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YHT 782t2017t02.02.00

JLK 16 S TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018

Talousarvioesitys on laadittu llmajoen kunnanhallituksen hyvdk-
symdn laadintaohjeen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia, muutokseen tahtaavia tavoi!
teita. Jos toiminnallisiin tavoitteisiin tulee muutoksia niiden hyviik-
symisen jiilkeen, tulee muutokset viedd lautakunnalta hyvdksyttd-
vdksi llmajoen kunnanvaltuustoon samalla tavalla kuin mahdolli-
set meararahamuutoksetkin. Toiminnallisia tavoitteita maeritelles-
sa tulee ottaa huomioon lavoitteen hyvd mitattavuus, vaikuttavuus
ja ymmarrettevyys. Toiminnallisten tavoitteiden lisdksi voidaan
mddritelld tunnuslukuja. Tunnusluvut tulee olla toiminnan seuran-
nan kannalta keskeisid ja mitattavia. Luonteeltaan ne ovat ei-
sitovia.

Lakeuden jdtelautakunnan talousarvioehdotuksen tekstisivulla on
miiiiritelty yksi (1) toiminnallinen tavoite seka kaksi (2) tunnuslu-
kua, Toiminnallinen tavoite on jdtehuoltomaerdysten uudistami-
nen. Viimeisimmat jetehuoltomeardykset ovat tulleet voimaan
1 .10.2015. Vuoden 2017 aikana lainsaadantd on muuttunut tai
muuttumassa, valtioneuvoston asetus (1 571201 7) talousjatevesa-
en kasittelysta viemdriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ja iatelaki,
ja nem6 muutokset on otettava huomioon jdtehuoltomaarayksis-
sa.

Tunnuslukuna on esitetty j€itelautakunnalle saapuvien hakemus-
ten kdsittelyn tehokkuus. Mittarin tavoitearvona on ktisittelyaika,
jonka tulisi olla maksimissaan neljd (4) viikkoa. Saapuvien hake-
musten vuosittainen maare on noin 2000 kpl. Toisena tunnuslu-
kuna on my6nnettyien poikkeamisp6dtdsten johdosta tehtevat
tarkastukset, joiden mddrd pyritaan pitamaen vuonna 20 18 vuo-
den 2017 tasolla eli tarkastusten maara on noin 300 kpl.

Jdtelautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2018 on 145 567
euroa. Raamiehdotuksesta poiketen talousarvioehdotuksen ko-
konaissumma on 16 407 euroa suurempi. Lisdkuluja on erityisesti
henkilostdkuluissa. Talousarvioehdotukseen on varattu raamista
poiketen maararaha tarkastajan palkkaamiseksi kolmen (3) kk
ajaksi. Tarkastuskdyntien maaran ylliipitdminen vuoden 2017 ta-
sossa vaatii maaraaikaisen tarkastajan tydpanoksen koko kesa-
kaudeksi. J6teasiamiehelle ja vs. jdteasiamiehelle maksetaan yh-
ta aikaa palkkaa vajaan 2 kuukauden ajan, sillS jdteasiamies pitiid
vuosiloman ennen tdihin paluuta. Lisaksi budjetissa on huomioitu
vs. jateasiamiehelle maksettavat lomarahat ja lomakorvaukset
keyttametta jiitettavistti lomapdivistd.

POytekirjantarkistajien nimet
Lautakunta

\.L 4.+
Valluusto
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'' .6.2017 voimaan tulleen llmajoen kunnan hallintosaann6n mu-
kaisesti kokouspalkkiot ovat nousseet. Hallintosiitin n6n 147 g:n
mukaisesti lautakunnan jdsenelle suoritetaan kokouksesta palk-
kiota 60 €. Lautakunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalk-
kio 100 %:lla korotettuna. Toimielimen esittelijoille ja sihteerille
maksetaan kokouspalkkio 50 %tla korotettuna.

Painatuksia ja ilmoituksia varten on varattu enemman maararaho-
ja viime vuoteen verrattuna. Jdtelautakunnan paatdksen
7.12.20'16 $ 24 mukaisesti j6telautakunnan kuulutuksista ja ndh-
t6villd olevista asiakirjoista ilmoitetaan sanomalehtien llkka ja
Pohjalainen lisdksi sanomalehti Ylii-Satakunnassa. Kuulutuksia
tulee tehdii jiitelain (646/201 1) mukaisesti esimerkiksi jatemaksu-
taksan ja jiitehuoltomdireysten muuttuessa. Vaikuttamismahdol-
lisuuksien varaamisesta on seadetty hallintolain (43412003) 41
$:ssi. Muut muutokset ovat kustannuspaikoilla tehtyjti sisiiisiti
muutoksia. Henkil6stdkulut ovat talousarvion suurin menoera,
76,5 % talousarviosta. Talousarviossa on huomioitu maan halli-
tuksen kilpailukykysopimuksen vaikutukset.

Jdtelain 78 $:n mukaisesti kunnan on perittava lakisaateisesta ja-
tehuollon jdrjestiimisestd jdtemaksua, jolla katetaan sille tehtdviin
hoitamisesta aiheutuvat kulut. Jatelautakunnan kulut ovat tallaisia
lakiin perustuvia kustannuksia. Kunnalliseen jdtehuoltoon ei kdy-
teta verovaroja. Jitelautakunnan kustannukset sisallytetaan ko-
konaisuudessaan toimialueen jdtemaksutaksan mukaiseen eko-
maksuun. Vuonna 2016 jdtelautakunnan toimintakuluihin kiiytet-
tiin 6,3 % toimialueella kerdtyist5 ekomaksuista. Jdtelautakunnan
kustannukset laskutetaan vastuukunnan toimesta kahdesti vuo-
dessa jdteyhti6fta, joka hoitaa teknisesti jalemaksujen laskutuk-
sen jatemaksutaksan mukaisesti toimialueen asiakkailta.

Liitteet
- ehdotus jetelautakunnan talousarvioksi 2018
- talousarvion tekstisivu

vs. jiteasiamiehen paatiisehdotus :

Lakeuden jdtelautakunta hyviiksyy talousarvioesityksen liitteiden
1-2 mukaisesli.

Paatds:
Paat6sehdotus hyviiksyttiin yksimielisesti. Esitys jitelautakunnan
talousarvioksi 201 I siirretaen edelleen kunnanhallituksen kdsitel-
tavaksi.

Lisatietoja: vs. jdteasiamies Salla Mdnkkonen puh. 044 4191 879
tai salla.monkkonen@ilmajoki.fi

Paiytdkirjantarkistajien nimet

\)"L
Valtuusto
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JLK 17 S KUNNAN JARJESTAMMN KIINTEISTOITTAISEEN
JATTEENKULJETUKSEEN LIITTYMATTOMIEN ASUINKIINTEISTOJEN
SIIRTO YMPARISTONSUOJELUVIRANOMAISELLE

Jatelain (6461201 1) ia yleisten jdtehuoltomaareysten 1 . 1 0.20 1 5
alkaen 4 $:n mukaisesti kunnan iarjestamisvelvollisuuden piiriin
kuuluvien iatteiden tuottajien on liityttava kunnan jarjestamden
kiinteist<iittdiseen jaueenkuljetukseen yhdyskuntajdtteen osalta.
Kihnidn kunnassa ja Ahterin Moksunniemessti vakituisesti asuftu-
jen kotitalouksien on mahdollista liittyil aluekerdyspisteen asiak-
kaaksi kiinteistdiftiiisen kuljetuksen sijasta alueilla, joille jiiteauto
ei paase. Liittymisvelvollisuus on kiinteistdkohtainen, eikii siitii
voida myontdd vapautusta. Mikdli rakennus on asuinkelvoton, tu-
lee taste esittaa puolueettoman asiantuntijan lausunto tai kiinteis-
ton haltijan kirjallinen selvitys kuvaliittein jitehuoltoviranomaiselle.
Ennen tatd velvollisuutta liittyii jeitehuoltoon ei voida poistaa.
Tyhjilkian olevilla asuinkiinteistclillii tulee olla voimassa oleva jdte-
lautakunnan paat6s jatehuollon keskeyttdmisestd.

Jatehuoltomaaraysten 4 $:n mukaisesti liittyminen jdtteenkuljetuk-
seen tai aluekerdyspisteen asiakkaaksi tehdiidn jiiteyhtio Lakeu-
den Etappi Oy:n kautta. Jateyhti6 vastaa yhdyskuntajatehuollon
jdrjestdmisesti. J6telain 40 $:n ja jatehuoltomeareysten 6 S:n
mukaan kiinteistdn haltijan on jarjestefiava kiinteistdlle jatteiden
keriiyspaikka sek6 hankittava siihen tarvittavat jateastiat. Kiinteis-
tdn haltijan on sUoitettava kunnallisen yhdyskuntajetehuollon pii-
riin kuuluva jiite jiiteastiaan. Jitehuoltomddreysten I $:n mukai-
sesti jdteastia voi olla myds yhteinen vierekkdiisten kiinteistdjen ja
ldhinaaoureiden kanssa.

Mikiili kiinteistdii ei ole liitetty kunnan j?irjestdmaan kiinteistoittai-
seen jdfteenkuljetukseen, Lakeuden Etappi Oy lahettaa kiinteiston
haltijalle kirjeen, jossa tiedotetaan velvollisuudesta liitya jatteen-
kuljetukseen. Mikali jeteyhtidn kirjeeseen ei reagoida, siirtyy asia
jAtehuoltoviranomaiselle, joka lahettae kiinteistdn haltijalle keho-
tuskirjeen jatteenkuljetukseen liittymiseksi. Mikali kiinteist6n haltija
ei noudata jdtehuoltoviranomaisen kehotusta, asia laitetaan vireil-
le kunnan ymparist6nsuojeluviranomaisessa, jossa paatetaain hal-
lintopakkomenettelyn kdynnisttimisesta.

Lakeuden jdtelautakunta on kehottanut 23.8.17 piiiviityilH kirjeilH
yhteensti 21 vakituiseen asumiseen tarkoitettua asuinkiinteistda ja
1'l kiiyttotarkoitukseltaan epaselvaa asuinkiinteistd6 liittymaan
kunnan jarjestamaan kiinteistttittdiseen jdtteenkuljetukseen poltet-
tavan jatteen osalta tai hakemaan .jdtehuollon keskeytystii jiitelau-

Valtuusto
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takunnalta, mikali kiinteisto on asumaton. Lisaksi jetelautakunta
on kehottanut 12.4.17 paivetylE kirjeellai 41 vapaa-ajan asuntoa
liittymiian kunnan jdrjestAmeen jetteenkuljetukseen joko hankki-
malla oman liiteastian, liittymdlla mukaan jdteasiakimppaan tai
aluekerayspisteasiakkaaksi.
Jdtelautakunnan kehotukseen ei ole mddrdaikaan mennessa rea-
goinut 10 vakituiseen asumiseen tarkoitetlua kiinteistoii ia 17 va-
paa-alan asuntoa.

Jdlelain nojalla jatehuoltoviranomaisella ei ole oikeutta antaa jdte-
lain mukaisia miiiir:iyksiii jiitteenkuljetukseen ilittymiseksi. Jate-
lain mukaisina yleisina valvontaviranomaisina toimivat jiitelain 24
$:n mukaisesti elinkeino-, liikenne- ja ymparist6keskus seka kun-
nan ymperistonsuojeluviranomainen, joilla on jdtelain '126 $:n mu-
kainen miirdysvalta. Valvontamaarayksen antamista koskevan
asian vrreillepano kiinteistctittiiiseen jiitteenkuljetukseen liittymi-
seksi on syyta laittaa vireille kiinteist6n sijaintikunnan ymparisttin-
s uojeluvira noma isessa.

vs. jeteasiamiEhen pHitiisehdotus :

Liitteessa 3 listatut kiinteistot eivat ole kehotuksista huolimatta liif
tyneet kunnan jarjestamaen kiinteistdittiiiseen jatteenkuljetukseen
poltettavan jatteen osalta tai hakeneet jdtelautakun nalta jdtehuol-
lon keskeytystd. Jiitelain 134 $:n nojalla laitetaan valvontamaara-
ysten antamista koskeva asia vireille kiinteist6n sijaintikunnan
ymparist6nsuojeluviranomaisessa, jotta kyseiset kiinteistdt liitet
teisiin iatteenkuljetukseen.

