Jäteasemat
Liminka Selkämaantie 22
puh: 044-3542 134

- auki ma klo 14–18, lisäksi kesä la
(1.5 – 31.8.) parillinen vk klo 10-14

Tyrnävä Mestarintie 12
puh: 044-3542 134

- auki to klo 14–18 ja lisäksi kesä la (1.5 – 31.8.) pariton vk klo
10-14

Lakeuden EKOn alueen jätteiden
vastaanottopaikat ja hinnat

Muhos Nokiantie 31
puh: 044-3542 134

- auki ke klo 14–18, lisäksi kesä la
(1.5 – 31.8.) parillinen vk klo 10-14

Utajärvi Mustikkakankaantie 10
puh: 044-3542 134

- auki ti klo 14–18 ja lisäksi kesä la
(1.5. – 31. 8.) pariton vk klo 10-14
- kiertävä keräys touko– ja syyskuu

Lajitteluasema
Kempele Ekohaka 7, avoinna ark. 7—16. puh 08 –562 0310
Maksujen perusteet
Jätelain 646/2011 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen käsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään jätteiden loppukäsittelyn aiheuttamat
kustannukset. Kunta voi periä jätemaksua myös jäteneuvonnasta, jätekuljetusrekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä (jäte- ja lajitteluasemat, aluekeräyspisteet, ym.). Myös jätehuollon viranomaistyön kustannukset katetaan jätemaksuilla.
Kotitalouksien maksut määräytyvät jätehuoltoviranomaisen Lakeuden EKOn jätetaksan mukaan, lukuun
ottamatta joitakin vaarallisia jätteitä, esim. asbesti,
jonka hinta määräytyy Kempeleen Jätekuljetus Ky:n
yrityshinnaston mukaan. Lakeuden EKOn hyväksymä
jätetaksa on voimassa 1.1.2020 lähtien.

Jätteiden vastaanottopisteet löytyvät jokaisesta Lakeuden EKOn alueen kunnista.; Limingasta, Muhokselta, Tyrnävältä ja Utajärveltä.

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.

Maksutavat
Jäteasemilla ja Limingan lajitteluasemilla on käytössä yleisimmät maksu/
luottokortit sekä käteinen. Vähimmäismaksuja ei ole.

Vaarallinen jäte
Kuntalaisten tulee jätehuoltomääräysten mukaisesti toimittaa vaarallinen
jäte vähintään kerran vuodessa jäte- tai lajitteluasemalle. Kuntalaisilta veloituksetta vastaanotettavalle vaaralliselle jätteelle on annettu määrärajoitukset. Rajoituksien 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).

Ajantasaiset aukiolot ja toimipaikat löytyvät Lakeuden EKOn
tai Kempeleen Jätekuljetuksen sivuilta!
Lisätiedot: Kempeleen Jätekuljetus Ky 08—562
0310, www.kempeleenjatekuljetus.fi ja Lakeuden
EKO 050 –324 0963, www.lakeudeneko.fi

LIITE 1

LIITE 2

Kotitalouksilta vastaanotettavien vaarallisten
jätteiden määrärajoitteet ja hinta rajoituksen
yli menevältä osalta

