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Ote pöytäkirjasta: Tekninen lautakunta 30.11.2022 

Kouvolan kaupungin lausunto Kymen jätelautakunnan jätetaksaesityksestä 

2985/02.05.00.00/2022 

Tekninen lautakunta 30.11.2022 § 246 

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, 
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi 

Kymen jätelautakunta on pyytänyt kaikilta jätelautakunnan alueen kun-
nilta sekä Pertunmaan kunnalta lausuntoa jätetaksaluonnoksesta jäte-
maksutaulukoineen. Aineistot löytyvät liitteistä.  

Kymen jätelautakunnan lausuntopyynnön mukaan jätetaksaesityksessä 
taksaa selkiytetään aikaisemmasta. Jätetaksa koostuu perusteluosasta 
ja erillisistä jätemaksutaulukoista. Lisäksi Ekomaksu-nimitys esitetään 
muutettavaksi jätehuollon perusmaksuksi kaikissa kunnissa.  

Perusmaksun suuruus on vaihdellut kunnittain. Nyt esitetään, että 
maksu olisi saman maksuluokan huoneistoille sama kunnasta riippu-
matta. Maksuluokkia esitetään vain kaksi entisen kolmen sijaan. Taloyh-
tiössä olevat asunnot ja pientalot olisivat jatkossa samassa maksuluo-
kassa.  

Esityksen mukaan jäteastian tyhjennysmaksut pienenevät esim. muovi-
pakkausten ja biojätteiden osalta. Jäteastian tyhjennysmaksut koskevat 
Iittiä, Kotkaa, Kouvolaa ja Mäntyharjua, joissa tällä hetkellä on kunnan 
eli Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämä jätteenkuljetus.  

Lautakuntamaksu siirtyisi kaikissa kunnissa perusmaksun sisälle, kun 
se Kouvolassa, Iitissä ja Kotkassa on ollut jäteastian tyhjennysmak-
suissa.  

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaan Tekninen lauta-
kunta hoitaa jätelain nojalla ne kunnalle kuuluvat tehtävät, jotka eivät 
kuulu alueelliselle viranomaiselle eivätkä valvontaviranomaiselle. Lau-
sunnon antaminen kuuluu täten tekniselle lautakunnalle. 

Kouvolan kaupunki toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

Kouvolan kaupunki suhtautuu myönteisesti yhtenäiseen perusmaksuun 
siirtymistä. Yhteisellä jätelautakunnalla tulee olla yhtenäiset maksut nii-
den maksujen osalta, jotka voidaan yhtenäistää. Sinällään sekin, että 
vakituisen asunnon perusmaksu on sama riippumatta taloyhtiössä ole-
vasta asunnosta ja pientaloista, on kenties tasapuolisempi asukkaisiin 
nähden kokonaisuutta ajatellen. 
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Se, miten perusmaksun suuruus on laskettu, jää kuitenkin selviämättä. 
Perusteluosaan tai tausta-aineistoon olisi tullut selvittää, mitä kaikkea 
perusmaksun perusosaan on sisällytetty ja millä perusteella jätelauta-
kunta on päätynyt maksuluokan I (vakituinen asunto tai ympärivuoti-
sessa käytössä olevan vapaa-ajan asunto) osalta perusosan osalta 
summaan 27,80 euroa ja maksuluokassa II (ei-ympärivuotisessa käy-
tössä oleva asunto tai vapaa- ajan asunto) osalta 18,32 euroon. Myös 
lautakuntamaksun perusteet tulisi selvittää perusteluosassa. 

Erityisesti asia kiinnostaa Kouvolan kaupunkia, koska sen asukkaiden 
maksuosuus nousee (aiempi ekomaksu vs. uusi perusosa) aiemman 
maksuluokan III (asunto taloyhtiössä) osalta jopa 25,18 % ja maksuluo-
kan II osalta 14,85 %. Asunto taloyhtiössä -maksuluokan korotus on sel-
keästi suurin verrattuna muiden jäsenkuntien muutoksiin (seuraavaksi 
suurin korotus on 17,88 %).  

Sinällään ekomaksu -nimityksen poistumiseen ja perusmaksu -nimityk-
sen käyttöönottoon ei Kouvolan kaupungilla ole lausuttavaa. Jätelauta-
kunta voi kuitenkin pohtia, onko perusmaksu -nimitys selkeä, kun jäte-
huollon perusmaksut -taulukossa (taksan liite 1) perusmaksu on sen 
taulukon mukaan jaettu perusmaksuun (ei perusosaan) ja lautakunta-
maksuun.  

