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ILMAJOEN KUNTA 
 
 
JÄTEMAKSUTAKSAN MUUTOS KULJETUSKUSTANNUSTEN NOUSUN VUOKSI 
 
  Lakeuden Etappi Oy on jättänyt toimenpidepyynnön jätelautakun-

nalle 28.3.2022 jätemaksutaksan muuttamisesta kuljetusmaksujen 
indeksikorotustarpeen vuoksi.  
 
Lakeuden Etappi Oy:n hallitus esittää jätelautakunnalle jätemak-
sutaksassa olevien kuljetusmaksujen korottamista 10 prosentilla. 
Toimenpidepyynnön mukaan polttoaineiden hintojen nousu on ol-
lut viime aikoina todella jyrkkää. Kuljetusindeksin muutos oli vuo-
den 2021 aikana +8,4 % ja ennuste vuoden 2022 ensimmäisen 
neljänneksen aikana +7,2 %. Vaikutus pakkaavien jäteautojen 
urakoiden kustannuksiin on 15,6 %. Koska polttoaineet muodos-
tavat merkittävän menoerän kuljetuskustannuksista, jäteastioiden 
tyhjentämisestä perittävä kuljetusmaksu ei enää riitä kattamaan 
kuljetustoiminnan kuluja. Nousseita kustannuksia ei enää voida 
kompensoida toiminnan tehostamisella. Kuljetusyritysten elinkei-
non turvaamiseksi ja urakoiden jatkuvuuden turvaamiseksi La-
keuden Etappi Oy ottaa käyttöön kaikissa hankkimissaan kulje-
tuksissa tihennetyn indeksitarkistusmenettelyn 1.3.2022 – 
28.2.2023 väliseksi ajaksi. Indeksitarkistus tehdään tasapuolisesti 
kaikkiin kuljetusurakoihin. 
 
Jätemaksutaksassa korotus koskisi kiinteistökohtaisen jätteenkul-
jetuksen tyhjennysmaksuissa ainoastaan kuljetusmaksuosuutta, 
jätteenkäsittelymaksuihin ei esitetä muutosta. Esimerkiksi 240 lit-
ran poltettavan jätteen jäteastian tyhjennyshinnassa kuljetusmak-
suosuuden korotus 10 %:lla tarkoittaisi 5 %:n eli 37 sentin koro-
tusta: nykyinen tyhjennyshinta on 7,44 euroa, korotuksen jälkeen 
hinta olisi 7,81 euroa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.  
 
Kuljetusmaksun korotus kohdistuisi myös asumisessa syntyvien 
lietteiden kuljetusmaksuun ja rahtipalvelun maksuihin.  
 
Jätelain mukaisesti kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jäte-
maksutaksan. Jätemaksujen on lain mukaan katettava jätehuol-
losta aiheutuvat kustannukset. Lakeuden Etappi hoitaa kuntavas-
tuullisen jätehuollon järjestämisen jätelain osoittamilta tahoilta.  
 
Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksy-
mistä 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.  
 
Esitetty taksamuutos koskee isoa osaa alueen asukkaista. Jäte-
lautakunta on pyytänyt Kuntaliitolta ohjeita, miten tällaisessa in-
deksikorotukseen perustuvassa, kiireellisessä taksan muutostar-

YHT: 176/2022§ 11, JLK 6.4.2022 18:00 Sivu 2



ILMAJOEN KUNTA 
 
 

peessa asian vireillä olosta ja vaikutusmahdollisuuksien varaami-
sesta säädettyä hallintolain pykälää tulkitaan.   
 
Kuntaliiton Yhdyskunta ja ympäristö -yksikön erityisasiantuntijan 
mukaan vaikutusmahdollisuuksien varaaminen ei muuta tosiasiaa, 
että kuljetuskustannukset ovat nousseet eikä elinkustannusindek-
sin tasoa tiedetä esim. ensi vuonna maailmantilanteen epävar-
muudesta johtuen. Hintamuutosten tulisi perustua vain akuuttiin 
polttoaineen kustannusnousun vaikutuksiin, ei muuhun perustee-
seen.  
 
Hallintolain mukaan asian vireilläolosta ei tarvitse ilmoittaa, jos se 
vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen. Öljyn maailman-
markkinahinnan heilahteluista johtunut polttoaineiden hintojen 
nousu vaatii kuljetusurakoiden jatkuvuuden turvaamiseksi taksa-
käsittelyä nopeutetulla aikataululla. Jäteyhtiön esittämässä toi-
menpidepyynnössä korotusesitys koskee vain kuljetusindeksin 
mukaista kuljetushintojen korotusta.  
 
Uudet hinnat on esitetty otettavaksi käyttöön niin pian kuin se on 
hallinnollisten menettelyiden kannalta mahdollista. Mikäli jätemak-
sutaksan muutoksesta päätetään ilman vaikutusmahdollisuuksien 
varaamista, voi taksa astua voimaan 1.6.2022.  
 

  Liite 1 Jätemaksutaksa tekstiosa 1.6.2022 alkaen 
Liite 2  Jätemaksutaksa Hinnasto 1.6.2022 alkaen 
Liite 3  Jätemaksutaksa Hinnasto 1.6.2022 alkaen, muutok-

set värillisenä 
Liite 4  Lakeuden Etappi Oy:n toimenpidepyyntö 28.3.2022 
 
Sovelletut oikeusohjeet: 
Jätelaki (646/2013): 23 §, 26 §, 32 § sekä luku 9 
Hallintolaki (434/2003): 41 § 
 
Vs. jäteasiamiehen päätösehdotus: 
Jätelautakunta päättää hyväksyä Lakeuden Etapin esittämän kul-
jetuskustannusten nousuun perustuvan jätemaksutaksan muutok-
sen 1.6.2022 alkaen liitteenä olevan jätemaksutaksan hinnaston 
mukaisesti.  
 
Jätemaksutaksan muutoksesta ilmoitetaan kuntalain 29 §:n mu-
kaisesti jätelautakunnan toimialueen kuntien ilmoitustauluilla 
13.4.- 31.5.2022 välisenä aikana.  
 
Taksa on nähtävänä jätelautakunnan verkkosivuilla sekä saatava-
na lautakunnan toimistosta, osoite: Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.  
 
 

  Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Asiantuntijana tämän pykälän aikana oli Ilkka Letonsaari, logistiik-
kapäällikkö, Lakeuden Etappi Oy. 
 
 
 
Lisätietoja: vs. jäteasiamies Päivi Mikkola, 044 4191 879, 
paivi.mikkola@ilmajoki.fi 
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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. Kurikan 
Jurvan alue ei kuulu Lakeuden jätelautakunnan toimialueelle jätemaksutaksan hyväksymis-
hetkellä. Tätä  jätemaksutaksaa  sovelletaan Jurvan alueella siitä alkaen, kun liittyminen toi-
mialueelle on toteutunut. 
 
Lakeuden Etappi  järjestää kunnan vastuulla olevan jätehuollon jätelainsäädännön ja alueen 
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toimialueella on kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja ta-
sataksa, lukuun ottamatta Kurikan Jurvan aluetta. Tasataksa tarkoittaa sitä, että  jätehuol-
losta maksetaan saman verran asuinkunnasta tai kiinteistön sijainnista riippumatta.  
 
Kurikan Jurvan alueella on kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Alueella voimassa 
olevat kunnalliset jätemaksut on lueteltu luvussa 2.2. Tämä taksa ei koske kiinteistönhaltijan 
järjestämässä jätteenkuljetuksessa palvelusta perittäviä yksityisoikeudellisia maksuja. 
 
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.  
 
Taksan maksuja noudatetaan myös kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvissa jätteissä. 
 
Taksan mukaisesti perittävät maksut sisältävät kaikki jätelainsäädännön edellyttämät jäte-
huollon toteutuksen kustannukset. Sellaisia ovat jätteiden vastaanotto ja käsittely, asiakas-
viestintä ja neuvonta, kaatopaikan jälkihoito ja maisemointi sekä kunnan järjestämässä jät-
teenkuljetuksessa jätteen keräily ja kuljetus. Lisäksi maksuilla katetaan jätehuollon kehittä-
minen ja varautuminen tuleviin investointeihin sekä kunnan jätehuoltoviranomaisen toi-
minta.  
 
Jätemaksutaksa jakautuu kahteen osaan: tekstimuotoiseen perusteluosaan ja hinnastoon, 
joka on taksan liite 1.   

 

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 hinnaston osiossa I, taulukko 1. (Liite 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 
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lukumäärän mukaan. Porrastuksessa on otettu huomioon jätehuoltomääräysten erilliskeräys-

velvoitteet. Kolmanteen ekomaksuluokkaan kuuluvat vapaa-ajan asunnot. 
 

 
Asumiseksi luokitellaan myös laitokset, joissa on tavanomaiseen kotitalouteen rinnastetta-
vaan asumiseen käytettävä asuinhuoneisto, asuntola tai asuinhuoneistoja. Tällaisia kohteita 
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.  
 
Ekomaksu peritään vakituisessa asumisessa jokaiselta asumiseen käytettävältä kuukaudelta. 
Ekomaksu voidaan jättää perimättä pientalossa olevan huoneiston osalta, jos tyhjillään olo 
kestää vähintään kuuden kuukauden ajan ja asunnon haltija ilmoittaa asiasta ennakolta. Ilmoi-
tus tehdään Lakeuden Etapille, kun tyhjillään oloaika on enintään kaksitoista kuukautta.  
Mikäli 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.  
 
Ekomaksu laskutetaan muun jätemaksulaskun yhteydessä, tai tarvittaessa omalla erillisellä 
laskulla.  

1.2 Ekomaksulla katettavat kustannukset  

Jäteasemien ja ekopisteiden toiminta 
Ekomaksuilla katetaan Lakeuden Etapin jäteasemien ja ekopisteiden ylläpito ja lajiteltujen jät-
teiden maksuttomat vastaanotot. Jäteasemilla on maksuton vastaanotto ja käsittely seuraa-
ville, erikseen lajitelluille kierrätettäville ja hyödynnettäville jätteille: keräyspaperi, metallipak-
kausjäte ja muu metallijäte, lasipakkausjäte ja muu lasijäte, muovipakkausjäte, puujäte, pahvi- 
ja kartonkipakkausjäte, tiili- ja betonijätteet, risut, haravointijätteet sekä kodin sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet. Näitä jätteitä otetaan jäteasemilla vastaan vastaanottokapasiteetista 
johtuen kerralla enintään kahden kuution pieneriä.  
 
Suuremmat erät otetaan vastaan jätehuoltokeskuksessa hinnaston mukaisella maksulla.  Risut 
ja haravointijätteet otetaan jätekeskuksessa vastaan maksutta kuormakoosta riippumatta.  
 
Lakeuden Etapin ylläpitämissä ekopisteissä vastaanotetaan lajiteltuja metalli- ja lasipakkauk-
sia sekä 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: 
 

Jäteasemilla ja jätehuoltokeskuksessa 

 vaarallisen jätteen vastaanotto enintään 100 litran tai 100 kilon eränä  

 kyllästetyn puun vastaanotto enintään yhden kuution eränä 
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 asbestin ja erityisjätteiden vastaanotto enintään 20 litran tai 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 lajittelemaan ja toimit-
tamaan jätteet oikeisiin vastaanottopaikkoihin. Neuvonnalla kannustetaan myös toimimaan 
niin, että jätteiden syntymistä voidaan välttää.   

 
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 hinnaston osiossa II, taulukoissa  
2. – 5. (Liite 1) 

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 liittyvän hallinnon kulut. Hallinnon kuluihin sisälty-
vät 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. Muussa kuin asumisessa 
syntyneen biojätteen (teollinen biojäte) käsittelymaksun perusteena on jätteen paino. Kaato-
paikkajätteen käsittelymaksu sisältää kaatopaikka-alueen ylläpidosta ja ympäristövelvoittei-
den hoidosta sekä niihin liittyvästä hallinnosta aiheutuvat kulut. Kaikissa kaatopaikkajätteen 
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 käsittelymaksu sisältää 
jätteen hyödyntämisen biokaasulaitoksessa sekä jäteyhtiön hallinnon, ympäristövelvoittei-
den ja jätehuoltokeskuksen ylläpidon aiheuttamia kuluja.  

