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Hyväksytty jätehuoltoviranomaisen Lakeuden EKO:n kokouksessa 20.11.2019.
Voimassa 1.1.2020 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 järjestämiseen kuuluvia tehtäviä ovat mm. jätteiden vastaanottopaikkojen toiminta (jäte- ja lajitteluasemat, aluekeräyspisteet, ym.) ja alueen jätehuollon kehittäminen.
Jätemaksujen on jätelain mukaan vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa, kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä mahdollisuuksien mukaan kannustettava etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.
Yksittäiset kiinteistöt maksavat jätemaksua jäteastian tyhjennyslaskussa, 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 – jätteeseen.
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3 § Jätehuoltoviranomainen
Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kunnat ovat sopineet yhteistyöstä kunnan
velvollisuuden piiriin kuuluvan jätehuollon järjestämisestä.
Kuntien jätehuoltoviranomaisena toimii Lakeuden EKO – lautakunta.
4 § Jätehuollon operatiivisten palveluiden tuottaja
Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kuntien jätehuollon operatiiviset palvelut tuottaa Kempeleen Jätekuljetus Ky.
5 § 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 41 §:n mukaan kiinteistöllä on velvollisuus luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon, ellei kiinteistön haltija hae erikseen poikkeusta pykälässä 42 § esitetyin perustein jätehuoltoviranomaiselta.
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.
6 § Yritysjätteet ja TSV
Jätelain 33 §:n mukaan kunnan on järjestettävä muun kuin 32 §:ssä tarkoitetun jätteen
jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte
laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.
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Jätelain 33 §:ssä säädettyä kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua varten on jätteiden ja
sivuvirtojen tietoalusta (Materiaalitori). Sitä käytetään kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun edellytyksenä olevan muun palvelutarjonnan puutteen toteamiseen, palvelua koskevien tietojen hallintaan ja käsittelyyn sekä palvelun seurantaan ja valvontaan (Jl § 143 a,
voimaan 1.1.2020).
Lakeuden EKO:n alueella jätteiden vastaanotosta sekä käsittelystä huolehtii markkinoilla
toimiva yritys: Kempeleen Jätekuljetus Ky.
Kempeleen Jätekuljetus Ky pitää kotisivuillaan (www.kempeleenjatekuljetus.fi) yrityshinnastoa. Soveltuvuuteen käsitellä/ottaa vastaan jätteitä voitte olla yhteydessä suoraan
Kempeleen Jätekuljetus Ky:n.
Yritykset voivat hakea myös muille kuin TSV – jätteille vastaanottajaa ja käsittelijää materiaaleille ja sivuvirroille Materiaalitori –palvelussa: https://www.materiaalitori.fi/
7 § Jätteiden käsittelymaksujen perusteet
Operatiivisten palveluiden tuottaja esittää jätetaksaan kuuluvien jätteiden käsittelymaksuja
vuosittain.
Käsittelymaksuilla katetaan mm. kustannukset jätteiden vastaanotosta, käsittelystä, valmistelusta raaka-aineeksi, lajittelusta, kuljetuksesta sekä loppusijoituspaikkaan toimittamisesta.
Polttokelpoinen jäte
Polttokelpoinen jäte toimitetaan jätehuoltoviranomaisen määräämään paikkaan. Mahdollisen käsittelyn jälkeen polttokelpoinen jäte siirtokuormataan ja toimitetaan luvanvaraiseen
polttolaitokseen.
Polttokelpoisen jätteen käsittelymaksusta katetaan käsittelyn lisäksi mm. kotitalouksilta
vastaanotettavien vaarallisten jätteiden keräykset ja käsittely sekä kustannukset jäteasemien toiminnasta, asiakaspalvelusta, tiedottamisesta ja neuvonnasta. Polttokelpoisen
jätteen käsittelyhinnassa on huomioitu lisäksi jätemaksun viranomaistoiminnan kustannusten kattaminen.
Biojäte
Kiinteistöiltä erilliskerätty polttokelpoinen jäte kuljetetaan jätekuljettajien toimesta biojätteen jätehuoltoviranomaisen osoittamaan vastaanottopaikkaan tai siirtoasemalle. Jätekuljetusyrityksellä on mahdollisuus toimittaa biojäte Kempeleen Jätekuljetus Ky:n sopimuksella suoraan Gasum Oy:lle Ruskoon.
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).
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Lajitteluasemalle tuotuna jäte punnitaan ja jätemaksuun sovelletaan €/t hintaa (liite 1).
Jäteasemilla käytetään tilavuuteen tai kappalemäärään perustuvaa hintaa (liite 1).
Vaarallinen jäte
Kuntalaisten tulee jätehuoltomääräysten mukaisesti toimittaa vaarallinen jäte vähintään
kerran vuodessa jäte- tai lajitteluasemalle. Kuntalaisilta veloituksetta vastaanotettavalle
vaaralliselle jätteelle on annettu määrärajoitukset. Rajoituksilla turvataan kotitalouksien
vaarallisten jätteiden vastaanotosta aiheutuneet kustannukset sekä rajataan yrityksiltä tuleva vaarallinen jäte pois kuntalaisille tarkoitetuilta jäteasemilta. Määrärajoituksien ylimenevältä osalta peritään käsittelymaksu (liite 2).
Maatalousyritysten vaarallinen jäte
Maataloudet voivat toimittaa pieniä määriä vaarallisia jätteitä kuntien jäteasemille. Isommat
erät toimitetaan lajitteluasemalle. Maatalouden vaarallisilla jätteillä on määrärajoitukset ja
käsittelymaksu (liite 2).
8 § Jätteiden vastaanotto
Jätteiden vastaanottopisteet löytyvät jokaisesta Lakeuden EKOn alueen kunnista.
Jäteasemalla tarkoitetaan mobiilia tai kiinteää jätteiden vastaanottopistettä, jonne toimitetaan pienet määrät jätteitä, jätemaksu perustuu määrään tai kappaleeseen sekä vastaanotettavien jätejakeiden määrä ja aseman aukioloajat ovat suppeammat.
Lajitteluasemalla tarkoitetaan kiinteää jätteiden vastaanottopistettä, jonne voi toimittaa
isommat määrät jätteitä, jätemaksu perustuu painoon sekä vastaanotettavien jätetakeiden
määrä ja aseman aukioloajat ovat laajemmat.
Jätepisteiden ajantasaiset osoitteet ja aukioloajat löytyvät Lakeuden EKOn
(www.lakeudeneko.fi) sekä operoijan sivuilta (www.kempeleenjatekuljetus.fi).
9 § Voimaantulo
Tämä jätetaksa on Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven jätehuoltoviranomaisen
Lakeuden EKO: n hyväksymä 20.11.2019 ja astuu voimaan 1.1.2020, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta valitusajan puitteissa. Jätetaksa on
voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään.
Tämä taksa kumoaa aikaisemman Lakeuden EKO -lautakunnan 24.10.2018 hyväksymän
jätetaksan.
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