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Limingan kunta
Muhoksen kunta
Tyrnävän kunta
Utajärven kunta
Hyväksytty jätehuoltoviranomaisen Lakeuden EKO:n kokouksessa 24.10.2018.
Voimassa 1.1.2019 alkaen
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1 § Yleistä jätetaksasta
Jätelain 646/2011 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta
jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen
loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään jätteiden loppukäsittelyn aiheuttamat kustannukset. Kunta voi periä jätemaksua myös jätelain 93 §:n 1 momentissa
kunnan vastuulle säädetystä jäteneuvonnasta, 143 §:ssä säädetyn rekisterin ylläpidosta ja
muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä. Myös jätehuollon viranomaistyön kustannukset katetaan jätemaksuilla.
Jätehuollon toteutukseen kuuluvia tehtäviä ovat mm. jätteiden vastaanottopaikkojen toiminta (jäte- ja lajitteluasemat, ym.), kierrätys ja hyötykäyttö, neuvonta, asiakaspalvelu ja
jätehuollon kehittäminen.
Jätemaksujen on jätelain mukaan vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa, kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen
jätehuoltoon.
Yksittäiset kiinteistöt maksavat jätemaksua jäteastian tyhjennys laskussa, jossa jätemaksun osuus perustuu jätetaksassa hyväksyttyihin jätteiden käsittelymaksuihin. Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy jätetaksan.
2 § Jätetaksan soveltamisalue
Kunnan on järjestettävä jätelain 32 §:n mukaisesti sille kuuluva jätehuolto:
1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa
asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete;
2) kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte;
3) liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa;
4) muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä 1–3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä
Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja
käsittely. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely
kuuluu kunnan vastuulle, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä.
Kunnan 1 ja 2 momentin mukainen velvollisuus ei koske jätettä, joka toimitetaan 6 tai 7
luvun mukaisesti tuottajan tai jakelijan järjestämään jätehuoltoon.
Tätä jätetaksaa ei sovelleta sako- ja umpikaivolietteeseen.
Tätä taksaa ei sovelleta jätelain 33 §:n mukaiseen TSV – velvollisuuteen.
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3 § Jätehuoltoyhteistyö ja jätehuoltoviranomainen
Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kunnat ovat sopineet yhteistyöstä kunnan
velvollisuuden piiriin kuuluvan jätehuollon järjestämisestä.
Kunnat ovat perustaneet yhteisen jätehuoltoviranomaisen Lakeuden EKO:n. Lakeuden
EKO aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa.
5 § Jätehuollon operatiivisten palveluiden tuottaja
Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kunnat ovat kilpailuttaneet kunnan vastuulle
kuuluvan jätehuollon operatiiviset palvelutehtävät, pois lukien sako- ja lietekaivolietteet.
Kilpailutuksen voitti Kempeleen Jätekuljetus Ky, jonka sopimuskausi alkaa 1.1.2019.
4 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus (velvollisuus liittyä jätteenkuljetukseen)
Jätelain 80 §:n mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija
tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.
Lakeuden EKO:n alueella on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan velvollisuutena on tehdä jätteenkuljetussopimus jätehuoltorekisteriin hyväksytyn jätteenkuljettajan kanssa. Velvollisuus koskee sekä ympärivuoden asuttavia kiinteistöjä sekä vapaa-ajan kiinteistöjä
Jätelain 42 §:n mukaan kiinteistöllä on velvollisuus luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon, ellei kiinteistön haltija hae erikseen poikkeusta pykälässä esitetyin perustein
jätehuoltoviranomaiselta. Jätehuoltoviranomaiselta voi hakea poikkeusta velvollisuudesta
liittyä jätteenkuljetukseen kiinteistön tyhjillään olon johdosta esim. kiinteistön asumiskelvottomuuden takia.
Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kunnan vastuulle kuuluva jäte on toimitettava jätehuoltoviranomaisen määräämään paikkaan.
Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetusjärjestelmässä, kunta perii jätemaksun
jätteen käsittelystä jätteen kuljettajalta. Kiinteistön haltijalle toimitettavassa jätteen kuljetuslaskussa, tulee ilmetä maksettava määrä, eräpäivä, maksuosoite, maksun peruste riittävän
tarkasti yksilöitynä, tieto viivästysseuraamuksista, ohjeet muistutuksen tekemistä varten
sekä laskuttajan yhteystiedot kiinteistön haltijan yhteydenottoa varten.
Jätekuljetusyrityksen kiinteistöltä perimä maksu perustuu kiinteistön tai jätteen haltijan sekä jätehuoltoyrityksen väliseen yksityisoikeudelliseen sopimukseen.
Kuntalaisen tuodessa kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumaton jäte jäte- tai lajitteluasemalle, peritään häneltä Lakeuden EKO:n hyväksymän jätetaksan mukainen maksu.
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5 § Yritysjätteet
Lakeuden EKO:n alueella ei sovelleta jätelain 33 §:n mukaista velvollisuutta järjestää jätehuolto toissijaisesti.
Kempeleen Jätekuljetus Ky pitää kotisivuillaan (www.kempeleenjatekuljetus.fi) yrityshinnastoa. Soveltuvuuteen käsitellä/ottaa vastaan jätteitä voitte olla yhteydessä suoraan
Kempeleen Jätekuljetus Ky:n.
6 § Jätemaksun perusteet
Kempeleen Jätekuljetus Ky esittää jätetaksaan kuuluvien jätteiden käsittelymaksut aina
vuodeksi kerrallaan.
Käsittelymaksuilla katetaan mm. kustannukset jätteiden vastaanotosta, käsittelystä, lajittelusta, kuljetuksesta sekä loppusijoituspaikkaan toimittamisesta.
Polttokelpoinen jäte
Kiinteistöiltä kerätty polttokelpoinen jäte kuljetetaan jätekuljettajien toimesta polttokelpoisen jätteen käsittelypaikkaan Liminkaan (Ratahaka 8 b). Jäte käsitellään, jolloin jätteestä
erotellaan muutoin hyödynnettävät jätteet. Jäljelle jäänyt polttokelpoinen jäte käsitellään ja
siirtokuormataan luvanvaraiseen polttolaitokseen.
Polttokelpoisen jätteen käsittelymaksusta katetaan käsittelyn lisäksi mm. kotitalouksilta
vastaanotettavien vaarallisten jätteiden keräykset ja käsittely sekä kustannukset jäteasemien toiminnasta, asiakaspalvelusta ja neuvonnasta. Polttokelpoisen jätteen käsittelyhinnassa on huomioitu lisäksi jätemaksun viranomaistoiminnan kustannusten kattaminen.
Biojäte
Kiinteistöiltä erilliskerätty polttokelpoinen jäte kuljetetaan jätekuljettajien toimesta biojätteen siirtoasemalle Liminkaan (Ratahaka 8 b). Jäte siirtokuormataan Limingasta luvanvaraiseen biojätteen vastaanottolaitokseen.
Lajittelematon seka-, rakennus- ja remonttijäte
Kiinteistöitäiseen jätteenkuljetukseen soveltumaton sekajäte (esim. huonekalut, kaapistot,
patjat) sekä rakennus- ja remonttijätteen käsittelymaksut määräytyvät joko jätteen painon
tai tilavuuden perusteella sekä mahdollisten siirtokuljetusten perusteella (jäteasemat).
Lajitteluasemalle tuotuna jäte punnitaan ja jätemaksuun sovelletaan €/t hintaa. Jäteasemilla käytetään tilavuuteen määräytyvää hintaa seuraavasti:
henkilöauton peräkärry
pienkuorma, jätesäkki, enintään 240 l
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7 § Voimaantulo
Tämä jätetaksa on Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven jätehuoltoviranomaisen
Lakeuden EKO: n hyväksymä 24.10.2018 ja astuu voimaan 1.1.2019, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi,
kunnes eri päätöksellä toisin määrätään.
Tämä taksa kumoaa aikaisemman Oulun Kaupungin yhdyskuntalautakunnan hyväksymän
(OUKA/9241/02/02.05.00/2017) jätetaksan Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven
kuntien osalta.
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