Perusteluosan (1 §) mukaan taksassa määrätyt maksut lukuun otta-
matta jäteasemien yhtenäistaksaa vahvistetaan ilman arvonlisäveroa 
(Alv 0 %). Verollisissa hinnoissa voi olla järjestelmistä johtuvia pyöris-
tyseroja. Taksataulukoihin nähden lause on ristiriitainen; kaikissa taksa-
taulukoissa on esitetty arvonlisäveron osuus ja ikään kuin lopullisena 
summana viimeisessä sarakkeessa (usein boldattuna), on arvonlisäve-
rollinen hinta.  

Perusteluosassa (4 §) selostettu toimintatapa jätemaksulaskuista tehtä-
viin muistutuksiin on hyvin epäselvä (kenelle toimitetaan). Esitetään, 
että ko. taksakohtaa selvennetään (ellei asia selviä jätemaksulaskusta 
taksaesitystä paremmin).  

Perusteluosan kohta 11 § Lisäveloitukset vaatii myös lisäselvennyksiä 
ja täydennyksiä (perusteluosassa on mainittu muuallakin lisäveloituspe-
riaatteita, joita ei kuitenkaan mainita tässä kohdassa). Samaisessa 11 
§:ssä on todettu lisäksi lisävetomatkan osalta, että Mikäli jäteauton 
kulku kiinteistön jätetilan/jäteastian luokse on tilapäisesti muuttunut tai 
estetty, peritään jäteastioiden tyhjennyksen edellyttämästä siirrosta lisä-
veloitus. Jätelautakunnan tulee pohtia, onko kiinteistön omistajalle esi-
tettävä maksu kohtuuton, jos kiinteistön jätetilan/jäteastian luokse kulku 
on tilapäisesti muuttunut esimerkiksi katusaneerausten osalta. 

= = 
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Perusteluosaan liittyvät pienemmät, stilistiset kommentit, annetaan jäte-
huoltopäällikölle erikseen. Yksittäisenä nostona näistä voitaisiin kuiten-
kin esittää, että Kymen jätelautakunta luopuisi jo termistä ”Kouvola-Iitti” 
Kouvolan ja Iitin maksutaulukoissa.  

Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, 
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Kouvolan kaupunki antaa Kymen jätelautakunnalle edellä selostetun 
lausunnon jätetaksaesityksestä. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtä-
vänä yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivustolla 1.12.2022 lu-
kien. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

Mia Ylä-Outinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä. 

____________ 

Jakelu  Kymen jätelautakunta 

Kaupungininsinööri 

Liitteet 

Liite1 Esitys jätetaksan perusteluosa 2023_Tela30112022 

Liite2 Jätetaksaesitys_maksutaulukot_Tela30112022 

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 

Kouvolassa 01.12.2022 

Ritva Ahola 

pöytäkirjanpitäjä 

*** Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. *** 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 246 

Muutoksenhakukielto 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos-
ta. 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §. 



Kymen jätelautakunnan jätetaksa alkaen tammikuu 2023. Luonnos 20.10.2022. 
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Yleistä taksasta ja maksuista 
 

1 § Jätetaksa jätemaksujen perusteena 
 

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla 
katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, 
joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely, palveluneuvonta ja 
viestintä, jätehuollon kehittäminen sekä investointeihin varautuminen). Jätemaksuilla katetaan myös 
lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.  
 
Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan  
perusteella. Jätemaksun on jätelain mukaisesti vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja  
mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä 
etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. 

Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa 
aikaisemmin vahvistetut taksat. 
 
Tässä taksassa määrätyt maksut lukuun ottamatta jäteasemien yhtenäistaksaa vahvistetaan ilman  
arvonlisäveroa (Alv 0 %). Verollisissa hinnoissa voi olla järjestelmistä johtuvia pyöristyseroja. 
 

2 § Jätehuoltoviranomainen ja jäteyhtiö 
 
Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä 
jätehuoltoviranomaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti Kymen jätelautakunta (jäljempänä 
jätelautakunta).  
 
Lakisääteiset kunnille kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö, 
Kymenlaakson Jäte Oy (jäljempänä jäteyhtiö). Jäteyhtiö hoitaa jätemaksujen laskutuksen ja 
maksukertymien seurannan.  
 
Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 §:n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavia  
kunnan vastuulla olevia jätehuollon palvelutehtäviä siten, kuin kussakin omistajakunnassa on päätetty: 
- Kunnan järjestämä loppujätteen kuljetus 
- Kunnan järjestämä biojätteen kuljetus 
- Kunnan järjestämä erilliskerättävien jätteiden kuljetus 
- Kunnan järjestämä asumisessa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetus 
- Kunnan järjestämä tekstiilijätteen (poistotekstiilin) keräys 
- Täydentävän ekopisteverkon ylläpito ja kuljetusten järjestäminen 
- Tempauskeräykset 
- Kuntien vastuulla olevien jätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanotto-, hyödyntämis- ja 
- loppusijoitustoimintojen suunnittelu, toteutus ja ylläpito 
- Hoitamansa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen tiedot sisältävän rekisterin ylläpito 
- Jäteneuvonta, tiedotus ja valistus 
- Jätehuollon hoitamisesta aiheutuvien maksujen laskuttaminen 
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3 § Soveltamisalue ja -ala 
 
Tätä taksaa sovelletaan Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen kunnissa, joita ovat Hamina, Iitti, Kotka, 
Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pertunmaa (1.1.2023 alkaen), Pyhtää ja Virolahti. Nämä 
kunnat ovat myös Kymenlaakson Jäte Oy:n osakaskuntia.  
 
Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan  
jätteeseen. Näitä jätteitä ovat: 

- vakituisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte; 
- kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte; 
- liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä em. jätteiden kanssa; 
- muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä em. jätteiden kanssa alueellisessa jätteiden  
- keräysjärjestelmässä. 
- asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä saostus- ja umpisäiliöliete. 

 
Lisäksi jätelain 33 §:n mukainen kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa sisältyy tähän 
taksaan. 
 

4 § Jätemaksun suorittaminen ja laskutus 
 
Kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu 
jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää. Asumisessa syntyvien jätteiden osalta maksu 
määrätään kaikille asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen haltijoille, joiden kiinteistö on käytettävissä asumiseen 
tai vapaa-ajan asumiseen.  
 
Jätemaksun määrää ja panee maksuun Kymen jätelautakunta Kymenlaakson Jäte Oy:n valmistelusta ja  
tarkoituksenmukaiseksi katsominaan laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset.  
Jätemaksu suoritetaan Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Jätelaskun voi maksaa viitesiirtona eli paperilaskuna, e-
laskuna tai suoramaksuna. 
 
Jos jäteastiaa tai astiaryhmää käyttää useampi kiinteistö (kimppa-astia), yhteiskäyttäjäkiinteistöjen on  
kirjallisesti ilmoitettava kiinteistö- ja laskutustiedot Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Mikäli kimpan tyhjennyslasku  
halutaan jaettavaksi kimpan jäsenten kesken, peritään jokaiselta kimpan jäseneltä laskun jakamisesta 19 §  
jätemaksutaulukoiden 3–5 mukainen laskutuslisä. Mikäli perusmaksu halutaan jaettavaksi yhteisomistajien 
kesken, peritään jokaiselta yhteisomistajalta laskun jakamisesta 19 § jätemaksutaulukoiden 3–5  
mukainen lisä.  
 
Jätemaksulaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset ja oikaisuvaatimukset on toimitettava 

Kymenlaakson Jäte Oy:n toimistoon 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Kymenlaakson Jäte Oy toimittaa 

muistutuksen tai oikaisuvaatimuksen Kymen jätelautakunnalle, ellei oikaisu ole yhtiön ratkaistavissa. Mikäli 

laskutus on tapahtunut virheellisesti kiinteistön haltijasta johtuvasta syystä, Kymenlaakson Jäte Oy ei 

muuta laskutusta takautuvasti. Tällöin jätemaksumuistutus virheellisen jätelaskun johdosta tulee tehdä 

Kymen Jätelautakunnalle. 

Muutosta jätemaksuun on haettava jätelautakunnalta ennen jätemaksun laskuttamista tai jätelain 82 §:n 
mukaisesti tekemällä muistutus jätemaksusta 14 päivän kuluessa laskun saamisesta  
 
Jätemaksu on suoritettava jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa jätelaskussa 
ilmoitettuna aikana. Lasku on jätelain 83 §:n mukaisesti maksettava muutoksenhausta huolimatta. Jos 
maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista 
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viivästyskorkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Jos maksua muutoksenhaun johdosta 
alennetaan tai se poistetaan, maksu tai sen osa palautetaan tai poistetaan. 
 

