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25.8.2021, kello 18.00 - 19.00

llmajoen kunta, teknisen osaston kokoushuone, llkantie 17
Kokous toteutetaan hybridikokouseka siten, että kutsutut henkilöt
voivat valintansa mukaan osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai
sähköisesti Teams-kokouksen kautta. Sähköinen osallistuminen
vaatii videoyhteyttä vähintään läsnäolijoiden tunnistamisen ajaksi.
llmajoki: Kari J. Knuuttila, puheenjohtaja paikalla
Alavus: Heli Rajalahti etänä
Kihniö: Erja Silvennoinen etänä
Kuortane: Rauno Laitila, vpj. etänä
Kurikka: Jarmo Alajoki etänä
Seinäjoki: Tiina Vesapuisto etänä
Ahtari: Timo Nyyssölä etänä

Lapua:
Seinäjoki:

Vs. jäteasiamies Päivi Mikkola
Jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää
Sihteeri Minna Kokkonen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Pöytäkirjantarkastaj iksi val itti in S i lven noi nen Erja ja Vesap u isto Ti i-

na

$:t 11 - 15

Kari J. Knuuttila
puheenjohtaja

Silvennoinen Erja

1 0.9.2021, virka-aikana

Minna Kokkonen
jätelautakunnan
toimistosihteeri

Minna Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Vesapuisto Tiina
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JLK 11 S ESTTYS JÄTEMAKSUTAKSAKST 1 .1.2022 ALKAEN

Kuntavastuullisen jätehuollon maksuja eli jätemaksutaksaa on
valmisteltu jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n sekä jätehuoltoviran-
omaisen toimesta. Jäteyhtiö on jättänyt asiaan liittyvän toimenpi-
depyynnön jätelautakunnalle 9.8.2021. Uusi jätemaksutaksa as-
tuisi voimaan 1.1.2022.

Jätelain mukaisesti jätelautakunta määrää jätemaksutaksan. Jä-
temaksujen on lain mukaan katettava jätehuollosta aiheutuvat
kustan nukset. Jäteyhtiö hoitaa kuntavastu ullisen jätehuollon jäte-
lain osoittamilta tahoilta. Taksaehdotus koskee näiden jätteiden
tuottaj ien jäteh uollon maksuja.

Jätemaksutaksaan esitetyt m u utokset:
Muutostekstien hinnat ovat verollisia (sis. alv 24 %), ellei toisin
mainita

Taksatekstin uudistus. Taksan tekstiosuus on päivitetty jäte-
huoltoviranomaisen sekä jäteyhtiön yhteisen työryhmän toimesta.
Tekstiä on muokattu edelleen helpommin luettavaksi. Myös teks-
tiosuuden rakennetta on uudistettu. Uudistuksella on varauduttu
Kurikan Jurvan alueen siirtymiseen toimialueelle. Kunnan järjes-
tämä jätteenkuljetus ja Jurvan alueella käytössä oleva kiinteistön-
haltijan järjestämä jätteenkuljetus kuvataan omissa alaluvuissaan
ki inteiden jätteiden jätteen ku ljetu ksen sekä asum isessa syntyvie n

lietteiden keräyksen alla.

Jurvan alueella taksaa sovellettaisiin ekomaksujen, jäteasemien
vastaa nottomaksujen, jäteh uoltokesku ksen vastaa notto- ja käsit-
telymaksujen, rahtipalvel u maksujen sekä vapa a-{an asu ntojen
a I uekeräyspistee n kausimaksujen osalta. Ki i nteistön haltija n jä rjes-
tämän jätteen ku ljetu ksen maksut ovat yksityisoi keudell isia.

Ki i nteistön haltijan järjestämässä jätteen ku ljetu ksessa jätteen vas-
taa notto- ja käs ittelymaksu peritää n ku ljetusyritykseltä, ku n yritys
tuo kiinteistöltä kerätyn jätteen Lakeuden Etappi Oy:n määrittä-
mään vastaanottopaikkaan.

Taksan liitteenä 1. oleva hinnasto on jäsennelty myös uudelleen
tekstiosuutta vastaavalla tavalla. Jätemaksut on esitetty em. osi-
oiden alla numeroiduissa taulukoissa. Taksan tekstiosuudessa vii-
tataan kyseisiin hinnaston osioihin ja taulukoihin, mikä lisää jäte-
maksujen löydettävyyttä.