  
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. 

  
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, eikä jäteastiaa saada tyhjennettyä ennen seuraavaa 
normaalin tyhjennysvälin mukaista tyhjennyskertaa. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa lai-
minlyönnistä Etapin asiakaspalveluun heti sen huomatessaan tai viimeistään kuukauden ku-
luessa. Mikäli tyhjennysmaksu jätetään edellä mainitulla perusteella perimättä, peritään seu-
raavalla tyhjennyskerralla tyhjennysmaksun lisäksi maksu mahdollisista jäteastian vieressä 
olevista lisäjätteistä.  
  
Hinnaston taulukon 2. (kohta lisämaksut) mukaiset maksut peritään seuraavissa tilan-
teissa: 
  
Lisämaksu peritään  

 jäteastian viereen tai jätekatokseen jätetyistä jätesäkeistä ja selvästi jätteeksi merkityt 
esineet, jotka otetaan kuljetettavaksi jäteastian tyhjennyksen yhteydessä, mikäli ne ko-
konsa ja ominaisuuksiensa vuoksi soveltuvat jäteautoon kuormattavaksi  

 jos jäteastiaa tai astian vieressä olevia lisäjätteitä joudutaan siirtämään kiinteistön alu-
eella yli 10 metriä siihen paikkaan, mihin jäteauto esteettä pääsee. Lisämaksu laskute-
taan kultakin 10 metriä ylittävältä 5 metriltä  
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 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  

 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 on kulkukelvoton tai niin huonossa kunnossa, että 
se saattaa aiheuttaa vauriota kuljetuskalustolle tai työturvallisuusriskin kuljettajalle 

 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, tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle 

 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. Taulukon 2. mukaisia syväkeräyssäiliöiden ja yli 660 litran pintakeräyssäi-
liöiden kuljetusmaksuja voidaan joko alentaa tai korottaa kustannusperusteisesti enintään 20 
prosenttia. Kustannuksiin voi vaikuttaa esimerkiksi sijainti tai laadulliset tai määrälliset seikat. 
Kuljetusmaksujen muutosmahdollisuus ei koske asuinkiinteistöjä.  

2.1.3 Muut kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittyvät maksut 

 Maksut on esitetty hinnaston osiossa II, taulukko 3. (Liite 1) 
 

Jäteastioiden pesu 
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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. Jäteastian automaattinen pesupalvelu ei koske vapaa-ajan kiinteistöjen 
tai pientalojen jäteastioita eikä myöskään syväkeräys- tai pintakeräyssäiliöitä. Biojäteastioi-
den (140-240 l) pesu kerran vuodessa kuuluu astioiden tyhjennyshintaan.  

  
Raportointimaksu 
Lakeuden Etappi Oy:llä on käytössä asiakkailleen maksuton sähköinen asiointipalvelu, Oma-
Etappi.com. Se sisältää asiakasraportoinpalvelun, josta isännöitsijät ja kunnalliset toimijat nä-
kevät 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 keräyskalustolla, määritetään hinta kustannusperusteisesti.  
 
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 Etapin asiakaspalveluun 
vähintään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Asiakkaan tulee ilmoittaa asiakaspal-
veluun myös asiakkuuden päättymisestä. Jätemaksuja ei hyvitetä takautuvasti. 
 
Jäteastioiden tyhjennysvälit määräytyvät jätehuoltomääräysten mukaisesti. Mikäli jätelauta-
kunta on myöntänyt tätä pidemmän tyhjennysvälin, astuu se voimaan viimeistään kahden 
viikon kuluttua siitä kun päätös on toimitettu jätehuoltoviranomaiselta Etapille.  

  
Etapin astiapalvelusta tilatun jäteastian koon muutos huomioidaan jätemaksussa astian toi-
mituspäivästä alkaen.  Muualta hankitun jäteastian koon muutos huomioidaan viikon kulut-
tua siitä, kun kiinteistön haltija on ilmoittanut muutoksesta Etapin asiakaspalveluun.   

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 
asunnoksi luetaan vapaa-ajan käytössä olevat rakennukset, joissa on keitto- ja yöpymismah-
dollisuus. Keittomahdollisuudella tarkoitetaan ruoanvalmistukseen osoitettua sisätilaa vapaa-
ajan asunnossa.  
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Mikäli vapaa-ajan asunto on käytössä vain kesäaikaan, tulee jätteenkuljetukseen liittyä kesä- 
syyskuun ajaksi.   
 
Jätehuoltoon voi liittyä seuraavasti:  

 tilaamalla kiinteistölle oma jäteastia, maksu liitteen 1.taulukon 2. mukaisesti 

 sopimalla naapurin tai tiehoitokunnan kanssa yhteisen kimppajäteastian käytöstä, 
maksu liitteen 1.taulukon 2. mukaisesti  

 käyttämällä aluekeräyspistettä tai toimittamalla jätteet jäteasemalle, joista makse-
taan aluekeräyspistemaksu, kts. seuraava kohta.   

2.1.6 Aluekeräyspisteiden käyttömaksut 

Aluekeräyspisteiden käyttömaksut on esitetty hinnaston osiossa II, taulukko 4. (Liite 1) 
 
Aluekeräyspisteitä on käytössä Alavudella, Kihniöllä, Kuortaneella, Töysässä, Ähtärissä ja Pe-
räseinäjoella kesäkaudella 1.5.–30.9. Kihniöllä 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. 

 
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.  
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Aluekeräyspisteen käyttöä vakituisen asunnon jätehuoltoon suositellaan vain tapauksissa, 
joissa tien kunto estää jäteautoa pääsemästä kiinteistölle.  
 
Biojätteen kompostointi jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla alentaa aluekeräyspis-
teen käyttömaksua. Aluekeräyspistemaksun alentamisesta biojätteen kompostoinnin perus-
teella on tehtävä kirjallinen hakemus Lakeuden jätelautakunnalle.  

2.1.7 Korttelikeräyspisteen käyttömaksu 

Korttelikeräyspiste on pientalojen yhteinen jätteiden keräyspiste. Kiinteistöillä ei tällöin ole 
omaa poltettavan jätteen jäteastiaa vaan jätteet tuodaan korttelikeräyspisteelle. Keräyspis-
teen käytöstä maksetaan kuukausimaksua. Korttelikeräyspisteen kuukausimaksu on hinnas-
ton osiossa II, taulukko 4. (Liite 1) 
 
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 jäteyhtiön kanssa.  

2.2 Jätemaksut Kurikan Jurvan alueella 

Kurikan Jurvan alueella on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, jossa jä-
teastioiden tyhjennyspalvelut hankitaan yksityisiltä kuljetusliikkeiltä. Kuljetusurakoitsija las-
kuttaa tyhjennykset suoraan asiakkaalta kuljetusurakoitsijan ja asiakkaan välisen sopimuksen 
mukaisesti. 
 
Jurvan alueella ovat voimassa tämän taksan mukaiset ekomaksut, jäteasemien vastaanotto-
maksut, jätehuoltokeskuksen vastaanotto- ja käsittelymaksut, rahtipalvelumaksut sekä alue-
keräyspisteen kausimaksu vapaa-ajan asunnoille, joille kiinteistöittäisen jätehuollon järjestä-
minen ei ole mahdollista.   
 
Jätteen kuljettajat  ovat velvollisia toimittamaan jätteet Lakeuden Etappi Oy:n määrittämään  
vastaanottopaikkaan. Lakeuden Etappi laskuttaa jätteen kuljettajalta jätteenkäsittelymaksun 
jätteestä, mukaan lukien jätevesien käsittelyjärjestelmien lietteet.  

 

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, Kurikka Jurvan aluetta lukuun ottamatta, ovat siirtäneet vas-
tuun asumisessa syntyvien lietteiden käsittelyn ja kuljetuksen järjestämisestä Lakeuden Eta-
pille.  

3.1 Asumisessa syntyvät lietteet kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa  

Asuinkiinteistöjen jätevesijärjestelmien lietteiden tyhjennykset hoidetaan keskitetysti Lakeu-
den Etapin järjestämänä. Asumisessa syntyvän lietteen käsittelypaikoista sekä tyhjennysvä-
leistä määrätään jätehuoltomääräyksissä.  
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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 pikatyhjennysmaksu.  

  
Poikkeustilanteessa, jossa lietetilan ylitäyttyminen vaarantaa asukkaiden terveyttä, ympäris-
töä tai kiinteistön kuntoa, voi asiakas ottaa yhteyttä normaalin toimistoajan ulkopuolella (klo 
9–16) suoraan kuljetusurakoitsijaan tyhjennyksen tilaamiseksi. 24 h päivystävien urakoitsijoi-
den tiedot löytyvät jäteyhtiön nettisivuilta. 

  
Poikkeustapauksessa, joissa tyhjennys vaatii erityistä kalustoa, toimitusaika voi olla normaa-
lia tyhjennystä pidempi.   
 
 

 

3.1.1 Jätevesijärjestelmien lietteiden tyhjennysmaksut  

Jätevesijärjestelmien lietteiden tyhjennys- ja käsittelymaksut on esitetty hinnaston osiossa II, 
taulukko 5. (Liite 1) 

  
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, jolloin säiliöiden tulee sijaita välittö-
mästi toistensa läheisyydestä.   

  
Kuljetusmaksu on määritetty tasataksaperiaatteen mukaisesti. Kuljetusmaksuun sisältyy hal-
linnon kuluja, joita ovat reititysohjelman ylläpito, tietojärjestelmäkustannukset, laskutusai-
neiston hallinta ja tuottaminen 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 kuljetusoperointi, ajohallintajärjestelmän lisenssit, 
raportointi, laskutus, tiedotus, hankinnat kilpailutuskustannuksineen sekä toiminnan kehittä-
misestä aiheutuvat kulut.  

  
Umpisäiliön tyhjennyksen tilausmaksu on lisämaksu asiakkaan tilaamasta tyhjennyksestä. 
Tilaus tulee tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua tyhjennysajankohtaa.  
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Pikatyhjennysmaksu laskutetaan tyhjennyksestä, joka halutaan viiden arkipäivän sisällä ti-
lauksesta tai kun työ on suoritettava asiakkaan pyynnöstä tiettynä viikonpäivänä ja/tai kel-
lonaikana. 

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 on kulkukelvoton tai niin huonossa kunnossa, että 
se saattaa aiheuttaa vauriota kuljetuskalustolle tai työturvallisuusriskin kuljettajalle 

 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 
sarjoitettu jäteyhtiön yleisavainsarjaan  

 järjestelmän kansista puuttuu avausmekanismi tai kannet ovat niin painavat, ettei 
niitä voi avata ilman nostovälineitä tai avaaminen aiheuttaa työturvallisuusriskin 
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, tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle 

 kiinteistön omistaja estää tyhjennystapahtuman.  

  
Hukkakäyntimaksu sisältää kustannukset, jotka muodostuvat kuljetuskaluston käynnistä tyh-
jennyskohteessa ja kohteen uudelleen reitityksestä. Hukkakäyntimaksun jälkeen suoritetusta 
normaalista käynnistä peritään hinnaston 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  
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 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 liittymättömän työ, joka on jätehuolto-
määräysten 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 mak-
suun sisällytetty 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 säiliöi-
den tyhjennyksen haluamaltaan urakoitsijalta. Kuljetusurakoitsija laskuttaa tyhjennyksen suo-
raan asiakkaalta kuljetusurakoitsijan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti.  
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4.  MUUT KULJETUSPALVELUT  

4.1 Rahtipalvelu  

Lakeuden Etappi Oy järjestää toimialueen asukkaille lisäpalveluna isojen jäte-esineiden nou-
topalvelun. Tarjotun palvelun maksut kattavat toiminnan kulut.  
 