5 § Jätemaksujen perintä ja ulosotto 
 
Laskuttajana Kymenlaakson Jäte Oy tai tämän valtuuttama lähettää yhden muistutuslaskun ja tarvittaessa 
maksuvaatimuksen. Muistutuslaskusta peritään kulloisenkin perintälain mukainen perintämaksu (Laki 
saatavien perinnästä 513/1999). Muistutuskirjeen jälkeen maksamaton lasku siirretään perintään ja 
tarvittaessa jätelautakunnan kautta ulosottoon. (Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007.) 
Jätemaksulasku on jätelain 145 § perusteella suoraan ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. 
 
Julkisoikeudelliset maksut vanhenevat viidessä vuodessa (706/2007 20 §). 
 

6 § Jätemaksun kohtuullistaminen tai maksusta vapauttaminen 

Jätelautakunta voi jätelain 81 §:n mukaisesti kohtuullistaa jätemaksua, mikäli jätetaksan mukaista maksua  
on pidettävä kohtuuttoman suurena.  
 
Jos asunto otetaan asumiskäyttöön tai poistetaan asumiskäytöstä kesken kalenterivuotta, Kymen  
jätelautakunta määrää tapauskohtaisesti jätemaksun ja maksuvelvollisen sekä maksuperusteen kyseisen 
vuoden ajalta. 
 
Mikäli samalla tontilla/kiinteistöllä sijaitsee enemmän kuin yksi saman omistajan omistuksessa oleva vapaa 
ajan asuntokäytössä oleva rakennus, laskutetaan maksuja vain yhdestä. Mikäli rajanaapureina olevat 
kiinteistöt kuuluvat samalle omistajalle, voidaan ko. kiinteistöiltä periä yksi yhteinen jätemaksu. 
 
Mikäli asuinrakennus on käyttö - tai asumiskelvoton, voi kiinteistön haltija/omistaja hakea Kymen 
jätelautakunnalta vapautusta velvollisuudesta kuulua ko. rakennuksen osalta järjestetyn jätehuollon ja 
perusmaksulaskutuksen piiriin. Käyttö- tai asumiskelvottomuus tulee selvittää hakemuksessa ja se pitää 
tarvittaessa voida todistaa. 

Jätehuollon perusmaksu 
 

7 § Perusmaksun perusteet ja muodostuminen 
 
Jätelain 78 §:n mukaan jätemaksu, jolla katetaan jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta ja muista 
vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset, voidaan periä 
erillisenä perusmaksuna. Perusmaksulla voidaan kattaa myös vaarallisen jätteen ja muun jätteen 
alueellisten vastaanottopaikkojen perustamisesta ja ylläpidosta jäteyhtiölle aiheutuvat kustannukset. Edellä 
luetellut palvelut ovat asiointihetkellä asiakkaalle maksuttomia tai jätteen käsittelykustannuksiin nähden 
alikatteisia. Jätemaksulla saa kerätä vain kohtuullisen tuoton, jolla varmistetaan jätehuollon 
kehittämismahdollisuudet.  
 
Perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa yhdessä erässä. Perusmaksuun sisältyy perusosa ja 

lautakuntamaksu. 

Perusosalla jäteyhtiö kattaa yleisestä jätehuollon palveluverkoston ylläpidosta ja kehittämisestä aiheutuvia 
kustannuksia. Sillä katetaan seuraavia jätehuoltopalveluja, jotka ovat kaikkien asuin- ja vapaa-ajan 
kiinteistöjen käytössä: jäteasemien infra (rakenteet ja ylläpito), vaarallisten jätteiden jätehuolto ja Rinki-
ekopisteverkostoa täydentävät ekopisteet sekä poistotekstiilin keräys. Vaarallisten jätteiden vastaanotto ja 
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pakkausjätteiden keräys ekopisteissä ovat perusmaksulla ainoastaan kotitalouksien käytössä. Perusosalla 
katetaan edellä mainittujen palvelujen lisäksi myös jäteneuvonta, tiedotus ja -valistus.  
 