Jäteasemahinnoittelu

Pöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto



ILMAJOEN KUNTA
Lakeuden jätelautakunta

Kokouspäivämäärä
25.8.2021

Sivu

4

Kotitalouksien jäteasemah i n noittel u n sel keyttäm iseksi ja yhden-
m ukaistamiseksi ehdotetaan siirtymistä maksu llisten jätteiden laji-
kohta isista vastaa nottomaksu ista kahd en eräkoon m u kaiseen
vastaanottomaksuun.
Maksullisia jätteitä ovat poltettava jäte, loppusijoitettava jäte, laji-
teltava jäte ja biojäte. Eräkoot sekä esitetyt maksut ovat:

eräkoko enintään 0,5 m3 /biojäte enintään 240 l: 11 €
eräkoko enintään 2 m3:21 €

U udessa h in noittel utavassa jätemaksu määräytyisi maksu I I isten
jätteiden kokonaistilavuuden mukaan. Tällä hetkellä maksut mää-
räytyvät jätelaj i kohtaisten erämaksujen m u kaisesti.
Jäteasemille tuodaan usein useampaa maksullista jätelajia kerral-
laan, joten u ud istus yksinkertaistaisi ja selkeyttäisi hin noittelua.
Jätemäärien arviointi on hankalaa, joten uudistus helpottaisi asi-
akkaita arvioimaan jätteiden vastaanoton kustannuksia ja varmis-
taisi yhdenmukaisen h innoittelu n eri jäteasemilla.

Esitettyjen erämaksujen suuruus on määritelty jäteasemille vas-
taanotettujen jätelajien kokonaismäärien perusteella siten, että eri
jätelajien käsittelykustannukset ja yleisten kustannusten, kuten
kuljetusten kustannusnousu saadaan katettua.

Muut muutokset
Taksaa n ehdotetaan I isättäväksi keräysvälineva I i ko imaan tu I leel le
ka hden ku ution n ostoperusteisel le syväkeräysastial le jätelaj ikoh-
taiset käs ittelymaksut. Maksujen laskentaperusteet ovat samat
kuin muillakin astiatilavuuksilla. Kuljetusmaksu on sama kuin muil-
lakin nostoperusteisilla keräysvälineillä.

J äteh uoltokeskuksessa vastaa notettavan esi käs iteltävän jätteen
nimike muuttuu lajiteltavaksijätteeksi, joka on jätelajille kuvaa-
vampi termi.

J äteh uoltokesku ksessa tehtävien kuorma ntarkastusten m aksujen
perusteita on tarkennettu taksatekstiin, maksut säilyvät ennallaan

Asumisessa syntyvän lietteen pikatyhjennyksestä perittävä maksu
on ilmaistu hinnastossa kokonaishintana, aiemman lisämaksun si-
jaan.

Taksan merkittävin muutos on jäteasemien vastaanottohinnoit-
telussa, jossa siirryttäisiin nykyistä selkeämpään ja yhtenäisem-
pään hinnoitteluun. Maksullista jätettä sisältävän jätekuorman
vastaanottom aksu määräytyy kuorman ti lavu uteen perustuen
kahden eräkoon maksuilla, nykyisten jätelajikohtaisten maksujen
sijaan.

Pöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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Hinnoittelutavan muutos koskettaa suurta joukkoa alueen asuk-
kaista. Tästä syystä ehdotus jätemaksutaksan muutoksesta ase-
tetaan nähtäville hallintolain mukaisesti ennen päätöksentekoa.
Taksaesitys m u utosversioi neen on I isäksi saatavi I la jätela utaku n-
nan kotisivuilta. Muutosversiossa muutokset näkyvät värillisinä.

Esityslistan oheismateriaali :

- Jätemaksutaksa 1.1.2022 alkaen, tekstiosuuden ja Hinnaston
muutosversiot, joissa hinta- ja tekstimuutokset näkyvissä.

Esityslistan liitteet:
- Liite 1:Jätemaksutaksa 1.1.2022 alkaen, tekstiosuus ja Hinnas-
to
- Liite 2: Lakeuden Etappi Oy:n toimenpidepyyntö 9.8.2021

Sovelletut oikeusohieet:
Jätelaki (64612013):23 S, 26 S, 32 $ sekä luku 9
Hallintolaki (43412003): 41 S

Jäteasiamiehen päätösehdotus :

Lakeuden jätelautakunta päättää asettaa esityksen jätemaksutak-
saksi 1 .1 .2022 alkaen kuntien ilmoitustauluille julkisesti nähtäväk-
si ja mahdollisia lausuntoja varten 10.9.2021 - 11.10.2021 vä-
liseksi ajaksi. Vaikuttam ismahdol lisu ud en varaam isesta tiedote-
taan myös jätelautakunnan ja Lakeuden Etappi Oy:n kotisivuilla.