Pdit6s:
Peetosehdotus hyvdksyttiin yksimielisesti.
P6ytekirjan liire 1 salassa pidettevat .iutkt (62 7/7999) 24 5

Lisatietoja: vs. jiteasiamies Salla Monkkrinen puh, 044 4191 879
tai salla.monkkonen@ilmajoki.fi

Valtuusto
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JLK 18 S MUUTOS 8,6.2017 VOIMAAN TULLEESEEN TAKSAAN

1 .4.20 17 voimaan tulleessa jatemaksutaksassa otettiin kayttoon
sekalaisille jtitekuormille lajittelemattoman kaatopaikkajAtteen hin-

ta, 321,54 e/tn (sis, alu 24 o/ol. Samalla todettiin, ette parempilaa-
rutsemmat tai Dienitdisemmat kuormat voidaan ottaa vastaan kaa-
topaikkajdtteen hinnalla, 206,29 eltn (sis. alv 24 %). Kesdn aikana
on Lakeuden Etappi Oy:ssd havaittu, ettii rajan vetdminen kah-
den hinnoittelun valille on vaikeaa ia menettely ei ole asiakkaille
rasaouolinen. Kuorman haasteellisuutta on mahdoton todeta vas-
taanotettaessa, eikd aukottomasti edes puretlaessa. Lisdksi kah-
den hinnan vtilinen porras on suuri.

Lajittelemattoman kaatopaikkajatteen hinta on nykyisen jdtemak-

sutaksan taulukossa 1 4. loppusijoitettavissa jdtteissd. Korvataan
nimike "kaatopaikkajiite lajittelematon", jonka hinta on 321 ,54 eltn
(sis. alv 24 %) nimikkeellii "sekajiite esikasiteltava", jonka hinta on
234,24 eltn (sis alv 24 %).

Liilteena 4 on ehdotus jdtemaksutaksaksi 6.11,2017 alkaen.'Pdy-
takirja liitteineen on nahtavilla jasenkunnissa ja verkkosivuilla
3.11.20't7.

vs. jeteasiamiehen plAtiisehdotus:
Tehd?i6n taksaan esitetty nimi- ja hintamuutos. Liitteen 4 mukai-
nen uusi jdtemaksutaksa tulee voimaan 6.11.2017 mahdollisista
valituksista huolimatta.

Pditiis:
Pddtosehdotus hyvdksyttiin yksimielisesti.

Pdytiikirjan liite 2 Uusi jetemaksutaksa 5.11.2017 alkaen

Lisdtietoja: vs. jdteasiamies Salla M0nkkdnen puh. 044 4191 879
tai salla. monkkone n @ ilm ajoki. fi

Poyt{kidanta*istaiitn nimel

\s-
Valtuusto
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JLK 19 S VIRANHALTIJAN TEKEMAT PMTOKSET

Vs jiteasiamiehen plit<isehdotus:
Lautakunta merkitsee tiedoksi vs. jiiteasiamiehen tekemiit jdte-
h uoltopaetdkset 23. 05.- 06. 1 0.20 1 7 S 47 2 - 802.

Merkitti€in tiedoksi maksuunpanoluettelot 17.05. S 36, 24.05. S
37, 31.05. S 39, 02.06. $ 40, 07.06. S 42, 14.06. S 43, 21.06. S
4s, 28.06. S 46, 05.07. S 48, 10.07. S 49, 12.07. S 50, 19.07. S
52,26.07. S 53, 02.08. S 55, 03.08. S 56, 09.08. S s7, 16.08. S
58, 23.08. S 59, 30.08, S 61, 05.09. S 63, 06.09. S 64, 13.09. S
65,20.09. S 67, 27.09, S 68, 02.10. S 70, 04.10. S 71.

sekd perintiiluettelot 26,05. S 38, 02.06. S 41 , 15.06. S /14,

30.06. s 47,'t7.o7.s 51, 27.07. S s4, 23.08. S 60, 01.0s. S 62,
15.0s. s 66, 29.09 S 69.

Oheismateriaalina peetosluettelo, maksuunpano- ia perintaluefte-
lot.

Pldtiis:
Merkittiin tiedoksi.

Lisatietoja: vs. jateasiamies Salla M6nkk6nen puh. O44 4191 879
tai salla.monkkonen@ilmajoki.fi

POytgkirjantarkistajien nimel

Sivu
8

N Lautakunta Hallitus Valtuusto
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JLK 20 S TIEDOKSI SAATETTAVAT

Vs. jdteasiamiehen pdit6sehdotus:

Jiitelautakunta merkitsee tiedoksi seuraavaa:

Vs- jdteasiamies osallistui 1 9.9.1 7 jiitehuollon neuvottelukunnan
kokoukseen Vaasan Stormossenilla.

Vs- jdteasiamies, lautakunnan puheenjohtaja ja toimistosihteeri
osallistuvat Tampereella 15.-16.1 1 17 iarjestettaville jetelautakun-
tien neuvottelupdiville. Pdivien aiheena on mm. tietosuoia-
asetuksen muutos ja vaikutukset viranomaistoimintaan, kunnan
toissijainen jatehuoltopalvelu (TSV) ja palvelutarjonnan puutteen
arviointi seka oikeuskeytdnndt jdtelain soveltamisessa. Omat
ajankohtaiskatsauksensa ovat paivilla pitdmdssd Ympdrist6minis-
teri6n ja Kuntaliiton edustajat.

Lakeuden Etaooi Ov:n tiedoksi saatettava asiat:

Lakeuden Etappi keraa yhteistyossa Lankava Oy:n kanssa laka-
noita kierrdtystd varten koululaisille suunnattuna lakanajahtina
marraskuun 2017 loppuun saakka ja jdteasemakerdyksend ajalla
1 .1 0.2017 -30.6.20 1 8. Lankava Oy teettaa keratyiste lakanoista
matonkudetta. Hankkeen avulla saadaan selvitettyd tietyn tekstii-
limateriaalin kerdysmahdollisuuksia ja kerdiimisen kustannuksia.

Uusin Etappiaviisi jaettiin kotitalouksille 28.9. Aviisissa on esitelty
mm. uusi sahk6inen OmaEtappi.com-palvelu, jossa asiakas pdd-
see mm. liittymiiiin jatehuoltoon ja muokkaamaan omia tietojaan
osoitteessa https://www.omaetappi.com/

Huhtikuun 2018 alussa Kurikan lieteu rakoitsijana aloittaa Korko-
nen Oy.

Paatds:
Merkittiin tiedoksi.

Lisiitietoja: vs. jiteasiamies Salla Mdnkk6nen puh. 044 4191 879
tai salla.monkkonen@ilmajoki.fi

Poytakirjantarkistajien nimet

;ry Ha'''(us Valtuusto
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JLK21 S SEURAAVAKOKOUS

Vs. jiteasiamiehen pddt6sehdotus :

Seuraava kokous pidetaan myOhemmin ilmoitettavana ajankohta-
na.

Plittis:
Paatdsehdotus hyvaksyttiin yksimielisesti,

Lisatietoja: vs. jdteasiamies Salla Monkkdnen puh. 044 4'191 879
tai salla.monkkonen@ilmajoki.fi
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Kunta
ILMAJOKI
Lakeudon letelautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VAL]TUSOSOITUS
Kokouspeivemeed 18.10.2017 Pyktle 16-21

ssursavida padtoksiste €isse tehde kuntalain 136 s:n mukaan dkaisuvaatimusta eikJ kunnallisvalitusta,
koska pedtds koskee vain valmistelua t8i tdytant6onpanoa.

Pykelal

16-17.19-21

paetdksiin ei saa hak€8 muutosta valittamalla:

PykeHt

HallintotainktyttajL 5 s:n/muun lainseadenndn mukaan seuraaviin pddtoksiin eisaa hakea muutosla valitta-

malla.

PykeEt ja valituskieltojen perusteet:

Sauraaviin pdetdkslln tyytymaton voi tehde kirjallisen oikaisuvaatimul(son.

vnamnl€imn. Fl o ork.Lseet m$ t€hdar^, osoit. j.r PGlroso'16

llmajoen kunta
Lakeuden jatelautaku nta
PL 20, llkantie 17
60801 ILMAJOKI
ouh. 044 4191 330
e-mail: kirjaamo@ilmajoki.fi

PykilHl

Oikaisuvaatimus on tehEva 14 pdiven kulu€ssa pAdtdksen tiedoksiseannista
Oikaisuvaatamusaikaa laskettasssa tiedoksisaantipeivae ei otota lukuun.

Asianosaisen kstsata.n saaneon pegtoks€std ti6don, iollei multa neytsta, seib€mdn (7) pdivdn kuluttua

kilieen lehettcmis$ta tai saantitodistuksen osoittamana gikana, Kunnan jgsenen katsotaan gaaneen ped-

toisgstl tiedon, kun pdytekirja on asetettu yleisesfi nehtaville. Asiangaisen suo3tumukgol6 pdgtds voklaan

antaa tiedoksi my6s ;rhk6is;sii. Asiakida katsotaan ann6tun iiedoksi kolmantena (3) pdivin, vieslin ldhet-

tamisesti, jollei muuta neytetA.

oikebuvaatimus on toimitgttava viirneisuen maerepeivan virka-ajan pe tymigeen klo 15.,15 monneisd.

Oikaisuvaatimus-
viranomalnen Ja
-aika

oikabuvaatimuksesta on kayt{va ilmi pddt6s, tohon oikaisua haetaan seka vaalimus perustein€en ja se on

tekijan allekitioitettava.

Pdytekirjantarkislajien nim€t
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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Valitusviranomai-
nen ia valitusaika

Seuraaviin pdetdksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun peetdkseen saa hakea muutosta kunnallisvalitoksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen Mikdli
paAtds on oikaisuvaatimuksen johdosla muutt!nut, saa pAatdkseen hakea muutosta kunnallisvatituksin
myds asianosainen seka kunnan jesen.

valllsviramruin€n Go16 ia eosrioso t6

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
Pt 204
65101 VMSA
puh, vaihde: 029 56 42611, kiiaamo 029 56 4278Q
telefax: 029 56 42760, e-mail: vaasa. hao@oikeus.fi

Valitus on toimitettava Vaasan haliinto-oikeudelle viimeisladn maardpdiven virka-ajaf pdAttymiseen
klo 16.15 mennesse.
Tuomioistuinla n (1455/2015) mukaan V8a9an hsllinto-oikeudessa vatituksen kbsittelysta perittava
oikeudenkeyntmaksu on 250 euroa. Mikali hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pedtdsta muutoksen-
hak0an eduksi, oikeudenkayntimaksua eri perita. Maksua ei mydskaen peritA ereisse agiaryhmissa eike
mydskdan mikdli asianosainen on muualla la ssa vapautettu maksusta. l\raksuvelvollinen on vireille paf ija ja
maksu on valituskirjelmikohtainen

Kunnallisvalitos, pykdlet Valitusaika 30 pv .)Katso ohjeet
18
Hallintovalitus. pykhlet Vatitusaaka 30 pv .)Katso
ohjeet

Muu valitusviranomaanen,

Osoite ja poEtiosoite Pykdlet Valitusaika

') Valitusaika alkaa peetdksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantiDeavdA eiolota
lukuun Asianosaised katsotaan saaneen paetdksestd tiedon, joll€i muuta ndyteia, seitseman (7) pAivan
kuhttua ki4een lahe[emisesta lai saantitodistuksen osoiflamana peivInd ja kunnan jrsenen katsotaan
saaneen pgeldkseste tiedon, kun pdytdkirja on aseteftr.t yl€isesti ndhtevilje. Asianosaben suostumuksella
pddtds voidaan antaa tiedoksl mytts sdhkijisesti. Asiakiria katsotaan annetun tiedoksi kotmantena (3) paive-
ne vaestin lehettemisestS. jollei muutanayteta.