Lautakuntamaksulla katetaan yhteisen jätehuoltoviranomaisen eli Kymen jätelautakunnan kustannukset. 
Lautakuntamaksu on kaikille asuinhuoneistoille tasamääräinen vuosimaksu. Jätelautakunnan taloudenhoito 
on määritelty lautakuntasopimuksessa. Lautakuntamaksun suuruus vuosittain riippuu jätelautakunnan 
vuosibudjetista.  
 

8 § Perusmaksun määräytyminen 
 
Perusmaksu peritään asuntokohtaisesti kaikilta Kymen jätelautakunnan alueen kuntien 
alueella sijaitsevilta asuinkiinteistöiltä, jotka ovat jätelain 32 § 1 momentin tarkoittamassa asuinkäytössä. 
Perusmaksu on porrastettu maksuluokkiin asunnon käytön ja käyttötarkoituksen mukaan. Loma-asunnoista 
perittävän perusmaksun maksuluokka riippuu loma-asunnon käytön ympärivuotisuudesta. Asuinkiinteistön 
perusmaksu laskutetaan asunnon haltijalta tai omistajalta vuosittain, laskutusyksikkönä on koko vuoden 
maksu. Asuntokohtainen maksu määräytyy laskutushetkellä tiedossa olevan tilanteen perusteella koskien 
kiinteistön omistusta/hallintaa ja käyttötarkoitusta. Jos jätehuollon järjestäjälle ei muuta ilmoiteta, lasku 
lähetetään kiinteistön omistajalle. Taloyhtiöissä perusmaksu laskutetaan taloyhtiöltä kiinteistön asuntojen 
lukumäärän mukaan. 
 
Perusmaksu on kaikille saman maksuluokan talouksille/asuinhuoneistoille tasamääräinen koko Kymen 
jätelautakunnan alueella. 
 
Maksuluokkaan I kuuluvat vakituiset asunnot ja ympärivuotisessa käytössä olevat vapaa-ajan asunnot. 
Maksuluokkaan II kuuluvat ei-ympärivuotisessa käytössä olevat asunnot ja vapaa-ajan asunnot. 
Perusmaksun suuruus maksuluokittain on esitetty 19 §:n jätemaksutaulukossa 1. Myös lautakuntamaksun 
osuus ilmenee em. taulukosta. 
 
Perusmaksua ei kanneta vanhainkodeista, vanhusten palvelukeskuksista ja palvelutaloista, hoivakodeista,  

ryhmäkodeista eikä erityisryhmien asumisyksiköistä sekä opiskelijataloista ja asuntoloista. 

 

Järjestetyn jätehuollon maksut 
 

9 § Jäteastioiden tyhjennysmaksut 
 

Jäteastian tyhjennysmaksu on maksu kiinteistökohtaisen tai kiinteistöjen yhteisen jäteastian 

tyhjennyksestä. Jätelain 79 §:n mukaisesti kunnan jätemaksun perusteita ovat jätteen laji, laatu, määrä ja 

noutokerrat.  

 

Jäteastian tyhjennysmaksutaksat ovat voimassa niissä kunnissa, joissa on kunnan eli jäteyhtiön järjestämä 

jätteenkuljetus, jolloin jäteyhtiö on kilpailuttanut kuljetukset keskitetysti. Näitä kuntia ovat Iitti, Kotka, 

Kouvola ja Mäntyharju sekä 1.7.2023 alkaen myös Pyhtää ja 27.4.2025 alkaen Pertunmaa. Pakkausjätteet 

(muovi, kartonki, lasi ja metalli) ja pienmetalli tulevat jätelain myötä kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen 

piiriin kaikissa Kymen jätelautakunnan alueen kunnissa 1.7.2023. Biojätteet vastaavasti 19.7.2023. 

Mäntyharjulla myös lietteet ovat kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Pertunmaalla alkaa kunnan 

järjestämä jätteenkuljetus 27.4.2025 myös lietteiden osalta.  
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Alla olevassa taulukossa on esitetty kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kunnat jätelajeittain sekä 

mahdolliset alkamispäivämäärät. Muissa kunnissa tai jätejakeissa on kiinteistön haltijan järjestämä 

jätteenkuljetus.  