Palvelun maksut on esitetty hinnaston osiossa III, taulukko 6. (Liite 1) 

 
Rahtipalvelumaksulla toteutetaan:  

 Sovittujen, enintään viiden jätteeksi toimitettavan kappaletavaran noutaminen asi-
akkaan ilmoittaman osoitteen pihasta ja toimittaminen jatkokäsittelyyn. Jätteen kä-
sittelymaksu peritään erikseen.  

 1-5 jäteastian vaihdon  jäteastiapalvelun yhteydessä tapauksissa, joissa veloitukset-
toman astiapalvelun ehdot eivät täyty (kts. kohta 2.1). Rahtipalvelumaksua peritään 
näissä erikoistilanteissa  jäteastian toimittamisesta (vienti, nouto, vaihto) asiakkaalle 
Lakeuden Etapin toimialueella. Astian myyntihinnat peritään hinnaston mukaisesti 
erikseen (osio II, taulukko 3.). 

 

5. VASTAANOTTOMAKSUT JÄTEASEMILLA 

Vastaanottomaksut jäteasemilla on esitetty hinnaston osiossa IV, taulukko 7 (Liite 1) 
 
Kotitalouksilta ei veloiteta erillistä maksua lajitelluista kierrätettävistä ja hyödynnettävistä 
jätteistä, joiden kustannukset katetaan ekomaksulla kohdan 1.2 mukaisesti. 
 

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 jätehuoltokes-

kuksessa keskuksen hinnaston mukaisesti: hinnaston osio V, taulukko 9.  

 
Jätemaksut sisältävät kaikki ko. jätteisiin liittyvät jätelainsäädännön edellyttämät jätteiden 
käsittelyn kustannukset, kuten hallinnon, jätteiden käsittelyn, kaatopaikan maisemoinnin ja 
jälkihoidon sekä jätehuollon kehittämisen ja varautumisen tuleviin investointeihin. Kaato-
paikka- ja erityisjätteen jätemaksut sisältävät lisäksi jäteveron, joka taksan voimaantulon het-
kellä on 70 €/ 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 hinnalla.  

 
6.VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYMAKSUT JÄTEHUOLTOKESKUKSESSA 
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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 hinnaston osiossa V, taulukot 8. ja 9. (Liite 1) 
 
Loppusijoitettavissa jätteissä käsittelymaksuun sisältyy jätevero, joka jätemaksutaksan voi-
maantulon hetkellä on 70 €/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 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 hinnaston 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.   
 

7. KUNNAN TOISSIJAINEN VASTUU JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ 
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Kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluva jätehuoltopalvelu eli TSV-palvelun piiriin pääsemi-
sen ehdot ovat määritelty voimassaolevassa jätelaissa. Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan 
jätehuoltopalvelun hinnoittelussa noudatetaan voimassa olevaa taksaa.  

 
Silloin, kun palvelutarve on jatkuvaa, yhtiö voi tehdä jätteen haltijan kanssa kirjallisen sopi-
muksen enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.  

 
8. JÄTEMAKSULASKUTUS JA -MUISTUTUS 

8.1 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 20.8.1982/633 4 § 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 22.04.1999/513 10 a § 
(18.1.2013/31).  Muuta kuin kuluttajasaatavaa perittäessä, perintäkulut noudattavat kulloin-
kin kyseisestä asiasta voimassa olevaa lakia.  
 
Jätelasku on jätelain 145 §:n mukaisesti suoraan ulosottokelpoinen.  

8.2. Jätemaksumuistutus 

Jätelaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset on toimitettava kirjallisesti Lakeuden jäte-
lautakunnalle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta.  Maksumuistutuksesta tehty päätös on 
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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.  
 

9. 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 hinnastossa voimaantulopäivästä lukien. 
 
Mikäli viivästyskoron määräytymisperusteita muutetaan, huomioidaan sen vaikutus voimaan-
tulopäivästä lukien. 

  

10. TAKSAN VOIMAANTULO 

Tämä taksa astuu voimaan 1.6.2022. Samalla kumotaan jätelautakunnan aiemmin vahvistama 
jätemaksutaksa. Jätemaksutaksa astuu voimaan mahdollista valituksista huolimatta.  

 

11. OIKEUDELLISET PERUSTEET 

Jätelain (646/2011) 32 § määrittelee kuntavastuulliset jätteiden tuottajat, joita tämä jäte-
maksutaksa koskee. Tämän lisäksi kunnalliseen jätehuoltoon on tietyn perustein mahdolli-
suus tuoda TSV-palvelun kautta jätettä. TSV-palvelun  eli kunnan toissijaiselle vastuulle kuulu-
van jätehuollon ehdot määrittelee jätelain 33 §. 

 
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- 79 §:iin. Jätehuoltoa ei kateta verova-
roilla.  

 
Jätteen haltija on velvoitettu maksamaan jätemaksu käyttämistään palveluista perustuen jä-
telain 80 ja 83 §:iin. Jätemaksut ja mahdolliset perinnät, maksusuunnitelmiin ja eräpäivän 
siirtoihin liittyvät maksut jätehuoltoviranomainen hyväksyy maksuunpanopäätöksellä jätelain 
81 §:ään ja lain saatavien perinnästä (513/1999) 10 a §:ään perustuen. Viivästyskorkoa voi-
daan periä korkolain (633/1982) 4 §:n mukaisesti. 
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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 Maksut ja hinnastot. Suora linkki sivulle: 
Jätehuollon maksut - Lakeuden Etappi   
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II. Maksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa  

- maksut koskevat toimialuetta Kurikan Jurvan aluetta lukuun ottamatta 

Taulukko 2. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus 

JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT 

Astioiden ja säiliöiden tilavuudet ovat 

enimmäismääriä. 

Kuljetus  

€/kpl  

alv 0 % 

Käsittely  

€/kpl 

 alv 0 % 

Yhteensä  

€/kpl 

alv 0 % 

Yht.eensä 

€/kpl 

alv 24 % 

POLTETTAVA JÄTE 

140 l astia 2,96 1,76 4,72 5,85 

240 l astia 3,31 2,99 6,30 7,81 

360 l astia 3,77 4,47 8,24 10,22 

660 l astia 4,49 6,48 10,97 13,60 

150 l jätesäkkiteline  

(TSV-asiakkaille, sis. lisämaksun) 

15,54 2,03 17,57 21,79 

Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta  5,74 5,61 11,35 14,07 

Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l 3,92 2,04 5,96 7,39 

 

BIOJÄTE 

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 

Teollinen biojäte 

 

astiakoon 

mukaisesti 

95,00 

€/tn 

95,00 

€/tn 

117,80 

€/tn 

Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta  6,27 6,61 12,88 15,97 

Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l 4,18 1,68 5,86 7,27 

 

YLI 660 L PINTASÄILIÖT JA SYVÄKERÄYSSÄILIÖT  

Poltettava jäte 0,8 m³ keräyssäiliö 41,10 7,90 49,00 60,76 

Poltettava jäte 1,3 m³ keräyssäiliö 41,10 12,84 53,94 66,89 

Poltettava jäte 2,0 m³ keräyssäiliö 41,10 19,75 60,85 75,45 

Poltettava jäte 3 m³ keräyssäiliö 41,10 23,72 64,82 80,38 

Poltettava jäte 5 m³ keräyssäiliö 41,10 39,47 80,57 99,91 

Biojäte 0,8 m³ keräyssäiliö 41,10 13,18 54,28 67,31 

Biojäte 1,3 m³ keräyssäiliö 41,10 21,39 62,49 77,49 

Biojäte 2,0 m³ keräyssäiliö 41,10 32,58 73,68 91,36 

Pakkausjätteet (lasi ja metalli, jos palvelu 

ei kuulu ekomaksuun) 

41,10 0 41,10 50,96 

Pakkausjätteet (kartonki ja muovi) 41,10 0 41,10 50,96 
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Astioiden ja säiliöiden tilavuudet ovat 

enimmäismääriä. 

Kuljetus 

€/kpl 

alv 0 % 

Käsittely 

€/kpl 

alv 0 % 

Yhteensä 

€/kpl 

alv 0 % 

Yhteensä 

€/kpl 

alv 24 % 

KARTONKIPAKKAUSJÄTE 

240 l astia 5,34 0 5,34 6,62 

360 l astia 5,89 0 5,89 7,30 

660 l astia 7,32 0 7,32 9,08 

Pahvirullakko 10,91 0 10,91 13,53 

Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta 5,74 0 5,74 7,12 

Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l  5,74 0 5,74 7,12 

 

LASI- JA METALLIPAKKAUSJÄTE 

Maksut koskevat kunnan hallinto- ja palvelutoimintoja sekä vapaaehtoisesti keräyksen piirissä olevia 

kiinteistöjä 

140 l astia 4,21 0 4,21 5,22 

240 l astia 5,34 0 5,34 6,62 

360 l astia 5,89 0 5,89 7,30 

660 l astia 7,32 0 7,32 9,08 

Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta  7,27 0 7,27 9,01 

Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l 5,74 0 5,74 7,12 

 

MUU LASIJÄTE  

140 l astia 4,21 2,18 6,39 7,92 

240 l astia 5,34 3,70 9,04 11,21 

360 l astia 5,89 5,54 11,43 14,17 

660 l astia 7,32 10,08 17,40 21,58 

0,3 m3 keräyssäiliö 41,10 7,00 48,10 59,64 

0,8 m3 keräyssäiliö 41,10 18,67 59,77 74,11 

1,3 m3 keräyssäiliö 41,10 30,33 71,43 88,57 

2,0 m3 keräyssäiliö 41,10 46,67 87,77 108,83 

3 m3 keräyssäiliö 41,10 70,00 111,10 137,76 

     

MUOVIPAKKAUSJÄTE 

240 l astia 5,28 0 5,28 6,55 

660 l astia 5,28 0 5,28 6,55 

Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta  5,74 0 5,74 7,12 

Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l 5,74 0 5,74 7,12 

 

LISÄMAKSUT 

Lisämaksun peruste €/m  

alv 0 % 

€/m  

alv 24 % 

Jäteastian ja -säkin siirto, veloitus kultakin 

10 m ylittävältä alkavalta 5 m:ltä 

1,56  1,94 /m 
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 €/ tyhjennyskerta 

alv 0 % 

€/tyhjennyskerta 

alv 24 % 

Pyörättömän astian lisämaksu 9,26 11,48 

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 

 €/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 

 €/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 pesu 140 l - 660 l 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 

41 - 60 km 304,43 377,49 

61 - 80 km 428,45 531,28 

81 -100 km 541,20 671,09 

 

JÄTEASTIOIDEN OSTOHINNAT 

tapauksissa, joissa veloituksettoman 

astiapalvelun ehdot eivät täyty 

€/kpl  

alv 0 % 

€/kpl  

alv 24 % 
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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 ALUEKERÄYSMAKSU €/kausi 

alv 0 % 

€/kausi 

alv 24 % 

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

 €/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  
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Taulukko 5. Asumisessa syntyvät lietteet 

 
 
 

III. Muut kuljetuspalvelut  

- maksut koskevat koko toimialuetta   

Taulukko 6. Rahtipalvelu 
 

PALVELUN MAKSUT  
RAHTIPALVELU €/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 

 

 

  

ASUMISESSA SYNTYVIEN LIETTEIDEN MAKSUT   

 

LIETTEIDEN KÄSITTELYMAKSUT 

 
Lietetyyppi 
 

Lakeuden Etapin 
tuotantokustannus 

€/m3  

alv 0 % 

 
Käsittelykustannus 

 €/m³  
alv 0 % 

Käsittelykustannus 
yhteensä  

€/m³ 
alv 24 % 

Saostussäiliö tai 
pienpuhdistamo 

3,70 23,33  33,52 

Harmaiden vesien 
saostussäiliö 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 

Umpisäiliön tyhjennyksen 
tilausmaksu 

€/kerta 9,00 11,16 

Pikatyhjennysmaksu €/käynti 120,94 149,97 

Ylimääräinen työ €/m3   5,51 6,83 

Ylimääräisen työn 
tuntiveloitus 

€/h      66,13 82,00 

Hukkakäyntimaksu €/käynti 66,52 82,48 

Sivu 26§ 11, JLK 6.4.2022 18:00 / Pykälän liite: Liite 2 Jätemaksutaksa Hinnasto 1.6.2022 alkaen



Lakeuden jätelautakunta  Jätemaksutaksa 1.6.2022 alkaen  
Liite 1. Hinnasto    7 

 

   

 

IV. Jäteasemien maksut 

- maksut koskevat koko toimialuetta 

Taulukko 7. Vastaanottomaksut jäteasemilla  

VASTAANOTTOMAKSUT  

Jätelaji jätteen määrä/kuorma €/kuorma 

alv 0 % 

€/kuorma 

alv 24 % 

Poltettava, loppusijoitettava 

ja lajiteltava jäte sekä 

enintään 240 litraa biojätettä  

enintään 0,5 m³ 8,87 11 

0,5 - 2 m³ 16,94 21 

Tietoturvapaperi enintään 5 kg/ erä 8,06 10,00 

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

Lajittelematon pienerä, 

maksu sisältää lajittelun 

jäteaseman hoitajan toimesta 

 

enintään 2 m³ 

 

125,00 

 

155,00 

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 sekä omenat sesonkiaikana (elo-lokakuu). 

