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1. JOHDANTO 

Tässä palvelutasomäärittelyssä esitetään kuntien omistaman jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n tarjoamat 
palvelut kuntalaisille. Tarkoituksena on määrittää ne yleiset periaatteet jätehuollon palveluista, joiden kat-
sotaan sisältyvän jätemaksutaksan mukaisiin maksuihin. Määrittelyn avulla pyritään esittelemään palvelu-
tarjontaa ja varmistamaan jätteentuottajien tasapuolinen kohtelu. Jätehuoltoviranomainen voi käyttää 
palvelutasomäärittelyä arvioinnin tukena, mikäli jätteen haltija katsoo jätemaksun olevan kohtuuton.  

Lakeuden Etappi Oy:n toiminnan yleiset periaatteet on määritelty yhtiön osakaskuntien välisessä osakas- ja 
yhteistyösopimuksessa. Jätelainsäädännön lisäksi jätteenhaltijan velvollisuuksia on täsmennetty jätehuol-
tomääräyksillä. Perittävät jätemaksut, niiden kattavuus ja määräämisen perusteet on sitä vastoin määritet-
ty jätemaksutaksassa. 

 

 

KUVA 1. Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen kunnat. Palvelutasomääritystä sovelletaan Ala-
vuden, Kurikan (pois lukien entisen Jurvan kunnan alueen), Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin 
kaupungeissa sekä Ilmajoen, Jalasjärven, Kihniön ja Kuortaneen kunnissa.  

 

 

2. POLTETTAVAN JÄTTEEN HYÖDYNTÄMINEN ENERGIANA 

 

Pohjalaismaakuntien yhteishankkeena toteutettu jätevoimala aloitti toimintansa elokuussa 2012. Wes-
tenergy Oy Ab on Pohjanmaan viiden kunnallisen jäteyhtiön (Lakeuden Etappi Oy, Stormossen Oy Ab, Ves-
tia Oy, Botniarosk Oy Ab ja Millespakka Oy) omistama yhtiö.  
 
Jätevoimalassa hyödynnetään energiana mm. kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kotitalouksista 
erikseen kerätty kierrätyskelvoton polttoon soveltuva jäte. Jätevoimala on jätehuoltoratkaisu, jolla saavute-
taan valtakunnalliset jätehuoltotavoitteet ja kiristyvän lainsäädännön vaatimukset. 
 



 
 

3. JÄTEYHTIÖN JÄTEHUOLTOKESKUS   

 
Lakeuden Etappi Oy:n jätehuoltokeskus sijaitsee Ilmajoella. Jätehuoltokeskuksessa varastoidaan, käsitellään 
ja jalostetaan hyödynnettäviä jätteitä. Jalostamistoimintoja ovat esimerkiksi lasi-, tiili- ja betonijätteen 
murskaaminen edelleen hyödynnettäväksi sekä energia-, puu- ja risujätteen ja kantojen jalostaminen polt-
toaineeksi energiatuotantoon. Jäteyhtiön jätehuoltokeskuksessa kerätään muun muassa paperia, pahvia ja 
metallia, joista tehdään yhteistyökumppaneiden kanssa teollisuuden raaka-ainetta. Kotitalouksien lasi-, 
metalli- ja kartonkipakkausjäte toimitetaan tuottajayhteisöille käsiteltäväksi.  
 
Jätehuoltokeskuksen alueella sijaitsee tavanomaisen- ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalueet sekä biokaa-
sulaitos. Biokaasulaitoksessa tuotetaan puhdistamolietteestä sekä kotitalouksien ja yritysten biojätteestä 
biokaasua ja maanparannusraetta kuivaamalla mädätetty liete ensin lingoilla, sitten termisesti ja lopuksi 
puristamalla pelleteiksi.  Jätehuoltokeskuksessa käsitellään myös pilaantuneita maita ja voimalaitostuhkia. 
Lakeuden Etapin jätehuoltokeskuksessa vastaanotetaan isot jätekuormat, joista peritään hinnaston mukai-
nen maksu. Alueella toimii myös Ilmajoen jäteasema, joka palvelee jätteiden pieneriä tuovia asiakkaita.  

   
KUVA 3. Lakeuden Etappi Oy:n jätehuoltokeskus Ilmajoella.  