Valituskirjelma Valituskirjelmassa on ilmoitettava
p65tds, johon haetaan muutosta

- milte kohdin p5atokseen haetaan muutosta ja mite ftuutoksia siihen vaaditaan tehtavtksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

ValituskjrielmdssS on ilmoitettava valittaian nimija kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa kdyttaa hdnen lajlli-
nen €ctustajansa tai asiamiehensa taijos valituksen laalijana on joku muu henkitO, valituskirjelmassd on
ihoitettsva myds tdman nimi ja kotikunta. Lisakgi on ihoitettava postiosoite ja puhetinnumero joihan asiaa
koskevat ilmoitukset valittajall€ voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen eduslajan tai asiamiehen on alleki.joitettava valit!skirjelme.

Valiluskirjehaan on liitettdvd pddtds, josta vajltetaan, atkupgfdisend ta i ja ljenn6kse ne sekd todistus siita,
mina pdivene peet6s on annetu tiedoksitai muu setvilys valitusajan atkami3en ajankohdasta.

Valituskirlelmean on liitettdvd asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nlitd ole jo aikai-
semmin toimitettu vkanomaiselle. Asiarniehen on liitertavc valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 $:ssa s6dde-
tadn.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaise e viimeistadn vatitusajan viimeisend paivend ennen
viraston aukioloalan peettymista. Jos valitusajan viimeinen peivd on pyhdpdjvd, its€neisyyspeiv5, vapun-
pejva, joulu- taiiuhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasrakirjat toimittaa vatitusviranomaiselle ensim-
rnaisene sen jAlkeisend arkipeivene. Omalla vastuulla valitusasiakfijat voi lahetua post]tse tai lehetin vell
tykselH. valituksen voi toimittaa myds sehkoisesti. valituksen on oltava perilE valrtusajan viimeisene paivd-
ne ennen viraston aukioloajan paa ymista, riippumatta siita toimitetaanko valitus postitse vai sdhkoisesti.

Vaiitusasiakidal voi toimiltaa mydsi nimi, osoite ja postiosoite pykdlet

Valitusasiakirjat on toimitettava ri: nimi osoite ja postosoite pykeldt

P6ytdkirjantarkistajien n jmet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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1. YLEISTA

Soveltamisalue

Tete taksaa sovelletaan jiiteyhtiti Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen kunnissa jetelain
646/2011 luvun 5 mukaisessa kunnan jerjestimessd jetehuollossa. J;temaksutaksan maerae
jetehuohoviranomainen. .l;teyhti6 toteuttaa jitehuoltoa jetehuoltomaereyksien mukaisesti
ia laskuttaa palveluista jetemaksutaksan mukaisesti. JAtteen haltUan (kiinteistdnl on liitytta-
vd kunnan iarjestamaen jatteenkuljetukseen, lbs kiinteisttin ,etteenkulietuksen jarjestaminen
jetelain 32 S:n mukaan kuuluu kunnan vastuulle. TamAn taksan maksuja noudatelaan myais
jatelain 33 g:n mukaisesti jArjestetysse jatehuollossa (kunnan velvollisuus jarjestaa jatehuolto
toissiaisesti).

Taksan mukaisesti perittavAt jetemaksut sisaftevet kaikki jatelainseediinnOn edellyttemat je-
tehuollon toteutuksen kustannukset, kuten jetteen kereilyn, kuljetuksen, tiedotuksen ja neu-
vonnan, hallinnon, jetteiden kesittelyn, kaatopaikan jelkihoidon ja maisemoinnin, kunnan ji-
tehuoltoviranomaisen toiminnan seka jiitehuollon kehittimisen ja varautumisen tuleviin in-
vestointeihin.

Kuljetusmaksuosuudet asumislietteiss5 ovat voimassa niissd kunnissa, joissa on siirrytty kun-
nan ierjestemeen kiinteistdittaiseen asumislietteiden kuljetukseen.

TemA ietemakutaka lakautuu kahteen osioon: pykelgmalliseen perusteluosloon sekl liit-
teen 1. mukaiseen makut sisahlvian hinnasto-osioon Uatkossa ktyte$en sanaa hlnnas-
to).

latemaksujen suorlttamlsvelvollisuus

Lakeuden Etappi Oy hoitaa osakaskuntien lukuun jetelain 32 5:n tarkoittaman kunnan jarjes-
taman jetteenkuljetuksen ja jatelain mukaisen kunnan jariestamAn jatteiden hyodyntamisen
ja kesittelyn seke jetehuoltoon liittyvan tiedottamisen ja neuvonnan.

Lakeuden Etappi Oy perii temen taksan perusteella jdtemaksua idriestemiista:in jatehuollosta

ia siihen liittyvlsta tehtavist; 0etelaki 78 5) jetehuoltoviranomaisen maksuunpanopdatosten
mukaisesti. Jdtteen tuottaja, kiinteist6,n haltia tai toiminnan jariestejai, jonka jetteenkulje-
tuksen Lakeuden Etappi on jar.iestenyt, on velvollinen suorittamaan jetemaksun (jetelaki 80
5).

MSSrltelmit

Tassa taksassa tarkoitetaan:

Aluekerevspi3tecll5 loma- ja vapaa-ajan asunnoille ja osassa Kihnion kuntaa ,a Ahtarin Mok-
sunniemessa ymperivuotisesti asutuille kiinteistiiille tarkoitettua poltettavan jetteen kereys-
pistette, jonka kaytttioikeus on kausi- taivuosimaksun maksaneilla;

Asumlsessa syntwille lietteillS saostusseili0iden, pienpuhdistamoiden tms. jatevesien kasitte-

Vjerjestelmien lietteite sek6 umpisAiliiiiden lietteita;

Harmalden vesien liefteillS asumisessa syntyvi6 lietteita, iotka koostuvat pesuvesiste ja joissa

ei ole mukana vesikeymSlSn jetevesid;

29

35
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,lteyhti6lli alueella toimivaa Lakeuden Etappi Oy:ta, joka on kuntien omistama jeteyhti6;

Kaatopalkkajetteellt kierratykseen ja hyodyntemiseen soveltumatonta tavanomaisen jatteen

kaatopaikalle sijoitettavaksi sallittuja jetteite;

Kunnan JgfrestSmxlll kiintelstoitteiselll j:ttecnkuuetuks€lla kuljetusjarjestelmae, iossa je-

teyhtio kilpailuttaa jetteenkuljetukset keskitetysti urakka-alueittain;

xunnan ,etehuollon ilriesHmlsvelvollisuuden piiriin toissijaisestl kuuluvalh jetteelll elin-

keinotoiminnan jatetta, jonka haltija on pyytenyt liittymisti kunnan jatehuoltojarjestelmaen

muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi, eikd asianmukaisen jatehuollon jarjestaminen ter-
veyden ja ympariston suojelemiseksi ei muutoin ole mahdollista. Pyynndn kohteena oleva ja-

te on pystyttave kisittelemdin kunnallisetsa jetehuoltojeriestelmasse;

Kunnan Jltehuoltoviranomalsella useamman kunnan yhteista toimielinta, joka hoitaa jite-
lain mAareemie viranomaistehtivie. Jetehuoltoviranomainen on siirtanyt osan toimivallas-

taan viranhaltijalle Uateasiamies). T:imen taksan mukainen jatehuoltoviranomainen on La-

keuden jAtelautakunta;

Poltettavalla iefteelH kieffatyskelvotonta syntypaikkalajiteltua yhdyskuntaietette, joka hyii-

dynnet5en energiana jAtteenpolttolaitoksessa. Lajittelussa poltettavan iStteen seasta on
poistettu kierretettdvet jatteet;

Yhdyskuntaittteelll vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa

asumisessa syntwaa jiitefte, mukaan lukien syntyvat lietteet, seka laadultaan neihin jetteisiin

rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvee jatette;

vaaraflls€lla Jifteellt (ent. ongelmajate) valtioneuvoston asetuksen ietteislj L9.4'2oL2lt79
liitteesse 4 olevassa luettelossa vaaralliseksi jetteiksi meeriteltyja iaitteite, pois lukien tuotta-
jan vastuulle siirretyt iatteet;

40

2. EKOMAKSUT

Ekomaksulen miireamlsen Vleiset perusteet

Jokainen Lakeuden EtappiOy:n alueella vakinaiseen asumiseen kaytetteva asuinkiinteist6 on

velvollinen suoaittamaan ekomaksun. Ekomaksu on jitelain 78-79 5:n mukainen jetehuollon

perusmaksu. Ekomaksu meerateen jokaiselle asuinhuoneistolle, ja sen suuruus on porrastettu

kiinteist6n asuinhuoneistojen lukumdirin mukaan. Porrastuksessa on otettu huomioon jate-

huoltomeareyksien erilliskerdilyvelvoitteet. Ekomaksut lOytyvat hinnaston taulukosta 1.

Mit6 edella on mearatw asuinkiinteistoist5, koskee myiis laitoksia, joissa on tavanomaiseen

kotitalouteen rinnastettavaan asumiseen kaytettevg asuinhuoneisto, asuntola tai asuinhuo-

neistoja, joissa on tilat ruuanvalmistukseen.

Ekomaksu meerStaen jokaiselta asumiseen kaytettevelta kuukaudelta. Mikali asuinhuoneisto

pientalossa on tilapaisesti asumaton, voidaan ekomaksu jettea niiilte kuukausilta maksuun

panema$a, edellyttaen, ette kiinteist6n haltija ilmoittaa asunnon tyhjilliitin olon ennakolta,

taiennalta arvaamattomissit tapauksissa viivytyksitte, Lakeuden Etappi Oy:lle. Mikili ekomak-

sun keskeytys taNitaan yli 3 kk ajaksi kalenterivuoden aikana, haetaan keskeytys Lakeuden ia-
telautakunnalta kirjallisella hakemuksella.
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Kahden asunnon huoneistoissa, ioissa asuvat muodostavat kaytannOsse yhden ruokakunnan,
voidaan ekomaksu meeretA yhden asuinhuoneiston mukaan.

Ekomakulla katettavat kustannukset

Ekomaksuilla yllapidetden jeteasemia, joita on jokaisessa omistajakunnassa.
Ekomaksulla katetaan liseksi asuinkiinteist6ille hyddynnettevien jetteiden kereilyyn jarjestet-
tyjen ekopisteiden (lasi- ja metallipakkausjetteen i6teastiat) investoinnit ja kSyttdkustannuk-
set mukaan lukien astioiden tyhjennys,

Ekomaksulla katetaan my6s 10 tai useamman asuinhuoneiston metallipakkausjatteen ja lasF
pakkausjatteen erilliskerayksen jiiteastioiden kuljetuskustannukset. Alle 10 asuinhuoneiston
metallipakkausjatteen ja lasipakkausjetteen erilliskereyksen jeteastioiden tyhjennykseste peri-
teen ko. jatteiden kuljetuskustannukset. Mikeliem. astioihin on laitettu siina maarin muita
yhdyskuntajetteite, etteijatelajia voida enee kierrattea, periteen astian tyhjennykseste nor-
maali jetelajikohtainen tyhjennysmaksu sekd hinnaston taulukon 2. mukainen lisdmaksu.

Lisaksi Iakeuden Etappi Oy on jifrjestenyt osin yhteisty6sse tuottajayhteis6jen kanssa je-
teas€mille ja Etapin jatehuoltokeskukseen vastaanoton ja kasittelyn seuraaville erikseen laji-
telluille hy6dynnetteville jatejakeille: keriiyspaperi, metallipakkausjete ja muu metallijate, la-
sipakkausjate ja muu lasuate, puutavara, pahvi- ja kartonkipakkausjete, tiili- ja betonijdtteet,
risut haravoint|jetteet, ja siihk6- ja elektroniikkaromu, joista asuinkiinteistitilta ei perite kesit-
telymakua enintidn 2 mr:n kuormista. liteasemilla kuormakoko on rajattu konttitilasta joh-
tuen pieneraan, elieninteen 2 m3:iin. Tahoilta, ioilta ei perit6 ekomaksua, veloitetaan n,iiste
Ftteista jateasemalle tuotuna maksu hinnaston taulukon 13. mukaisesti.