Puiset kalusteet ja huonekalut lajitellaan puujätteeseen.   

JÄTELAJIKOHTAISET VASTAANOTTOMAKSUT MUILLE KUIN EKOMAKSUN PIIRIIN KUULUVILLE 

 

Jätelaji, enintään 2 m³ 

€ /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  -  - 

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  €/tonni 

alv 0 % 

€/tonni 

alv 24 % 

ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT  

Poltettava jäte   115,10 142,73 

Risut  53,81 66,73 

BIOKAASULAITOKSESSA HYÖDYNNETTÄVÄT 

Biojäte  118,70 147,19 

Rasvakaivoliete  25,00 31,00 

KIERRÄTETTÄVÄT TAI MATERIAALINA HYÖDYNNETTÄVÄT  

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  

LOPPUSIJOITETTAVAT JÄTTEET 

€/tonni 

alv 0 % 

€/tonni 

alv 24 % 

Lajiteltava jäte 232,35  288,11 

Kaatopaikkajäte (mm. loppusijoitettava rakennusjäte)   166,36 206,29 

Erityisjäte 181,33 224,85 

Loppusijoitettava vaarallinen jäte, esim. asbesti 176,33 218,64 

Muu vaarallinen jäte 176,33 218,64 

Peitemaa (jäteverollinen)  80,77 100,15 

Maa-aines kaatopaikkakelpoinen (jäteveroton) 18,00 22,32 

Rejekti, sulkemisrakenteeseen hyväksytty (jäteveroton) 35,00 43,40 
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Rejekti tai teollisuusjäte, rakenteeseen soveltuva, 

(jäteverollinen) 

105,00 130,20 

 

Erämaksulla €/erä 

alv 0 % 

€/erä 

alv 24 % 

Erityisjätteen pienerä, enintään 1 m³ 62,30 77,25 

 

VASTAANOTTOMAKSU  €/punnitus  

alv 0 % 

€/punnitus  

alv 24 % 

Vastaanottomaksu 12,23 15,16 

 

KUORMANTARKASTUSMAKSUT  

 

€/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 

 

Taulukko 9. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet, vaaralliset jätteet, erityisjätteet 

- maksut koskevat koko toimialuetta 

Alla olevat maksut koskevat enintään 100 kg:n tai enintään 100 l:n pieneriä. Isommat erät 

vastaanotetaan sopimushinnalla. 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 
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PARISTOT JA AKUT 

Paristot ja pienet laiteakut - - 

Akut  - - 

 

VAARALLISET JÄTTEET 

€/kg 

alv 0 % 

€/kg 

alv 24 % 

NESTEMÄISET ÖLJYJÄTTEET   

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   

Kiinteä öljyinen jäte (öljynsuodattimet, trasselit)  0,68 0,84 

MAALIJÄTTEET   

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   

Liuottimet (ei rikkiä/halogeenia)  0,80 0,99 

Pesuliuottimet  1,10 1,36 

Pesuainejäte  0,55 0,68 

TORJUNTA-AINEET   

Torjunta-aineet  3,00 3,72 

HAPPO- JA EMÄSJÄTTEET   

Hapot  3,17 3,93 

Emäkset  3,00 3,72 

SAMMUTTIMET   

Sammutinjauhe 1,35 1,67 

Vaahto- ja jauhesammuttimet 5,02 6,23 

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 €/tn  

Öljyllä pilaantuneet maat Eräkohtainen 

hinnoittelu 
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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 Maksut ja hinnastot. Suora linkki sivulle: 
Jätehuollon maksut - Lakeuden Etappi   
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II. Maksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa  

- maksut koskevat toimialuetta Kurikan Jurvan aluetta lukuun ottamatta 

Taulukko 2. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus 

JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT 

Astioiden ja säiliöiden tilavuudet 

ovat enimmäismääriä. 

Kuljetus  

€/kpl  

alv 0 % 

Käsittely  

€/kpl 

 alv 0 % 

Yhteensä  

€/kpl 

alv 0 % 

Yht.eensä €/kpl 

alv 24 % 

POLTETTAVA JÄTE 

140 l astia 2,69 2,96 1,76 4,45 4,72 5,52 5,85 

240 l astia 3,01 3,31 2,99 6,00 6,30  7,44 7,81 

360 l astia 3,43 3,77 4,47 7,90 8,24 9,80 10,22 

660 l astia 4,08 4,49 6,48 10,56 

10,97 

13,09 13,60 

150 l jätesäkkiteline  

(TSV-asiakkaille, sis. lisämaksun) 

14,13 15,54 2,03 16,16 

17,57 

20,04 21,79 

Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta  5,22 5,74 5,61 10,83 

11,35 

13,43 14,07 

Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l 3,56 3,92 2,04 5,60 5,96 6,94 7,39 

 

BIOJÄTE 

140 l astia suojasäkkeineen 3,5 3,85 1,64 5,14 5,49 6,37 6,81 

240 l astia suojasäkkeineen 4,41 4,85 2,99 7,40 7,84 9,18 9,72 

360 l astia 4,03 4,43 4,47 8,50 8,90 10,55 11,04 

660 l astia 5,26 5,79 6,47 11,73 

12,26 

14,54 15,20 

Teollinen biojäte 

 

astiakoon 

mukaisesti 

95,00 €/tn 95,00 

€/tn 

117,80 €/tn 

Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta  5,70 6,27 6,61 12,31 

12,88 

15,26 15,97 

Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l 3,80 4,18 1,68 5,48 5,86 6,80 7,27 

 

YLI 660 L PINTASÄILIÖT JA SYVÄKERÄYSSÄILIÖT  

Poltettava jäte 0,8 m³ keräyssäiliö 37,36 41,10 7,90 45,26 

49,00 

56,12 60,76 

Poltettava jäte 1,3 m³ keräyssäiliö 37,36 41,10 12,84 50,20 

53,94 

62,25 66,89 

Poltettava jäte 2,0 m³ keräyssäiliö 37,36 41,10 19,75 57,11 

60,85 

70,82 75,45 

Poltettava jäte 3 m³ keräyssäiliö 37,36 41,10 23,72 61,08 

64,82 

75,74 80,38 
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Poltettava jäte 5 m³ keräyssäiliö 37,36 41,10 39,47 76,83 

80,57 

95,27 99,91 

Biojäte 0,8 m³ keräyssäiliö 37,36 41,10 13,18 50,54 

54,28 

62,67 67,31 

Biojäte 1,3 m³ keräyssäiliö 37,36 41,10 21,39 58,75 

62,49 

72,85 77,49 

Biojäte 2,0 m³ keräyssäiliö 

 

37,36 41,10 32,58 69,94 

73,68  

86,73 91,36 

Pakkausjätteet (lasi ja metalli, jos 

palvelu ei kuulu ekomaksuun) 

37,36 41,10 0 37,36 

41,10 

46,33 50,96 

Pakkausjätteet (kartonki ja muovi) 37,36 41,10 0 37,36 

41,10 

46,33 50,96 

 

Astioiden ja säiliöiden tilavuudet 

ovat enimmäismääriä. 

Kuljetus 

€/kpl 

alv 0 % 

Käsittely 

€/kpl 

alv 0 % 

Yhteensä 

€/kpl 

alv 0 % 

Yhteensä 

€/kpl 

alv 24 % 

KARTONKIPAKKAUSJÄTE 

240 l astia 4,85 5,34 0 4,85 5,34 6,01 6,62 

360 l astia 5,35 5,89 0 5,35 5,89 6,64 7,30 

660 l astia 6,65 7,32 0 6,65 7,32 8,24 9,08 

Pahvirullakko 9,92 10,91 0 9,92 

10,91 

12,30 13,53 

Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta 5,22 5,74 0 5,22 5,74 6,47 7,12 

Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l  5,22 5,74 0 5,22 5,74 6,47 7,12 

 

LASI- JA METALLIPAKKAUSJÄTE 

Maksut koskevat kunnan hallinto- ja palvelutoimintoja sekä vapaaehtoisesti keräyksen piirissä olevia 

kiinteistöjä 

140 l astia 3,83 4,21 0 3,83 4,21 4,75 5,22 

240 l astia 4,85 5,34 0 4,85 5,34 6,01 6,62 

360 l astia 5,35 5,89 0 5,35 5,89 6,64 7,30 

660 l astia 6,65 7,32 0 6,65 7,32 8,24 9,08 

Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta  6,61 7,27 0 6,61 7,27 8,20 9,01 

Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l 5,22 5,74 0 5,22 5,74 6,47 7,12 

 

MUU LASIJÄTE  

140 l astia 3,83 4,21 2,18 6,01 6,39 7,46 7,92 

240 l astia 4,85 5,34 3,70 8,55 9,04 10,60 11,21 

360 l astia 5,35 5,89 5,54 10,89 

11,43 

13,51 14,17 

660 l astia 6,65 7,32 10,08 16,73 

17,40 

20,74 21,58 
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0,3 m3 keräyssäiliö 37,36 41,10 7,00 44,36 

48,10 

55,01 59,64 

0,8 m3 keräyssäiliö 37,36 41,10 18,67 56,03 

59,77 

69,48 74,11 

1,3 m3 keräyssäiliö 37,36 41,10 30,33 67,69 

71,43 

83,94 88,57 

2,0 m3 keräyssäiliö 37,36 41,10 46,67 84,03 

87,77 

104,20 108,83 

3 m3 keräyssäiliö 37,36 41,10 70,00 107,36 

111,10 

133,13 137,76 

     

MUOVIPAKKAUSJÄTE 

240 l astia 4,80 5,28 0 4,80 5,28 5,95 6,55 

660 l astia 4,80 5,28 0 4,80 5,28 5,95 6,55 

Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta  5,22 5,74 0 5,22 5,74 6,47 7,12 

Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l 5,22 5,74 0 5,22 5,74 6,47 7,12 

 

LISÄMAKSUT 

Lisämaksun peruste €/m  

alv 0 % 

€/m  

alv 24 % 

Jäteastian ja -säkin siirto, veloitus 

kultakin 10 m ylittävältä alkavalta 5 

m:ltä 

1,56  1,94 /m 

 €/ tyhjennyskerta 

alv 0 % 

€/tyhjennyskerta 

alv 24 % 

Pyörättömän astian lisämaksu 9,26 11,48 

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 

 €/km  

alv 0 % 

€/km  

alv 24 % 

Ylimääräisen noudon lisämaksu 

€/km, mikäli ajoreittiin aiheutuu väh. 

4 km pidennys. Maksu 4 km 

ylittävältä osalta. 

2,99 3,29 3,71 4,08 

 €/h  €/h  
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alv 0 % alv 24 % 

Lisätyö, tuntiveloitus 110,00 136,40 

 

 

Taulukko 3. Muut kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittyvät palvelut 
 

JÄTEASTIOIDEN PESU 

 €/tapahtuma 

alv 0 % 

€/tapahtuma 

alv 24 % 

Jäteastian pesu 140 l - 660 l 15,85 19,65 

 

PURISTINKONTTIEN JA JÄTELAVOJEN KULJETUSMAKSUT  

Vyöhyke, etäisyys Ilmajoen 

jätehuoltokeskuksesta 

€/kuljetus 

alv 0 % 

€/kuljetus 

alv 24 % 

0 - 10 km 71,75 78,93 88,97 97,87 

11 - 20 km 92,25 101,48 114,39 125,84 

21 - 40 km 184,50 202,95 228,78 251,66 

41 - 60 km 276,75 304,43 343,17 377,49 

61 - 80 km 389,50 428,45 482,98 531,28 

81 -100 km 492,00 541,20 610,08 671,09 

 

JÄTEASTIOIDEN OSTOHINNAT 

tapauksissa, joissa 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 ALUEKERÄYSMAKSU €/kausi 

alv 0 % 

€/kausi 

alv 24 % 

Kausimaksu 1.5. – 30.9. väliseltä ajalta 40,71  50,48  
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 €/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  
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Taulukko 5. Asumisessa syntyvät lietteet 

 
 
 

III. Muut kuljetuspalvelut  

- maksut koskevat koko toimialuetta   

Taulukko 6. Rahtipalvelu 
 

PALVELUN MAKSUT  
RAHTIPALVELU €/tapahtuma 

alv 0 % 
€/tapahtuma 

alv 24 % 

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

 
25,00 27,50  

 

 
  31,00 34,10 

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

 
40,33 44,36 

 
50,00 55,00 

 

 

  

ASUMISESSA SYNTYVIEN LIETTEIDEN MAKSUT   

 

LIETTEIDEN KÄSITTELYMAKSUT 

 
Lietetyyppi 
 

Lakeuden Etapin 
tuotantokustannus 

€/m3  

alv 0 % 

 
Käsittelykustannus 

 €/m³  
alv 0 % 

Käsittelykustannus 
yhteensä  

€/m³ 
alv 24 % 

Saostussäiliö tai 
pienpuhdistamo 

3,70 23,33  33,52 

Harmaiden vesien 
saostussäiliö 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 60,47 66,52 74,98 82,48 

Umpisäiliön tyhjennyksen 
tilausmaksu 

€/kerta 9,00 11,16 

Pikatyhjennysmaksu €/käynti 120,94 149,97 

Ylimääräinen työ €/m3   5,51 6,83 

Ylimääräisen työn 
tuntiveloitus 

€/h      66,13 82,00 

Hukkakäyntimaksu €/käynti 60,47 66,52 74,98 82,48 
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IV. Jäteasemien maksut 

- maksut koskevat koko toimialuetta 

Taulukko 7. Vastaanottomaksut jäteasemilla  

VASTAANOTTOMAKSUT  

Jätelaji jätteen määrä/kuorma €/kuorma 

alv 0 % 

€/kuorma 

alv 24 % 

Poltettava, loppusijoitettava 

ja lajiteltava jäte sekä 

enintään 240 litraa biojätettä  

enintään 0,5 m³ 8,87 11 

0,5 - 2 m³ 16,94 21 

Tietoturvapaperi enintään 5 kg/ erä 8,06 10,00 

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

Lajittelematon pienerä, 

maksu sisältää lajittelun 

jäteaseman hoitajan toimesta 

 

enintään 2 m³ 

 

125,00 

 

155,00 

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 sekä omenat sesonkiaikana (elo-lokakuu). 

Puiset kalusteet ja huonekalut lajitellaan puujätteeseen.   

JÄTELAJIKOHTAISET VASTAANOTTOMAKSUT MUILLE KUIN EKOMAKSUN PIIRIIN KUULUVILLE 

 

Jätelaji, enintään 2 m³ 

€ /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  -  - 

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  €/tonni 

alv 0 % 

€/tonni 

alv 24 % 

ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT  

Poltettava jäte   115,10 142,73 

Risut  53,81 66,73 

BIOKAASULAITOKSESSA HYÖDYNNETTÄVÄT 

Biojäte  118,70 147,19 

Rasvakaivoliete  25,00 31,00 

KIERRÄTETTÄVÄT TAI MATERIAALINA HYÖDYNNETTÄVÄT  

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  

LOPPUSIJOITETTAVAT JÄTTEET 

€/tonni 

alv 0 % 

€/tonni 

alv 24 % 

Lajiteltava jäte 232,35  288,11 

Kaatopaikkajäte (mm. loppusijoitettava rakennusjäte)   166,36 206,29 

Erityisjäte 181,33 224,85 

Loppusijoitettava vaarallinen jäte, esim. asbesti 176,33 218,64 

Muu vaarallinen jäte 176,33 218,64 

Peitemaa (jäteverollinen)  80,77 100,15 

Maa-aines kaatopaikkakelpoinen (jäteveroton) 18,00 22,32 

Rejekti, sulkemisrakenteeseen hyväksytty (jäteveroton) 35,00 43,40 
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Rejekti tai teollisuusjäte, rakenteeseen soveltuva, 

(jäteverollinen) 

105,00 130,20 

 

Erämaksulla €/erä 

alv 0 % 

€/erä 

alv 24 % 

Erityisjätteen pienerä, enintään 1 m³ 62,30 77,25 

 

VASTAANOTTOMAKSU  €/punnitus  

alv 0 % 

€/punnitus  

alv 24 % 

Vastaanottomaksu 12,23 15,16 

 

KUORMANTARKASTUSMAKSUT  

 

€/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 

 

Taulukko 9. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet, vaaralliset jätteet, erityisjätteet 

- maksut koskevat koko toimialuetta 

Alla olevat maksut koskevat enintään 100 kg:n tai enintään 100 l:n pieneriä. Isommat erät 

vastaanotetaan sopimushinnalla. 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 
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PARISTOT JA AKUT 

Paristot ja pienet laiteakut - - 

Akut  - - 

 

VAARALLISET JÄTTEET 

€/kg 

alv 0 % 

€/kg 

alv 24 % 

NESTEMÄISET ÖLJYJÄTTEET   

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   

Kiinteä öljyinen jäte (öljynsuodattimet, trasselit)  0,68 0,84 

MAALIJÄTTEET   

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   

Liuottimet (ei rikkiä/halogeenia)  0,80 0,99 

Pesuliuottimet  1,10 1,36 

Pesuainejäte  0,55 0,68 

TORJUNTA-AINEET   

Torjunta-aineet  3,00 3,72 

HAPPO- JA EMÄSJÄTTEET   

Hapot  3,17 3,93 

Emäkset  3,00 3,72 

SAMMUTTIMET   

Sammutinjauhe 1,35 1,67 

Vaahto- ja jauhesammuttimet 5,02 6,23 

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 €/tn  

Öljyllä pilaantuneet maat Eräkohtainen 

hinnoittelu 
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ILMAJOEN KUNTA 
 
 
KIINTEISTÖKOHTAISEN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN 

 
Lakeuden Etappi Oy on tehnyt jätelautakunnalle toimenpidepyyn-
nön koskien toimialueen jätehuoltojärjestelmän uudistamista. 
Etappi esittää, että jätelautakunta sisällyttää yhtiön hallituksen 
22.3.22 valitseman jätehuoltojärjestelmän uudistamisvaihtoehdon, 
skenaario 12 mukaisen jätehuoltojärjestelmän uudistettaviin jäte-
huoltomääräyksiin, palvelutasomääritykseen ja jätemaksutaksaan.  
Jätehuoltojärjestelmän uudistamisskenaario 12 on kuvattu toi-
menpidepyynnön liitteessä 1.  
 
Järjestelmävaihtoehdon valinnan perusteluna on, että tehtyjen 
selvitysten perusteella skenaarion 12 mukaisella jätehuoltojärjes-
telmällä pystytään parhaiten vastaamaan jätelainsäädännön vaa-
timusten mukaisen kierrätysasteen nostamiseen kustannustehok-
kaasti, asiakkaiden tarpeet ja järjestelmän alueellinen tasapuoli-
suus huomioiden. Jätehuoltojärjestelmällä pystytään myös vas-
taamaan erilaisiin palvelutarpeisiin esimerkiksi huomioimalla bio-
jätteen kompostoijat ja tarjoamalla myös vapaaehtoisia erilliske-
räyspalveluita pienkiinteistöille. 
   
Skenaarion 12 mukaisen jätehuoltojärjestelmän kuvaus 
Uuden järjestelmän käyttöönoton myötä biojätteen keräys laaje-
nee toimialueen kaikkiin asuinkiinteistöihin. Vaihtoehtona biojät-
teen keräykselle säilyy biojätteen omatoiminen kompostointi. Bio-
jätteen ja poltettavan jätteen keräys toteutetaan 1-2 huoneiston 
kiinteistöillä jaetulla astialla ja muissa erillisastioilla. Lisäksi pak-
kausjätteet kerätään kaikilta vähintään kolmen huoneiston asuin-
kiinteistöiltä. Pakkausjätteiden keräys toteutetaan 3-9 huoneiston 
kiinteistöillä nelilokeroisella jäteastialla ja tätä isommissa erillisillä 
astioilla.  
Järjestelmän hyödyt:  
- Kierrätettävien jätteiden laajennetulla erilliskeräyksellä saadaan 
nostettua alueellista yhdyskuntajätteen kierrätysastetta merkittä-
västi verrattuna jätelainsäädännössä asetetuilla erilliskeräysvel-
voitteen aluerajauksilla.  
- Asukkaille saadaan tarjottua parempia lajittelumahdollisuuksia, 
varsinkin kun rinkiekopisteiden määrä tulee merkittävästi vähe-
nemään.  
- Järjestelmällä pystytään huomioimaan biojätettä omatoimisesti 
kompostoivat asiakkaat. Samalla kuljetuskalustolla ja reiteillä voi-
daan tyhjentää jaetut astiat ja poltettavan jätteen erillisastiat.  
- Pakkausjätteiden keräyspalvelua voidaan tarjota taajamissa 
myös niille 1-2 huoneiston kiinteistöille, jotka haluaisivat lajitella 
pakkausjätteet oman pihan astiaan.  
- Laajennetulla pakkausjätteiden nelilokerokeräyksellä pystytään 
huomioimaan pienten taloyhtiöiden rajalliset jätetilat tarjoamalla 
erilliskeräykseen vähemmän tilaa vievää keräysvälinettä. Ilman tä-
tä laajennettua keräysvelvoitetta nelilokerokeräyksen tarjoaminen 
ei olisi mahdollista.  
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- Useamman jätelajin kerääminen samalla keräyskalustolla sääs-
tää kuljetuskustannuksissa ja aiheuttaa vähemmän päästöjä.  
- Uudella jätehuoltojärjestelmämallilla saadaan yhtenäinen ja ta-
sapuolinen jätehuolto koko toimialueelle. 
  
Jätehuoltojärjestelmän vaihtoehtojen selvittäminen  
Lakeuden Etappi käynnisti syksyllä 2021 projektin, jossa selvitet-
tiin jätelainsäädännössä edellytettyjen tiukentuneiden erilliske-
räysvaatimusten toteuttamisvaihtoehtoja jätteiden kiinteistöittäi-
sessä keräyksessä toimialueella. Jätehuoltojärjestelmien vertai-
lussa on huomioitu yhteensä 17 eri vaihtoehtoa erilliskeräyksen 
järjestämiseksi. Järjestelmissä ovat vaihdelleet kerättävät jätelajit 
ja niiden keräyksen laajuus sekä käytettävät keräysvälineet.  
 