Jäsenkun nille sekä jäsenkuntien ympäristönsuojeluviranomaisille
toimitetaan pyyntö lausunnon antamiseksi. Lausunnot pyydetään
toimittamaan jätelautakunnalle 1 1.10.2021 mennessä.

La utaku nta valtu uttaa vi ran ha ltijat ta rvittaessa poistamaa n jäte-
maksutaksasta Kurikan Jurvan aluetta koskevat kohdat tai muut-
tamaan alueen osalta taksan voimaantuloajankohtaa, mikäli toi-
mialueelle siirtymisen tavoiteajankohta 1.1 .2022 ei toteudu.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Lisätietoja: vs. jäteasiamies Päivi Mikkola,044 4191 879,
paivi. m ikkola@ilmajoki.fi

Pöytäkirjantarkistajien n imet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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Kunta
ILMAJOKI
Lakeuden jätelautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

OI KAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä 25.08.2021 Pykälä 11-15

Liitetään pöytåkirjaan

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdå kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai tåytåntöönpanoa.

Pykälät

11-15

Koska påätöksestå voidaan tehdä kuntalain 137 $:n I mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät

Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 $:n/muun lainsäädånnön mukaan seuraaviin päåtöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykålät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymåtön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdåån, osoit6 ja postiosoite:

llmajoen kunta
Lakeuden jätelautakunta
PL20,llkantie 17
60801 ILMAJOKI
puh. 044 4191 330
e-mail: kirjaamo@ilmajoki.fi

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävå 14 päivän kuluessa pååtöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestå tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemån (7) päivän kuluttua
kirjeen låhettämisestå tai saantitodistuksen osoittamana aikana, Kunnan jåsenen katsotaan saaneen päå-
töksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävånä yleisesså tietoverkossa. Asian-
osaisen suostumuksella påätös voidaan antaa tiedoksi myös sähköisesti, Asiakirja katsotaan annetun tie-
doksi kolmantena (3) päivånä viestin lähettåmisestä, jollei muuta näytetå.

Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistäån mäåräpäivän virka-ajan päättymiseen klo 15.45 mennesså.

Oikaisuvaati-
muksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytåvä ilmi päåtös, johon oikaisua haetaan sekå vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.

Pöytäki rjantarkistajien nimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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VALITUSOSOITUS

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistäån valitusajan viimeisenä päivånä ennen
viraston aukioloajan påättymistä. Jos valitusajan viimeinen påivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim-
mäisenå sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettåå postitse tai lähetin väli-
tyksellä. Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivä-
nä ennen viraston aukioloajan päåttymistä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykålåt

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL2O4
65101 VAASA
puh, vaihde: 029 56 42611,
telefax: 029 56 42760

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään määräpäivån virka-ajan päättymiseen
klo 16.15 mennesså.
Tuomioistuinlain (1455/2015) mukaan Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen kåsittelystä perittävä
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksen-
hakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua eri peritä. Maksua ei myöskään peritå eråisså asiaryhmissä eikä
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Valituksen voi tehdå myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

https ://osioi nti2.oike us.fi/h al li ntotu omioistui met .

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

kirjaamo: 029 56 42780
e-mail: vaasa. hao@oikeus.fi

Valitusaika 30 pv *)Katso ohjeetKunnallisvalitus, pykälåt

ValitusaikaPykålåt

Valitusaika 30 pv *)KatsoHallintovalitus, pykälåt
ohjeet

Muu valitusviranomainen,

Osoite ja postiosoite

Valitusviranomai-
nen ja valitusaika

") Valitusaika alkaa päåtöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipåivää ei oleta
lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen pååtöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemån (7) päivän
kuluttua kirjeen låhettåmisestä tai saantitodistuksen osoittamana päivänä ja kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi myös sähköisesti. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena (3) päivä-
nä viestin lähettämisestä. iollei muuta nävtetä.

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päåtökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtävåksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttåä hänen lailli-
nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmåån on liitettåvå pååtös, josta valitetaan, alkuperåisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitå,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettåvä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
semmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 $:sså sääde-
tään.

Pöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkistajien nimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto


