle 0,5 kuution eräkokorajaa esitetään 
nostettavaksi yhteen kuutioon nostamatta kuitenkaan eräkoon mukaista hintaa. 
Biojätteen eräkohtaiset hinnat eriytetään maksutaulukossa muista maksullisista 
jätteistä eriävän eräkoon vuoksi. 
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5. Puujätteen vastaanottohinnan lisääminen jätemaksutaksaan  
 
Puujätteen hinta on puuttunut jätemaksutaksasta jätehuoltokeskukseen 
toimitettavien isojen erien kohdalta, minkä vuoksi sitä esitetään lisättäväksi 
jätemaksutaksaan. 
 

 
6. Kunnan toissijaisen vastuun jätehuollon jätemaksutaksa  

 
Kunnan toissijaiselle vastuulle (TSV) kuuluvan jätehuollon palveluiden maksuja 
esitetään eriytettäväksi omaksi taksakseen hinnoittelun selkeyttämiseksi. 
Jätemaksutaksassa on esitetty hinnat sellaisille jätehuoltopalveluille, joita voidaan 
tarjota yrityksille toissijaisen vastuun periaatteiden mukaisesti. Jäteastioiden 
tyhjennyshinnoissa noudatettaisiin kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvien 
jäteastioiden tyhjennysmaksuja.  Esitys kunnan toissijaisen vastuun jätehuollon 
jätemaksutaksaksi on liitteenä 2.  

    
 

Ilmajoella 23.2.2023 
 

 
 

Pekka Kontio  
toimitusjohtaja 
Lakeuden Etappi Oy  

 
 
 
 
 
Liitteet  

1. Jätemaksutaksa 01072023  
2. Kunnan toissijaisen vastuun jätehuollon jätemaksutaksa 01072023 
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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 
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1. JÄTEASTIOIDEN, PINTAKERÄYSSÄILIÖIDEN JA SYVÄKERÄYSSÄILIÖIDEN TYHJENNYSMAKSUT 
BIOJÄTTEIDEN KIINTEISTÖITTÄISESSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA 

BIOJÄTE Kuljetus 
€/kpl, alv 0 % 

Käsittely 
€/kpl,  alv 0 % 

Yhteensä  
€/kpl, alv 0 % 

Yhteensä  
€/kpl, alv 24 % 

140 l astia suojasäkkeineen 3,85 1,64 5,49 6,81 

240 l astia suojasäkkeineen 4,85 2,99 7,84 9,72 

360 l astia 4,43 4,47 8,90 11,04 

660 l astia 5,79 6,47 12,26 15,20 

0,8 m³ keräyssäiliö 
 29,37 21,54 50,91 63,13 
1,3 m³ keräyssäiliö 
 30,05 35,00 65,05 80,66 
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta  5,65  14,81  20,45 25,36 

Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l 5,62  4,31  9,93  12,31  

 
2. JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT JÄTEKESKUKSESSA, RE-PISTEILLÄ JA JÄTEASEMILLA 

 

 alv 0 % 
 

alv 24 %  

Vastaanottomaksu 12,23 15,16 €/punnitus 
 

2.1. Tavanomainen jäte, painoperusteiset, €/tn: 
 alv 0 %  alv 24 %  
Poltettava jäte     115,10 142,73 €/tn 
Puhdas puu 25,00 31,00 €/tn 
Puupohjainen jäte 60,00 74,40 €/tn 
Kannot 37,68 46,72 €/tn 
Risut 53,81 66,73 €/tn 
Teollinen biojäte 118,70 147,19 €/tn 
Biojäte käsittelylisä 220,00 272,80 €/kuorma 
Rasvakaivoliete 25,00 31,00 €/tn  
Betoni (alle 1 m) 17,00 21,08 €/tn 
Betoni (yli 1 m) 33,00 40,92 €/tn   
Betoni ja tiili 20,00 24,80 €/tn   
Tiili- ja betonimurske (alle 150 mm) 10,00 12,40 €/tn   
Kattohuopa 145,00 179,80 €/tn 
Lasijäte, muu kuin lasipakkaukset 70,71 87,68 €/tn 
Lanta 10,00 12,40 €/tn 
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Haravointi 61,79 76,62 €/tn 
Paistinrasva 0,38 0,47 €/kg 
Tietoturvapaperi, lisämaksu yli 5 kg erille 1,61 2,00 €/kg 
Tietoturvapaperi, enintään 5 kg/ erä 8,06 10,0 € / erä 

 

 

 

2.2. Loppusijoitettavat jätteet €/tn: 
 alv 0 % alv 24 %      
Teollinen esikäsiteltävä jäte 244,35 302,99 €/tn   
Loppusijoitettava vaaraton jäte 178,36 221,17 €/tn 
Loppusijoitettava vaarallinen jäte  188,33 

 
233,53 €/tn 

Erityisjäte 193,33 239,73 €/tn   
Asbesti (vaaditaan asbestitodistus ja siirtoasiakirja) 188,33 233,53 €/tn 
Muu vaarallinen jäte 188,33 233,53 €/tn 
Peitemaa (jäteverollinen) 92,77 115,03 €/tn 
Maa-aines kaatopaikkakelpoinen (jäteveroton) 20,00 24,80 €/tn   
Pohja- ja lentotuhka, tavanomainen, märkä 
(kosteus > 20 %) 

78,00 96,72 €/tn 

Pohja- ja lentotuhka, tavanomainen, kuiva (kosteus 
< 20 %) 

100,20 124,24 €/tn 

Pohja- ja lentotuhka, vaarallinen jäte, kuiva 
(kosteus < 20 %) 

97,02 
 

120,30 
 

€/tn 

Pohja- ja lentotuhka, vaarallinen jäte, märkä 
(kosteus > 20 %) 

74,82 
 

92,78 
 

€/tn 

Erityisjätteen pienerä 1 m3 64,70 80,22 € / erä 
 

2.3. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet: 
 alv 0 % 

 
alv 24 % 
 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet 0 0 €/kg 
Loisteputket 0 0 €/kg 
Tuottajavastuuseen kuulumattomat kylmälaitteet 1,09 1,35 €/kg 
Muu tuottajavastuuseen kuulumaton SE-romu (esim. isot 
kopiokoneet) 

0,97 1,20 €/kg 

TUOTTAJAVASTUUN PIIRIIN KUULUMATON SER MAX. 2 M3    
Pieni SER (esim. kassakoneet, maksupäätteet) 12,10 15,00 €/kpl 
Keskikokoinen SER (esim. piirtoheittimet, juomakaapit) 52,42 65,00 €/kpl 
Suuri SER (esim. sairaalasängyt, kauppojen kylmätiskit) 80,65 100,00 €/kpl 

 

 

LIITE: Lakeuden jätelautakunta 8.3.2023 / 5 §



Maksuliite, kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun taksa 1.7.2023 alkaen 
Hyväksytty: Lakeuden jätelautakunta 10.5.2023 § X 

Sivu 3 / 5 
 

2.4. Vaaralliset jätteet: 
NESTEMÄISET ÖLJYJÄTTEET alv 0 % 

 
alv 24 %  

Hydrauliöljy    
Polttoöljy 0,80 0,99 €/kg 
Kevyen polttoöljyn vesiseokset 0,38 0,47 €/kg 
Raskaan polttoöljyn vesiseokset 0,68 0,84 €/kg 
PCB-öljy 4,09 5,08 €/kg 
Leikkuunesteet, emulsiot (vesi > 95 %) 0,59 0,73 €/kg 
Leikkuunesteet, emulsiot (vesi < 95 %) 1,18 1,47 €/kg 
KIINTEÄT ÖLJYJÄTTEET    
Kiinteä öljyinen jäte (öljynsuodattimet, trasselit) 0,68 0,84 €/kg 

 
Raskaan polttoöljyn tuhka 1,39 1,73 €/kg 

 
MAALIJÄTTEET    
Maalit (ei rikkiä/halogeenia) 1,35 1,67 €/kg 

 
Liimat, painovärit ja puunsuoja-aineet 1,35 1,67 €/kg 

 
Aerosolit 1,35 1,67 €/kg 

 
jäähdytin-, jarru- kytkinnesteet 1,35 1,67 €/kg 

 
LIUOTTIMET    
Liuottimet (ei rikkiä/halogeenia) 0,80 0,99 €/kg 

 
Pesuliuottimet 1,1 1,36 €/kg 

 
Pesuainejäte 0,55 0,68 €/kg 

 

TORJUNTA-AINEET    
Torjunta-aineet 3,00 3,72 €/kg 

 
HAPPO- JA EMÄSJÄTTEET    
Hapot 3,17 3,93 €/kg   
Emäkset 3,00 3,72 €/kg   
Valokuvauskemikaalit 1,22 1,52 €/kg   
SAMMUTTIMET    
Sammutinjauhe 1,35 1,67 €/kg   
Vaahto- ja jauhesammuttimet (kg) 5,02 6,23 €/kg   
Vaahto- ja jauhesammuttimet (kpl) 16,75 20,77 €/kpl 
TERVEYDENHUOLLON ERITYISJÄTTEET    
Pistävät ja viiltävät jätteet 2,00 2,48 €/kg 
Lääkejäte 2,74 3,40 €/kg 
Elohopea 23,75 29,45 €/kg 
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Laboratoriojäte 5,99 7,43 €/kg 
Lajiteltava vaarallinen jäte 7,56 9,37 €/kg 

 

2.5. Pilaantuneet maat: 
HIEKKAINEN / SORAINEN MAA alv 0 % 

 
alv 24 % 
 

 

Öljyinen maa, pitoisuus 0–2499 mg 18,00 22,32 €/tn 
Öljyinen maa, pitoisuus 2500–700 mg 31,30 38,81 €/tn 
Öljyinen maa, pitoisuus 700–10 000 mg 56,92 70,58 €/tn 
Öljyinen maa, pitoisuus 10 000–30 000 mg 61,46 76,21 €/tn 
SAVINEN MAA    
Öljyinen maa, pitoisuus 0–2 499 mg 24,70 30,63 €/tn 
Öljyinen maa, pitoisuus 2 500–7 000 mg 37,93 47,04 €/tn 
Öljyinen maa, pitoisuus 7 000–10 000 mg 63,56 78,81 €/tn 
Öljyinen maa, pitoisuus 10 000–30 000 mg 68,14 84,49 €/tn 
PIMA NÄYTTEENOTOT    
1. näyte 114,69 142,22 €/kpl 
2. näyte ja sitä seuraavat 40,19 49,83 €/kpl 

 

2.6. RE-pisteiden ja jäteasemien maksut yrityksille, erän koko enintään 2 m³: 
 alv 0 % 

 
alv 24 % 
 

 

Betoni ja tiili 30,64 37,99 €/erä 
Biojäte pienerä  8,87 11,00 €/240 L 
Loppusijoitettava jäte, enintään 100 l 4,03 5,00 €/erä 
Loppusijoitettava jäte pienerä 0,5-1 m³ 8,87 11,00 €/erä   
Loppusijoitettava jäte pienerä 1-2 m³ 16,94 21,00 €/erä 
Lajiteltava jäte pienerä, enintään 100 l 4,03 5,00 €/erä 
Lajiteltava jäte pienerä, 0,5-1 m³ 8,87 11,00 €/erä 
Lajiteltava jäte pienerä, 1-2 m³ 16,94 21,00 €/erä 
Lajittelematon jäte pienerä 2 m³ (maksu sisältää 
lajittelun jäteaseman hoitajan toimesta) 

125,00 155,00 €/erä 

Lasijäte (tuottajavastuuseen kuulumaton) 10,48 13,00 €/erä 
Poltettava jäte, enintään 100 l 4,03 5,00 €/erä 
Poltettava jäte pienerä 0,5-1 m³ 8,87 11,00 €/erä 
Poltettava jäte pienerä 1-2 m³ 16,94 21,00 €/erä 
Puupohjainen jäte 17,74 22,00 €/erä 
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2.7. Muut maksut: 
2.7.1. Yritykset, RE-apilla maksaminen: 

Maksullinen jäte (poltettava jäte, 
loppusijoitettava, lajiteltava jäte) max. 100 l 

4,03 5,00 €/erä 

Maksullinen jäte (poltettava jäte, 
loppusijoitettava, lajiteltava jäte) max. 0,5 m3 

8,87 11,00 €/erä 

Maksullinen jäte (poltettava jäte, 
loppusijoitettava, lajiteltava jäte) 1–2 m3 

16,94 21,00 €/erä 
 

 

 

 

KUORMANTARKASTUSMAKSUT alv 0 % 
 

alv 24 % 
 

 

Kuormantarkastus 73,50 91,14 €/kuorma 
Lajittelumaksu 103,00 127,72 €/kuorma 
Siirtomaksu, kun kuorma on jouduttu siirtämään 103,00 127,72 €/kuorma 
Epäpuhtaudet hyötyjätteissä 41,20 51,09 €/kuorma 
Loppusijoitettavassa jätteessä merkittävä määrä 
hyötyjätteitä 

  €/kuorma 

Kuormassa riski- tai asbestijätettä 103,00 127,72 €/kuorma 
KAPPALEHINNOITTELU alv 0 % alv 24 % 

 
 

Renkaat 10,30 12,77 €/kpl 
Pieni SER (mikroaaltouuni tai vastaava kokoluokka) 10,30 12,77 €/kpl 

 
Suuri SER (jääkaappi tai vastaava kokoluokka) 51,50 63,86 €/kpl 

 
ERÄKOHTAINEN HINNOITTELU    
Vaarallinen jäte, enintään 20 kg/erä 41,20 51,09 €/erä 

 
 

 

JÄTEASTIAN HÄVITYSMAKSU    
25–100 l 13,17 16,33 € / kpl 
100–200 l 32,63 40,46 € / kpl 
200–1000 L 98,88 122,61 € / kpl 
    

 

JÄTEHUOLLON RAPORTOINTI    
Erikseen tilattavat raportit (esim. 
jätemääräraportoinnit) 

24,20 30,00 €/kpl 
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§ 6 Palvelutasomääritystyön käynnistäminen
 
Asianumero ILM/192/14.06.00.00/2023
 
Valmistelijat Jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879, jenni.laitila@ilmajoki.fi
 
Valmisteluteksti Lakeuden jätelautakunta on viimeksi hyväksynyt voimassaolevan alueensa

palvelutasomäärityksen vuonna 2015.

Ote Lakeuden jätelautakunta 4.11.2015 § 24:

"TOIMIALUEEN YHDYSKUNTAJÄTEHUOLLON PALVELUTASOMÄÄRITYS 2016
Jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n edustajat sekä jätelautakunnan jäteasiamies
ovat yhteistyössä valmistelleet palvelutasomääritystä yhteistoiminta-alueelle.
Palvelutasomääritys on käsitelty vuosittain jätelautakunnassa jätemaksutaksan
yhteydessä. Palvelutasomäärityksessä määritellään kunnan vastuulla olevan
yhdyskuntajätehuollon järjestämistä. Jätehuolto tulee toimialueella järjestää
vähintään palvelutasomäärityksen mukaisesti kuntien omistaman jäteyhtiön
toimesta. Palvelutasomäärityksellä pyritään varmistamaan tasapuolinen
kohtelu jätehuollossa koko toimialueella. Palvelutasomääritys ei ole jätelain
(646/2011) vaatima asiakirja, mutta se on koettu toimialueellamme toimivaksi
tavaksi määrittää ne palvelut, jotka katetaan jätemaksutaksan maksuilla.
Palvelutasomääritystä käytetään myös jätemaksutaksan ohella arvioinnin
tukena jätelautakunnalle osoitetuissa jätemaksumuistutuksien käsittelyssä.

Lakeuden Etappi Oy:n hallitus on hyväksynyt palvelutasomäärityksen
kokouksessaan 27.10.2015. Jäteyhtiö esittää toimenpidepyynnössä (liite 1.)
jätemaksutaksan sekä palvelutasomäärityksen hyväksymistä jätelautakunnalle.
Ehdotus Lakeuden Etappi Oy:n ja Lakeuden jätelautakunnan yhteistoiminta-
alueen palvelutasomääritykseksi 2016 on liitteenä 2. Suurimpana muutoksena
palvelutasomääritysehdotus vuodelle 2016 sisältää muutokset koskien
toimialueen ekopisteverkostoa. Pakkausjätteiden tuottajavastuu astuu
voimaan Valtioneuvoston asetuksen pakkauksista ja pakkausjätteistä
(518/2014) mukaisesti 1.1.2016 alkaen. Tällöin pakkausjätteiden tuottajille
siirtyy pakkausjätteiden eli lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteiden
erilliskeräys- ja kierrätysvelvoite. Pakkausjätteiden tuottajalla tarkoitetaan
yrityksiä, jotka pakkaavat tuotteita Suomessa tai maahantuovat Suomeen
pakattuja tuotteita ja joiden liikevaihto on vähintään 1 M€. Suomen
Pakkauskierrätys RINKI Oy järjestää tuottajayhteisöjen valtuuttamana
valtakunnallisen kuluttajapakkausten keräyksen Suomessa 1.1.2016 alkaen.
Uudistetussa lainsäädännössä on vähimmäisvelvoite pakkauksien
kierrätyspisteiden määrästä valtakunnallisesti sekä pisteiden sijoittamista
määräävät ehdot. Toimialueellamme lasi-, metalli- ja kartonkijätteen
erilliskeräyksen asukkaille on tähän saakka järjestetty jäteyhtiön toimesta 204
kpl ekopisteen verkostolla. Osa ekopisteistä tulee muuttumaan 1.1.2016
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alkaen RINKI Oy:n keräyspisteeksi. Lainsäädännön edellyttämä
pakkausjätteiden vähimmäisvastaanottopaikkojen määrä on kuitenkin
huomattavasti pienempi sijoitettuna toimialueelle kuin tällä hetkellä käytössä
oleva jäteyhtiön ylläpitämä ekopisteverkosto. Jäteyhtiö on neuvotellut RINKI
Oy:n kanssa useaan otteeseen toimialueen pakkauksien erilliskeräyksen
järjestämisestä. On tärkeää palvelutason kannalta tietää, miten RINKI Oy tulee
sijoittamaan keräyspisteensä yhteistoiminta-alueelle. Jätelautakunnan
jäteasiamies sekä puheenjohtaja ovat käsitelleet asiaa jäteyhtiön kanssa
yhteistyössä. Myös toimialueen kuntien jätelakia valvovia
ympäristönsuojeluviranomaisia on tiedotettu asioiden etenemisestä.
Palvelutasomäärityksessä luvussa 5. esitetään, että jäteyhtiö lähtee
täydentämään RINKI Oy:n keräysverkostoa jäteyhtiön ekopisteillä: " Jotta
kuntalaisten keräyspalvelut olisivat mahdollisimman kattavat koko
toimialueella, Lakeuden Etappi Oy täydentää omalla ekopisteverkostollaan
Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy:n keräyspisteverkostoa. Etapin järjestämiä
ekopisteitä toimialueella on noin 60-70 kpl. Ne on sijoitettu siten, että ne
täydentävät RINKI OY:n keräyspisteverkostoa ja ovat asukkaiden luontaisten
asioimisreittien varrella.". Jäteyhtiön täydentävillä ekopisteillä tullaan
keräämään lasi- ja metallipakkausjätettä. Muovipakkausjätteen keräystä ei
aloiteta jäteyhtiön ekopisteillä. Useimmissa ekopisteissä on lisäksi järjestetty
yhteistyössä Paperinkeräys Oy:n kanssa myös paperinkeräys. Lopullinen
ekopistemäärä sekä pisteiden sijoitus ei ole täysin selvillä ennen jäteyhtiön ja
RINKI Oy:n allekirjoitettu sopimusta. Sopimus allekirjoitetaan todennäköisesti
viikolla 45. Tällöin selviää myös RINKI Oy:n keräysverkoston tarkka laajuus.
Laajuus on arvioltaan luokkaa 80 keräyspistettä. RINKI Oy on ilmoittanut
ottavansa jäteyhtiön n. 200 ekopisteestä 70 ja rakentavansa itse noin 10.
Kokonaisuudessaan jäteyhtiön ekopisteiden ja tuottajien keräyspisteiden
määrä tulee olemaan vähäisempi kuin tämän hetkinen jäteyhtiön ekopisteiden
määrä. Tämä johtuu siitä, että jätehuoltomääräysten 1.10.2015 15 §:n
mukaisesti lasi- ja metallipakkauksien erilliskeräysvelvoite laajenee 1.6.2016
alkaen koskemaan myös vähintään 10 huoneiston asuinkiinteistöjä. Tätä ennen
velvoite on koskenut vähintään 21 huoneiston asuinkiinteistöjä.
Jätehuoltomääräysmuutoksen vuoksi erilliskeräys laajenee jo kiinteistöille
siten, että kaikkia ekopisteitä ei ole tarpeen ylläpitää. Noin 670 kpl taloyhtiöitä
tulee tämän kiinteistöittäisen erilliskeräyksen piiriin. Palvelutasomääritykseen
on kirjattu myös asumislietteistä koskien lisätietoa tästä kunnan järjestämästä
palvelusta.

Ehdotus: Jätelautakunta vahvistaa Lakeuden Etappi Oy:n ja Lakeuden
jätelautakunnan yhteistoiminta-alueen liitteen 2 mukaisen
palvelutasomäärityksen, joka astuu voimaan 1.1.2016 mahdollisista valituksista
huolimatta.

Käsittely: Palvelu- ja tuotepäälikkö Satu Estakari Lakeuden Etappi Oy:sta kertoi
jäteyhtiön täydentävästä ekopisteverkostosta sekä yhteistyöstä Rinki Oy:n
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kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Palvelutasomääritys pöytäkirjan
liitteenä 1.