Lakeuden Etappi oy on jerjestanyt toimialueensa asuinkiinteistdjen vaarallisille jatteille seu-
raavat veloituksettomat vastaanottopa lvelut:

. Enintadn 10O litran tai 100 kg vaarallisen jetteen vastaanotto jeteasemil-
la ia Etapin jdtehuoltokeskuksessa

. Asbestin ja erityisjiitteiden osalta vastaanotettava erekoko on 20 litraa/
kg, isommista Etapin jetehuoltokeskuksessa vastaanotettavista eristi pe_

ratadn erityisjetteen vastaanottomaksu.
. Hekejetteiden vastaanotto apteekeissa

Edelle mainituilta osin ekomaksulla katetaan vaarallisten jatteiden kuljetuksen ja kasittelyn
kustannukset.

Ekomaksu siseltde lisdksi kaikkiedellii mainittuihin palveluihin sisaltyvet investoinnit sekd haF
linnon, tiedotuksen ja neuvonnan kulut. Jeteneuvonta ja tiedotus perustuvat jetelain
646/2011 93 5::iiin.

Ekomaksuista katetaan alueen Jdtehuoltoviranomaisen kustannukset kokonaisuudessaan. ie-
tehuoltoviranomaisen palvelut ovat maksuttomia ja kattavat tdmen taksan piiriin kuuluvat
jetteiden tuottajat.
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3. KUNNAN IARIESTAMAN IATTEENKUL-
IETUKSEN MAKSUT

Kunnan jtriestlmln iltteenkuuetuk3en makujen mrir5lmisen Ylclset Perusteet iiteastl-
oiden tyhientimlsesse

J;temaksutaksa miAreteiin kiinteiston jateastian koon ja tyhjennyskertojen mukaan.

Jeteastian tyhjennysmaksu koostuu jatteiden kuljetusmaksusta ja kasittelymaksusta. Tyhjen-

nysmaksuun lisatean arvonlisavero.

Kuljetusmaku on meeritetty Lakeuden Etappi Oy:n toimialueella noudatettavan yhteneistak-

san mukaisesti sisafteen Lakeuden Etappi Oy:n kuntakohtaisesti kilpailuttaman kunkin jdteas-

tiatyypin urakkakorvauksien painotetun keskihinnan ja kunnan Frjestemen jetteenkuljetuk-

sen hallinnon kulut. Hallinnon kuluihin sisaltyvSt muun muassa asiakasrekisterin yl16pito, tie-
tojSrjestelmekustannukset, laskutusaineiston hallinta ia tuottaminen seke perintatoimenpi-

teet ja toiminnan yleiskulut.
Kdslttelymoku maaraytyy ietteen jetehuollon kustannuksista. Kesittelymaksussa on huomi-
oitu yhteneistaksaperiaatteen mukaisesti kunkin astiatyypin keskime6reinen teyttdaste ja tila-
vuuspaino. Kaatopaikkajetteen k.lsittelymaksu sisehee liseksi jetehuoltoyhtiain hallinnon, ym-
peristovelvoitteiden ja jetehuoltoyhtion alueen ylliipidon aiheuttamat kulut. Kaikissa kaato-
paikkajirtteen kesittelymaksuissa on mukana jetevero, joka taksan voimaantulon hetkella on
70 euroa/tonni. Poltettavan jetteen kdsittelymaksuissa on mukana jetteen siirtokuormaus ja

hyaidyntAminen jatevoimalassa, kuljetus jetevoimalaan sekd tuhkan ja kuonan kuljetuksesta ja

kesittelysta aiheutuneet kulut. Biojefteen kesittelymaku sisiltii iiitteen hy6dyntamisen bio-

kaasulaitoksessa sekai jetehuoltoyhtitin hallinnon, ympEristovelvoitteiden ja jetehuoltoyhtitin

alueen yllapidon aiheuttamat kulut. Muussa kuin asumisessa syntyneen biojetteen (teollinen

b'rojete) k.|sittelymaksun perusteena on iitteen paino.

Astiaryhmissa tyhjennysmaksu perita:in kaikista iateastioista, joissa on Ftett5. Jos astiaryh-

man kaikki astiat ovat tyhjiii, peritein kuitenkin astiaryhman ensimmaisen jeteastian tyhjen-
nysmaksu. Yksitteisen ieteastian ollessa tyhjii, peritaen jeteastian tyhjennysmaksu. TyhjilHen

olevaa tai kuuettajan tyhjiiksi luokittelemaa Jdteastiaa eioteta koneelliseen kuormaukseen.

Jeteastian koon muutos voidaan ottaa huomioon jatemaksua alentavana viikon kuluttua siite,

kun kiinteistatn haltija on ilmoittanut muutoksesta Lakeuden Etappi oy:n toimistoon. Kiinteis-

tOn jetehuollon tilapeiseste keskeytyksesta on ilmoitettava Lakeuden Etappi Oy:lle vehintaan

kaksi (2) viikkoa ennen keskeytyksen alkamista.

Tyhjennysmaksua ei perit;, jos jateastia on Lakeuden Etappi Oy:n tai sen kuljetusurakoitsijan

laiminly6nniste johtuen.ie5nyt kokonaan tyhjentemette, eiki jeteastiaa saada tyhjennettyii
ennen seuraavaa normaalin tyhjennysvalin mukaista tyhjennyskertaa. Kiinteiston haltiian tu-
lee ilmoittaa laiminlyonnisti Lakeuden Etappi Oy:lle kiinteiston jateastian normaalin tyhien-
nysvelin, kuitenkin enintien yhden kuukauden kuluessa. Mikeli tyhjennysmaksu jdtet:ien edeF

li mainitulla perusteella perimAtta, peritien seuraavalla tyhjennyskerralla tyhjennysmaksun

liseksi normaalin kSwiinnon mukaisesti maksu mahdollisista jSteastian vieresse olevista lise-

jatteiste.

Lakeuden Etappi Oy:n kilpailuttama urakoitsija on sitoutunut suorittamaan tyhjennystaPah-

tuman Lakeuden Etapin ja kuUetusliikkeen vilisen sopimuksen mukaisesti. sopimuksen mu-

kaista toimintaa seurataan Lakeuden Etappi Oy:sse peivittein. Sopimus velvoittaa, etta jeteas-

tia tyhiennetaan kerdysajoneuvoon ja se palautetaan omalle paikalleen. Jate kuljetetaan mae-
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ritetylle vastaanottopaikalle, johon kuorma puretaan. Tehtevean kuuluu my6s annettujen oh-
jeiden noudattaminen tehtavekohteella ja kuljettajan tulee klrjata tehteven kuittaukseen
mahdolliset muutokset.

Lakeuden EtappiOy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminly6nniksi ei katsota, mikali
. jeteastia on ollut liian painavaksiteytetty (max.60 kgjetteineen taiastian rakenteellF

sen kuormituksen ylitteve) tai rikkineinen
. kiinteistdn kunnossapitoon kuuluva tie jeteastialle on kulkukelvoton
. tiellS on jeteauton liikenntiinnin taijeteastian tyhjennyksen estevid kulkuesteite tai ir-

rallaan olevia elSimie
. jSteastiaan on sijoitettu sellaisia jatteite, joita ei voimassa olevan lainsedddnnain tai

jaitehuoltomeArayksien perusteella saa sijoittaa kyseiseen astiaan
. jeteastiaa eijeetymisen, liiallisen jetteen tiivistSmisen tms. syyn vuoksi saada tavan-

omaisin toimenpitein tyhjennettye
. jeteastia ei sovellu koneelliseen kuormaukseen
. jeteastiaa ei ldydy kiinteistiiltii
. kiinteistoe ei liiydetS puutteellisten osoitemerkintdjen vuoksi
. jdteastia on lukitussa paikassa, eik6 lukkoa ole sarjoitettu jateyhtion yleisavainsar-

iaan
. jateastian tyhjennystapahtuma eiole mahdollista paikoilleen kiinnitetyn jdteastian

vuoksi
. kiinteistdlle johtavalla tielli on portti, joka on suljettu siten, ette kiinteistiille ajo estyy
. kiinteistainomistajaesteetyhjennystapahtuman
. kuljettaja luokitteleetilanteen uhkaavaksijatilanne esteatyhjennystapahtuman

Jeteastian viereen ta i jiitekatokseen iateq iitesakit ja selvSsti jetteeksi merkityt irrallisetji-
te-esineet, mikeli ne kokonsa ja ominaisuuksiensa vuoksi soveltuvat pakkaavaan jiteautoon
kuormattavaksi, otetaan kuUetettavaksi kiinteistdn poltettavan jatteen jeteastian tyhjennyk-
sen yhteydessa taksassa mainituilla hinnoilla. Jatemaksu peritaiin jeljemp:ind mainituin perus-
tein myos jeteautoon kuormatuista jiteastian viereen jetetyista jatteiste ja jatesekeis-
taljAtepusseista ja esineistS, jotka yleisesti ottaen voidaan tulkita tarkoitetun jatteena pois-
kuljetettavaksi, riippumatta siita onko kiinteiston taijitteen haltija tarkoittanut ne jatteene
pois kuljetettaviksi.

Jos jiteastiaa tai astian vieress6 olevia lisejetteitii joudutaan siirtamaAn kiinteisttin alueella yli
kymmenen (10) metrie siihen paikkaan, mihin jateauto esteene paesee, periteen kultakin sen
ylittavelte 5 metrilta lisimaksua hinnaston taulukon 2. mukaan.

Pydrettdmestd tai korjauskehotuksesta huolimatta edelleen rikkineiseste jateastiasta periteen
hinnaston taulukon 2. mukainen lis5maksu.

J.itehuoltomaeriyksien mukaan jetesekkitelinetta ei voida en;ie kiyttee jeriestetysse jatteen-
kulietuksessa. Jaitesekkitelineen kilytto hyveksytean ainoastaan palveluja tuottaville tahoille,
joissa keytt66n eivoida osoittaa muuta keraysvelinette. Neiti ovat esim. kvlmeasemat. Tel-
lOin jetesekkitelineen tyhiennyksesta peritein hinnaston taulukon 2. mukainen maksu. Ky-
seesse on neisse tapauksissa kunnan toissijaiselle vastuulle luuluva jete.

Jeteastioiden tyhjennysv6lit mdereytyvat jetehuoltomedraiyksien mukaisten tyhjennysvelien
mukaan, ellei kiinteisttinhaltija ole ilmoittanut tetii tiheempeii tyhjennysvelie. Mikelijdtelau-
takunta on myaintenyt edellS mainitusta harvemman tyhjennysvdlin, meer5ytyy jeteastian
tyhjennysvelikyseisen p5etitksen mukaiseksi kahden viikon kuluttua siite, kun kyseinen p6e-
tats on toimitettu Lakeuden Etappi Oy:lle.
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Kiinteiston tilaamasta ylimeereiseste tyhjennyksesta tai ylimeareiseste noudosta perit6en

normaalin tyhJennysmaksun lisaksi aiheutuneet todelliset kustannukset. Mikiili poikkeama

normaalireitiste on vahinteen 4 km, peritean poikkeamisesta hinnaston mukainen kilometrF
korvaus.

Kunnan iSriesttmtn j5tteenkulletuksen maksut, jeteastioiden tyhiennys

Kunnan jarjestaman jetteenkuljetuksen maksut m;aretaen hinnaston taulukon 2. mukaisesti 6

S:n mukaisin perustein. Pakkausietteiden (lasi-, kartonki- ja metallipakkausjete) tuottajavas-
tuun alaisissa jetteissa ei perite lalnkaan jetteiden kasittelymaksuja. Kuljetusmaksu pakkaus-

jetteille peritaen kohteissa, joiden kuljetuskustannusta ei kateta ekomaksuilla (luku 2).

Mikdli astiassa on vaarallista jetette tai huomattava meere jefteite, joita ei saa tyhjentSai ky-

seess6 olevan astiatyypin ja j6telajin mukaiseen ietekuormaan, jatetaan astia tyhjentemette.
Mikili ko. astian sis;ltai soveltuu kunnan jeriestemesse jaitteenkuljetuksessa kuljetettavaksi,

suoritetaan kyseisen astian tyhjennys ylimieraisena tyhjennykseni. Samalla laskutetaan myds

lisemaksu hinnaston taulukon 2. mukaisesti. Syvakereyssaili66n suoitettu veare ietelaji voi ai-

heuttaa ylimeardisen kuorman tyhiennystarpeen, jolloin laskutetaan lisimaksu swikereyssai-
liiille.

Taksan mukaisia syvekereys- ja yli 660 litran pintakerdyssdilitiiden kuljetusmaksuja voidaan

kusta nnusperusteisesti joko alentaa tai korottaa eninteen 20 %. Hintojen muutosmahdollisuus

ei koske asuinkiinteistoja. Kustannuksiin voidaan vaikuttaa esim. logistisen sijainnin perusteel-

la tai laadullisin tai me;rallisin perustein.

Purlstlnkonttien ja lavojen kuljetusmakut

Puristinkonttien ja jiitelavojen kuljetuskustannusten meerittelyssa kiiytetean vyiihykehinto-
ja. Maksut ovat hinnaston taulukossa 3. Eteisyys kohteeseen meeritetaan maanteitse ja yh-

densuuntaisesti Lakeuden Etapin jdtehuoltokeskuksesta tyhjennyskohteeseen. Tyhjennyksen

edellytyksena on, ette kontit ja lavat soveltuvat keytiisse okvan kuljetuskaluston kuljetetta-
vaksi. Mikeli kontti/lava ei sovellu kuljetettavaksi kSytdsse olevalla kereyskalustolla, mearite-

taAn hinta kustannusperusteisesti.

Taksan mukaisia maksuja voidaan kustann usperusteisesti joko alentaa tai korottaa eninteen

30 %. Kustannusten meerden vaikuttavia tekijoita voivat olla mm:
. Tyhjennystenseenniinmukaisuus
. Tyh.ie n nys pa ika n logistinen sijainti
. Kereyskaluston soveltuvuus kuljetukseen
o Lavojen/konttien maeri ja niiden tyhjennysten optimointi

J{teastioiden pesu

Taloyhtiot ja jetelain 6li6l2orr 32 s:n ensimmeis€n momentin kohtien 14 mukaiset kunnan
jetehuollon vastuulla olevat tahot kuuluvat jdteastioiden pesun piiriin, poislukien vapaa-ajan

asumlseen ja vakituiseen asumiseen keytett5vet pientalot. Poltettavan jetteen iSteastiat pes-

teen jeteyhtiiin toimesta kerran vuodessa. Pesun voi suorittaa kiinteistailla myos omatoimi-
sesti, iolloin jdteyhtiolle tulee ilmoittaa 30.4. mennesse, mikali pesu halutaan perua kiinteis-

tolte. Pesu ei koske swekeriiysseilioite. Hinnat pesuille loytwet hinnaston taulukosta 4.

Biojetteen kereysastioiden (14G240 l) pesu kerran vuodessa kuuluu astioiden tyhjennyshin-

taan.
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4. ASUMISESSA SYNTYVIEN LIETTEIDEN
KASITTELY. IA KULIETUSMAKSUT

109 Asumlsessa syntyvlen lietteiden kisittely- ja kuljetusmaksuj€n yleiset peruste€t

Jdtelain 32 9:n mukaan kunnan on jerjestetteva asumisessa syntwen lietteen iatehuolto vie-
mdriverkoston ulkopuolisilta kiinteistdilte, ioiden jetevedet ohjataan jdtevesien kasittevier-
jestelmeen (esimerkiksi saostusseili6, pienpuhdistamo tai umpiseiliti). Kunnat ovat siirtlineet
vastuun asumisessa syntwisse lietteissa omistamalleen jdteyhti6lle Lakeuden Etappi Oy:lle.

Asumisessa syntwien lietteiden kuljetus siirtyy vaiheittain kiinteiston haltijan jarjestameste
kuljetuksesta kunnan jerjestemedn kiinteistoitteiseen kuljetukseen. valtaosa toimialueen
kunnista on jo mukana asumislietteiden kunnan jerjestamassa kull'etuksessa. Kunnan kilpailut-
taman lietteen kuljetusten maksut ldytyv5t hinnaston taulukosta 5. Alueet, ioissa eiole viele
siirrytty kunnan jarjestamean asumisliefteiden kuljetukseen, jerjesteteen kuljetus kiinteiston
haltijan jerjestamene. Tall6in kuljetusurakoitsija laskuttaa kuljetuksen suoraan asiakkaalta kul-
jetusurakoitsijan ja asiakkaan vdlisen sopimuksen mukaisesti.

Asumisessa syntwan lietteen kesittelypaikoista seke tyhjennysvaleisti maereteen jatehuol-
tomAereyksisse. Asumislietteiden tyhjennysviikko on niihtiivilla jiitelaskussa, tarkistettavissa
jeteyhtidn asiakaspalvelusta taijiteyhti6n verkkosivujen sihkiiisestii palvelusta. Saostussiili-
diden ja pienpuhdistamoiden tyhjennysvali on peaseant6isesti s2 viikkoa, ellei asiakas ole ha-
lunnut tate tihe5mpee tyhjennysviilie. Mahdolliset muutokset reititykseen tulee ilmoittaa j6-
teyhtiaille hwisse ajoin ennen haluttua tyhjennysviikkoa. Jos muutos ilmoitetaan taitilataan
kokonaan uusityhjennys alle viiden arkipaivan sisalla, peritean keynnistd hinnaston taulukon
5. mukaisesti kiireellisen ty6n lisa.

Asumislietteiden maksujen muodostuminen ja perusteet ovat seuraavat:
(esiftelymaksu muodostuu kasittely- taivastaanottopaikkojen lietteiden kesittelykustannuk-
sista ja Lakeuden Etappi oy:n tuotantokustannuksista. Jitevedenpuhdistamolle toimitettavi-
en lietteiden kesittelymaksu meereytyy lietteen tilavuuden perusteella taulukon 5. mukaises-
ti. Tuotantokustannuksilla katetaan asiakasrekisterin yll'pito, tiedotus, kuljetusoperointi, ajo-
hallintajerjestelman lisenssit, raportointi, laskutut hankinnat kilpailutuskustannuksineen seke
toiminnan kehittamiseste aiheutuvat kulut.

Kuljetusmaksu on maeritetty takeuden Etappi oy:n toimialueella noudatettavan yhten6istak-
san mukaisestisisefteen Lakeuden Etappioy:n kilpailuttaman urakkakorvauksien painotetun
keskihinnan ja kunnan jerjestemen jetteenkuljetuksen hallinnon kulut. Hallinnon kuluihin si-
$ltwet muun muassa asiakasrekisterin yllapito, reititysohjelman yllepito, tietojarjestelme-
kustannukset, laskutusaineiston hallinta ja tuottaminen sek6 perintdtoimenpiteet ja toimin-
nan yleiskulut.

umpiseill6n tyhjennyksen tilausmaksu on lisemaksu epaseenn6llisista, asiakkaan soiton oe-
rusteella tapahtuvista tyhjennyksiste. Tilaus tulee tehdi hyvissS ajoin ennen toivottua tyhjen-
nysajankohtaa.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa jeteyhtidon olosuhteista, iotka saattavat estea tyhjennys-
tapahtuman. MikSli lietteen tyhjennysta eivoida suorittaa tyhjennyskohteessa asiakkaasta
johtuvasta syysta tai kiinteistiilld vallitsevista olosuhteista johtuen, peritean turhasta kiinteis-
titlle kaynnistii hukkakeyntimaksu. Maksu sisa|teii kustannukset, jotka muodostuvat kuljetus-
kaluston keynniste tyhjennyskohteessa ja hallinnon niiste kustannuksista, iotka muodostuvat
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aioreititysten uudelleenjerjestemiseste kohteen sijoittamiseksi seuraavalle soveltuvalle tyh-
jennysreitille. Mikeli asiakas kieltea urakoitsijan saapumisen tontilleen, peritain myiis tell6in
hukkakeyntimaksu. Mikdli hukkakiiynteje tulee useita perekkiiin, korottuu hukkakeyntimaksun
taksa hinnaston taulukon 6. mukaisesti. Hukkakayntimaksun jdlkeen suoritetusta normaalista
keynnist6 peritddn tamen taksan mukaiset lietteen kesittely- ja kuljetusmaksut.

Asumislietteiden hukkakayntimaksua ei perita kiinteistdn haltijalta, mikeli kiinteistti on liitetty
viemeriin, mutta kunta ei ole ilmoittanut asiasta Lakeuden Etappi Oy:lle. Tel|6in hukkakeyn-
timaksu langetetaan kunnalle.

Kuljettajan tulee tehde tyhjennys vaurioittamatta kiinteistain rakenteita, istutuksia ja muita
varusteita.

[akeuden Etappi Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminly6nniksi ei katsota, mikeli
. kiinteistdn kunnossapitoon kuuluva tie on kulkukelvoton
. tielld on kuljetuskaluston liikenndinnin taityhjennyksen esteviii kulkuesteita tai irral-

laan olevia eleimie
. jetevesien kasitteryja.jestelmea ei l6ydy; jiirjestelmae ei ole merkitty tontilla eike kiin-

teistiin haltija ole erikseen tiedottanut jeteyhtiote jarFstelmen sijainnista
. jAtevesien kasittetjerjestelm:i on lumen tai kasvillisuuden alla siten, ettei jeriesteF

mee pysty paikantamaan
o Jerjestelmen kansista puuttuu avausmekanismi tai kannet ovat niin painavat, ettei nii-

ta voi avata ilman nostovelineitS
. kiinteistde ei laiydete puutteellisten osoitemerkinttijen vuoksi
. Jatevesien kasitteryjerjestelm5 on lukittuna tai lukitussa paikassa, eikd lukkoa ole sar-

joitettu jdteyhti6n yleisavainsarjaan
. kiinteistiille johtavalla tiella on portti, ioka on suljettu siten, ettS kiinteisttille ajo es-

tyy
. kiinteistdnomistajaesteetyhjennystapahtuman
. kuljettaja luokittelee tilanteen uhkaavaksi ja tilanne estee tyhjennystapahtuman

f 1 5 Asumlsessa syntwien lietteiden klslttely- ja kuljetusmakut

Kdsittelymaksu muodostuu kSsittely- tai vastaanottopaikkojen kesittelykustannuksista ja La-

keuden Etappi Oy:n tuotantokustannuksista t0 9:n mukaisesti. Maksut ovat hinnaston taulu-
kossa 5.

Kuljetusmaksu siseltae kohteen jetevesien kdsittelyjiirjestelmen lietetilan tyhjennyksen kdyn-
tikerralla. Keyntikerran maksu sisahed enintaen 5 m' saostussAiliain/pienpuhdistamon lietette r
tai 8 mr umpisailittn lietetta. Ylimeareisen ty6n tuntiveloitusta keytetden silloin, kun tyhjen-
nettevle lietetiloja on enemmin kuin kolme ( 3) taijos kuljettaja joutuu tekemden ylimddraiste

tydte ennen taijalkeen lietteiden tyhjennyste. Tuntiveloitusta sovelletaan myds silloin kun

tyhjennyskalusto joudutaan jdttemden yli 40 m pAehen tyhjennettiivasta ietevesien kesittely-
jerjestelmasta.