Järjestelmien vertailua varten on tehty perusteelliset laskelmat nii-
den vaikutuksista erilliskeräysasteeseen, kustannuksiin ja pääs-
töihin. Laskelmissa on käytetty pohjatietona toimialueen asukas-
määrää kiinteistötyypeittäin ja kiinteistörakennetta sekä erilliske-
rättävien jätelajien lajittelutehokkuutta. Lisäksi on tarkasteltu jär-
jestelmien teknistä soveltuvuutta ja tasapuolisuutta sekä järjes-
telmien soveltuvuutta asiakastarpeisiin. Tarkasteltavat kriteerit on 
pisteytetty skenaarioittain ja niitä on painotettu seuraavasti: kus-
tannukset 30 %, erilliskeräysaste 20 %, päästöt 20 %, yhteneväi-
syys ja tasataksa 15 % ja asiakaskokemus 15 %. Tämän pistey-
tyksen tuloksena skenaario 12 sai suurimmat pisteet.  
 
Jätehuollon palvelutason, jätehuoltomääräysten ja jätemak-
sutaksan valmistelu 
Jätehuollon palvelutasomäärityksessä tullaan kuvaamaan jäte-
huoltojärjestelmän uudistus muutosaikatauluineen. Jätehuolto-
määräyksissä määritellään muun muassa kiinteistökohtaiset eril-
liskeräysvelvoitteet ja jäteastioiden pisimmät mahdolliset tyhjen-
nysvälit. Lakeuden Etappi esittää jätelautakunnalle jätemaksutak-
sassa vahvistettavaksi ehdotuksen jäteastioiden tyhjennyshinnois-
ta järjestelmän toteutukseen tarvittavien keräysvälineiden ja jät-
teenkuljetusten hankintakilpailutusten jälkeen.   
 
Lakeuden Etapin kehitys- ja ympäristöpäällikkö Mirva Hautala 
esittelee kokouksessa jätehuoltojärjestelmäsuunnittelua ja yhtiön 
hallituksen esittämää kiinteistökohtaisen jätehuoltojärjestelmän 
uudistamisvaihtoehtoa.  
 
Liite 5  Lakeuden Etappi Oy:n toimenpidepyyntö 
Liite 6 Toimenpidepyynnön liite 1: Kuva jätehuoltojärjestel-

män skenaariosta 12  
 
vs. jäteasiamiehen päätösehdotus:  
Lakeuden jätelautakunta päättää hyväksyä Lakeuden Etapin esi-
tyksen kiinteistökohtaisen jätehuoltojärjestelmän uudistamisvaih-
toehdosta jätehuollon palvelutasomäärityksen ja jätehuoltomää-
räysten valmistelun lähtökohdaksi.  
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Jätelautakunta varaa toimialueen kunnille ja asukkaille vaikutta-
mismahdollisuuden järjestelmäuudistukseen pyytämällä lausunto-
ja ja mielipiteitä luonnoksista palvelutasomääritykseksi ja jätehuol-
tomääräyksiksi kesäkuusta 2022 alkaen.   
 
Jätemaksutaksaan esitettävistä muutostarpeista tullaan pyytä-
mään lausuntoja ja mielipiteitä syksyn 2022 aikana.  
 
 
Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Asiantuntijana tämän pykälän aikana oli Mirva Hautala, kehitys- ja 
ympäristöpäällikkö, Lakeuden Etappi Oy 
 
 
Lisätietoja: vs. jäteasiamies Päivi Mikkola, 044 4191 879, 
paivi.mikkola@ilmajoki.fi 
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Metalli
Lasi

Kartonki
Muovi

RIVI- TAI KERROSTALO 
3–9 huoneistoa, taajamissa

3 400 kiinteistöä

OMAKOTI- TAI PARITALO 
koko toimialueella

24 800 kiinteistöä taajamissa

13 100 kiinteistöä haja-asutus alueella

RIVI- TAI KERROSTALO 
yli 10  huoneistoa, taajamissa

800 kiinteistöä

KESÄMÖKKI 
TAI MUU VAPAA-
AJAN ASUNTO

7 100 kiinteistöä 

Luonnos uudesta jätehuoltojärjestelmästä

Skenaario 12

METALLI-, LASI-, KARTONKI-   
JA MUOVIPAKKAUKSET

POLTETTAVA JÄTE BIOJÄTE

BIOJÄTE PAPERI

METALLI- 
PAKKAUKSET

LASI- 
PAKKAUKSET

KARTONKI- 
PAKKAUKSET

MUOVI- 
PAKKAUKSET

POLTETTAVA JÄTE

POLTETTAVA JÄTE
Biojäte

Poltettava

   

POLTETTAVA JÄTE + BIOJÄTE

tai

POLTETTAVA JÄTE

Aluekeräyspiste

Liite 1
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JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN JA PALVELUTASOMÄÄRITYKSEN VALMISTELU 

 
JLK 3.11.2021 
§ 17 

 
Jätelainsäädännön muutokset edellyttävät Lakeuden Etappi Oy:n 
ja jätelautakunnan toimialueella tulevan jätehuoltojärjestelmän 
vaihtoehtojen selvittämistä ja yhteistä linjausta alueellisista suun-
taviivoista kiertotalouden edistämiseksi ja jätteiden kierrätysas-
teen nostamiseksi.  
 
Jätteiden erilliskeräysvelvoitteista määrätään jatkossa jäteasetus-
tasolla ja velvoitteiden sovittaminen alueen nykyisiin palveluta-
solinjauksiin vaatii yhteistä keskustelua. Lakeuden jätelautakun-
nan hyväksymä toimialueen palvelutasomääritys tulee päivittää 
keväällä 2022, jolloin aloitetaan myös toimialueen jätehuoltomää-
räysten uudistaminen. Lakeuden jätelautakunnan ja Etapin yhtei-
sissä keskusteluissa on todettu tarve kuntien yhteisen tahtotilan 
muodostamiseen jätehuollon kehittämistyön tueksi.  Palvelutaso-
määritystä ohjaamaan toivotaan toimialueen kuntien yhteistä nä-
kemystä palvelutason suuntaviivoista.   
 
Lakeuden Etappi Oy:n osakaskunnat ovat kirjanneet vuonna 2008 
yhteistyö- ja osakassopimukseen jäteyhtiön toiminta-ajatuksen, 
jossa linjataan muun muassa yhteistoiminnan tähtäävän palvelu-
tason nostamiseen ja jätehuoltorasituksen tasapuoliseen kohden-
tamiseen yhtenäistaksaa noudattaen. Ensisijaisena pyrkimyksenä 
jätehuollon kehittämisessä todetaan olevan jätemäärien vähentä-
minen, 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 ohjel-
man ja strategisten päämäärien määrittelyn olevan tärkeitä työka-
luja kuntavastuullisen jätehuollon kehittämisessä. Silloin, kun kun-
nat hoitavat jätehuollon palvelu- ja viranomaistehtäviä yhdessä, 
tarvitaan kuntien yhteistä jätehuoltopoliittista näkemystä, jossa 
määritellään muun muassa yhteinen visio, päämäärät ja tavoiteti-
la. (KL Opas jätehuollon omistajaohjaukseen 2016) 
 
Jätepoliittisten ohjelmien valmistelun koordinointi on yleensä to-
teutettu jätelautakuntien toimesta. Lakeuden Etappi Oy on toivo-
nut jätelautakunnan käynnistävän jätepoliittisen ohjelman valmis-
telutyön ja ohjelmaluonnoksen laatimisen osakaskunnille arvioita-
vaksi ja päätettäväksi. Ohjelmatyön valmistelua varten perustet-
taisiin työryhmä, johon kuuluu kuntien ympäristönsuojeluviranhalti-
joita ja edustajat Lakeuden Etapista jätelautakunnan viranhaltijoi-
den lisäksi.  
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Ohjelmatyölle olisi hyvä perustaa ohjausryhmä, johon kuuluisivat 
osakaskuntien edustajat, toimialueen ympäristönsuojeluviran-
omaisen 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 ohjelmaluon-
noksen ja lopullisen jätepoliittisen ohjelman valmistelijoina.   
 
Toimialueen palvelutasomäärittely uudistettaisiin jätepoliittisen oh-
jelman pohjalta keväällä 2022.  
 
Vs. jäteasiamiehen ehdotus: 
 
Lakeuden jätelautakunta päättää käynnistää toimialueen palvelu-
tasomääritystä ja jätehuoltojärjestelmän kehittämistä tukemaan jä-
tepoliittisen ohjelman valmistelun yhteistyössä toimialueen kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisten ja Lakeuden Etappi Oy:n edusta-
jien kanssa. 
  
Jätelautakunta pyytää toimialueen kuntia nimeämään edustajansa 
jätepoliittisen ohjelman ohjausryhmään, jonka toiminta aloitetaan 
kokouksessa 10.12.2021. Edustaja pyydetään nimeämään mar-
raskuun 2021 loppuun mennessä.  
 
Ohjausryhmään kutsutaan myös toimialueen ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen edustaja sekä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n ja 
Suomen Omakotiliiton Pohjanmaan Piiri ry:n edustajat. Jätelauta-
kunta valtuuttaa viranhaltijat kokoamaan ohjausryhmän ja koordi-
noimaan ohjelman valmistelutyötä.  
 
Jätelautakunta käsittelee ohjausryhmän käsittelemän luonnoksen 
jätepoliittiseksi ohjelmaksi ja lähettää sen lausunnolle kuntiin. Jä-
telautakunta lähettää lausuntojen perusteella viimeistellyn jätepo-
liittisen ohjelman toimialueen kuntiin hyväksyttäväksi keväällä 
2022.   
 
Jätelautakunta päättää käynnistää toimialueen palvelutasomääri-
tyksen ja jätehuoltomääräysten uudistamisen jätepoliittisen ohjel-
man valmistuttua keväällä 2022 ja pyytää niistä lausunnot päätök-
sentekoaan varten. Jätehuoltomääräysten voimaantulon tavoiteai-
kataulu on 1.10.2022.  
 
Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Lisätietoja: vs. jäteasiamies Päivi Mikkola puh. 044 4191 879 tai 
paivi.mikkola@ilmajoki.fi 
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JLK 26.1.2022 
§ 1 

Toimialueen kuntia pyydettiin nimeämään edustajansa jätepoliitti-
sen ohjelman ohjausryhmään marraskuun 2021 loppuun men-
nessä. Ohjausryhmään kutsuttiin Etelä-Pohjanmaa ELY-
keskuksen ja toimialueen ympäristönsuojeluviranomaisen edusta-
jat sekä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n ja Suomen Omakoti-
liiton Pohjanmaan Piiri ry:n edustajat. Ohjausryhmä kokoontui en-
simmäisen kerran 10.12.2021. Ohjausryhmän puheenjohtaja on 
Pekka Hella Lapualta.  
 
Jätepoliittisen ohjelman valmistelu aloitettiin marraskuun alussa 
yhteistyössä Ilmajoen, Kurikan, Lapuan ja Seinäjoen ympäristön-
suojeluviranomaisen edustajien ja Lakeuden Etappi Oy:n edusta-
jien kanssa. 
 
Ohjelman valmisteluryhmä pohti alueellisia kiertotalouden ja jäte-
huollon kehittämistarpeita muun muassa jätelainsäädännön uu-
distuksen ja Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden sekä 
jätehuoltojärjestelmän uudistamisvaihtoehtojen ja Lakeuden Eta-
pin asiakastyytyväisyystutkimusten pohjalta. Jätelautakunnan vi-
ranhaltijat koostivat työn tuloksista ohjelmaluonnoksen, joka käsi-
teltiin valmisteluryhmässä ja lähetettiin edelleen ohjausryhmän 
käsiteltäväksi.   
 