Asiantuntijana tämän pykälän kohdalla palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari,
Lakeuden Etappi Oy.
Lisätietoja antaa jäteasiamies Jenni Laitila puh. 044 4191 879 tai
jenni.laitila@ilmajoki.fi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Lakeuden jätelautakunta on jätepoliittisen ohjelman yhteydessä hyväksynyt
palvelutasomäärityksen valmistelun aloittamisen.

Ote Lakeuden jätelautakunta 3.11.2021 § 17:

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 jäteasetus-tasolla 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

  ILMAJOEN KUNTA Pöytäkirja 2/2023
  Lakeuden jätelautakunta 8.3.2023

 57



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
ympäristönsuojeluviranomaisen 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.3.2023 § 6:

Voimassaoleva palvelutasomääritys on hyväksytty vuonna 2015 ja astunut
voimaan 2016.

Palvelutasomääritys vuodelta 2016 ei vastaa toimialueen jätehuollon
uudistuksia, joita on toteutettu mm.:
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-kiinteistökohtaisen jätehuoltojärjestelmän uudistuksessa, hyväksytty
jätelautakunnassa 6.4.2022
-jätepoliittisessa ohjelmassa, hyväksytty jätelautakunnassa 6.4.2022
-kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä, hyväksytty jätelautakunnassa 7.9.2022

Palvelutasomääritys vastaa kysymykseen, millainen palvelutaso kuntalaisille ja
kiinteistöille tarjotaan, miten palvelut ovat saavutettavissa ja paljonko ne
enintään voivat maksaa. Kuntaliitto suosittelee palvelutasomäärityksen
sisältävän palvelutasotavoitteet, tavoitteiden toteuttamissuunnitelman ja
yhteistyökäytännöt, joilla tavoitteita ja toteuttamista voidaan päivittää.
Optimaalisessa palvelutasossa pyritään löytämään palveluille riittävä taso,
jotta palvelut täyttävät lainsäädännön asettamat velvoitteet, olisivat tarpeeksi
kattavia, kaikkien saavutettavissa ja helppoja käyttää. Samalla palvelujen olisi
oltava kustannuksiltaan kohtuullisia.

Palvelutasomääritys voi olla nimeltään myös palvelutasokuvaus.

Palvelutasomäärityksen rakennetta tulisi uudistaa vastaamaan nykyistä
jätehuoltojärjestelmää ja muita uudistuksia. Palvelutasomääritystä tehdessä
tulisi kuunnella toimialueen kuntia ja asukkaita. Palvelutasomääritystyö
käynnistetään Lakeuden Etappi Oy:n hallituksen ja Lakeuden jätelautakunnan
luottamushenkilöiden yhteisellä seminaarilla, jossa luodaan suuntaviivat työlle.
Seminaari esitetään pidettäväksi Seinäjoki Areenan tiloissa 3.5.2023 klo 14.00
alkaen.

Sovelletut oikeusohjeet:
Jätelaki (646/2011): 34 §
Kuntaliitto, Opas kunnallisen jätetaksan laadintaan, 2022. Sivut 7-8.

 
Ehdotus Palvelutasomäärityksen suuntaviivoista pidetään erillinen aloitusseminaari

3.5.2023 jätelautakunnan ja Lakeuden Etappi Oy:n hallituksen
luottamushenkilöiden kesken. Merkitään tiedoksi.

 
Käsittely Esittelijän muutettu päätösehdotus:

Lautakunta päättää, että palvelutasomäärityksen suuntaviivoista pidetään
erillinen aloitusseminaari 3.5.2023 jätelautakunnan ja Lakeuden Etappi Oy:n
hallituksen luottamushenkilöiden kesken.

 
Päätös Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 7 Poikkeus jätehuoltomääräyksistä, pakkausjätteiden erilliskeräys taajamien

ulkopuolella kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa
 
Asianumero ILM/193/14.06.00.00/2023
 
Valmistelijat Jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879, jenni.laitila@ilmajoki.fi
 
Valmisteluteksti 1.11.2022 voimaan astuneiden kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan

Lakeuden Etappi Oy erilliskerää pakkausjätteitä taajama-alueella.
Pakkausjätteillä tarkoitetaan lasi-, metalli-,kartonki- ja muovipakkauksia.
Taajama-alueiden ulkopuolella pakkausjätteiden jätehuollon voi ottaa vapaasti
haluamaltaan yritykseltä. Myöskään lakisääteiset erilliskeräysvelvoitteet eivät
koske pakkausjätteissä kuin taajamia.

Määräyksestä huolimatta pakkausjätteitä erilliskerätään kuntien hallinto- ja
palvelutoiminnan kohteissa lähellä taajama-alueen rajaa, mutta aluerajauksen
ulkopuolella. Vaikkakin kohteet ovat taajamien välittömässä läheisyydessä,
tulee asia käsitellä poikkeamisena jätehuoltomääräyksistä. Asiaa koskien on
liitteenä Lakeuden Etappi Oy:n toimenpidepyyntö, jonka liitteenä on listaus
poikkeamista koskevista kohteista, yht 14 kpl. Kohteet ovat kuntavastuullisen
jätehuollon kohteita, esimerkiksi kouluja ja päiväkoteja. Poikkeama on järkevä
koskea kohteissa kaikkia pakkausjätteitä, sillä erilliskeräyksen tarve saattaa
muuttua kohteessa.

Mikäli poikkeamaa ei myönnettäisi, tulisi kuntien itse kilpailuttaa
pakkausjätteiden erilliskeräys kohteista yksityisiltä yrityksiltä.

Sovelletut oikeusohjeet:
Jätelaki (646/2911): 32 §, 91 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021): 18 §
Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1.11.2022 alkaen, 17 § ja 45 §

 
Ehdotus Myönnetään poikkeama jätehuoltomääräyksistä koskien pakkausjätteiden

erilliskeräyksen järjestämistä liitteen 7. kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan
kiinteistöissä taajamien ulkopuolella. Poikkeama koskee kaikkia
pakkausjätelajeja ja vain liitteen kohteita. Poikkeama on voimassa toistaiseksi.

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 
Liitteet Liite 7. Toimenpidepyyntö jätehuoltomääräyksistä 23.2.2023
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Lakeuden Jätelautakunnalle 
 
 
 
 
 
 
TOIMENPIDEPYYNTÖ JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISTÄ 

 
Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltomääräysten kohdassa 17§ Muilla kunnallisen 
yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä synty- 
vien kierrätettävien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet, pakkausjätteiden 
keräysalueeksi on rajattu taajamat kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Kunnilla 
on taajamien ulkopuolella sellaisia kohteita, joissa jätettä syntyy enemmän ja niissä olisi 
tarvetta pakkausjätteiden erilliskeräykselle syntypaikkalajittelun tukemiseksi ja 
kierrätyksen edistämiseksi. Osassa kohteita pakkausjätteiden erilliskeräys on ollut 
käynnissä jo ennen nykyisten jätehuoltomääräysten voimaantuloa ja siksi nykytilanne 
on esitetty listauksessa. Kohteet on esitetty listauksessa nykyisen toiminnan nimellä, 
mutta erilliskeräys voitaisiin toteuttaa myös myöhemmin, jos toiminta kiinteistöllä 
muuttuu ja erilliskeräykselle olisi edelleen tarvetta.  
 
Pakkausjätteiden erilliskeräystä ei ole mahdollista toteuttaa kaikilla taajamien 
ulkopuolella olevilla kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöillä, sillä pitkät 
kuljetusmatkat voivat kumota erilliskerättävien jätteiden kierrätyksestä saatavat 
hyödyt. Listalla olevissa kohteissa pakkausjätteiden keräysreitit kulkevat sellaisella 
etäisyydellä kohteista, että keräys on mahdollista toteuttaa.  
 
Lakeuden Etappi esittää jätelautakunnalle hyväksyttäväksi listan omistajakuntiensa 
hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöistä, joille voitaisiin tarjota tiettyjen 
pakkausjätteiden erilliskeräys kunnan järjestämässä jätteen kuljetuksessa. Kohteet on 
esitetty liitteessä 1.  
 
 
Ilmajoella 23.2.2023 

 
 
 

Pekka Kontio  
toimitusjohtaja 
Lakeuden Etappi Oy  
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Pakkausjätteiden erilliskeräyspalvelut kuntien kohteissa taajamien ulkopuolella Liite 1

Kohteen nimi Osoite Postinumero Erilliskeräykset jo käynnissä Näiden keräys voidaan lisätä Muu huomio
Sulkavan koulu SULKAVANKYLÄNTIE 425 63350  Lasi ja metallipakkaukset
Sääskiniemen koulu SAUKKOMÄENTIE 21 61170 kartonkipakkaukset  - Ekopiste samalla tontilla (lasi- ja metallipakkaukset)
Seinäjoen kesäsiirtola HIIDENNIEMENTIE 84 61170 kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset  - 
Neiron päiväkoti SAUNAMÄENTIE 300 60760 kartonki- ja metallipakkaukset lasi- ja muovipakkaukset
Nopankylän koulu TOIMELANTIE 40 61340 kartonkipakkaukset  -
Kalajaisjärven leiri- ja kurssikeskus KALAJAISJÄRVENTIE 45 61340 kartonkipakkaukset
Luopajärven koulu ja päiväkoti SEINÄJOENTIE 1010 61270 kartonki- ja lasipakkaukset Metalli- ja muovipakkaukset
Hirvijärven koulu KOULUKUJA 2 61600 lasi- ja metallipakkaukset Kartonki- ja muovipakkaukset
Ruonan koulu RUONANTIE 103 63150 Lasi- ja metallipakkaukset 
Kouran ryhmäperhepäiväkoti KOURANTIE 684 61160 kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset Muovipakkaukset
Kouran paloasema KOURANTIE 591 61160 Kaikki pakkausjätteet
Kourahalli KOURANTIE 583 61160 Kaikki pakkausjätteet
Honkakylän koulu JOUTTIKOSKENTIE 25 61120 kartonki- ja metallipakkaukset Muovipakkaukset
Hakojärven koulu ÄHTÄRINTIE 585 63680 Kartonki- ja muovipakkaukset Ekopiste samalla tontilla (lasi- ja metallipakkaukset)
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§ 8 Toimivallan siirtäminen viranomaistehtävissä jätehuoltoviranomaisen

viranhaltijoille
 
Asianumero ILM/190/00.02.04/2023
 
Valmistelijat Jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879, jenni.laitila@ilmajoki.fi
 
Valmisteluteksti Lakeuden jätelautakunta on viimeksi käsitellyt viranomaistehtävien

delegoinnista viranhaltijoille vuonna 2019.
Ote Lakeuden jätelautakunta 12.06.2019 § 15:
"VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOIMINEN JÄTEHUOLTOVIRANOMAISEN
VIRANHALTIJOILLE LAKEUDEN JÄTELAUTAKUNNASSA
Jätelautakunta on delegoinut jätelautakunnan esittelijälle kokouksessa 2017
tehtäviä seuraavasti:
7.6.2017 § 9 " Ilmajoen kunnan 1.6.2017 voimaan tuleva hallintosääntö korvaa
Lakeuden jätelautakunnan johtosäännön. Kuntalain (410/2015) lähtökohtana
on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön,
jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Lakeuden jätelautakunnan sisältö on
siirretty muuttumattomana Ilmajoen kunnan hallintosääntöön.
Hallintosäännön 180 §:n 9 mom mukaisesti lautakunta voi siirtää, sille
kuuluvaa ratkaisuvaltaa esittelijälle tai muulle viranhaltijalle. Koska
hallintosääntö korvaa johtosäännön, on delegoinneista päätettävä uudelleen.