 
 
Vuoden 2012 aikana jätehuoltokeskuksessa on otettu käyttöön jätteiden siirtokuormaushalli. Siellä kunnan 
järjestämässä jätteenkuljetuksessa kerätyt poltettavat jätteet kuormataan yhdistelmäajoneuvoihin, jotka 
kuljettavat poltettavan jätteen jätevoimalaan energiana hyödynnettäväksi. Asumisessa syntyvän jätteen 
sijoittaminen kaatopaikalle on lopetettu.  
 
Loppuvuodesta 2013 jätehuoltokeskukseen on vastaanotettu Westenergy Oy:n jätteenpoltossa muodostu-
vaa pohjatuhkaa. Pohjatuhka toimitetaan Lakeuden Etappiin poltettavan jätteen kuljetuksien paluukuor-
missa. Pohjatuhka aumataan tuhkankäsittelyalueelle, jonka jälkeen tuhkasta poistetaan magneettiset ja ei-
magneettiset metallit. Tuhkasta jalostettu mineraaliaines hyötykäytetään. 
 



 
 

Kaatopaikalle loppusijoitukseen päätyy ainoastaan yritystoiminnassa syntyviä erikoisjäte-eriä, tuhkaa sekä 
muulla tavoin hyödyntämiskelvotonta jätettä, kuten eristevillaa ja kipsilevyä. Kotitalouksien jätteistä vain 
hyvin vähän päätyy enää loppusijoitukseen. 
 
 

4. JÄTEASEMAT  

Lakeuden Etappi Oy:llä on vähintään yksi jäteasema jokaisessa toimialueensa kunnassa. Jäteasemat on pe-
rustettu palvelemaan kuntalaisia suljettujen kaatopaikkojen sijaan. Kuvassa 3 on esitetty jäteasemien si-
jainnit sekä halkaisijaltaan 10 ja 20 km:n säteet, jolloin nähdään jäteasemapalveluiden kattavuus koko toi-
mialueella.  

 

KUVA 4. Lakeuden Etappi Oy:n jäteasemat ja jäteasemapalveluiden saavutettavuus 10 km:n (vihreä ym-
pyrä) ja 20 km:n (keltainen ympyrä) säteellä. Kartta: Aluetekniikka Oy, Lapua.  

 
 



 
 

Kunnan velvollisuutena on järjestää asumisessa syntyvien jätteiden vastaanottopalvelut ja palveluiden käyt-
tömahdollisuus riippumatta yksittäisen asukkaan palvelun käytöstä. Pääosa jäteasemien kustannuksista, 
kuten investoinnit, ylläpito ja hallinto, syntyvät jäteaseman käytöstä riippumatta. Tämän vuoksi jäteasemi-
en palvelut katetaan asuinkiinteistöjen ekomaksulla.  

4.1 Jäteasemilla vastaanotettavat jätteet 

Jäteasemilla otetaan maksutta vastaan vakituisilta ja vapaa-ajan kiinteistöiltä metallipakkausjäte, muu me-
tallijäte, lasipakkausjäte, muu lasijäte, pahvi, kartonkipakkausjäte, risut, haravointijätteet, puujäte, betoni- 
ja tiilijätteet sekä vaaralliset jätteet. Jäteasemille on järjestetty yhteistyössä tuottajayhteisöjen kanssa vas-
taanottopalvelut myös keräyspaperille, kestopuujätteille, paristoille sekä sähkö- ja elektroniikkaromulle. 
Näidenkin vastaanotto on asukkaille maksuton ja käsittelykustannuksista vastaa kyseinen tuottajayhteisö. 

