
 
 
JÄTEMAKSUN KERTYMÄ JA KÄYTTÖ 2018 
 
Jätelaki ohjaa kunnallisen jätehuollon järjestämistä, toteuttamista ja valvontaa. Kunnan on perittävä 
jätelain (646/2011) mukaisesta järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan kunnalle 
tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.  Jätehuoltoa ei kustanneta verovaroin. Kunnan järjestämän 
jätehuollon maksut löytyvät jätemaksutaksasta, joka on Lakeuden jätelautakunnan ja kunnallisen jäteyhtiö 
Lakeuden Etappi Oy:n yhteisellä toimialueella tasataksa. Jätelain 79 § mukaisesti kunnallisen jätemaksun 
kertymästä ja käytöstä on tiedotettava asukkaita ja muita jätehuoltopalvelujen käyttäjiä.   
 
Kahdeksan kunnan toimialueella asuu 131.000 asukasta, joiden jätehuollon järjestämisen lisäksi kuntien 
vastuulla ovat mm. kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan sekä uuden jätelain siirtymäsäännöksen 
mahdollistaman ajan muussa julkisessa toiminnassa sekä yksityisessä sosiaali-, terveys- ja 
koulutustoiminnassa syntyvät yhdyskuntajätteet.  
 
Vuoden 2018 aikana hinnoittelua muutettiin eräissä jätelajeissa. Erilliskerätyn biojätteen astiahintaa 
laskettiin 5 %. Lisäksi suurten, yli 660 litran nosturilla tyhjennettävien hyödynnettävien jätteiden astioiden 
tyhjennyshintaa alennettiin. ”Energiajae” -tuote poistettiin kokonaan vastaanotettavista jätteistä, sillä se 
koostui pääasiassa kierrätyskelpoisista jätelajeista. Energiajakeen tuotenimike korvataan kierrätettävien 
jätteiden nimikkeillä. Kierrätyskelvottomat osat ohjataan poltettavaan jätteeseen ja sen hinnoittelua 
tonniperusteisesti alennetiin 10 %. Muutos astui voimaan 1.6.2018. 
 
Lakeuden Etappi Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 22,1 milj.euroa (alv 0%) jakautuen seuraavasti: 
Kuntavastuullinen 18.608.820 € (alv 0%), TSV 2.585.786 € (alv 0%) sekä Markkinaehtoinen 906.130 € (alv 
0%). TSV-palvelu on jätelain 33 §:n mukaista kunnan toissijaisella vastuulla olevaa jätehuoltoa, joka on 
jätelain mukaan järjestettävä, jos jätteen haltija pyytää jätehuoltoa muun palvelutarjonnan 
puutteen vuoksi, vaikka lain mukaan jätehuolto ei olisi osoitettu kuntavastuulliseksi. Asiasta on 
tehtävä sopimus jäteyhtiön kanssa.  TSV-palvelu luetaan mukaan  kuntavastuullisen  jätehuollon osuuteen, 
mutta on läpinäkyvyyden vuoksi haluttu tuoda esille omana lukuna. 
 
Jätemaksun kertymä on käytetty liitteenä olevien kuvaajien mukaisesti jätehuollon järjestämiseksi. Eko- ja 
aluekeräysmaksuja kerättiin 2018 vuonna yhteensä 1.966.254 € (alv  0  %). Tästä  käytettiin 
jäteasemiin/jätekeskukseen 50,4 %, viestintään 7,9 %, vaarallisten jätteiden jätehuollon järjestämiseen 5,3 
%, ekopisteisiin 8,7 %, jätelautakunnan kuluihin 7,4 %, jäteneuvonnan kuluihin 4,8 %.  
 
Jätteiden tyhjennys- ja käsittelymaksuja kerättiin 2018 yhteensä 8.947.442 € (alv 0 %). Tästä käytettiin 
kiinteiden jätteiden kuljetuksiin 33,0 % ja niiden käsittelyyn 33,8 %. Jäteastioiden tyhjennyksiä oli vuonna 
2018 reilu miljoona kappaletta. Lietteiden kuljetuksiin käytettiin 10,3 % ja käsittelyyn 5,7 %. Lietteiden 
tyhjennyksiä tehtiin vuonna 2018 yhteensä 13.572 kpl. Pääoma- ja hallintokuluihin käytettiin 15,4 % eko- ja 
aluekeräysmaksujen kertymästä sekä 17,2 % tyhjennys- ja käsittelymaksukertymästä.   Pääomakuluihin on 
laskettu ko. toimintojen osuus vuotuisista poistoista, investoinneista ja rahoituksesta (korkokulut) sekä 
hallintokulut sisältäen mm. palkka-, kehitys- ja it-kuluja.  
 