Ohjausryhmä käsitteli ohjelmaluonnosta kokouksessaan 
18.1.2022 ja tehtyjen muutosten jälkeen hyväksyi esityslistan liit-
teenä olevan luonnoksen. Ohjausryhmä valitsi myös vuoteen 
2030 ulottuvan vision ohjelmalle.   
 
Ohjausryhmä esittää jätelautakunnalle, että kunnilta pyydettävien 
lausuntojen lisäksi ohjelmaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville 
toimialueen kuntiin ja mielipiteiden esittämismahdollisuudesta tie-
dotetaan myös Suomen Omakotiliiton Pohjanmaan Piiri ry:n ja 
Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n jäsenistölle.  
 
Liite 1.  Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen jätepoliittinen oh-

jelma – luonnos 18012022 
 

Vs. jäteasiamiehen päätösehdotus:  
Lakeuden jätelautakunta pyytää toimialueen kunnilta lausuntoa 
liitteenä 1 olevasta luonnoksesta toimialueen jätepoliittiseksi oh-
jelmaksi 17.3.2022 mennessä.  
 
Lakeuden jätelautakunta päättää asettaa ohjelmaluonnoksen kun-
tien ilmoitustauluille julkisesti nähtäväksi 2.2.2022 – 17.3.2022 vä-
liseksi ajaksi mahdollisia mielipiteitä ja lausuntoja varten.  
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Toimialueen asukasyhteisöille tiedotetaan mielipiteiden esittä-
mismahdollisuudesta ohjausryhmän esittämällä tavalla.  
 
Vaikuttamismahdollisuudesta tiedotetaan myös jätelautakunnan ja 
Lakeuden Etappi Oy:n kotisivuilla sekä mediatiedotuksen avulla.  
 
Käsittely:  
Lisätään päätösehdotukseen, että kuntia pyydetään nimeämään 
raportoinnin vastuuhenkilö ohjelmaluonnoksen mukaisesti. 

 
Päätös: 
Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: vs. jäteasiamies Päivi Mikkola, puh. 044 4191 879 tai 
paivi.mikkola@ilmajoki.fi 
 
 

JLK 6.4.2022 
§ 13  Jätelautakunta pyysi jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta lau-

sunnot toimialueen kunnilta ja mielipiteitä asukkailta 26.1.2022 
päätöksen mukaisesti.  

   
  Lausunnot saatiin seitsemästä kunnasta, Alavuden kaupunki mer-

kitsi lausuntopyynnön tiedokseen. Mielipiteitä saatiin kolmelta 
asukkaalta.  

 
  Ohjelman ohjausryhmä käsitteli lausunnot ja mielipiteet ja hyväk-

syi niiden pohjalta tehdyt lisäykset ja tarkennukset ohjelmaan ko-
kouksessaan 29.3.2022.  

 
  Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä niiden pohjalta 

ohjelmaan tehdyistä täydennyksistä  

Kuntien lausunnoissa suhtauduttiin jätepoliittisen ohjelman sisäl-
töön pääosin myönteisesti. Seinäjoen lausunnossa ohjelman to-
dettiin muun muassa täydentävän hyvin kaupungin omaa Ekovii-
sas -ohjelmaa sekä olevan kokonaisuudessaan hyvin laadittu ja 
ottavan huomioon tulevaisuuden lakimuutokset. Lapuan lausun-
nossa ohjelman tavoitteiden todettiin olevan vastaavat kuin kau-
pungin kestävän kehityksen ohjelmassa.  Ähtärin lausunnossa to-
dettiin jätepoliittisen ohjelman olevan huolellisesti ja harkiten laa-
dittu. Kuortane ja Kihniö ilmoittivat, ettei niillä ole huomauttamista 
ohjelmaluonnoksesta. 

Kuntien yksilöidyt huomiot ohjelmasta: 

Seinäjoen kaupungin lausunnossa kiinnitettiin huomioita ohjelman 
toteuttamisen haasteisiin. Toimenpiteitä on määritetty paljon ja 
niiden kaikkien toteutuminen strategiajaksolla on haastavaa. Oh-
jelman tavoitteiden saavuttaminen vaatii paljon työpanosta ja hen-
kilöresurssia, joita ei tässä mittakaavassa tällä hetkellä ole kau-
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pungissa. On todennäköistä, että ohjelman hyväksyminen tällai-
sena vaatii kaupungilta lisärekrytointeja.  

Ilmajoen kunnan lausunnossa todetaan, että kunnille ja kuntien eri 
tulosalueille ohjelmassa asetettavat tavoitteet tulee laatia yhteis-
työssä kuntien ja kuntien eri tulosyksiköiden kanssa siten, että 
kunnan asiantuntijuus tulee huomioiduksi ja siinä asetettavat ta-
voitteet tulevat käytännössä toteuttamiskelpoisiksi.  

Seinäjoen ja Ilmajoen lausuntojen pohjalta ohjelmaan tehtiin seu-
raavat täydennykset: 

Ohjelman johdanto:  
Ohjelma sisältää runsaan valikoiman kuntien toteutettavaksi so-
veltuvia kiertotalouden edistämiskeinoja. Toimenpiteistä voidaan 
valita kunnan muuhun kehittämistoimintaan tai kuntayhteistyöhön 
keskeisimmin soveltuvia ja edetä asteittain tavoitteiden toteutta-
misessa, myös ohjelman vuoteen 2030 ulottuvan aikajanan jäl-
keen.  
 
Kehittämisen suuntaviivat –osio, alkuteksti:  
Ohjelmassa on esitetty tavoitteiden saavuttamiseksi toimenpiteitä, 
niille vastuutahot ja seurantakeinoja. Kuntien toteutettavaksi so-
veltuvia kiertotalouden edistämiskeinoja on useita ja monet niistä 
vaativat pitkäjänteistä ja resursseja vaativaa työtä. Toimenpiteistä 
voidaan valita kunnan kehittämistoimintaan keskeisimmin soveltu-
via ja edetä asteittain tavoitteiden toteuttamisessa myös tämän 
ohjelmakauden jälkeen. Yhteistyöhankkeet kuntien kesken ja yh-
dessä Lakeuden Etapin ja jätelautakunnan kanssa edesauttavat 
myös tavoitteiden saavuttamista. 
 
Jatkotoimenpiteet: 
Jätelautakunta tukee jätepoliittisen ohjelman tavoitteisiin tähtää-
vien toimien jalkauttamista ja edistämistä kuntien toiminnoissa. 
Kunnissa seurataan tavoitteiden toteutumista raportointiin nimetyn 
vastuuhenkilön koordinoimana vuosittain. Seurantaraporteissa 
kunnat voivat nostaa esiin ohjelmaan sisältyviä toimenpiteitä, jotka 
eivät sovellu kunnan alueella tai toiminnassa toteutettaviksi sekä 
esittää käytännössä hyviksi havaittuja toimenpiteitä sisällytettä-
väksi ohjelmaan. Seurantaa hyödynnetään jatkossa ohjelman si-
sällön kehittämisessä. 
 
Lapuan kaupungin lausunnossa todetaan, että kaupungin ruoka-
palveluissa ei ole erillistä mittausta biojätteelle. Jos halutaan tilas-
toida biojätteen määrää, niin jäteyhtiön tehtävä on mitata sitä kun-
takohtaisesti tai alueellisesti.  
Lakeuden Etappi käyttää suurkeittiöiden biojätteen keräyksessä 
punnitsevaa keräyskalustoa, joten biojätteen määrä tilastoituu 
asiakastietoihin. Seurantatietoja täydennettiin tältä osin lisätiedol-
la: raportit Omaetappi.com –palvelusta.  
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Kurikan kaupunki esitti lausuntonaan, että kappaleen 4.2.1 lop-
puun lisätään lause: ”Lannoitteiden hinnat ovat nousussa. Lan-
noitteiden raaka-aineiden saatavuus on vaikeutumassa. Lakeuden 
Etappi pyrkii edistämään ravinteiden kierrätystä ja uusiokäyttöä 
sekä biokaasun tuotantoa neuvonnalla sekä etsimällä ja ottamalla 
käyttöön aktiivisesti uusia alan ratkaisuja.” 
Ehdotetusta lisäyksestä muotoiltiin ohjelmaan kierrätyksen edis-
tämistavoitteelle uusi toimenpide:  
Ravinteiden kierrätyksellä ja uusiokäytöllä edistetään lannoittei-
den saatavuutta   
> Etsitään ja kehitetään uusia ravinteiden kierrätyksen ja biokaa-
sun hyödyntämisen ratkaisuja. Viestinnällä ja neuvonnalla kan-
nustetaan asukkaita ravinteiden kierrätykseen ja uusiokäyttöön. 
Vastuutaho: Lakeuden Etappi, seuranta: Toteutumisen raportointi 
vuosittain 

 
Lakeuden Etapin vastuulla olevaan jätehuoltojärjestelmän uudis-
tamiseen liittyviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin kiinnittivät huomio-
ta Ähtärin kaupunki ja Kihniön kunta. Ähtärin lausunnossa tode-
taan, että ohjelman haasteina tulevat olemaan jätteiden erilliske-
räyksen toteuttaminen käytännössä ja tästä koituvien kustannus-
ten kattaminen. Kihniön lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, 
että pyrkimys esitettyihin eri jätteiden kierrätystavoitteisiin on erit-
täin kunnianhimoinen ja tätä kautta tulee kasvavia kustannuksia 
asiakkaille, mikä ei ole hyvä asia yhä kasvavissa kotitalouksien 
kustannuksissa.  
Kustannustehokkuus on kirjattu ohjelmaluonnoksessa kiinteistö-
kohtaisen erilliskeräysjärjestelmän suunnittelun kriteeriksi kierrä-
tysasteen nostamisen ohella.   
 
Asukkaiden mielipiteissä nostettiin esiin seuraavia ohjelman vai-
kutuspiirissä olevia asioita:  

 
   Asukas 1.  
  Jätteen kierrätysasteen nostamiseksi on tehty jo tällä hetkellä hy-

vin paljon toimenpiteitä, mutta nykyinen kierrätysaste ei ole La-
keuden jätelautakunnan alueella merkittävästi noussut. Päästäk-
semme jätelain edellyttämällä tasolle ja siitä yli, ohjelmaluonnok-
sen toimenpiteet olisi oltava yksityiskohtaisempia ja kunnianhi-
moisempia, että tavoite saavutetaan. Ohjelmassa pitää keskittyä 
enemmän sellaisiin toimenpiteisiin, joita voidaan tehdä jätteen 
syntypaikalla! Kierrätys kaatuu liian usein kotitalouksien riittämät-
tömiin astioihin, koska usein on tarjolla vain yksi astia jätteille. 

Etapin vastaus: Uudella jätehuoltojärjestelmällä lisä-
tään kierrätettävien jätteiden keräystä kiinteistöllä, eli 
tuodaan palvelut lähelle asukkaita. 

Digitalisaation ottaminen mukaan mm. julkisissa tiloissa, esimer-
kiksi QR-koodi jäteastian kylkeen, josta selviää mitä jätettä asti-
aan voi laittaa. 
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 > Lisättiin toimenpiteeksi: Lajitteluohjeita kehitetään 
mm. digitaalisia keinoja hyödyntäen. Vastuu: Lakeu-
den Etappi, suunnittelupalvelut. Seuranta: Toteutumi-
sen raportointi vuosittain. 