Jäteasemilla otetaan maksutta vastaan kierrätettäviä jätteitä enintään kaksi kuutiota kerrallaan tuotuna. 
Kaatopaikkajätettä ja poltettavaa jätettä vastaanotetaan enintään 2 m3 kerrallaan sekä biojätettä enintään 
240 l taksan mukaista maksua vastaan. Energiajaetta vastaanotetaan Seinäjoki-Nurmon, Ylistaron, Ilmajoen, 
Lapuan, Kurikan, Ähtärin, Jalasjärven ja Alavuden jäteasemilla taksan mukaisilla hinnoilla. Yli kahden kuuti-
on jäte-erät energiajaetta, poltettavaa ja kaatopaikkajätettä otetaan vastaan painon mukaisella hinnoitte-
lulla Etapin jätehuoltokeskuksessa. Vaarallisten jätteiden osalta maksimi eräkoko jäteasemilla on 100 kg/ 
100 l. Asbestin, sekä viiltävän ja pistävän erityisjätteen maksimi eräkoko on 20 litraa tai 20 kg. Isommat erät 
vaarallista- ja erityisjätteitä vastaanotetaan Etapin jätehuoltokeskuksessa Ilmajoella erillisen hinnaston mu-
kaista maksua vastaan. Jäteasemilla myydään myös jäteastioita sekä kompostoreita ja korvausta vastaan 
jäteastia kuljetetaan asiakkaan kotiin.  

Jäteasemilla asiakkaat lajittelevat jätteensä jäteasemanhoitajan opastuksella eri keräysastioihin, joissa ne 
kuljetetaan jatkokäsittelyyn. Jäteasemilla voi maksaa käteisellä tai pankkikortilla. Vaihtoehtoisesti voi mak-
saa siirtokirjalla, jolloin lasku lähetetään jäteastian tyhjennysmaksun yhteydessä.   

Jäteasemilta asiakas voi ostaa biokaasulaitoksessa tuotettua maanparannusrae Ranua, haravointijätteestä 
tuotettua maanparannuskompostia Haravaa sekä muita kiinteistön piha-alueiden kunnossapitoa helpotta-
via tuotteita.  

4.2 Jäteasemien aukioloajat 

Jokaisessa kunnassa jäteasema on avoinna pääsääntöisesti vähintään yhtenä päivänä viikossa ja kaupunki-
alueilla vähintään kahtena päivänä viikossa. Poikkeuksena ovat Kihniön ja Peräseinäjoen jäteasemat, joissa 
jäteasema on avoinna joka toinen viikko.  Aukiolopäivänä jäteasemat ovat avoinna klo 12–18. Poikkeuksena 
ovat Ilmajoen jäteasema, joka on avoinna klo 7 – 19 ja Seinäjoki-Nurmon jäteasema, joka on avoinna klo 
11-18. Ilmajoen ja Seinäjoki-Nurmon jäteasemat ovat ympäri vuoden avoinna vähintään viisi päivää viikossa 
(poisluettuna viikot, jolloin on arkipyhiä).   

Jäteasemien kävijämääriä seurataan jatkuvasti ja aukioloaikoja lisätään tarvittaessa. Esimerkiksi puutarha-
jätteiden sesonkiaikana, syksyllä ja keväällä, aukioloaikoja lisätään vilkkaimmilla jäteasemilla sekä arkipäivil-
le että viikonloppuihin. Jäteasemalla on aina aukioloaikana paikalla jäteasemanhoitaja, joka neuvoo ja aut-
taa asiakkaita. 

 



 
 

5. EKOPISTEET 

Ekopisteillä kerätään lasi- ja metallipakkausjätettä. Useissa ekopisteissä on yhteistyössä Paperinkeräys Oy:n 
kanssa järjestetty lisäksi paperinkeräys. Ekopisteet on tarkoitettu omakotitaloille ja muille alle 10 asuinhuo-
neiston kiinteistöille, joita ei ole velvoitettu järjestämään kiinteistökohtaista keräysastiaa lasi- ja metallipak-
kausjätteelle.  

1.1.2016 alkaen tuottajayhteisöjen (Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy) vastuulle siirtyy kuluttajapakkaus-
ten (lasi-, metalli-, muovi- ja kartonkipakkaukset) kerääminen valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti. Jotta 
kuntalaisten keräyspalvelut olisivat mahdollisimman kattavat koko toimialueella, Lakeuden Etappi Oy täy-
dentää 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. Ekopisteiden paikkoja 
tarkastellaan tarvittaessa tapauskohtaisesti. 

Vähintään 10 asuinhuoneiston metalli- ja lasipakkausjäteastioiden tyhjennyskustannukset katetaan eko-
maksulla. Mikäli alle 10 asuinhuoneiston kiinteistö haluaa kiinteistökohtaisen metalli- tai lasipakkausjäteas-
tian, ja kiinteistö voidaan liittää olemassa olevaan keräysreittiin, peritään tästä palvelulaajennuksesta ko. 
jätteen kuljetusmaksu.  

 

KUVA 5. Ekopiste Seinäjoella. Tällä ekopisteellä kerätään syväkeräysastioihin kotitalouksien metalli-, 
lasi- ja kartonkipakkausjätteitä sekä paperia. Muovipusseille on oma pieni jäteastia.  

 

 
Ekomaksulla katetaan pisteiden perustamisesta, ylläpidosta ja tyhjennyksestä sekä hallinnosta aiheutuvat 
kustannukset. Ekomaksulla ei kateta tuottajavastuun piiriin kuuluvan paperinkeräyksen kuluja.  

Ekopisteiden investoinnin ja ylläpidon kulut ovat yksittäisen asukkaan käytön määrästä riippumattomia. 
Koska asukkaalle on järjestetty mahdollisuus käyttää palvelupistettä, ja hänellä on jätehuoltomääräyksien 
perusteella myös velvollisuus lajitella jätteensä ja toimittaa ne järjestettyihin keräyspisteisiin, on kohtuullis-
ta, että hän suorittaa ekomaksun myös tältä osin.  

Ekopisteiden astioiden tyhjentämisestä huolehtivat Lakeuden Etappi Oy:n kilpailuttamat urakoitsijat. Asti-
oiden tyhjennyksen lisäksi ekopisteiden siistiminen aiheuttaa huomattavia kuluja. Lakeuden Etappi Oy huo-



 
 

lehtii jokaisessa kunnassa ekopisteiden siivouksesta. Ekopisteet siivotaan tarvittaessa, vähintään kerran 
kuukaudessa. Myös talviaurauksen ja hiekoituksen kulut ovat merkittävät ekopisteiden ylläpidossa. 

Lakeuden Etappi Oy tekee yhteistyötä alueen apteekkien kanssa, joihin voi palauttaa maksutta vanhentu-
neet ja käytöstä poistetut lääkejätteet sekä elohopeakuumemittarit.  
 

6. VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN JÄTEHUOLTO 

 
Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen vapaa-ajan asuntojen on kuuluttava järjestettyyn jätteenkuljetukseen 
vähintään 1.6. – 30.9. välisen ajan. Ensisijaisesti asuntojen tulee käyttää kiinteistökohtaista jäteastiaa, mikä-
li tie vapaa-ajan asunnolle soveltuu jätteenkuljetuskalustolle. Palvelusta veloitetaan normaali taksan mu-
kainen jäteastian tyhjennysmaksu. Oman astian vaihtoehtona on yhteinen jäteastia naapurin kanssa eli ns. 
kimppa-astia tai aluekeräyspisteen käyttö, mistä peritään erillinen aluekeräyspistemaksu.  
 
Vapaa-ajan asunnoksi luetaan vapaa-ajan käytössä olevat rakennukset, joissa on keitto- ja yöpymismahdol-
lisuus. 

6.1 Aluekeräyspisteet 

 
Vapaa-ajan asumisessa syntyvälle poltettavalle jätteelle tarkoitetut aluekeräyspisteet ovat käytettävissä 
Ähtärissä, Alavudella, Kihniöllä, Kuortaneella ja Peräseinäjoella pääsääntöisesti 1.5. - 30.9. välisenä aikana 
aluekeräyspistemaksua vastaan. Ekopisteet ja jäteasemat ovat myös kesäasukkaiden käytettävissä. Vapaa-
ajan asukkailta ei peritä erikseen ekomaksua. Aluekeräyspisteen kausi- tai vuosimaksu laskutetaan keväällä. 
Aluekeräyspisteet on sijoitettu usein ekopisteiden yhteyteen. Kesäaikana, jolloin aluekeräyspisteet pää-
sääntöisesti ovat käytössä, on pisteiden roskaantuminen yleistä. Pisteiden siistimisen kustannukset kate-
taan myös aluekeräyspistemaksuilla. Aluekeräyspisteen väärinkäytöstä veloitetaan taksan mukainen mak-
su. 
 
Mikäli vapaa-ajan asunto sijaitsee alueella, jossa aluekeräyspistettä ei ole tai jossa aluekeräyspiste on käyt-
täjän kannalta väärällä suunnalla, on mahdollista anoa jätelautakunnalta aluekeräyspisteen käytön sijasta 
jäteaseman käyttöoikeutta aluekeräyspistemaksua vastaan. Tällöin jäteasemalle saa viedä aluekeräyspis-
temaksua vastaan vain sen asumisessa syntyvän poltettavan jätteen, minkä muuten veisi aluekeräyspisteel-
le. 
 

7. KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTTEIDEN KERÄYS 

 
Lakeuden Etappi Oy:n toimialueella jätteenkuljetus toteutetaan kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena 
niin, että jäteyhtiö kilpailuttaa jätekuljetukset. Etappi järjestää jätteiden kuljetuksen, hyödyntämisen ja 
käsittelyn.  

 
Kiinteistökohtaisesta jätteiden keräilystä perittävät taksan mukaiset maksut vastaavat tarjottua palveluta-
soa, koska maksut määräytyvät kiinteistölle tehtyjen todellisten tyhjennyskäyntien perusteella. Jätehuol-
tomääräyksien mukaisesti jäteastia voi olla yhteinen naapurin kanssa. 

 
 
 
Jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvat asumisessa syntyvät jätteet vakituisista asuinkiinteistöistä, vapaa-ajan 
asunnoista, maatilan asuinrakennuksista, valtion, kunnan ja seurakunnan sekä julkisoikeudellisen yhteisön 



 
 

ja yhdistyksen julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyneet muut kuin vaaralliset jätteet (jätelaki 32 
§). 
 
Kunnalla on velvollisuus jätehuollon järjestämiseen jätelain mukaisesti myös sosiaali- ja terveyspalveluissa 
ja koulutustoiminnassa syntyvään yhdyskuntajätteeseen sekä liikehuoneistoissa syntyvään yhdyskuntajät-
teeseen, mikäli jäte kerätään kiinteistöllä yhdessä aiemmin mainittujen jätteiden tuottajien kanssa.  
 
Etapin toimialueella jokaisella asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöllä tulee olla kiinteistökohtainen poltettavan 
jätteen astia (ellei kiinteistö ole jätekimpassa lähikiinteistön kanssa). Asuinkiinteistöllä tulee lisäksi olla bio-
jäteastia, jos huoneistoja on vähintään 5, ja metalli- ja lasipakkausjätteenkeräysastiat, jos huoneistoja on 
vähintään 10. Biojätteen keräykseen on mahdollista liittyä vapaaehtoisesti, kun kysymyksessä on vähintään 
viiden kiinteistön yhteisessä käytössä oleva ns. kimppa-astia tai biojätettä kertyy väh. 100 l viikossa ja jä-
teastia sijaitsee biojäteauton tyhjennysreitillä.  
 

7.1 Vakituisen asutuksen käytössä olevat aluekeräyspisteet Kihniön kunnan alueella 

 
Kihniön kunnan alueella sekä Ähtärin Moksunniemessä voidaan käyttää kiinteistökohtaisen jäteastian sijas-
ta aluekeräyspisteitä myös vakituisessa asumisessa syntyville poltettaville jätteille siltä osin, kuin ne kokon-
sa ja laatunsa puolesta soveltuvat laitettavaksi aluekeräyspisteiden astioihin (660 l jäteastiat, pintakeräys- 
tai syväkeräysastiat ja pikakontit). Muut yhdyskuntajätteet on toimitettava enintään 2 m3:n suuruisina pie-
nerinä jäteasemille, ja lasi- ja metallipakkausjäte sekä paperit ekopisteisiin. Aluekeräyspisteet ovat vakitui-
sen asutuksen käytössä, kunnes kunnan tieverkosto on sellainen, että se kestää jätteenkuljetuskaluston 
liikennöinnin koko kunnan alueella. 
 
Vakituiselta asutukselta peritään jätehuollon vuosimaksun lisäksi ekomaksua. Vuosimaksu laskutetaan kah-
den kuukauden välein. Maksu on porrastettu sen mukaan, käsitelläänkö kiinteistöllä syntyvät biojätteet 
omatoimisesti kompostoimalla vai toimitetaanko biojätteet aluekeräyspisteeseen. 
 

8. JÄTEASTIOIDEN PESUT 

 
Biojäteastiat pestään jäteyhtiön toimesta automaattisesti kerran vuodessa. Biojäteastian pesukustannus 
sisältyy kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksuun.  
 
Poltettavan jätteen jäteastiat pestään jäteyhtiön toimesta kerran vuodessa. Taloyhtiöt ja jätelain 646/2011 
32 §:n ensimmäisen momentin kohtien 1-4 mukaiset kunnan jätehuollon vastuulla olevat tahot kuuluvat 
jäteastioiden pesun piiriin, poislukien vapaa-ajan asumiseen ja vakituiseen asumiseen käytettävät pientalo-
kiinteistöt. Pesun voi suorittaa kiinteistöllä myös omatoimisesti, jolloin poltettavan jätteen jäteastian pesu 
tulee perua 30.4 mennessä ilmoittamalla siitä jäteyhtiöön. Poltettavan jätteen jäteastian pesusta laskute-
taan taksan mukainen maksu. Muiden kiinteistöjen liittymisestä pesupalvelujen piiriin tulee ottaa yhteyttä 
jäteyhtiöön. 

 

  



 
 

9. ASUMISESSA SYNTYVÄT LIETTEET 

 
Jätelain mukaan asumisessa syntyvien lietteiden jätehuollon järjestäminen kuuluu kunnan vastuulle. Järjes-
telmään kuuluvat saostus- ja umpisäiliöiden sekä pienpuhdistamoiden lietteet. Lakeuden Etappi Oy järjes-
tää osakaskuntien toimeksiannosta lietteiden keräyksen ja kuljetuksen kuntien puhdistamoille, sekä hoitaa 
tähän liittyvän asiakaspalvelun, asiakas- ja kuljetusrekistereiden ylläpidon sekä laskutuksen. Lakeuden 
Etappi Oy:n asiakasrekisteriin kirjataan jätevesien käsittelyjärjestelmien tyhjennykset, jolloin lain vaatima 
kirjanpitovelvollisuus lietteiden tyhjennyksestä poistuu asiakkaalta.  
 
Lietteen käsittelymaksu muodostuu vastaanottopaikkojen käsittelykustannuksista ja Lakeuden Etappi Oy:n 
tuotantokustannuksesta. Asumisessa syntyvien lietteiden käsittelymaksu määräytyy lietteen tilavuuden 
perusteella ja Lakeuden Etappi Oy laskuttaa sen asiakkailta normaalin jätelaskutuksen yhteydessä puhdis-
tamoiden puolesta. 
 
Asumisessa syntyvien lietteiden kuljetus siirtyy vaiheittain sopimusperusteisesta kuljetuksesta kunnan jär-
jestämään kuljetukseen. Kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä jäteyhtiö kilpailuttaa hankintalain mukai-
sesti kuljetuksen. Jäteyhtiö  järjestää kilpailutuksen, kuljetuksen ja suunnittelee ajoreitit (reitityksen). Asu-
mislietteen saostussäiliö tai pienpuhdistamo tulee tyhjentää jätehuoltomääräysten mukaisesti vähintään 
kerran vuodessa. Ensimmäisestä tyhjennysajankohdasta tiedotetaan säiliön haltijoille kirjeellä, sen jälkeen 
tyhjennysviikko säilyy samana vuosittain. Tyhjennysviikko näkyy asiakkaan jätelaskussa. Mikäli asumisliet-
teet tulee tyhjentää useammin kuin kerran vuodessa, tulee asiakkaan ilmoittaa siitä Lakeuden Etappiin. 
Jäteyhtiö laskuttaa asiakkaalta sekä kuljetuksen että lietteen osuuden. 
 
Alueet, joissa ei ole vielä siirrytty kunnan kilpailuttamaan kuljetukseen, järjestetään kuljetus sopimusperus-
teisena. Kiinteistön omistaja tilaa tässä tapauksessa itse jätevesien käsittelyjärjestelmänsä tyhjennyksen 
kuljetusurakoitsijalta, jolloin kuljetusurakoitsija laskuttaa kuljetuksen suoraan asiakkaalta kuljetusurakoitsi-
jan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti. 
 