 

Taulukko 1. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus (x) 

Kunta Loppujäte Biojäte Pakkausjätteet ja 
pienmetalli 

Saostus- ja 
umpisäiliölietteet 

Hamina  19.7.2023 
alkaen 

1.7.2023 alkaen  

Iitti x x x  

Kotka x x 1.7.2023 alkaen  

Kouvola x x x  

Lapinjärvi  19.7.2023 
alkaen 

1.7.2023 alkaen  

Miehikkälä  19.7.2023 
alkaen 

1.7.2023 alkaen  

Mäntyharju x x x x 

Pertunmaa - kiinteistöittäinen 
keräys 27.4.2025 
alkaen 

- aluekeräyspisteet 
1.1.2023 alkaen 

19.7.2023 
alkaen 

1.7.2023 alkaen 27.4.2025 alkaen 

Pyhtää 1.7.2023 alkaen 1.7.2023 alkaen 1.7.2023 alkaen  

Virolahti  19.7.2023 
alkaen 

1.7.2023 alkaen  

 

Heinäkuussa alkavien bio- ja pakkausjätteiden tyhjennysten sekä myös Pyhtään kunnan loppujätteiden 

tyhjennysten maksuja ei vielä tässä taksassa ole esitetty. Taksa tullaan päivittämään ennen heinäkuuta. 

 

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvan kiinteistön astiatyhjennysmaksu määrätään kiinteistön  

keräilyvälineiden tyypin ja tyhjennyskertojen sekä mahdollisten lisäveloitusten mukaisesti. 

Tyhjennysmaksut ovat kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta taksan 19 §:n jätemaksutaulukoiden 3-5 

mukaisia silloin, kun keräilyvälineiden tyyppi ja sijainti sekä jätteen laatu ovat kunnan jätehuoltomääräysten 

mukaiset.  

 

Niistä keräilyvälineistä, joista jätteen paino punnitaan erikseen, peritään käsittelymaksuosuus jätteen 

painon ja kyseisen jätelaadun käsittelymaksun mukaisena. Käsittelymaksuosuutta laskettaessa käytetään 

jätteen keskimääräisenä painona seuraavia lukuarvoja: 

1) loppujäte pinta- ja syväkeräysastiassa 76 kg/m3 

2) asuinkiinteistöjen biojäte pinta- ja syväkeräysastiassa 130 kg/m3 

 

Tyhjennysmaksu sisältää jätteen keräys- ja kuljetustyöstä aiheutuvan kuljetusmaksun, joka sisältää  

urakkakorvauksen kilpailutetuille jätteenkuljetusyrityksille, ajojärjestelykustannuksen sekä 

luottotappiovarauksen, sekä jätteen käsittelymaksun, joka sisältää jätteen käsittelystä, maksun perimisestä 

ja jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat muut kustannukset, jotka vaihtelevat taksa-alueittain tämän 

taksan 19 §:ssä jätemaksutaulukoiden 3-5 mukaisesti. Taksa-alueiden hinnat ovat keskenään erisuuruiset 

riippuen kilpailutetuista urakkahinnoista. Pakkausjätteistä ei peritä käsittelymaksua, koska pakkausten 

tuottajayhteisö ottaa ne vastaan veloituksetta. 
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Tyhjennysmaksu peritään kaikista astioista, joissa on jätettä. Keräilyvälineiden määrän tai koon muutoksen 

vaikutus jätemaksuun otetaan huomioon tyhjennysmaksua alentavana tai korottavana siitä lähtien, kun 

kiinteistön haltija tai jätteenkuljettaja on ilmoittanut muutoksesta Kymenlaakson Jäte Oy:n 

asiakaspalveluun. 

 

Tyhjennysmaksulla voidaan ohjata asukkaita parempaan syntypaikkalajitteluun ja etusijajärjestyksen 

mukaiseen jätteiden hyödyntämiseen.  Loppujätteen käsittelymaksuun voidaan osin vyöryttää muun 

jätehuollon hallinnollisia kustannuksia tai kierrätyskelpoisten jätelajien kuljetuksen tai käsittelyn 

kustannuksia. 

 

10 § Tyhjennyksen laiminlyönti ja hukkanoutomaksu 
 

Tyhjennysmaksua ei peritä, jos keräilyväline on Kymenlaakson Jäte Oy:n tai sen kuljetusurakoitsijan 

laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä 

Kymenlaakson Jäte Oy:lle viipymättä. 

 

Kymenlaakson Jäte Oy:n tai sen kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin takia tyhjentämättä jäänyt keräysväline 

tyhjennetään mahdollisimman pian kiinteistön haltijan ilmoitettua asiasta Kymenlaakson Jäte Oy:lle.  

Taajamissa tyhjennys tehdään viimeistään viikon ja haja-asutusalueilla viimeistään kahden viikon kuluessa  

ilmoituksesta. Laiminlyönnin takia kertynyt ja astian viereen pakattu yhdyskuntajäte kuljetetaan maksutta.  

Lisäjätettä kuljetetaan maksutta enintään sen verran, mitä jäteastiaan normaalistikin tasaisella täytöllä  

kyseisenä aikana kertyisi (kiinteistön astiatilavuus kerrottuna tyhjennyksen viivästymisajan ja tyhjennysvälin  

suhteella). 

 

Laiminlyönniksi ei katsota, jos keräilyväline on ollut liian painavaksi täytetty tai rikkinäinen tai jäte on 

jäätynyt astiaan, eikä sitä sen vuoksi saada tyhjennettyä. Tai jos esim. lumivalli tai koira estää pääsyn 

jäteastialle tai jos kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie jäteastialle on kulkukelvoton tai saattaa aiheuttaa 

vauriota ajoneuvolle. Jäteyhtiön tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota myöskään sitä, ettei 

jäteastiaa löydetä esimerkiksi siksi, että se on poistettu tyhjennyspaikalta.  

 

Mikäli tyhjennys jää tekemättä edellä mainittujen kiinteistöllä vallinneiden olosuhteiden vuoksi, määrätään 

jätetaksan § 19, jätemaksutaulukoiden 3-5 mukainen hukkanoutomaksu. Jos astia tai astiaryhmän kaikki 

astiat ovat tyhjät, peritään hukkanoutona vain yhden ko. jätelajin 240 litran jäteastian kuljetusmaksun 

suuruinen maksu. Puristimen tai lavan hukkanoudosta peritään tuntihinnan mukainen korvaus. 

 

11 § Lisäveloitukset 
 

Lisäveloituksia peritään alla olevan mukaisesti tavanomaiseen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 

sisältymättömistä jätteistä ja kuluista sekä lisäpalveluista taksan 19 §:n jätemaksutaulukoiden 3-5 

mukaisesti. 

 

Lisäjäte 

 

Lisäjätteeksi tulkitaan jäte, joka on pakattu jätesäkkiin ja merkitty selvästi poisvietäväksi jätteeksi sekä 

jätetty astian kylkeen tai jätekatokseen. Lisäjätteestä perittävä maksu määräytyy lisäjätteen tilavuuden 

perusteella. Omakotikiinteistöistä lisäjäte-erien kuljetus tulee tilata etukäteen Kymenlaakson Jäte Oy:n 

asiakaspalvelusta. Taloyhtiöissä lisäjätteet kuormataan ilman tilausta, jollei sitä ole erikseen kielletty. 
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Lisäjätteen säkkiin saa laittaa vain ko. jätelajiin kuuluvaa jätettä enintään 15 kg, käsin siirrettäviin 

keräysvälineisiin enintään 60 kg jätettä ja suurempaan puristamattomaan jätesäiliöön korkeintaan 200 kg 

jätettä astiakuutiometriä kohti.  

 

Mikäli astia on niin ylitäysi, että kuljettaja ei voi siirtää sitä tyhjennyskohteesta tyhjennettäväksi ennen kuin 

ylimääräinen jäte on erillisellä työvaiheella siirretty autoon, tulkitaan ylimääräinen jäte lisäjätteeksi. Tässä  

tapauksessa myös lisäjätteestä peritään astian tyhjennyshinta.  

 

Lisävetomatka 

 

Jäteautoa ei ajeta asema- tai rakennuskaava-alueella yksittäisen pientalokiinteistön, kuten omakoti- tai  

paritalon tontille. Kerros- ja rivitalokiinteistöjen pihoilla ja taajamien ulkopuolella jäteauto ajetaan  

tarvittaessa astioiden luo, ellei sitä ole erikseen kielletty tai se ei kiinteistön piha- ym. rakenteiden vuoksi 

ole mahdollista. 

 

Käsin siirrettävät, pyörälliset astiat on sijoitettava niin, että jäteauto pääsee alle 10 metrin etäisyydelle 

astiasta. Jos jäteauton kuljettaja joutuu käsin siirtämään jätesäkkiä tai -astiaa yli kymmenen (10) metriä, 

peritään asiakkaalta lisävetomatkasta maksu kultakin seuraavalta alkavalta kymmeneltä metriltä. 