Ylimearaisesta tyosta vebitetaan kuutioperusteisesti silloin, kun kayntimaksuun sisSllytefty
lietemaairit ylittyy. Mikali tyhjennystapahtuma halutaan toteutettavan viiden arkipeivan siselli
tilauksesta tai kun ty6 on suoritettava asiakkaan pyynn6ste tiettyne viikonpeivene jaltai kel-
lonaikana, veloitetaan taste kiireellisen tyiin lisa hinnaston taulukon 6. mukaisesti.
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5. KUNNAN IARIESTI|MAT LISAPALVELUT
IATTEEN TUOTTAIILLE

129 Jateastioiden vuokra- ja myyntihinnat, j'teastioiden vientimaksu, rahtipafuelu- ja raportointi-
maksu

Lakeuden Etappi Oy lerjestae asiakkailleen lisdpalveluna jeteastioiden myyntie, vuokrausta,
kuUetusta, isojen jete-esineiden noutopalvelun sekii raportointipalvelua. Tarjotun palvelun
makut kattavat toiminnan kulut. Maksut peritaen palvelun ostajalta hinnastossa olevien tau-
lukoiden 7-9. mukaisesti. Puristinkonteista, lavoista, pintakereysseili6iste ja paalaimista voi
pyytaie tarjousta jeteyhtitilte.

Jeteastian vientimaksua tai rahtipalvelumaksua peritedn jetteeksitoimitettavien kappaleta-
varoiden noudosta asiakkaalta tai Lakeuden Etapilta ostetun jeteastian toimittamisesta (vien-
ti,nouto,vaihto) asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen Lakeuden Etapin toimialueella. Maksut
sisaltev5t myOs toiminnan yllapidosta ja hallinnoista muodostuvat kustannukset.

Jeteastian vientimaksulla katetaan logistiikan kustannukset, iotka muodostuvat yhden jeteas-
tian toimittamisesta varastopaikalta sovittuun toimituspisteeseen, astian noudon asiakkaan
ilmoittamasta osoitteesta tai astian vaihdon. Astian myynti- tai vuokrahinnat veloitetaan
erikseen.

Rahtipalvelumaksulla katetaan
. sovittujen eninte6n viiden jetteeksi toimitettavien kappaletavaroiden noutaminen

asiakkaan ilmoittaman osoitteen pihasta ja toimittaminen jatkokasittelyyn. Jatteen
kesittelymaksu veloitetaan erikseen.

. kahden tai useamman, enintaan viiden, jateastian toimittamisesta varastopaikalta
sovittuun toimituspisteeseen aiheutuneet kulut.

. kahden tai useamman, eninteen viiden, jdteastian noudon asiakkaan ilmoittamasta
osoitteesta tai

o kahden tai useamman, enintSan viiden, jeteastian vaihdon.

Samoja taksoja kaytetean muissakin samaan logistiikkaan soveltuvien kuljetuspalvelujen
tuottamisesta asiakkaalle, kuten kompostorin toimittamisessa asiakkaalle.

Mikelijeteastian koko on veera ja uusij;teastia hankitaan jeteasemalta, voi vanhan ehjin jd-
teastian iaittite jeteasemalle veloituksetta. Mikaili kiinteistdllii sijaitseva jaiteastia on rikkoontu-
nut, mutta on edelleen koneellisen kuormauksen kesteve, voidaan tdytetty rikkiniinen jeteas-
tia ottaa jateastian tyhjennyksen yhteydessi veloituksetta jatteeksi. Testa tulee sopia etuke-
teen Lakeuden Etappi oy:n kanssa. Mikeli rikkoontunut jateastia on toisen jateastian vierelE
ja sovittu otettavaksi li$jiitteen:i jetteenkuljetuksen mukana, veloitetaan taste hinnaston tau-
lukon 2. mukainen lisajetteen kustannus.

[akeuden Etappi maksaa kuljetuksen omistamansa biojete- tai vuokra-astian normaalista ku-
lumisesta johtuvasta astian vaihdosta. Muissa tapauksissa rahtipalvelumaksu veloitetaan
normaalisti. Mikeli asiakas luopuu biojetteen taijonkun muun jdtejakeen kerdyksesti my6-
hemmin, hen voi itse toimittaa astian Etapille tai tilata makullisen noudon. Mikeli astia joudu-
taan vaihtamaan astian vaerinkayton (esim. ylitaytain takia rikkoutunut), asiakas maksaa uu-
den astian toimituksen-
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Lakeuden Etappi Oy:lH on keytosse asiakasraportointia varten web-pohjainen raportointuar-

iestelme. Raportointijerjestelmen (JHL-Web) kayttiimaksu on 50 €/vuosi (sis. alv). Maksu perF

tdan jerjestelmee kiyttevihe asiakkaiha, jotka eivet maksa ekomaksua, kuten elinkeinotoimin-
ta ja kunnalliset toimijat. Ekomaksun maksavilta asiakkailta maksua ei perite. Erikseen tilatta-
vista raporteista veloitetaan 30 €/kpl (sis. alv).

139

6. VAPAA-AIAN ASUTUKSEN ALUEKE-
RAYSPISTEMAKSUT

Aluekerlyspistemaksun mSSrSlmisen yleiset perusteet

Vapaa-ajan asunnoksi luetaan vapaa-ajan kEytaiss5 olevat rakennukset joissa on keitto- ia
yOpymismahdollisuus. Keittomahdollisuudella tarkoitetaan ruoanvalmistukseen osoitettua
sisatiba vapaa-ajan asunnossa.

Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen kunnat ovat osoittaneet harkintansa mukaan kunnasta

alueita, joilla sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen on toimitettava vapaa-ajan asunnolla syntynyt
poltettava jate Lakeuden Etappi Oy:n jerjestdmiin aluekerdyspisteisiin silta osin kuin ne soveF

tuvat kokonsa ja laatunsa puolesta laitettavaksi aluekereyspisteiden jateastioihin (650 | ja-

teastiat, pikakontit, syvakereysseiliiit ja pintakeraysseiliiit). Muut yhdyskuntajetteet on toimi-
tettava joko enintaan 2 m3:n tai henkilOauton perekerrykuorman kokoisina pienerine j6-

teasemille.

Aluekeriyspistemaksu maAretein kaikille edella mainituilla alueilla oleville vapaa-ajan asun-

noille, joita keyteteen bma- tai vapaa-ajan asumiseen. Mikali kyseisellii alueella oleva vapaa-

ajan asunto on liittynyt kunnan jdrjestamedn jdtteenkuljetukseen omalla jeteastialla tai yhteF

selle jdteastialh vehintaan 1.6. - 30. 9. valisen ajan voidaan aluekeriysmaksu jettaa maksuun
panematta.

Aluekerayspisteet ovat peasdantiiisesti keytettavissd 1.5. - 30. 9. velisen ajan. Aluekerdyspis-
temaksu on kausimaksu, joka maksuunpannaan kerran vuodessa kereyskauden alussa.

Mikeli ko. kunta on erikseen paiettanyt, etta jotakin tai ioitakin aluekeriyspisteiti yllepidetaan

koko vuoden, peritaan naiden alueiden vapaa-aian asukkailta kausimaksun sijasta vuosimak-
sua edelli mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Aluekereyspistemaksu meereteain myds vapaa-ajan asunnoille, jotka ovat saaneet jdtelauta-

kunnalta myttnteisen poikkeamapaatoksen viedS kesdkaudella syntyvet jStteet jateasemalle.

Poikkeaman voi saada vapaa-ajan kiinteistij, joka sijaitsee kunnassa, jossa ei ole aluekerays-
pisteitd tai alueker5yspisteet sijaitsevat siten, etteiv5t ne ole vapaa-ajan asukkaan kulkureitti-
en varrella ja matka jatteiden viemiseksi aluekereyspisteelle on kohtuuton.

Aluekerayspistemaksuihin sis6ltwet samat patuelut kuin edelld luvussa 2. mainitut ekomak-
suihin sisehyvat pafuelut. Aluekerdyspistemaksut on esitetty hinnaston taulukossa 10.
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7. VAKITUISEN ASUTUKSEN ALUEKE.
RAYSPISTEMAKSUT

145 Vakituisen asutuken aluekereysplstemaksut

Kunnan jerjestdmessa iStteenkulietuksessa voidaan Kihnirin kunnan alueella ja Ahterin Mok-
sunniemessd keyttee kiinteistiikohtaisen jiteastian sijasta aluekeriiyspisteitd myds vakituises-
sa asumisessa syntyvdlle poltettavalle jdtteelle siltS osin, kuin ne kokonsa ia laatunsa puolesta
soveltuvat laitettavaksi aluekerayspisteiden astioihin (660 ljeteastiat, swakereyssiiiliiit tai
pintakeriiysseiliatt ). Muut yhdyskuntajatteet on toimitettava enintein 2 m3:n kokoisina piene-
rina jateasemille.

Kihni<in alueen ja Ahterin Moksunniemen vakituisen asutuksen aluekerdyspisteiden vuosi-
maksut on esitetty hinnaston taulukossa 11. Aluekereyspisteen keyttoe vakituisen asunnon
jitehuoltoon suositellaan vain tapauksissa, joissa tiestO estae kiinteistdkohtaisen jeteastian
kayt6n. Vakituiselta asutukselta perit;an vuosimaksun lisdksi lwun 2. mukaiset ekomaksut.
Aluekerdysmaksu jaetaan kuukausieriin ja se maksuunpannaan kahden kuukauden vijlein. Va-
paa-ajan asutusta koskee temen taksan luku 6.

B. VASTAANOTTO MAKSUT IATEAS E M I LLA

15 0 Yleiset perusteet

Vastaanottomaksut jiiteasemilla ja jiitehuoltokeskuksessa liiytyvet hinnaston taulukoista 12-
14. Muista jdtteen kesittely- ja vastaanottomaksuista p56ftad Lakeuden Etappi Oy.

16 9:ssi mainittuja jatteen kasittelymaksuia sovelletaan toimitettaessa jetteit6 Lakeuden
Etappi Oy:n jiteasemille ta i jeteh uoltokesku ksee n.

Kaatopaikka- ja erityisjiitteen jetemaksut sisehavet jeteveron, joka taksan voimaantulon het-
kelle on 70 €/ tonni. Jetemaksut sisSltiiviit kaikki ko. jiitteisiin liittyvet jdtelainseadSnn6n edel-
lyttSmiit jetteiden kasittelyn kustannukse! kuten hallinnon, jdtteiden kSsittelvn, kaatopaikan
maisemoinnin ja jalkihoidon, tiedotuksen ja neuvonnan, seke jetehuollon kehittdmisen ja va-
rautumisen tuleviin investointeihin.

vastaanottomaksut jdteasemilla peritdan jetteen tuojalta tai iatteen iuottajaha, mikeli iatteen
tuoja esittee toimitettavasta jete-eresta ,atteen tuottajan allekirjoittaman asianmukaisesti
tiytetyn siirtokirjan, tai mikeli jatteen tuottaja on tehnyt Lakeuden Etappi oy:n kanssa lasku-
tussopimuksen.

Mikeli jeteasemalle tuodaan jatette siten, ettii jdteaseman hoitaja lajittelee kuorman jetteet
asiakkaan puolesta, meeretean maksu lajittelemattoman pieneran hinnalla.
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9. VASTAANOTTO. IA KASITTELYMAKSUT

Jeftelden vastaanotto- ia kgsittelvmaksut

Maksut muodostuvat jetteiden kasittelykustannuksista. Loppusijoitettavissa letteissi kesitte-

lymaksuun siseltyy jeteveroa, joka jatemaksutaksan voimaantulon hetkellii on 70 €/tn- Hin-

naston taulukon 14. mukaiset maksut koskevat jetehuoltokeskukseen toimitettuja yli 2 m3:n

jiite-erie, jotka laskutetaan painoperusteisella hinnoittelulla.

Kuormista, joissa on j6tehuoltomddrSysten tai vahioneuvoston peetoksen vastaisesti hytity-
jetteite taivaarallisia jatteita tai kuorma ei muulla tavalla vastaa siirtokirjassa ilmoitettua j5-

tette, laskutetaan ylimadreinen hinnaston taulukon 14. mukainen kuormantarkastusmaksu +

jatelalikohtainen maksu. Mikeli kuorma joudutaan lajittelemaan koneellisesti, laskutetaan la-

jittelumaksu.