10. ASIAKASPALVELU 

 
Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä jäteyhtiöön puhelimitse arkisin klo 9-16 sekä sähköpostitse. 
Asiakastietojansa asiakkaat voivat päivittää myös sähköisten palveluiden kautta Lakeuden Etappi Oy:n net-
tisivuilla. Sähköisen asioinnin vastausviive on korkeintaan 3 työpäivää. 
 
Asiakkaat voivat antaa palautetta jäteyhtiön toiminnasta nettisivujen palautelomakkeen kautta tai jättää 
palautteen jäteasemanhoitajalle, joka kirjaa palautteen nettisivuilla olevalle lomakkeelle. 
  
Asiakaspalvelussa ylläpidetään asiakasrekisteriä, jonka tietojen perusteella tuotetaan tietoa logistiikkajär-
jestelmään sekä laskutustiedot. Laskutus tapahtuu kunnan vastuulla olevien asiakkaiden osalta kahden 
kuukauden välein. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11. NEUVONTA JA TIEDOTUS 

Lakeuden Etappi Oy:lle kuuluvat kuntien lakisääteiset neuvonta-, tiedotus- ja valistustehtävät. 

11.1. Jäteneuvonta 

Lakeuden Etappi Oy tarjoaa jäteneuvontaa kaikille ikäryhmille. Jäteneuvontaa annetaan tilauksesta erilaisil-
le ryhmille, kuten kouluille ja päiväkodeille, sekä puhelimitse vastaamalla asiakkaiden kysymyksiin jätteiden 
lajittelusta. Aikuisväestön neuvontaan käytetään pitkälti tiedotusta, jolla voidaan tavoittaa kerralla suuria-
kin väestöryhmiä. 
Jäteneuvonnassa käytetään oman henkilökunnan lisäksi apuna jäteneuvontaverkostoa ja muita asiantunti-
joita, jonka jäsenet pitävät Etapin neuvontatilaisuuksia sopimuksen mukaan. 
Jäteasemilla ja erilaisissa tapahtumissa järjestetään teemallisia tilaisuuksia, joiden tavoitteena on lisätä 
asukkaiden lajittelutietoisuutta.  

11.2. Tiedotus 

Lakeuden Etappi Oy:n viestintä vastaa jätehuollon tiedottamisesta kuntien asukkaille. Asukastiedottami-
seen käytetään yhtiön omia nettisivuja ja tiedotuslehti Etappi-aviisia, mikä jaetaan julkisena tiedotteena 
kaksi kertaa vuodessa kaikkiin kotitalouksiin. Lehdessä jaetaan myös kuntalaisille päivitetyt lajitteluohjeet.  
Asukastiedotusta tehdään myös omassa radio-ohjelmassa. Ohjelmassa jaetaan tietoa, haastatellaan jäte-
huollon asiantuntijoita ja taustoitetaan jätehuoltoon liittyviä asioita.  
Kuntien asukkaille jaetaan säännöllisesti tietoa ajankohtaisista asioista myös lehdistötiedotteilla, jotka lähe-
tetään alueen medialle julkaistavaksi. Taloyhtiöille tuotetaan lisäksi sähköisiä uutiskirjeitä kiinteistöjä kos-
kevien tietojen päivittämiseksi ja isännöitsijöiden informoimiseksi.   

12. LAVAPALVELU 

Lakeuden Etappi Oy:n siirtolavojen vuokraustoiminta tarjoaa erikokoisten siirtolavojen ja monilokerolavo-
jen vuokrausta ja kuljetusta isompia jäte-eriä varten. Jätelavapalvelu edistää lajittelua. Jätelavan saa tilattua 
ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.  

13. ISOJEN ESINEIDEN NOUTOPALVELU 

Lakeuden Etappi Oy:n rahtipalvelu kuljettaa maksua vastaan jäteasemalle sellaiset esineet ja jätteet, joita ei 
voi laittaa tavalliseen jäteastiaan esim. suuren kokonsa takia. Kuljetuspalvelun hinta määräytyy taksan mu-
kaisesti. Noudot tilataan asiakaspalvelusta ja hoidetaan noin viikon kuluessa tilauksesta.  