Vuonna 2018 jäteyhtiön kehityshankkeita olivat mm. jätteen punnituksen ja varastonhallinnan 
kehittämiseksi käynnistetty Vaaka-varasto -projekti, RAKE-Rakennustietorekisteriprojekti yhteistyössä 
Jätelautakunnan kanssa sekä hyönteisproteiinin kasvatus biojätettä hyödyntämällä  -projekti.   
Investointeja jäteyhtiössä tehtiin mm. jätekeskuksen vesienhallinnan automatisointiin, päärakennuksen 
vesikatto- ja eristystöihin sekä  jätteiden keräysvälineisiin. 
  
Tulevaisuudessa jäteyhtiö tulee investoimaan strategiansa mukaisesti palvelukokemuksen, 
kierrätystuotteiden  ja  kierrätysravinteiden  kehittämiseen  sekä monikanavaiseen viestintään.  



Kierrätysvaatimusten kiristyminen tulee tulevaisuudessa lisäämään jätejakeiden erilliskeräyksen määrää 
toimialueella. Tulevan vuoden aikana tehdään suunnitelma erilliskeräyksen toteuttamisesta biojätteen, 
muovipakkausten ja mahdollisesti muidenkin jakeiden osalta. 
Jäteveroa jäteyhtiö maksoi vuonna 2018 yhteensä 150.220 € (0,7 % liikevaihdosta). Jätevero 
maksetaan kaatopaikalle loppusijoitetusta jätteestä.   
Arvonlisävero kerätyissä jätemaksuissa  on 24 % ja sitä tilitettiin kuntavastuullisessa jätehuollossa vuonna 
2018 valtiolle 2.619.287 €. 
 
 
TYHJENNYSMAKSUT 2018 
 

 
 

Kertymä  
Tyhjennysmaksut 8 947 442 

  

  

Jätteen käsittely, muut kuin liete 3 000 790 

Kiinteiden jätteiden kuljetukset 2 930 700 

Asumislietteet, kuljetukset 918 374 

Asumislietteet, käsittely 509 733 

Pääomakulut, hallinto 1 528 555 

Yhteensä 8 888 152 

  

  

Tyhjennysmaksut  
Jätteen käsittely, muut kuin liete 34 % 

Kiinteiden jätteiden kuljetukset 33 % 

34 %

33 %

10 %

6 %

17 %

Jätteen käsittely
KJJK kuljetukset
Sako- ja umpikaivoliete, kuljetukset
Sako- ja umpikaivoliete, käsittely
Pääomakulut, hallinto



Asumislietteet, kuljetukset 10 % 

Asumislietteet, käsittely 6 % 

Pääomakulut, hallinto 17 % 
 
 
 
EKOMAKSUT 2018 
 

 
 
 

Kertymä   
Eko- ja 
aluekeräysmaksut 1 966 254 

  

  

Jäteasemat 921 673 

Ekopisteet 158 198 

Vaaralliset jätteet 97 209 

Viestintä 144 634 

Neuvonta 88 533 

Jätelautakunta 134 848 

Pääomakulut, hallinto 281 826 

Yhteensä 1 826 921 

  

Ekomaksut  
Jäteasemat 50 % 

Ekopisteet 9 % 

Vaaralliset jätteet 5 % 

Jäteasemat; 50%

Ekopisteet; 9%

Vaaralliset jätteet; 
5%

Viestintä; 8%

Neuvonta; 5%

Jätelautakunta; 7%

Pääomakulut, 
hallinto; 15%



Viestintä 8 % 

Neuvonta 5 % 

Jätelautakunta 7 % 

Pääomakulut, hallinto 15 % 
 
 
 
 
 
 