Jatebiikohtaisten maksuien m6eravtvmisen oerusteet:

. Jos kuorma sisehaa renkaita tai sER-jetteite (Sihkti- ja elektroniikkaromua) peritaan niis-

ta kappalekohtainen maksu

. Jos kuorma sis6ltae vaarallisia jatteite, peritaen jokaiselta alkavalta 20 kgjta erekohtai-

nen maksu

. Jos hyotyietekuorma siseltaa epapuhtauksia (esim, kaatopaikkajatett; / biojatetta / mui-

ta hyotyjatteite), periteiin ylimaereinen iStelajakohtainen maksu

. Jos loppusijoitukseen menevassa kuormassa on yhte hyiityjetetta (esim. metallialtila-
vuudesta 30 % tai enemman taikka useampaa hyaityjatette yhteensa 50 % tai enemmen
periteiin ylimeereinen jetelajikohtainen maksu

o Jos kuorma siseftiii riskijatetta tai asbestitiitette, .iosta ei ole ilmoitettu vaa'alla, peritaan

ylimearelnen jetelajikohtainen maksu

. Jos kuorma on tyhjennetty vii6raan paikkaan annettujen ohjeiden vastaisesti, Periteen
siirtomaksu taijos hy6tyjatteena tuotu kuorma joudutaan kokonaisuudessaan siirtemeen

loppusijoitukseen, koko kuorman laskutetaan kaatopaikkajatteena ja lisaksi peritean siir-

tomakSu.

10. KUNNAN TOISSIIAINEN VASTUU IA.
TEHUOLLO N IARIE STAM ISE STA

17 5 ,itelaln 33 g:n mukaiseen kuntlen toissijalseen vastuuseen kuuluva jitehuohopalvelu

Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jatehuoltopalvelun on katettava vihintiiin kaikki palve-

lun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia matsuja voidaan kustannuspe-

rusteisestiioko alentaa tai korottaa 25 %. Kustannusten meerean vaikuttavia tekijdite voivat

olla mm:

t3/23



. jete-eren maera

. jetteen laatu

. jete-erin soveltuvuus kunnan jateyhtidn jerjestelmeen

. muut tapauskohtaiset tekijet

Silloin, kun palvelutarve on jatkuvaa, yhtid tekee jetteen haltijan kanssa kirjallisen sopimuk-
sen enintean kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.

18S

LL. IATEMAKSULASKUTUS

Jitemaksujen maksuunpano la valltusoikeus

Jetemaksut meerate;n ja pannaan maksuun jatehuoltoviranomaisen hyvaksyman maksuun-
panoluettelon mukaisesti Lakeuden Etappi Oy:n ta rkoituksenm uka iseksi katsomina laskutus-
jaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Jdtemaksut suoritetaan Lakeuden Etap-
pi Oy:lle. Lakeuden Etappi Oy vastaa jetebskun oikaisusta tapauksessa, jossa on tapahtunut
selve virhe. Virheesta tulee ilmoittaa kahden viikon kuluessa laskun saamisesta.

Jetelaskusta mahdollisesti tehtavet muistutukset on toimitettava kirjallisesti maksuun-
panopaetoksen tehneelle jatehuoltoviranomaiselle 14 piiivan kuluessa laskun saamisesta jate-
lain 646/201182 5:n mukaisesti. Jetehuoltoviranomaisen maksumuistutuspeet6s on valitus-
kelpoinen. Mikali muuta ei toteen neytete, katsotaan lasku saaduksi 7 vuorokauden kuluttua
sen lahettimisestd. Mik6li 14 vuorokautta laskun vastaanottamisesta on kulunut umpeen,
voidaan maksumuistutus tehda vie16 jeteyhtidtle jetelain 86 5:n mukaisesti. Jdtehuoltoviran-
omainen ei talldin ota kantaa jateyhtiiin tekemean ratkaisuun asiasta.

Jetemaksu on suoritettava maksulipussa tai muistutuksen johdosta lahetetyssa uudessa mak-
sulipussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua eisuoriteta mear;-
ajassa, eraantyneelle me6relle on suoritettava eraiintymispeivaste vuotuista viivaswskorkoa
korkolain 4 9:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

lakeuden EtappiOy lehetteii yhden muistutuslaskun, minkd jdlkeen perinta siirretddn perinta-
toimiston hoidettavaksijetehuoltoviranomaisen psait6kselle. Lakeuden Etappi Oy:n muistu-
tuskuluina peritain 5 euron (sis. alv 24%) lisiimaksu. JAtemaksulasku on ilman erituomiota
ulosottokelooinen.

TOKSET

199

12. MAHDOLLTSET VERO- IA KORKOMUU-

Tessa taksassa arvonlisdvero on huo mioitu 24 Yo:n mukaan. Mikili arvonlisavero muuttuu.
huomioidaan muutos sen voimaantulooeivasta lukien.

Mikali jatevero (70,00 euroa/tonni) muuttuu tai tulee muu vastaava maksu, huomioidaan nii-
den vaikutus voimaantuloDaiveste lukien.
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Mikeli myohEstymiskoron maedytymisperusteita muutetaan, huom'toidaan sen vaikutus voi-
maantulopAivest5 lukien.

13. TAKSAN VOIMAANTULO

20 5 Teme taksa astuu voimaan 6.11.2017.5ama11a kumotaan jatelautakunnan aiemmin vahvista-
ma j5temaksutaksa. Jatemaksutaksa astuu voimaan mahdollista valituksista huolimatta.
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Liite L. Hinnasto
Taulukko I .

Ekomaksut
Asuinhuoneistojen
lukumeArii

Ekomaksu €/ kk / asulnhuon€isto

lalv 0 %l
Ekomaku €/ kk / asuinhuoneisto

lalv 24 %l

1-9 asuntoa z,ov t,22

10 tai enemmiin asuntoa 2,16 2,68

Taulukko 2.
Kunnan jarjest5mqn jetteenkuljetuksen maksut

Kulietus
€lkpl

Kesittely
€lkpl

Yht. €
(alv 0 %l

Yht. €
lalv 24%l

POLTETTAVA JATE

Jateastia eninteen 140 | 2,69 !,IO 4,45 5,52
Jatesakkiteline 150 I (sis.

lisimaksun)
L4,73 2,O3 lo,lo 20,u

.,ateastia enintedn 240 | 3,01 2,99 6,00 7,U
Jateastia eninteen 400 | 3,43 4,47 7,90 9,80
leteastia enintaen 560 | 4,08 6,48 10,56 13,(x)
lrtoroskat alkavalta 0,5
mr:lta

5,22 5,61 10,83
'-3,43

Ylimeereiset jetesakit 10 ,
150 |

3,56 2,04 5,60 6,94

Pikakontti enintean 4 mr 34,49 40,67 75,76 93,20
Pikakontti enintSiin 5 m3 43,r2 50,95 to4,o7 129,05
Pikakontti enintaen 8 m3 62,05 8t,23 t43,28 L77,67
BIOJATE

Biojateastia enintaen 140 I

suojasekkeineen
3,50 17) 5,23 6,48

Biojeteastia enintadn 240 |

suojasakkeineen
4,47 J,t> 7,56 9,37

Biojdteastia eninteen 400 | 4,03 4,7t 8,74 10,84
Biojateastia enintiidn 700 | 5,?6 5,87 L2,06 14,96
Teollinen biojete
(kuljetushintana keytetii:in
biojeteastian koon mukais-
ta hintaa, kesittelyhinta
medreytyy painon mukaan)

astiakoon mu-
Kaa n

100,00 €/rn 100,00
€/tn

t24,OO €ltn

SYVAKERAYS- JA YLI 550 L PINTAKERAYSSAILI )T
KereyssailiO, poltettava jdte,
enint. 0,8 ml

?7 ?6 7,90 45,26 56,L2

Keriiyssdiliri, poltettava jdte,
enint. 1,3 m3

37,36 L2,84 s0.20 62,25

Kerdyssdili6, poltettava jaite,

enint. 3 m!
37 ,36 23,72 61,08 75,74

Kerdyssdili<i, poltettava jete,
enint. 5 m!

37,36 39,47 76,83 95,27
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Kereyssdiliii, biojete, enin-
teen 0.8 mr

41,51 13,88 55,38 68,67

Keriiyssiiili6, biojete, enin-
tean 1,3 m!

4r,51 22,52 u,o2 79,t9

Ke reyssi ilitj, pakkausjatteet

{lasi,metalli ja kartonki}
41,51 0 4!,51 tt.47

KARTONKIPAKKAUSJATTEEN KUUETUSMAKSUT

Ka rtonkipa kka usjatteen
astia eninteen 240 |

4,85 o 4,85 5,01

Ka rtonkipa kka usjatteen
astia eninteen 400 |

5,35 0 5,3s 6,64

Ka rtonkipakkausjdtteen
astia enintaen 660 |

6,65 0 6,65 8,24

Kartonkipakkausjete, pahvi-

rullakko
9,92 0 9,92 L2,30

Kartonkipakkausjetteen
astia. irtoroskat alkavalta
0,5 m3:lta

s,22 0 5,22 5,41

Ylimaeraiset jetesekit 10 -

150 |

5,22 0 5,22 6,47

LASI- JA M ETALTIPAKKAUSJIITTEEN KUUETUSMAKSUT
(iaitehuoltomearaysten velvoittamat tahot, jotka eivat maksa ekomaksua)

Lasi- ja metallipakkausjete
enint. 140 |

3,83 0 3,83 4,75

Lasi- ja metallipakkausidte
enint. 240 |

4,85 0 4,85 6,01

Lasi- ja metallipakkausjate
enint.4m I

5,35 0 5,35 6,64

Lasi- ja metallipakkausjite
enint. 660 |

6,65 0 6,65 8,24

MUUN LASUATTEEN KUUETUS. JA KASITTELYMAKSUT

[asi enint. 140 | 3,83 2,78 5,01 1,46

Lasi enint. 240 | 4,85 3,70 8,55 10,60

lasi enint. 400 | 5,35 5,54 10,89 13,51

lasi enint.660 | 6,55 10,08 t6,73 20,74

LISAMAKSUT

Sakinkanto/siirto kuhakin
10 metrin ylittevalt5 alka-

valta 5 m:lti

1,56 0 1,56 L,94

Jateastian siirto kultakin 10

metrin ylittavalte alkavalta
5 m:lte

1,56 0 1,56 1,94

Pyiirettomen tai rikkiniisen
astian lisemaksu

9,26 0 9,26 11,48

Lisamaksu 140-6601, mikali

ieteastiassa on merkittevie
miiaria jetteite, joita jiite-
huoltomeereyksien mukaan
ei tule sijoittaa kyseisen
jetelajin astiaan.

8,O7 a,o7 10,00

Lisamaksu kereyssailiiit tai
pikakontit. Mikeli ker6ysva-

50,00 0 s0,00 62,00
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lineessa on merkittevie
miieria jatteite, joita jete-
huoltomaereyksien mukaan
ei tule sijoittaa kyseisen
jatelajin seili6iin.
YlimAiireinen nouto (ajoreit-
tiin tulee vihintSan 4 km:n
pidennys)€/km

2,99 0 2,99 3,7r

Lisamaksu, syvikeraysseili-
iit. Vaerii jetelaji syvake-
raysseilitissd aiheuttaa tyh-
jennysreitin keskeytyksen ja
jdteauton ylimeereisen vali-
tyhjennyksen.

103,00 103,00 L27,72

Lisityo €/h 0 0 110,00 136,40

Taulukko 3.

Puristinkonttien ia jetelavojen kuljetusmaksut
Vy6hyke €/kuljetus

hinta (alv 0 %)
€/kuljetus
hinta (alv 24 %)

0-10 km 7t,75 88,97
11-20 km 92,2s tt4,39
21-40 km 184,50 224,74
41-60 km 276,75 ?43,t7
61-80 km 389,50 482,98
80-100 km 492,OO 610,08

Taulukko 4.
J;teastioiden pesu

€/tapahtuma
(alv 0 %l

€/tapahtuma
lalv 24 %l

Jeteastian pesu 140 l- 660 | 15,85 19,65

Taulukko 5.

