
JÄTEMAKSUN KERTYMÄ JA KÄYTTÖ 2019 
 
 
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 eli maksut ovat kaikille samat asuinkunnasta 
riippumatta. 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.  
 
Lakeuden Etappi Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 22,8 milj. euroa (alv 0%) jakautuen seuraavasti: 
Kuntavastuullinen 18.588.960 € (alv 0%), TSV 3.336.669 € (alv 0%) sekä Markkinaehtoinen 886.450 € (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 2019  vuonna  yhteensä 2.069.934 € (alv  0  %). Tästä  käytettiin 
jäteasemiin/jätekeskukseen/aluekeräyspiteisiin 50,6 %, vaarallisten jätteiden jätehuollon järjestämiseen 5,3 
%, ekopisteisiin 6,9 %, jätelautakunnan kuluihin 8,1 %, tiedotus ja jäteneuvonnan kuluihin 14,8 %.  
 
Jätteiden tyhjennys- ja käsittelymaksuja kerättiin  2019  yhteensä 9.357.685 € (alv 0 %). Tästä käytettiin 
kiinteiden jätteiden kuljetuksiin 32,8 % ja niiden käsittelyyn 32,8 %. Jäteastioiden tyhjennyksiä tehtiin vuonna 
2019 reilu miljoona kappaletta. Lietteiden kuljetuksiin käytettiin 10,0% ja käsittelyyn 5,6 %. Lietteiden 
tyhjennyksiä tehtiin vuonna 2019 yhteensä 13.572 kpl.  
 
Pääoma- ja hallintokuluihin käytettiin 14,3 % eko- ja aluekeräysmaksujen kertymästä sekä 18,8 % 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 2019 jäteyhtiön kehityshankkeita olivat mm. jätteen punnituksen ja varastonhallinnan kehittämiseksi 
jo vuonna 2018 käynnistetty Vaaka-varasto -projekti, RAKE-Rakennustietorekisteriprojekti yhteistyössä 
jätelautakunnan kanssa, myyntilaskujen elinkaariprosessin uudistaminen, Seinäjoen uuden kierrätysaseman 
suunnittelu, muovipakkausten kiinteistökohtaisen keräyksen ilmastovaikutusten selvittäminen sekä 
osallistuttiin kehityshankkeeseen, jossa selvitettiin biojätteen hyödyntämismahdollisuuksia hyönteisproteiinin 
tuotannossa.  
 
Merkittävimpiä investointeja olivat biokaasulaitoksen esikäsittelyn uudistus, jäteasemien kalustohankinnat 

lajittelun parantamiseen ja jätteen keräysvälineet. Lisäksi keskeneräisissä investoinneissa on Seinäjoen 

uuden kierrätysaseman investointeja.  

Jäteyhtiön strategian mukaan tulevaisuuden investoinnit tullaan keskittämään palvelukokemuksen 

parantamiseen, kierrätystuotteiden ja kierrätysravinteiden kehittämiseen sekä monikanavaiseen viestintään. 

Jäteveroa jäteyhtiö maksoi vuonna 2019 yhteensä 56.560 € (0,2 % liikevaihdosta). Jätevero 
maksetaan kaatopaikalle loppusijoitetusta jätteestä.   
Arvonlisävero kerätyissä jätemaksuissa  on 24 % ja sitä tilitettiin kuntavastuullisessa jätehuollossa vuonna 
2019 valtiolle 2.742.628 €. 

 
Liikevaihto 2019 
Kuntavastuullinen                     18.588.960 eur (alv 0%) 
TSV                                                  3.336.669 eur (alv 0%) 
Markkinaehtoinen                          886.450 eur (alv 0%) 
 



 

Eko-ja aluekeräysmaksut 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eko- ja aluekeräysmaksut 2 069 934

alv 24% 496 784

2 566 718

Käyttö (alv 0%)

Tiedotus ja jäteneuvonta 299 946 14,8 %

Jäteltk 164 550 8,1 %

Vaarall. Jätteet 108 260 5,3 %

Ekopisteet 139 213 6,9 %

Jäteasemat,jätekeskus ja aluekeräys 1 024 414 50,6 %

Pääoma- ja hallintokulut 289 955 14,3 %

2 026 338 100,0 %



 
 

Tyhjennysmaksut 2019 

 
 
   

Tyhjennys- ja käsittelymaksut 9 357 685  
alv 24 %  2 245 844  

  11 603 529  

    
Käyttö (alv 0 %)   
Kiinteiden jätteiden kuljetukset 3 081 562 32,8 % 

Jätteen käsittely 3 081 022 32,8 % 

Saostus- ja umpisäiliöliete, kulj. 939 479 10,0 % 

Saostus- ja umpisäiliöliete, käs. 526 059 5,6 % 

Pääoma- ja hallintokulut 1 763 383 18,8 % 

  9 391 505 100,0 % 
 