 
Isoin ja merkittävin asia millä kierrätysastetta saadaan nostettua 
on siirtyä hinnoittelussa painoperusteiseen jätemaksutaksaan 
(poltettava jäte EUR/kg ja biojäte ilmainen). Tällä keinolla ihmiset 
alkavat kiinnittämään enemmän huomiota lajitteluun, koska jätteis-
tä pitää maksaa.  Jätelautakunnan alueella jätemaksutaksat ovat 
tällä hetkellä erittäin edulliset ja alhaisella tasolla. Tämä ei tarkoi-
ta, että rahaa pitäisi kerätä enemmän, vaan se kohdistettaisiin niil-
le, jotka eivät kierrätä. Painoperusteista jätemaksutaksaa tulisi 
ensin pilotoida pienemmällä alueella ja kerätä kokemuksia sekä 
kerätä dataa tietojärjestelmien ja hinnoittelun pohjaksi. 

Etapin vastaus: 
 Tällä hetkellä painoperusteinen hinnoittelu on käy-

tössä teollisessa biojätteessä (eli suurkeittiöt) ja 
punnistuskalustossa on ollut jatkuvasti teknisiä 
ongelmia. 

 biojätteen käsittely on kalliimpaa kuin poltettavan 
jätteen, mikä toisi ongelmia kustannusten ja tulo-
jen kohdentamiseen 

 Jo tällä hetkellä enemmän jätettä tuottavat mak-
savat enemmän kuin vähemmän jätettä tuottavat 
(jäteastioiden koot ja tyhjennysvälit). 

  Asukas 2.  
  RE-pisteellä voisi olla kameravalvonnan alla piste johon voi viedä 

rikkinäisiä tai vain muuten käytöstä poistettuja tavaroita joihin on 
kiinnitetty lappu jossa lukee syy miksi omasta käytöstä poistettu 
tavara on tuotu pisteeseen. Seuraava kävijä voisi vapaasti viedä 
tavaraa pois sekä korjata tai korjauttaa tavara. Kameravalvonnan 
avulla valvotaan pisteen tarkoituksenmukainen käyttö. 

   > Lakeuden Etappi selvittää jätelainsäädännön mu-
kaista toimintatapaa, jolla käyttökelpoisia tavaroita 
saadaan toimitettua uudelleenkäytön valmistelua har-
joittaville yrityksille ja yhteisöille. Jätteen luovuttami-
sesta uudelleenkäytön valmisteluun on tehtävä kirjal-
linen sopimus. Tavaroiden suora luovuttaminen asi-
akkaille ei ole ongelmatonta muun muassa tuotetur-
vallisuuden näkökulmasta. 

   
  Nelikaistaisen väylän, esim. Itäväylän, keskialueelle voitaisiin ke-

rätä kesäisin tienvarsien leikkuujäte kasoihin jotka toimivat kom-
posteina. Syksyllä kompostoidut kasat voidaan kerätä talteen, jat-
kojalostaa aines ja myydä se esimerkiksi RE-pisteellä puutarha-
multana. Tämä säästäisi osan leikuujätteen kuljettamisesta kesäi-
sin kun kompostointi on kesän aikana pienentänyt leikkuujätteen 
tilavuutta.  
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> vastaus: Myös viherjätteen tehokas kompostoitumi-
nen edellyttää kompostin hoitamista. Sen vuoksi kes-
kitetyllä kompostoinnilla saadaan tuotettua varmem-
min hyödynnettävää kompostimultaa. 

 
  Asukas 3. 

 Lajitellut jätteet pitää saada jättää lähimmälle kierrätyspisteelle 
kuntarajasta riippumatta ja jätesopimuksia pitää saada tehdä jat-
kossakin itsensä tai naapurin kanssa. Jos asuu yksin ja on vapaa-
ajan asunnolla, ei asuinkiinteistöstä tule sillä aikaa roskia lain-
kaan. 

> vastaus: Rinki-ekopisteet ja Lakeuden Etapin eko-
pisteet ovat käytettävissä asukkaille kuntarajoista 
riippumatta. Jäteastian yhteiskäytön ehdoista määrä-
tään toimialueen jätehuoltomääräyksissä. 

 
  Viimeistelty jätepoliittinen ohjelma esitellään kokouksessa.  
  Ohjelmaluonnoksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ovat nähtä-

vänä kokouksessa.  
 
  vs. jäteasiamiehen päätösehdotus: 

Jätelautakunta hyväksyy lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta vii-
meistellyn jätepoliittisen ohjelman ja lähettää sen toimialueen kun-
tiin hyväksyttäväksi.  

 
  Hyväksymispäätös toivotaan 31.5.2022 mennessä.  
 
 
  Päätös: 
  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 

Lisätietoja: vs. jäteasiamies Päivi Mikkola, puh. 044 4191 879 tai 
paivi.mikkola@ilmajoki.fi 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

 
Vs. jäteasiamiehen päätösehdotus: 
Lautakunta merkitsee tiedoksi vs. jäteasiamiehen ja jätehuoltotar-
kastajan tekemät päätökset 14.2.-27.3.2022. § 1-3 (Mikkola), § 
195-419 (Saranpää). 
 
Merkitään tiedoksi maksuunpanoluettelot 15.2. § 10, 16.2. § 11, 
22.2. § 12, 23.2. § 13, 1.3. § 14, 2.3. § 15, 9.3. § 16, 10.3. § 17, 
16.3. § 18, 18.3. § 19, 23.3. § 20. 
 
Oheismateriaalina päätösluettelo. 
 
Päätös: 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
Lisätietoja: vs. jäteasiamies Päivi Mikkola, 044 4191 879, 
paivi.mikkola@ilmajoki.fi tai jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää, 
044 4191 677, tanja.saranpaa@ilmajoki.fi 
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TIEDOKSI SAATETTAVAT 

 
Vs. jäteasiamiehen päätösehdotus:  
Jätelautakunta merkitsee tiedoksi seuraavaa: 
 
Jätehuollon ajankohtaispäivä 26.4. 
FCG järjestää 26.4. jätehuollon ajankohtaispäivän. Koulutus on 
suunnattu jätehuollon asiantuntijoille ja luottamushenkilöille. Ai-
heina jätelain ja –asetuksen uudet tiedonanto- ja kirjanpitovelvoit-
teet, jätelain tulkinnat ja siirtymäajat, valtakunnallinen jätesuunni-
telma, jätehuoltomääräysten ja taksan laadinta sekä se, mitä vel-
voitteita seuraa elintarvikejätteen ja ruokahävikin vähentämisestä. 
Koulutus järjestetään etänä. 
 
Kurikan kaupunginvaltuuston päätös kunnan jätehuoltovi-
ranomaisen valinnasta 
Kurikan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.3.2022 
kaupunginhallituksen ehdotuksen valita kaupungin jätehuoltovi-
ranomaiseksi Lakeuden jätelautakunnan ja aloittaa sopimusneu-
vottelut Ilmajoen kunnan kanssa jätehuollon järjestämisestä koko 
Kurikan kaupungin osalta.  
 
Oheismateriaalina ote Kurikan kaupunginvaltuuston kokouksen 
14.3.2022 pöytäkirjasta § 24. 
 
Lakeuden Etappi Oy:n tiedoksi saatettavat asiat: 
 
Uudet alkavat urakat, poltettava jätteen kuljetus 
Ilmajoki, kanta-Kurikka, Lapua ja Ähtäri+Töysä, Jätehuolto Laine 
Oy 4.4.2022 alkaen. 
 
Muutokset asiakkaalle:  
Poltettavan jätteen kuljetusten reittimuutokset aiheuttavat jäteasti-
oiden tyhjennysväleihin muutoksia. Muutosten vaikutusta asiak-
kaille on pyritty minimoimaan uusien reittien aloitusajankohtia jär-
jestelemällä.  
Muutoksista suuri osa on +/- 5 päivää tai vähemmän. Muutoksen 
ollessa useampia päiviä, on asiakasta informoitu kirjeellä. Kirjeen 
sisältö vaihtelee riippuen tyhjennyksen viivästymisajasta. Pisim-
missä tyhjennysvälin viivästyksissä tyhjennetään jäteastian lisäksi 
kertynyt lisäsäkki veloituksetta vastaan. Lyhyemmissä viivästyk-
sissä oletetaan jätteen pääosin sopivan jäteastiaan. Jos yksi as-
tiatyhjennys jää välistä, voi käyttää lisäsäkkiä, josta veloitetaan, 
mutta hinta tasaa vuosittaiset jätekustannukset.   
 
Uudet alkavat urakat, saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjen-
nykset 
Ähtäri, Kuljetus Savolainen Oy, 1.5.2022 alkaen 
Kuortane, Korkonen Oy, 1.4.2022 alkaen 
Peräseinäjoki, Puhtaanapito Pahkakangas Oy, 1.4.2022 alkaen 
Alavus, Latva-Hoppala Oy, 1.4.2022 alkaen. 
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Lietteiden kuljetuksissa muutoksia asiakkaan tyhjennysrytmiin ei 
tule. Asiakkaita ei ole henkilökohtaisesti informoitu muutoksesta. 
 
Kihniön lieteurakan aloitus 
Ensimmäisellä viikolla tapahtui muutamia hukkakäyntejä. Muuten 
lietteenkuljetukset on lähtenyt liikkeelle suunnitellusti. 
 
Käsittely: 
Poiketen esityslistasta, poltettavan jätteen kuljetusten reittimuu-
tokset eivät toteudukaan johtuen reitityksessä havaitusta ongel-
masta. Lakeuden Etappi on tiedottanut asiasta kirjeen saaneita 
tekstiviestitse, sekä yleisesti nettisivuillaan ja sosiaalisessa medi-
assa. Uudet urakat alkoivat kuitenkin aikataulun mukaisesti.  

 
 
  Päätös: 

Merkitään tiedoksi. 
 
 
Lisätietoja: vs. jäteasiamies Päivi Mikkola, puh. 044 4191 879, 
paivi.mikkola@ilmajoki.fi 

§ 15, JLK 6.4.2022 18:00 Sivu 59



ILMAJOEN KUNTA 
 
 
SEURAAVA KOKOUS 

 
Vs. jäteasiamiehen päätösehdotus: 
Seuraava jätelautakunnan kokous pidetään 8.6.2022 klo 18. 
 
Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Kunta   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
ILMAJOKI   Kokouspäivämäärä 6.4.2022   Pykälä 11-16 
Lakeuden jätelautakunta 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 
Kieltojen  
perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät  
12-16 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät  
 
 

 Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja 
-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 
 

Ilmajoen kunta 
Lakeuden jätelautakunta 
PL 20, Ilkantie 17 
60801 ILMAJOKI 
puh. 044 4191 330 
e-mail: kirjaamo@ilmajoki.fi 
 
Pykälät 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana, Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen 
suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi myös sähköisesti. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena 
(3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräpäivän virka-ajan päättymiseen klo 15.45 mennessä. 
 

Oikaisuvaati-
muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon oikaisua haetaan sekä vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

       Liitetään pöytäkirjaan 
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Valitusviranomai-
nen ja valitusaika 
 

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. 

 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
 
Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43 
PL 204 
65101  VAASA 
puh, vaihde: 029 56 42611,    kirjaamo: 029 56 42780 
telefax: 029 56 42760,            e-mail: vaasa.hao@oikeus.fi 
 
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään määräpäivän virka-ajan päättymiseen 
klo 16.15 mennessä. 
Tuomioistuinlain (1455/2015) mukaan Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä 
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksen- 
hakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua eri peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä 
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja 
maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  . 

 Kunnallisvalitus, pykälät                                                                               Valitusaika  30 pv  *)Katso ohjeet 

11 
Hallintovalitus, pykälät                                                                                  Valitusaika   30 pv  *)Katso ohjeet   

 

Muu valitusviranomainen, 

Osoite ja postiosoite                                     Pykälät                                     Valitusaika       

                           

              *) Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oleta lukuun.  
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän  (7) päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä 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) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta 
näytetä. 

Valituskirjelmä 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
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. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä 
päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään. 

Valitusasiakirjoje
n toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-päivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim-mäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa 
myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 

Lisätietoja 
 

 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1)  Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.             Liitetään pöytäkirjaan 
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