vs. jäteasiamiehen päätösehdotus:
Lautakunta päättää delegoida jätelautakunnan esittelijälle oikeuden tehdä
7.6.2017 alkaen päätöksiä seuraavista asioista:

Hallintosäännön 180 §:n 5 mom 3 kohdan mukaiset päätökset
kunnallisista jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta

-

Hallintosäännön 180 §:n 5 mom 4 kohdan mukaiset päätökset kunnallisen
jätemaksun määräämisestä, muistutuksista kunnallista jätemaksua
vastaan sekä päätökset kunnallisten jätemaksujen maksuunpanosta ja
palauttamisesta

-

Käsittely: Uusi hallintosääntö on tullut voimaan 1.6.2017. Muutetaan
esittelijän päätösehdotusta seuraavasti:
"Lautakunta päättää delegoida jätelautakunnan esittelijälle oikeuden tehdä
1.6.2017 alkaen päätöksiä seuraavista asioista..."
Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: vs. jäteasiamies Salla Mönkkönen, puh. 044 4191 879 tai
salla.monkkonen@ilmajoki.fi"
--------------------------------------------------------------------------------------
Tilanne on muuttunut vuodesta 2017, koska nyt jätelautakunnan toimistolla
työskentelee kaksi viranhaltijaa sekä toimistosihteeri. Helmikuusta 2019
jätelautakunnassa aloitti vt. jätehuoltotarkastajana Tanja Saranpää ja va.
toimistosihteerinä Johanna Hallberg-Luukko. Jätelautakunnan kokouksia on
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viisi tai kuusi vuodessa. Kokoukset pidetään tarpeen mukaan. Yksittäisten
hakemusten käsitteleminen kokouksissa tekisi kokouksista tarpeettoman
pitkiä. Pääasiassa asiakkailta tulevat hakemukset ovat jätehuoltomääräyksistä
poikkeamisia. Tämän lisäksi jätehuoltoviranomaisessa tulee seurata
jätehuollon toteutumista ja tarttua nopeallakin aikataululla esiin nousseisiin
epäkohtiin. Aiemmassa hallintosääntöön perustuvassa delegointipäätöksessä
delegointi on koskenut hallintosäännössä mainittuja jätehuoltoviranomaisen
tehtäviä. Tehtäväkenttä on kuitenkin laajempi kuin hallintosäännön
mainitsemat pääkohdat. Hallintosäännön mukaan jätelautakunta voi siirtää
sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa esittelijälle tai muulle viranhaltijalle.

Sovelletut oikeusohjeet:
Kuntalaki (410/2015): 36 § ja 90 §
Jätelaki (646/2011): 23 §, luku 5 ja luku 9
Ilmajoen kunnan hallintosääntö 180 §

Jäteasiamiehen päätösehdotus:
Lakeuden jätelautakunta toimii jätelain mukaisena seurantaviranomaisena,
jolla on tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus. Lakeuden jätelautakunta päättää
siirtää toimivallan jäteasiamiehelle ja jätehuoltotarkastajalle kummallekin
erikseen seuraavissa tehtävissä:

Jäteasiamies:
-toimii jätelautakunnan esittelijänä
-ratkaisee viranomaiseen tulleen hakemuksen/ilmoituksen tarpeellisuudesta
-hyväksyy jätemaksuja koskevia maksuunpano- ja perintäluetteloita
-tekee päätökset jätemaksuvalituksista
-päättää jätteenkuljetusrekisteriin liittyvistä toimista, kuten;
• pyytää kuljetusyrittäjiltä tietoja jätteenkuljetusrekisteriä varten
• vastaa jätteenkuljetusrekisterin tietosuoja-asioista ja rekisterin tietojen
luovuttamisesta
-päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista
-antaa tarvittaessa lausunnon jätelain ja -asetuksen tai muista jä-
tehuoltoviranomaisen toimintaan vaikuttavista lakimuutoksista
-antaa tarvittaessa lausunnon hallinto-oikeudelle tai korkeimmalle hallinto-
oikeudelle viranhaltijapäätöksistä tehtyihin valituksiin
-antaa tarvittaessa lausunnon hallinto-oikeudelle tai korkeimmalle hallinto-
oikeudelle muissa asioissa, mikäli päätyy ratkaisuun, ettei asiaa ole tarpeen
viedä kokoukseen päätettäväksi aikataulun tai asian vähäisen painoarvon
vuoksi

Jätehuoltotarkastaja:
-käyttää viranomaisen tarkastusoikeutta
-pyytää selvityksiä jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisestä ja
ratkaisee jatkotoimenpiteiden tarpeellisuuden
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-päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista
-antaa kehotuksia liittyä jätehuoltoon
-ratkaisee viranomaiseen tulleet jätehuoltomääräyksien mukaiset ilmoitukset
-hyväksyy jätemaksuja koskevia maksuunpano- ja perintäluetteloita
-on oikeus esitellä valmistelemansa asia jätelautakunnan kokouksessa

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: Jäteasiamies Jenni Laitila, p. 044 4191 879tai
jenni.laitila@ilmajoki.fi"
--------------------------------------------------------------------------------------
Lakeuden jätelautakunta 8.3.2023 § 8

Lakeuden jätelautakunnan vastuukuntana toimii Ilmajoki. Ilmajoen kunnan
hallintosääntö on uudistunut ja hyväksytty Ilmajoen kunnanvaltuustossa
16.12.2022 §:ssä 92. Uusi hallintosääntö on tullut voimaan 1.1.2023.
Hallintosääntöön on tullut useita muutoksia, josta syystä toimivallan
delegointipäätökset tulee uudistaa. Jätelautakunnan edellinen toimivallan
delegointipäätös on vuodelta 2019. Sisällöllisesti toimivallan delegoinnissa ei
tule juurikaan muutoksia, ainoastaan hallintosäännön muutos koskien
jätelautakunnan yhden esittelijän mallista uudistaa delegointipäätöstä.

Hallintosäännön 53 §:n mukaisesti toimielin tai viranhaltija voi siirtää sille
hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle.
Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa
edelleen.

Hallintosäännön 23 §:ssä määrätään sopimusten hallinnasta seuraavasti:
"kunnanhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan
järjestämisestä, antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää
sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. Lautakunta määrää sopimusten
vastuuhenkilöt toimialallaan."

Lakeuden jätelautakunta toimii jätelain mukaisena seurantaviranomaisena,
jolla on tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus. Hallintosäännön 33 §:n mukaisesti
lautakunta voi siirtää sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa esittelijälle tai muulle
viranhaltijalle. Jätelautakunnan tehtävät on määritelty hallintosäännön 33
§:ssä seuraavasti:
"Lautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain
(646/2011) mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi, kuten esimerkiksi:
1. kunnalle kuuluvien jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan
liittyvien jätehuoltoviranomaistehtävien hoitaminen,
2. päätökset jätteenkuljetuksen järjestämisestä (jätelaki 35-37 §),
3. päätökset kunnallisista jätehuoltomääräyksistä sekä niistä poikkeamisesta
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(jätelaki 91 §),
4. jätehuollon maksuja koskeva päätöksenteko (jätelaki 9 luku),
5. jätteen kuljetuksista pidettävän rekisterin ylläpito (jätelaki 143 §)
Jätemaksu maksetaan Lakeuden Etappi Oy:lle. Lautakunnan tulee antaa
asianomaiselle viranomaiselle jätelain 89.3 §:ssä tarkoitetut tiedot
toimialueeltaan. Lautakunnalla on oikeus jätelain perusteella saada tarvittavat
tiedot toiminnan järjestämisestä (122 §). Lautakunta voi siirtää sille kuuluvaa
ratkaisuvaltaa esittelijälle tai muulle viranhaltijalle. Mikäli lainsäädäntö
muuttuu, hoitaa jätelautakunta kunnalle säädetyt tässä mainittuja tehtäviä
vastaavat tehtävät uusien säännösten mukaisesti."

Sovelletut oikeusohjeet:
Kuntalaki (410/2015): 36 § ja 90 §
Jätelaki (646/2011): 23 §, luku 5, luku 9, 122 § ,123 § ja 143 §
Ilmajoen kunnan hallintosääntö 1.1.2023 alkaen, 23 §, 33 § ja 53 §

 
Ehdotus Lakeuden jätelautakunta päättää siirtää toimivallan jätehuoltopäällikölle ja

jätehuoltotarkastajalle kummallekin erikseen seuraavissa tehtävissä:

Jätehuoltopäällikkö
-toimii Lakeuden jätelautakunnan kokouksissa esittelijänä
-on oikeutettu hyväksymään toiminnan kannalta tarpeelliset sopimukset,
joiden ei katsota vaativan jätelautakunnan käsittelyä
-ratkaisee viranomaiseen tulleen hakemuksen/ilmoituksen tarpeellisuudesta
-hyväksyy jätemaksuja koskevia maksuunpanoluetteloita ja asettaa tarvittaessa
laskuja ulosottoon
-tekee päätökset jätemaksuvalituksista
-päättää jätteenkuljetusrekisteriin liittyvistä toimista, kuten;

pyytää kuljetusyrittäjiltä tietoja jätteenkuljetusrekisteriä varten-
vastaa jätteenkuljetusrekisterin tietosuoja-asioista ja rekisterin tietojen
luovuttamisesta

-

-päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista
-antaa kehotuksia liittyä jätehuoltoon
-antaa tarvittaessa lausunnon jätelain ja -asetuksen tai muista
jätehuoltoviranomaisen toimintaan vaikuttavista lakimuutoksista
-antaa tarvittaessa lausunnon hallinto-oikeudelle tai korkeimmalle hallinto-
oikeudelle viranhaltijapäätöksistä tehtyihin valituksiin
-antaa tarvittaessa lausunnon hallinto-oikeudelle, korkeimmalle hallinto-
oikeudelle, aluehallintovirastolle tai muille tahoille muissa asioissa, mikäli
päätyy ratkaisuun, ettei asiaa ole tarpeen viedä kokoukseen päätettäväksi
aikataulun tai asian vähäisen painoarvon vuoksi
-toimii tarvittaessa jätehuoltotarkastajan sijaisena

Jätehuoltotarkastaja
-käyttää viranomaisen tarkastusoikeutta
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-pyytää selvityksiä jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisestä ja
ratkaisee jatkotoimenpiteiden tarpeellisuuden
-päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista
-antaa kehotuksia liittyä jätehuoltoon
-ratkaisee viranomaiseen tulleet jätehuoltomääräyksien mukaiset ilmoitukset
-hyväksyy jätemaksuja koskevia maksuunpanoluetteloita ja asettaa tarvittaessa
laskuja ulosottoon
-antaa tarvittaessa lausunnon hallinto-oikeudelle tai korkeimmalle hallinto-
oikeudelle viranhaltijapäätöksistä tehtyihin valituksiin
-toimii tarvittaessa jätehuoltopäällikön sijaisena

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 9 Toimintakertomus vuodelta 2022
 
Asianumero ILM/188/02.02.01/2023
 
Valmistelijat Jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879, jenni.laitila@ilmajoki.fi
 
Valmisteluteksti Ilmajoen kunnanhallitus on pyytänyt kunnan eri toimielimiltä tiedot kunnan

toimintakertomusta varten.

Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Lain
mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston
talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Toimintakertomuksesta tulee käydä ilmi tulosalueen tilivelvollinen
vastuuhenkilö, toiminnan kuvaus sekä tavoitteiden toteutuminen.
Toiminnalliset tavoitteet sekä tunnusluvut, mittari ja mittarin tavoitearvo tulee
olla vuoden 2021 talousarvion yhteydessä hyväksytyt. Mikäli toteutuminen
poikkeaa olennaisesti tavoitteesta, tulee tästä antaa selvitys.

Sovelletut oikeusohjeet:
Kuntalaki (410/2015): 113 § ja 115 §

 
Ehdotus Jätelautakunta hyväksyy esityslistan oheismateriaalina olevan vuoden 2022

toimintakertomuksen. Esitys toimintakertomuksesta siirretään edelleen
Ilmajoen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 10 Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2023
 
Asianumero ILM/189/02.02.01/2023
 
Valmistelijat Jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879, jenni.laitila@ilmajoki.fi
 
Valmisteluteksti Ilmajoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt jätelautakunnan talousarvion

vuodelle 2023 jätelautakunnan esityksen mukaisena. Käyttösuunnitelmalla
jätelautakunta jakaa määrärahat ja tuloarviot kustannuspaikoille.
Käyttösuunnitelma vuodelle 2023 on esityslistan oheismateriaalina.
Kustannuspaikan vastuuhenkilönä toimii jätehuoltopäällikkö. Jätelautakunnan
kulut katetaan jätelain mukaisesti jätemaksuilla. Jätelautakunnan kustannukset
sisällytetään kokonaisuudessaan toimialueen jätemaksutaksan mukaiseen
ekomaksuun eli jätehuollon perusmaksuun. Koska kuntavastuullisen
jätehuollon jätemaksut maksetaan Lakeuden Etappi Oy:lle, laskuttaa kunta
jätelautakunnan kulut kahdesti vuodessa Lakeuden Etapilta.

Menot 221 316 €
Tuotot 221 316 €

Menojen erittely:
Henkilöstökulut yht. 173 581 €
Palvelujen ostot yht. 41 848 €
Vuokrat yht. 2 122 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 3 765 €

Henkilöstökulut ovat jätelautakunnan suurin menoerä, 78 % vuoden kuluista.
Jätelautakunnalla on töissä kolme henkilöä: jätehuoltopäällikkö,
jätehuoltotarkastaja ja toimistosihteeri. Henkilöstökuluihin sisältyvät myös
jätelautakunnan luottamushenkilöiden kokouspalkkiot.

Jätelautakunnan toimisto sijaitsee Ilmajoen kunnan teknisen osaston tiloissa.
Kunta veloittaa jätelautakunnalta sisäisiä vuokria toimistotiloista ja koneista ja
laitteista sekä korvauksia asiantuntijapalveluista, kuten tieto- ja
henkilöstöhallinnon palveluista.

Esitettyyn ja hyväksyttyyn talousarvioon ei ole tarpeen tehdä muutoksia
käyttösuunnitelmassa. Yleisesti muutoksia aiempaan vuoteen verrattuna on
Jurvan alueen liittyminen vuoden 2023 alusta toimialueeseen. ICT-kuluista oli
vähennetty talousarviossa kuluja, koska 2022 oli varattu ohjelmistotoimittajan
kuluja kompostointirekisterin teknistä rakentamista varten. Postituskuluja on
myös vähennetty, koska tavoitteena on siirtyä valtaosin sähköiseen asiointiin,
ks. alla tunnusluvut.

Toiminnallinen tavoite ja tunnusluvut
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Jätelautakunta hoitaa jätehuoltoviranomaisen lakisääteisiä tehtäviä kuntien
yhteisestä jätelautakunnasta tekemän sopimuksen sekä Ilmajoen kunnan
hallintosäännön mukaisesti. Sopimuksen keskeisenä periaatteena ovat
yhdenmukaiset jätehuoltopalvelut, määräykset sekä maksut koko
toimialueella. Jätelautakunta turvaa päätöksenteon yhdenmukaisuuden ja
tasapuolisuuden. Osakaskuntien nimeämien luottamushenkilöiden ja
tarvittaessa lausuntopyyntöjen avulla varmistutaan paikallisten olosuhteiden
huomioon ottamisesta.

Jätelautakunnan toiminnallinen tavoite vuodelle 2023 on
kompostointirekisterin käyttöönotto, jossa asiakkaille mahdollistetaan
ilmoitusmahdollisuus monikanavaisesti. Toiminnallinen tavoite on sitova.

Tunnusluvut tavoitearvoineen ovat uudistettuja ja kuvaavat paremmin
lautakunnan toiminnan kehittämistä. Tunnuslukuja on esitetty kolme vuodelle
2023:

-Ensimmäinen tunnusluku on jätelautakunnan viranhaltijapäätösten
tiedoksianto sähköisesti. Mittarin tavoitearvona on yli 50 % päätöksistä
lähetetään tiedoksi sähköisesti. Tammikuun aikana toteuma oli 49 %.
Asiakkaan tulee antaa suostumus sähköiseen tiedoksiantiin, josta syystä
tunnusluvun toteutuminen on myös kiinni asiakkaiden tahtotilasta.
Jätelautakunta pyrkii markkinoimaan sähköistä tiedoksiantia ensisijaisena
tapana toimia.

-Toinen tunnusluku on asiakkaiden muun kirjepostin lähettäminen sähköisen
järjestelmän kautta. Mittarin tavoitearvona on yli 50 % postituksista lähtisi
suoraan jätteenkuljetusrekisterin sähköisestä järjestelmästä. Tämä säästää
työaikaa ja kokonaiskulut ovat muutenkin halvemmat, esimerkiksi postikulut
ovat halvemmat järjestelmän kautta kuin tekniseltä osastolta postitettuna.

-Kolmas tunnusluku on jätehuollon palvelutasokuvaus. Mittarin tavoitearvona
on, että palvelutasokuvaus on vähintään kuulemisvaiheessa 2023 vuoden
aikana. Palvelutasokuvaus tehdään yhteistyössä jäteyhtiön kanssa ja kertoo
millaisia palveluita kuntalaisille tarjotaan ja miten palvelut ovat
saavutettavissa. Palvelutasokuvauksessa voidaan määritellä
palvelutasotavoitteita aikatauluineen. Optimaalisessa palvelutasossa pyritään
löytämään palveluille riittävä taso, jotta palvelut täyttävät lainsäädännön
asettamat velvoitteet, olisivat tarpeeksi kattavia, kaikkien saavutettavissa ja
helppoja käyttää eivätkä johtaisi kohtuuttomiin kustannuksiin kuntalaisille.
Palvelutasokuvaus kulkee siis vahvasti yhdessä jätemaksutaksan kanssa.

Sovelletut oikeusohjeet:
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jätelaki (646/2011): 23 §, 78 §, 79 § ja 143 §
Ilmajoen kunnan hallintosääntö: 91 §

 
Ehdotus Jätelautakunta hyväksyy esityslistan oheismateriaalina olevan talousarvion

käyttösuunnitelman. Esitys jätelautakunnan talousarvion käyttösuunnitelmasta
siirretään edelleen Ilmajoen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 11 Jätteenkuljetukseen liittymättömien siirto ympäristönsuojeluviranomaiselle
 
Asianumero ILM/322/14.06.00.00/2023
 
Valmistelijat Jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879, jenni.laitila@ilmajoki.fi

Jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää, 044 4191 677, tanja.saranpaa@ilmajoki.fi
 
Valmisteluteksti 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 jätehuollon keskeytys. Keskeytys haetaan kirjallisesti
jätelautakunnalta, jos rakennuksen käyttämättömyys kestää yli 12kk.

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 26.10.2022 kirjeellä 41 kpl vakituiseen
asumiseen käytettävää asuinkiinteistöä liittymään kunnan järjestämään
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kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen poltettavan jätteen osalta tai hakemaan
jätehuollon keskeytystä jätelautakunnalta, mikäli kiinteistö on tyhjillään.
Jätelautakunnan kehotukseen ei ole reagoitu yhteensä 15 kiinteistön osalta.

Lisäksi ympäristönsuojeluviranomaiselle esitetään siirrettäväksi kaksi
kiinteistöä, jotka ovat olleet jätehuoltoon liittyneitä, mutta kiinteistöillä ei ole
ollut jäteastiaa. Asiakkaisiin on oltu yhteydessä useaan otteeseen jäteyhtiön
toimesta ja heille on tarjottu jäteastian toimitusta kiinteistölle veloituksetta.
Myös jätelautakunta on lähettänyt asiakkaille selvityspyynnön asiassa, mutta
myöskään selvityspyyntöön ei ole reagoitu. Näitä kiinteistöjä ei voida lukea
jätteenkuljetukseen liittyneiksi, vaan yhdessä jäteyhtiön,
ympäristönsuojeluviranomaisten ja jätelautakunnan kanssa sovittujen
toimenpiteiden mukaisesti jäteauton käynnit kiinteistöllä lopetetaan ja
kiinteistö muutetaan jätteenkuljetukseen liittymättömäksi ja asia laitetaan
vireille kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jossa päätetään mahdollisen
hallintopakkomenettelyn käynnistämisestä.

Sovelletut oikeusohjeet:
Jätelaki (646/2011): 24 §, 32 §, 36 §, 40 §, 41 §, 72 §, 126 § ja 134
Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1.11.2022 alkaen: 4 §, 6 §, 7 §, 8 §, 10 §, 11 §
ja 15 §

 
Ehdotus Liitteessä 8. (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.

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 
Liitteet Liite 8. Ymp.suojeluviranomaiselle siirrettävät (salassa pidettävä JulkL (621/19
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§ 12 Aluehallintoviraston selvityspyyntö Lakeuden jätelautakunnalle
 
Asianumero ILM/42/14.06.00.00/2023
 
Valmistelijat Jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879, jenni.laitila@ilmajoki.fi
 
Valmisteluteksti Jurvan alue liittyi Lakeuden jätelautakunnan sekä Lakeuden Etapin

toimialueeseen Kurikan kaupungin päätöksen mukaisesti vuoden 2023 alusta.
Muutos perustuu kuntaliitokseen, jonka myötä Botniarosk Oy vaihtuu
jätehuollon järjestäjästä Lakeuden Etappiin ja jätehuoltoviranomainen
Suupohjan jätelautakunta Lakeuden jätelautakunnaksi.

Lakeuden jätelautakunta sai joulukuussa 2022 tiedot, että
jätteenkuljetusyritykset poltettavassa jätteessä ja pakkausjätteessä eivät enää
tarjoa jätteiden kuljetuspalvelua Jurvan alueella 1.1.2023 lähtien. Lakeuden
jätelautakunta piti kokouksen Jurvan tilanteesta 4.1.2023 ja kokouksessa
todettiin asioiden jo korjaantuneen ja palveluntarjoajia oli taas saatavilla koko
Jurvan alueella. Alueelle lähti tarjoamaan palvelua kaksi alueelle uutta
kuljetusyritystä.

Lakeuden jätelautakunta on saanut Jurvan tilannetta koskien selvityspyynnön
kanteluasiaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Kantelu on
valvontaviranomaiselle, kuten aluehallintovirastolle, tehty ilmoitus epäillystä
virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Kantelun on tehnyt
yksityishenkilö. Kantelun mukaan jätteiden kuljetus on 31.12.2022 päättynyt
Jurvan alueella ja alueen asukkaita on ohjattu säilömään jätteet autotalleihin.
Kantelija kritisoi Lakeuden jätelautakunnan hidasta reagointia asiaan sekä
jätteiden varastoinnin aiheuttamaa paloturvallisuusriskiä asukkaille.

Asiakirjat kanteluun liittyen oheismateriaalina. Selvityspyyntö on toimitettu
20.1.2023 aluehallintovirastolle. Annetun selvityksen mukaan Lakeuden
jätelautakunta on toiminut Jurvassa lakien ja määräysten puitteissa ja ryhtynyt
toimenpiteisiin heti saatuaan poikkeustilanteen tietoonsa. Kantelua ei ole vielä
jätelautakunnan tietojen mukaan ratkaistu.

Sovelletut oikeusohjeet
Jätelaki (646/2022): 1 §, 23 §, 32 §, 35 §, 36 §, 37 §, 38 §, 40 §
Kunnalliset jätehuoltomääräykset Lakeuden jätelautakunnan toimialueella
1.11.2022 alkaen,19 §, 20 §, 22 §, 24 § ja 25 §

 
Ehdotus Annettu selvitys aluehallintovirastolle merkitään tiedoksi.
 
Päätös Merkittiin tiedoksi.
 
Liitteet Liite 9. kantelukirje, selvityspyyntö ja selvitys
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Kantelu
Vastattu 19.12.2022 19:53
1. Valitse kantelun 
pääasiallinen aihe

Ympäristöterveydenhuollon kantelu

2. Valitse aluehallintovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
3. Kantelun tekijän sukunimi
4. Kantelun tekijän etunimi
5. Henkilötunnus
6. Lähiosoite
7. Postinumero
8. Postitoimipaikka
9. Puhelinnumero
10. Sähköpostiosoite
11. Vahvista 
sähköpostiosoite
12. Annan suostumukseni, 
että päätös ja muut asian 
käsittelyyn liittyvät 
asiakirjat lähetetään 
sähköisesti.

Kyllä

13. Kantelu koskee toisen 
henkilön asiaa

Ei

14. Kantelun kohde Lakeuden Etappi, Jäteasiamies sekä Lakeuden jätelautakunta
15. Kunta Kurikka

16. Kantelun perusteet

Jäteasiamies Jenni Laitila sanoo julkisesti että Lakeuden 
jätelautakunta pitää kokouksen vasta viikolla 1. Jätteiden kuljetus 
Jurvassa kuitenkin loppuu jo 31.12.2022. Lisäksi hän ohjeistaa 
jurvalaisille kotitalouksille: jos jäteastia täyttyy, säilyttäkää 
ylimääräiset kotitalousjätteet suljetussa jätesäkissä esimerkiksi 
varastossa tai autotallissa. Nämä ohjeet ovat kuitenkin 
AUTOSUOJAN PALOTURVALLISUUS ohjeiden vastaisia! 
Autosuojassa ei saa säilyttää mitään palavaa materiaalia. Lisäksi 
jätteiden säilytys sisätiloissa altistaa kiinteistöt rotille ja muille 
tuholaisille!

17. Ajankohta
Nämä ohjeet on julkistettu Jurvan Sanomissa 16.12.2022. 
Jätelautakunta aikoo käsitellä tämän ympäristöterveysriskiasian 
mahdollisesti VASTA 4.1.2023

18. Onko asiasi vireillä tai 
käsitelty aiemmin muussa 
viranomaisessa, jos on niin 
missä?

Asia ei ole vireillä eikä käsitelty muussa viranomaisessa

19. Onko asiastasi tehty 

Asiakirjasta on poistettu henkilötietoja ja/tai salassa pidettäviä tietoja.

LIITE: Lakeuden jätelautakunta 8.3.2023 / 12 §



oikaisuvaatimus tai valitus? Ei kumpaakaan

20. yleinenLiite
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 Selvityspyyntö 1 (3) 

 10.1.2023

 LSSAVI/22988/2022 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 

Oikeusturvayksikkö 

 

 

Lakeuden jätelautakunta 

jatelautakunta@ilmajoki.fi 

 

 

 

Selvityspyyntö 
 

 on kannellut 19.12.2022 päivätyllä kirjeellään 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Lakeuden 

jätelautakunnan toiminnasta. Kantelun mukaan jätteiden kuljetus on 

31.12.2022 päättynyt Jurvan alueella ja alueen asukkaita on ohjattu 

säilömään jätteet autotalleihin. Kantelija kritisoi Lakeuden 

jätelautakunnan hidasta reagointia asiaan sekä jätteiden varastoinnin 

aiheuttamaa paloturvallisuusriskiä asukkaille. 

 

Kantelun kohteeksi on mainittu lisäksi jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy. 

Aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa valvoa kuntien omistamien 

osakeyhtiöiden toimintaa. Aluehallintovirasto selvittää asiaa vain 

Lakeuden jätelautakunnan osalta. 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Lakeuden 

jätelautakuntaa antamaan oman selvityksensä oheisen kantelun 

johdosta. Selvityksessä tulee esittää kanta kantelukirjoituksessa 

esitettyihin asioihin, jotka kohdistuvat Lakeuden jätelautakunnan 

toimintaan. 

 

Erityisesti selvityksistä tulee perustellusti käydä ilmi: 

 

• Miten jätehuolto ja jätteiden kuljetus on järjestetty Jurvan 

alueella tähän saakka? Onko kuljetus ollut kiinteistön 

haltijoiden vai kunnan järjestämää? 

• Mihin toimenpiteisiin jätelautakunta on ryhtynyt kantelussa 

mainitun kuljetusyhtiön ilmoitettua jätteenkuljetuksen 

lopettamisesta alueella? 

LIITE: Lakeuden jätelautakunta 8.3.2023 / 12 §

mailto:jatelautakunta@ilmajoki.fi


 LSSAVI/22988/2022 2 (3) 

    

 

• Miten Jurvan alueen kiinteistöittäinen jätteiden kuljetus ja 

jätehuolto järjestetään tammikuusta 2023 alkaen? 

 

 

Selvitys pyydetään toimittamaan viimeistään 28.2.2023 Länsi- ja 

Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamon sähköpostiosoitteeseen 

kirjaamo.lansi@avi.fi tai postitse viraston Vaasan päätoimipaikkaan 

(PL 5, 13035 AVI). Selvityksen toimittamiseen voi käyttää 

aluehallintoviraston internetsivuilta osoitteesta 

https://turvaviesti.avi.fi/ löytyvää suojattua sähköpostiyhteyttä. 

Mikäli toimitatte selvityksen sähköpostitse, se pyydetään 

toimittamaan muokattavissa olevassa tekstimuodossa (word, rtf, 

excel, OpenOffice tai hakukelpoinen pdf).  

 

Selvityksessä pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero 

LSSAVI/22988/2022. 

 

 

Peruste 
Kuntalaki (410/2015) 10 § 2 mom. 

 

 

Lisätiedot 
 

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa ylitarkastaja Maria Jussila, puh. 

0295 018 050, etunimi.sukunimi@avi.fi 

 

 

 

Ylitarkastaja     Maria Jussila 

 

 

 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti viimeiseltä sivulta ilmenevin 

tavoin. 

 

 

Liitteet 
Jäljennös kantelusta liitteineen 
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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Postiosoite: PL 5, 13035 AVI 

Puhelinvaihde: 0295 016 000 

kirjaamo.lansi@avi.fi | www.avi.fi 
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Tämä asiakirja LSSAVI/22988/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LSSAVI/22988/2022  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Jussila Maria 10.01.2023 09:21
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Turvapostiviesti

Lähettäjä: Jenni.Laitila@ilmajoki.fi
Lähetysaika: 20.01.2023 14:23:47
Vastaanottaja: kirjaamo.lansi@avi.fi
Otsikko: Selvitys asiaan LSSAVI/22988/2022
Viesti:
Hei!

Ohessa Lakeuden jätelautakunnan selvitys asiaan LSSAVI/22988/2022. Selvitys ja
selvityksen liitteet viestissä.

Minulta saa lisätietoa!

Yst. terveisin

Jenni Laitila
jätehuoltopäällikkö
Lakeuden jätelautakunta

ILMAJOEN KUNTA
044 419 1879 | jenni.laitila@ilmajoki.fi<mailto:jenni.laitila@ilmajoki.fi>
Ilkanrati | Ilkantie 17 | 60800 Ilmajoki
www.ilmajoki.fi/jatelautakunta<http://www.ilmajoki.fi/jatelautakunta>

Jätelautakunta on Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen 8 kunnan yhteinen lautakunta,
jonka vastuulla ovat jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät jäsenkuntien
alueella. Vastuukuntana toimii Ilmajoki. Jätelautakunta vastaa ja päättää
toimialueellaan asioista, jotka jätelain mukaan on säädetty kunnan
jätehuoltoviranomaisen hoidettavaksi. Lautakunnan tehtäviä ovat mm. jätehuollon
järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät,
päätökset siitä, mihin keräyspaikkaan jätteet viedään, päätökset
jätehuoltomääräyksistä sekä niistä poikkeamisesta, jätemaksutaksan hyväksyminen,
päätökset jätemaksun määräämisestä sekä millainen jätehuollon palvelutaso
kuntalaisille tarjotaan.

LIITTEET:
1.
Liite_3_Tiedote_jätteenkuljetuksista_Jurvassa_1.1.2023_alkaen_nettisivuilta.pdf
[121.4 KB]
2. Liite_4_Tietoa_jurvalaisille_jätehuollosta_-_Jätelautakunta.pdf [484.8 KB]
3. Liite5Jurvakirje5.1kotitalouksille.pdf [42.2 KB]
4. Liite6Kunnalliset-jatehuoltomaaraykset.pdf [445 KB]
5. Selvitys_AVI,_Jurvan_alueen_jätehuolto_20012023.pdf [24.7 KB]
6. Liite1lakeuden_jatelautakunta_poytakirja_4.1.2023_1800_12023.pdf [449.1 KB]
7. Liite2Etappi-info_JurvanSanomat_liite.pdf [2.2 MB]

Â© Suomen Turvaposti Oy
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SELVITYS
PL 20    20.1.2023
60801 ILMAJOKI
puh. 044 4191 879 (jätehuoltopäällikkö)
jatelautakunta@ilmajoki.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
Oikeusturvayksikkö

Asia: SELVITYS KURIKAN JURVAN ALUEEN JÄTEHUOLLOSTA

Viite: Valituksen diaarinumero LSSAVI/22988/2022

 on kannellut 19.2.2022 päivätyllä kirjeellä Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirastolle Lakeuden jätelautakunnan toiminnasta. Kantelun mukaan jätteiden
kuljetus on 31.12.2022 päättynyt Jurvan alueella ja alueen asukkaita on ohjattu
säilömään jätteet autotalleihin. Kantelija kritisoi Lakeuden jätelautakunnan hidasta reagointia
asiaan sekä jätteiden varastoinnin aiheuttamaa paloturvallisuusriskiä asukkaille.

1. Taustaa
Kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen Lakeuden jätelautakunta toimii Jurvan alueen
jätehuoltoviranomaisena 1.1.2023 alkaen. Samaan aikaan kuntien omistama jäteyhtiö,
Lakeuden Etappi Oy siirtyi Jurvan alueen jäteyhtiöksi. Aiemmin, siis 31.12.2022 saakka
alueella on toiminut Suupohjan jätelautakunta ja kuntien jäteyhtiönä Bothniarosk Oy.
Toimialue kattaa Alavuden, Ilmajoen, Kihniön, Kuortaneen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja
Ähtärin kunnat. Jätelautakunnan vastuukuntana toimii Ilmajoki.

Lakeuden jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueella asioista, jotka jätelain (646/2011)
mukaan on säädetty kunnan jätehuoltoviranomaisen hoidettavaksi. Näitä tehtäviä ovat mm.
jätemaksutaksan hyväksyminen ja jätteenkuljetusrekisteristä vastaaminen, alueen
kuntavastuullisen jätehuollon seuranta sekä jätehuoltomääräyksistä päättäminen. Lakeuden
jätelautakunta omistaa jätelain 143 § mukaisen toimialueen jätteenkuljetusrekisterin.

Lakeuden Etappi Oy taas hoitaa kunnan järjestämän kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen,
jäteneuvonnan ja tiedotuksen sekä jätemaksujen laskutuksen. Jätelaissa kunnan
jätehuoltovastuu määritellään luvussa viisi.

Jurvan alueella toimii kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus (JL 37 §) eli kiinteistön
haltija tilaa itse haluamaltaan kuljetusyrittäjältä jäteastian tyhjennykset. Muulla Lakeuden
jätelautakunnan toimialueella jätteenkuljetukset on kunnan järjestämiä eli kilpailutukset
asukkaan puolesta hoitaa Lakeuden Etappi.
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2. Jätehuollon poikkeustilanne Jurvassa
Lakeuden jätelautakunnalle ja jäteyhtiöön alkoi tulla yhteydenottoja 14.12. Jurvan
jätehuollosta ja tästä syystä Lakeuden jätelautakunta lähetti jätteenkuljetuksia pääosin
Jurvan alueella tarjonneelle yritykselle Suupohjan kuljetukselle sähköpostia 14.12. ja sai
vastauksen (vastaus luettu 15.12.) kuljetusyrittäjältä, että kuljetusyrittäjä lopettaa ajot Jurvan
alueella kuntavastuullisessa jätehuollossa 31.12.2022. Tämän lisäksi alueella toimi Häggviks
Transport Oy noin 15 kotitalouden jätehuollossa. Häggviks oli ilmoittanut jätelautakunnalle
myös joulukuussa, että lopettaa ajot Jurvan alueella.  Suupohjan kuljetus ei ollut ilmoittanut
lopettavansa jätteenkuljetuksia Suupohjan jätelautakunnalle, Bothniaroskille tai Etapille ja
vasta asiaa kysyttäessä ilmoitti asian Lakeuden jätelautakunnalle. Kuljetusyritys ilmoitti
asiasta ilmeisesti sosiaalisessa mediassa 14.12, josta osa jurvalaisista oli asian lukenut ja
alkanut ottaa yhteyttä eri jätehuollon toimijoihin. Mitä ilmeisimmin kuljetusyrityksillä ja
asiakkailla ei ollut jätteenkuljetussopimuksia kirjallisena, sopimukset olivat suullisia.

Lakeuden jätelautakunta lähti yhteistyössä Lakeuden Etappi Oy:n kanssa heti kirjallisen
kuljetusyrityksen ilmoituksen saatuaan pitämään kriisipalavereja asiassa. Koska alue tuli vasta
1.1.2023 alkaen toimialueeksi, valmisteltiin jätelautakunnalle kokous heti ke 4.1. pidettäväksi,
jossa jätelautakunta olisi tehnyt tarvittaessa päätöksen siirtymisestä määräajaksi kunnan
järjestämään jätteenkuljetukseen palveluntarjonnan puutteen vuoksi. Liitteenä 1.
pöytäkirjanote.

Kunnan järjestämään kuljetukseen ei ollut tarvetta siirtyä, koska alueelle jätehuoltoa lähti
tarjoamaan kaksikin kuljetusyritystä, L&T Ympäristöpalvelut Oy sekä Jalasjäte. Jätehuolto
alueella toimii jo (viikko 3). Asiakkaan tulee itse tehdä sopimus jätteenkuljettamisesta
kuljetusyrityksen kanssa.

3. Tiedotus ja neuvonta asukkaille
Jäteyhtiön ja Lakeuden jätelautakunnan vaihtumisesta alueelle 1.1.2023 alkaen on annettu
tiedote lehtijakelussa (peittojakeluna) Jurvan Sanomissa 14.12.2022. Tiedote liitteenä 2.
Tiedote pitää edelleen paikkaansa, vaikka kuljetusyritykset alueella ovat vaihtuneet.

Lakeuden jätelautakunta on julkaissut nettisivuillaan kaksi tiedotetta jurvalaisille, 16.12.2022
sekä 5.1.2023. Tiedotteet liitteenä 3 ja 4. Tämän lisäksi sekä esityslista että jätelautakunnan
kokouksen pöytäkirja ovat olleet asukkaiden nähtävillä. Tiedotteet on julkaistu myös Kurikan
kaupungin nettisivuilla. Lakeuden Etappi Oy on myös lähettänyt kirjeet 5.1.2023 jokaiselle
kotitaloudelle ja taloyhtiön isännöitsijälle ja neuvonut yhteydenotossaan tilaamaan
jätehuollon alueella aloittaneilta kuljetusyrityksiltä, kotitaloudelle mennyt kirje liitteenä 5.
Kurikan kaupungin omat kohteet Jurvan alueella on kontaktoitu erikseen Lakeuden Etapin
toimesta, koska kohteet ovat kriittisiä kohteita, esimerkiksi koulu, palveluasuminen ja HVA:n
terveyskeskus.

Jätehuoltoa poikkeustilanteen aikana (joka kesti lopulta noin kolme viikkoa) on neuvottu
hoidettavan siten, että jäteastian täyttyessä tulee ylimääräiset jätteet joko viedä Jurvan
jäteasemalle tai varastoida suljetussa jätesäkissä esimerkiksi varastossa tai autotallissa.
Jätehuolto on toiminut normaalisti koko ajan Jurvan jäteasemalla, ekopisteissä sekä joiden
jätejakeiden kuljetukset ovat Lakeuden Etapin tai Rinki Oy:n vastuulla (Ringillä yksi ekopiste
Jurvassa).

Poikkeustilanteen vuoksi Jurvan jäteasema on ollut ja tulee olemaan avoinna joka arkipäivä
2.1.-31.1.2023. Kuitenkin heillä, joilla ei ole mahdollisuutta asioida jäteasemalla, tulee olla
mahdollisuus hoitaa jätehuolto omalla kiinteistöllään pakkaamalla mahdollisesti kertyneet
lisäjätteet jätesäkkiin. Näin toimitaan normaalistikin jätehuollossa, lisäsäkin voi jättää
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tyhjennyspäivänä jäteastian vierelle.  Kuten jätelaki 1 §:ssä kerrotaan, jätehuolto tulee
kuitenkin aina ehkäistä roskaantumista ja siitä ei saa olla haittaa tai vaaraa ympäristölle.
Tästä syystä irtojätteitä ei saa jättää pakkaamatta tontille, kun kyseessä on poltettava jäte,
jonka seassa voi olla myös vähintään jäämiä biojätteestä. Jätteen polttaminen, jätteen
hautaaminen maahan tai upottaminen vesistöön on kielletty jätehuoltomääräysten 19 ja 20
§:n nojalla.

Jurvan alueella kotitaloudella tulee olla jätehuoltomääräysten käytössä poltettavan jätteen
jäteastia, jonka tyhjennysvälit voivat jätehuoltomääräysten 25 §:n mukaan olla talviaikana 4-8
viikkoa. Tässä tapauksessa, jossa poikkeustilanne kesti vain kolme viikkoa, jäteastiakoon
ollessa taloudessa oikea, ei ole voinutkaan kertyä suuria määriä ylimääräisiä jätteitä
varastoitavaksi.

4. Jätehuollon lainmukaisuuden selvittäminen
Lakeuden jätelautakunta on toiminut Jurvassa lakien ja määräysten puitteissa.
Jätelautakunnasta riippumattomasta syystä jätteenkuljetusyritys on irtisanonut asiakkailtaan
jätteenkuljetukset joulukuun puolessa välissä jatkaen kuitenkin toimintaansa vuoden
vaihteeseen saakka. Sopimus jätteenkuljetuksista on ollut kuljetusyrittäjän ja asiakkaan
välinen. Jätelautakunta ryhtyi heti toimenpiteisiin asian varmistuttua ja piti kokouksen
ensimmäisellä viikolla, jona jätelautakunta pystyi käsitellä asiaa kokouksessaan. Jurvan
alueella on nyt toimiva jätehuolto ja poikkeustilanne kesti lopulta kolme viikkoa. Jo tätä
ennen on uusien alueelle lähteneiden kuljetusyritysten kanssa voinut tehdä sopimuksia
jätteenkuljetuksista.

Sovelletut oikeusohjeet:
jätelaki (646/2022): 1 §, 23 §, 32 §, 35 §, 36 §, 37 §, 38 §, 40 §
kunnalliset jätehuoltomääräykset Lakeuden jätelautakunnan toimialueella 1.11.2022 alkaen,
19 §, 20 §, 22 §, 24 § ja 25 §

Ilmajoella 20.1.2023

Jenni Laitila
Jätehuoltopäällikkö
Lakeuden jätelautakunta

Liite 1 Pöytäkirjanote Lakeuden jätelautakunnan kokouksesta 4.1.2023
Liite 2 Tiedote jurvalaisille jätehuollosta 1.1.2023 alkaen, Jurvan Sanomat, Lakeuden Etappi Oy
Liite 3 Lakeuden jätelautakunnan tiedote nettisivuilla 16.12.2022 alkaen
Liite 4 Lakeuden jätelautakunnan tiedote nettisivuilla 6.1.2023 alkaen
Liite 5 Lakeuden Etappi Oy:n kirje jurvalaisille kotitalouksille
Liite 6 Kunnalliset jätehuoltomääräykset Lakeuden jätelautakunnan alueella 1.11.2022 alkaen
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§ 13 Viranhaltijapäätökset
 
Valmistelijat Jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879, jenni.laitila@ilmajoki.fi

Jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää, 044 4191 677, tanja.saranpaa@ilmajoki.fi
 
Valmisteluteksti Jätelautakunnalle saatetaan tiedoksi jätehuoltopäällikön ja

jätehuoltotarkastajan tekemät päätökset ajalla 31.10.2022-20.2.2023. §
227/2022-234/2022, § 1/2023-7/2023 (Laitila) ja § 998/2022-1210/2022, §
1/2023-126/2023 (Saranpää). Päätösluettelo oheismateriaalina.

Saatetaan tiedoksi hyväksytyt jätemaksulaskutukset (maksuunpanoluettelot) §
68-79/2022 ja § 1-10/2023.

Sovelletut oikeusohjeet
Jätelaki (646/2011): 23 §, 81 § ja 91 §
Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1.11.2022 alkaen, 45 §
Lakeuden jätelautakunta 12.6.2019 § 15

 
Ehdotus Merkitään tiedoksi.
 
Päätös Merkittiin tiedoksi.
 

  ILMAJOEN KUNTA Pöytäkirja 2/2023
  Lakeuden jätelautakunta 8.3.2023

 97



 
§ 14 Tiedoksi saatettavat asiat
 
Valmistelijat Jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879, jenni.laitila@ilmajoki.fi
 
Valmisteluteksti FCG järjestää jälleen jätehuollon ajankohtaispäivän 18.4.2023.

Ajankohtaispäivä on tarkoitettu kaikille kunnallisen jätehuollon asiantuntijoille
ja luottamushenkilöille. Koulutus järjestetään etänä klo 9.00-16.00.
Jätelautakunnan jäsenet voivat ilmoittautua koulutukseen 6.4. mennessä,
ilmoittautuminen osoitteeseen minna.kokkonen@ilmajoki.fi.

Lakeuden Etappi tiedottaa seuraavaa:

Palveluryhmän tiedotettavat
Jurvan poikkeustilanne tammikuussa 2023
Jäteasema oli avoinna tammikuun kaikki arkipäivät. Asiakaskäyntejä kertyi tänä
aikana yhteensä 233 kpl.
Etapin asiakaspalveluun tulleet yhteydenotot Jurvasta ovat koskeneet
pääasiassa

Yhteystietojen päivitystä-
Miten poltettavan tyhjennyksen voi järjestää/kehen ottaa yhteyttä-
Miten tyhjennysvälit/ pidennykset toimivat?-
Onko jäteasema auki normaalisti ja toimiiko ekopisteet-
Alkuun oli miksi Etappi, miksi Suupohja ei enää aja, mutta tätä ei ole enää.-

Kuljetusyrityksiin liittyen asiakaspalveluun tulleet yhteydenotot asiakkailta
Jurvaa koskien, tiedusteluja/palautetta:

eivät ole saaneet yhteyttä soittamalla (alkuruuhka yrityksissä)-
hinnastoa kyselty, vertailun takia-
haluttu tietää kumpi/kuka ajaa, ettei turhaan tule eri firmojen autot
peräkkäin ajelemaan

-

Poistotekstiilinkeräys
Koko toimialueen jäteasemat ovat aloittaneet poistotekstiilin keräyksen
1.1.2023 alkaen.
Kertymät 23.2.2023 asti:
RE-piste Seinäjoki 1 171 kg
Alavus 178,8 kg
Ilmajoki 54,4 kg
Jurva 28,2 kg
Ähtäri 80,2 kg
Jalasjärvi 82,2 kg
Kihniö 120,2 kg
Lapua 196 kg

Laatuongelmia on ilmeisesti ollut, likaista tekstiiliä on tullut keräykseen.
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Jäteasemanhoitajien kanssa on käyty vielä helmikuussa läpi lajitteluohjeet ja
painotettu sitä, että kysyisivät asiakkailta, mitä tekstiilin joukossa on ja onko
likaista, kuivaa yms.

Logistiikan tiedotettavat
Case kuljetusyrityksen konkurssi ja siitä muodostunut poikkeustilanne
poltettavan jätteen kuljetuksissa

Lakeuden Etapin tiedote: https://www.etappi.com/etapin-toimialueella-
jatteenkuljetukset-toimivat-taas-normaalisti/

-

Lakeuden jätelautakunnan tiedote:
https://ilmajoki.fi/jatelautakunta/ajankohtaista/jatehuollosta-
poikkeustilanne-ilmajoella-kanta-kurikassa-lapualla-toysassa-ja-ahtarissa/

-

Poltettavan jätteen pakkaavien jäteautojen kuljetukset pysähtyivät
perjantaina 3.2.2023 hetkellisesti Lakeuden Etapin ja Lakeuden
jätelautakunnan toimialueella Ilmajoella, kanta-Kurikassa, Lapualla,
Töysässä ja Ähtärissä.

-

Poikkeustilanne johtui siitä, että Etapin urakoitsijana toimineen Jätehuolto
Laine Oy:n valmius selviytyä urakkasopimusten mukaisista velvoitteista
heikentyi. Perjantaina 3.2. yritys jätti konkurssihakemuksen.

-

Poltettavan jätteen tyhjennyksiä jatkamaan on valittu Urbaser Oy
suorahankintasopimuksella 31.3.2024 saakka, sopimus on allekirjoitettu.
Kuljetukset saatiin käynnistettyä uudestaan jo ma 6.2.2023.
Tyhjennyksissä tuli enimmillään puolen päivän viiveitä.

-

1.4.2024.Lapualla, Ilmajoella ja Kurikassa aloittaa Lassila & Tikanoja
Ympäristöpalvelut Oy jo aiemmin sovitusti 2-lokerourakan.

-

Ähtärin poltettavan jätteen tyhjennykset kilpailutetaan uudelleen
1.4.2024 - 31.3.2026 välille.

-

Alla lähitulevaisuuden muuttuvat urakat:

TEHTÄVÄ ALUE ALKAA PÄÄTTYY
PALVELUNTUO
TTAJA

Saostus- ja
umpisäiliöiden
tyhjennys

Kanta-Kurikka 3.4.2023 2.4.2028
Latva-Hoppala
Oy

Saostus- ja
umpisäiliöiden
tyhjennys

Lapua 6.3.2023 5.3.2028 Korkonen Oy

Saostus- ja
umpisäiliöiden
tyhjennys

Kanta Seinäjoki
ja Nurmo

3.4.2023 2.4.2028 Korkonen Oy

Saostus- ja
umpisäiliöiden
tyhjennys

Ylistaro 3.4.2023 2.4.2028 Korkonen Oy

Poltettava jäte Ilmajoki 13.2.2023 31.3.2024 Urbaser Oy
Poltettava jäte Kanta-Kurikka 13.2.2023 31.3.2024 Urbaser Oy
Poltettava jäte Lapua 13.2.2023 31.3.2024 Urbaser Oy
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Poltettava jäte Ähtäri ja Töysä 13.2.2023 31.3.2024 Urbaser Oy
Pakkausjätteet
4-lokero

koko toimialue 1.7.2023 30.9.2028 Korkonen Oy

Viestinnän tiedotettavat
Ajankohtaisia asioita

Pytinkimessut järjestetään 25.-26.3., jossa Etappi on mukana
lanseeraamassa uutta palvelujärjestelmää.

-

Kevään Etappi-aviisissa avataan erityisesti mm. pakkausjätteiden
monilokerokeräyksen alkamista sekä kompostointia ja tulevaa
biojätekeräystä.

-

Poistotekstiilin tiedotus.-

Vuoden 2022 pääpointit
Uuden jätelain mukaisten toimien valmistelu ja uuden palvelujärjestelmän
lanseeraaminen käynnistettiin monikanavaisesti kaikilla Etapin kanavilla ja
mediassa.

-

Jätepoliittisesta ohjelmasta tiedottamista monikanavaisesti.-
Valmistautuminen ja materiaalien tuottaminen poistotekstiilin keräyksen
aloittamista varten.

-

Jäteneuvonnassa järjestetty toimintaa kummikouluissa ja
koululaiskampanjoita ja -kilpailuja. Neuvontatilaisuuksien kysyntä on
kasvanut koronan jälkeen merkittävästi.

-

 
Ehdotus Merkitään tiedoksi.
 
Käsittely Lisätään logistiikan tiedotettaviin, että Ähtärin ja Töysän poltettavan jätteen

tyhjennykset kilpailutetaan yhdessä uudelleen 1.4.2024 - 31.3.2026 välille.
 
Päätös Merkittiin tiedoksi.
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§ 15 Seuraava kokous
 
Valmisteluteksti  
 
Ehdotus Seuraava jätelautakunnan kokous pidetään 10.5.2023 klo 18.
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 16 luku 136 §.
Pykälät: 4-6 ja 9-15

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusohje
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 8

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Ilmajoen kunnan kirjaamoon viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen kello 15.00.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
Lakeuden jätelautakunta
Postiosoite: PL 20, 60801 Ilmajoki
Käyntiosoite: Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki
Puhelin: 06 4191 111 (vaihde)
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Sähköposti: ilmajoenkunta(at)ilmajoki.fi
Virka-aika: maanantai-perjantai 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ilmajoen kunnan kirjaamosta.
Yhteystiedot; ks. edellä

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen
Viranomainen, jolle valitus tehdään, on
Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: kirjaamo 029 564 2780
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä klo 16:15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus
valitusaika 30 päivää
Pykälät:

Hallintovalitus
Valitusaika 30 päivää
Pykälät: 7
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Muu valitusviranomainen
postiosoite
Valitusaika x päivää
Pykälät: -

Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se,
joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksella myös:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1)?päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2)?miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
3)?vaatimusten perustelut;

  ILMAJOEN KUNTA Pöytäkirja 2/2023
  Lakeuden jätelautakunta 8.3.2023

 104



4)?mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta
on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin
yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:
1)?valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2)?selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
3)?asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ilmajoen kunnan kirjaamosta,
postiosoite: PL 23, 60801 Ilmajoki,
käyntiosoite: Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki,
sähköpostisoite: ilmajoenkunta(at)ilmajoki.fi
Puhelinnumero: 06 4191 111
Virka-aika: maanantai-perjantai klo 9-15.
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