Asumisessa syntyvien liettei{en kesittelymaksut

Lietetyyppi
Lakeuden Eta-
pln tuotan-
tokustannus
Qlm'
(alv 0 %l

KSsittelykustannus
€/mt
(alv 0 %)

KSsittelykustannus
yhteense €/mr
(alv 24 %l

Saostusseiliai tai
3,70 23,3! 33,52
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pienpuhdistamo

Harmaiden vesi-
en saostussaili6
tai pienpuhdis-

tamo

3,70 2,42 7,59

Umpisiiiliii
1,30 2,42 4,61

Taulukko 6.

Asumisessa syntvvien lietteiden kulietusmaksu
Maksu Kuljetusmaksu alueilla, jois3a on

kunnan jarjestSml lietteen kulle-
tus € (alv 0 %f ,a muut siihen
liittwlt maksut

Yhteensa €
(atv 24%l

Asumisessa syntyven lietteen
kulietusmaksu €/kivnti

60,47 74,94

Umpiseili6n tyhjennyksen tilaus-
maksu

9,@ 11,16

Kiireellisen tytin lisii (5 arkipeiven
siselli tilauksestal €/keynti

60,47 74,98

Ylimaerainen tyti €/mr 5,51 6,83
Yimeereisen tytin tuntiveloitus
€lh

56,13 82,0O

Hukkak;yntimaksu, 1. kerta 37,38 46,35

Hukkakayntimaksu, 2. perekk5inen

kerta 56,O7

69,52

Taulukko 7.

Jeteyhti6n vuokraamien jeteastioiden vuokrahinnat *

Jateastiatyyppi €,/kk

lalv 0 %l
€/kk
{alv 24 %l

140 | 2,O2 2,50

240 | 2,23 2,76

360 | 2,39 2,97

660 | 3,99 4,95

Pahvirullakko 3,99 4,95

Pikakontti4 m3 t7,14 2t,26
Pikakontti6 m' 26,38 ?2,72

Pikakontti 8 m' 47,O5 58,34

Pintakereyssiili6 35,00 4r,40
* Astian wokahintaan kuuluu astiatarra.

Tautukko 8.

Jeteyhtidha ostettavien jtteastioiden myyntihinnat t
Jiteastia Vkpl

(alv 0 %l
€/kpl
(alv 24 %l

140 | 38,7r 4t,00
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240 | 41,13 51,m
360 | 84,68 105,00
660 | r47,59 183,00

Jeteastian rlentimaksut ja rahtipalvelumaksu
Palvelu €/tapahtuma

lalv 0 %l
€/tapahtu ma
(alv 24 %l

Astian vientimaksu, sisekee
yhden jeteastian vlennin,
noudon ja vaihdon

25,00 3l,m

Rahtipalvelumaksu
enint6en viiden ison esineen
nouto jateasemalle,

2-5 jateastian vienti, nouto tai
vaihto

40,33 5o,(xt

i Astian myyntihintaan kuuluu astiatarra.

Taulukko 9.

Taulukko 12.

Vastaanottomaksut j 2iteasemi&r
Jiitelaji Hinta € Hinta €

Taulukko 10.

Aluekeriiysmaksu! 1.5. - 30.9. viiliseltti ajalta (kausimaksu) tai koko wodslta (vuosimaksu)
Aluekereyspistemaksu € (alv 0 %) € (alv 24 %l
Kausimaksu 40,7L lkausi 5qtl6 /kausi
Vuosimaksu 57,00 /vuosi 70,6E /vuosl

Taulukko I l.
Vakituisen asutu\sen aluekerlyspistemaksut
Aluekerdyspistemaksu €/vuosl

lalv 0 %l
€/vuosl
(alv 24 %)

Clkk lalv 24 %l

Vuosimaksu kiinteistdlle, jossa ei
kompostoida biojiitteitii

r82,97 226,89 1t,90

Vuosimaksu kiinteist6lle, jossa

biojetteet kompostoidaan ympe-
rivuotisesti jdtehuoltomeereys-

ten mukaisessa komoostorissa

130,01 L6'.,2L t,t,43
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(alv 0 %) lalv 24 %l
Bioiate, enintien 240 litraa 6,45 8,00
Kaatopaikkajetteen pieneri,
enint. 0,5 mr, laiiteltu

8,87 11,00

Kaatopaikkajetteen pienere,
€nint. 2 m3, laiiteltu

20,97 25,(x'

Lajittelematon piene16, enint. 2
m!, maksu siseltae lajittelun j5-
teaseman hoitaian toimesta

125,00 155,00

Poltettavan jetteen piene16,

enint. 0,5 mr, laiiteltu
6,45 8,00

Poltettavan jetteen pienerS,

enint. 2 m3, laiiteltu
16,13 20,oo

Taulukko 13.

Vastaanottomaksut jiiteasernilla muilta kuin ekomaksun tai vapaa-ajan asunnon jdtemaksun maksa-

iilta
J;telaii, enint. 2 m3 Hinta €

(alv 0 %)

Hinta €

lalv 2a%l
Betoni ia tiili 30,64 38,00
Haravointi 20,16 25,0O

Lasijete, muu '10,48 r3,00
LasiDakkausiete

Metallipakkausjete tai muu me-
tallii.ite
Pahvi- ja kartonkipakkausjete
Paperi

Puu '17,74 22,X)
Kyllestetty puu 67,10 83,20
Risut 10,94 2L,OO

Tuottajavastuun piiriin kuulumaton sER:

PieniSER (esim. kokoluokka mik-
rot, p6lynimurit) €/kpl

'12,10 15,q)

Keskikokoinen SER (esim. koko-
luokka kodin jddkaapit, tv:t) €/kpl

52,42 65,00

Suuri 5ER (esim. sairaalas5ngyt,
kauppoien kvlmdtiskit) €/kpl

80,65 1m,00

Taulukko 14.

alv0% alv 24%

ENERGIANA HYODYN NETTAVAT JATTEET

Poltettava jete L27,89 158,58 €/tn
Energiajae 58,68 85,r7 €/tn
Risut 53,81 66,71 €/tn

BIOKMSULAITOKSESSA HYOOYNNETTAVAT JANEET

Biojdte Lr8,70 L47,79 €/tn
Rasvakaivoliete s3,90 65,U €/tn

KIERRATETTAVAT TAt MATERIAALINA HYODYNNETTAVAT JATTEET

Betoni (alle 1m) L7,@ 2t,w €/tn
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Betoni (yli 1m) 33,00 40,92 €ltn
Betonija tiili 20,00 24,AO €/tn
TiilF ia betonimurske (alle 150
mml

10,00 72,40 €/tn

Metallipakkausjete tai muu
metallijate

€/tn

[asipakkausjate €/tn
Lasijete, muu 70,7L 47,6a €ltn
PahvF ja kartonkipakkausidte €/tn
Romuajoneuvot €/tn
Paistinrasva 0,38 o,47 €/ke
Tietoturvapaperi enint. 5

kg/eri
8,06 10,00 €lerli

Tietoturvapaperi lisemaksu yli 5
kg erille

t,6t 2,00 c/kc

Hiekkakaivon liete 30,90 38,32 €/tn
IOPPUSUOITETTAVAT JATTEET

Kaatopaikkajete (mm. raken-
nusjate bppusijoitettava)

166,36 205,29 €ltn

Sekajate esikasiteltdva 188,90 234,,24 €/tn
Erityisj;te 181,33 224,85 €/tn
Loppusijoitettava vaarallinen

jete esim. asbesti
L76,33 2L8,64 €/tn

ErityisjStteen pienere, eninteen
1m3

62,30 77,25 €/e(a

Muu vaarallinen jete L76,33 278,64 €/tn
Peitemaa (verollinen) 65,77 81,55 €ltn
VASTMNOTTOMAKSU

Vastaanottomaksu 12,23 15,15 €/punnitus
KUO RMANTARKASTUSMAKSUT

Ylimedrainen kuormantarkas-
tus

73,50 91,t4 €/kuorma

Lajittelumaksu 103,00 r27,72 €/kerta
Siirtomaksu (kuorma jouduttu
siirtemean)

r03,00 t27,72 €/kerta

Lisiiksi jiiteloji kohtoinen mo ksu kuormonto*ostushi n naston mukaon :

RenRaat 10,30 12,77 €/kpl
Pieni SER (mikro, pOlynimuri tai
vastaava kokoluokkal

10,30 t2,77 €/kpl

Suuri SER (pesukone, pakastin,
j6ekaappi tai vastaava koko lk)

51,50 63,85 €/kpl

Vaarallinen jite-ere (max. 20
kc)

4t,20 51,09 €/erA

Epapuhtaudet hytityiStteissa 47,20 51,(xf €/ke rta
Lo ppusijoitettavassa jatteesse

merkittdve maara hyiityjetteita
4t,20 51,09 €/ke rta

Kuormassa riski- tai asbestije-
tette

103,00 t2t,72 €/kerta

alv O% alu 2416
VAARATTISET JATTEET

(hinnat pienerille, isommat erdt sop.hinnalla)
Kyll;stetty puu 202,75 25t,4L €ltn
Sdhk0- ja elektroniikkaromu
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Tuottajavastuuseen kuulumat-
tomat kylmelaitteet

1,09 t,ts €/kE

Muu tuottajavastuuseen kuu-
lumaton SE-romu (esim. isot
kopiokoneet)

o,97 t,20 €lkc

Loisteputket €/r,c
Alla olevat hinnat enintaen 100 kR tai eninteAn 100 | pienerille, isommat erat sop,hinnalla
NESTEMATSET 0uYtAfiEET
Voiteluoliy, vette alle 10 % €lke
oljyinen vesi, vette yli 10 % 0,34 o,42 €lks
Hydrauli6liy €,/kc
Polttotiljy 0,80 0,99 €/ks
Kevyen polttooliyn vesiseokset 0,38 o,47 €/kB
Raskaan polttodliy vesiseokset 068 0,84 €lks
PCBit|jy 4,09 5,08 €lks
Leikkuunesteet, emulsiot (vesi

> 95%l
0,59 o,7? €lks

Leikkuunesteet, emulsiot (vesi

< 95%I
1,18 L,47 €lke

KIINTEAT OUYJATTEET

Oljynerotinsakat 0,55 0,68 €lkc
Kiintee 6ljyinen jete (ti|jyn-

suodattimet, trasselit)
0,68 0,84 €/ks

MMIUATTEET
Maalit (ei rikkie/halog.) 1,35 1,67 €/ke
Liimat, painoverit ja puunsuoja-

aineet
1,35 t,67 €lkE

iaiihdytin-, jarru- kytkinnesteet 1,35 t,67 €/kE
LIUOTTIMET

Liuottimet (ei rikkiS/halogeenia) 0,80 0,99 €lkE
Pesuliuottimet 1,10 1,36 €lkg
Pesuaineiete 0,55 068 €lks
PARISTOT JA AKUT

Paristot ja pienet laiteakut €lks
Akut €/ke

TORJUNTA-AINEET

Toriunta-aineet 3,00 ?,72 €/ke
HAPPO- JA EMASJATTEET

Hapot 3,L7 3,93 €lkE
Emekset 3,00 ?,72 €/kg

SAMMUTTIMET

Sammutinjauhe 1,35 1,67 €/ks
Vaahto- ja jauhesammuttimet 5,02 6,2t €lks
Vaahto- ia jauhesammuttimet L6,75 20,77 €/kpl
TERVEYDENHUOLLON ERITYIS.

IATTEET

Pistiivet ja viihavat j5tteet 2,O0 2,48 €/ks
Biologinen jate r,48 7,U €/ke

oljylle pilaantuneet maat Erakohtainen hinnoit-
telu

€/tn
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