 

Mikäli jäteauton kulku kiinteistön jätetilan/jäteastian luokse on tilapäisesti muuttunut tai estetty, peritään 

jäteastioiden tyhjennyksen edellyttämästä siirrosta lisäveloitus. 

 

Jäteastian pesut 

 

Jäteastian puhdistaminen ja kunnossapito on jäteastian haltijan vastuulla. Loppujätteen keräysastiat on  

pestävä vähintään kerran vuodessa ja biojäteastiat vähintään kaksi kertaa vuodessa ja muut jäteastiat  

tarvittaessa, likaavaa jätettä keräävät vähintään kerran vuodessa. Kymenlaakson Jäte Oy järjestää loppu- ja  

biojäteastioiden pesupalvelun sekä muiden Kymenlaakson Jäte Oy:n tyhjennysten piirissä olevien 

jäteastioiden pesupalvelun. Taloyhtiöiden on erikseen ilmoitettava Kymenlaakson Jäte Oy:n 

asiakaspalveluun, jos ne eivät käytä yhtiön järjestämää pesupalvelua. Muiden jätteenkuljetusyhtiöiden 

tyhjennysten piirissä olevien jätteiden osalta palvelu tulee erikseen tilata ko. jätteenkuljetusyhtiöiltä. 

Pientaloasiakkaiden on erikseen selvitettävä palvelun saatavuus ja tilattava pesupalvelu. Pesuista peritään 

lisäveloitus.  

 

Kilometrikorvaus 

 

Jos keräilyväline on erikseen tilattaessa käytävä tyhjentämässä niin, että jäteauto joutuu poikkeamaan  

olennaisesti tavanomaiselta reitiltään (poikkeama yhteensä yli 10 km), peritään tyhjennysmaksun lisäksi  

lisäveloitus reitiltä poikkeamisesta aiheutuvasta matkasta. 

 

Avainlisä 

 

Avainlisä on korvaus lukittujen puomien, porttien ja jätetilojen ovien aukaisemisesta ja sulkemisesta. 

 

Lajittelumaksu 

 

Keräilyväline jätetään tyhjentämättä, mikäli se sisältää oleellisessa määrin sellaista jätettä, jota ei siihen ole 
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tarkoitettu ja jota ei saa toimittaa astiaan tarkoitetun jätelaadun mukaiseen käsittelyyn. Lisätyöstä ja  

lajitteluohjeiden laiminlyönnistä voidaan periä lajittelumaksu. 

 

Laskutuslisä 

 

Laskutuslisä voidaan periä silloin kun yhteisastian lasku halutaan jaettavaksi kaikille kimpan osakkaille tai 

kun laskutus joudutaan asiakkaasta johtuvasta syystä uusimaan. 

 

Muut lisäveloitukset 

 

Mikäli keräyspaikka on jätehuoltomääräysten vastainen (esim. pyörätön astia, ylipainava jäteastia, 

puutteellinen jäteauton kääntöpaikka) voidaan astia jättää tyhjentämättä tai tyhjentämisestä peritään 

normaalimaksun lisäksi jätetaksan mukainen hukkanoutomaksu. 

 

Biojätettä koskevat lisäveloitukset 

 

Sisäsäkistä ja sen asennuksesta veloitetaan erikseen. 

 

Mikäli biojäteastia joudutaan jättämään tyhjentämättä, koska sinne on laitettu loppujätettä tai muuta sinne  

kuulumatonta jätettä, peritään käynnistä hukkanouto ja astia tyhjennetään seuraavan säännönmukaisen 

loppujäteastioiden tyhjennyksen yhteydessä. 

 

12 § Lukollisen yhteiskeräyspisteen vuosimaksu 
 

Yhteiskeräyspisteiden jäteastioita voivat käyttää jätehuoltomääräysten 11 §:ssä määritellyt kiinteistöt 

liittymällä Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakkaaksi, lunastamalla avaimen ja maksamalla lukollisen 

yhteiskeräyspisteen vuosimaksun, jotka on esitetty taksan 19 §:n jätemaksutaulukossa 2.   

 

13 § Aluekeräyspisteiden vuosimaksu 
 

Pertunmaan kunnassa on loppujätteen aluekeräyspisteitä, joiden käyttäjiltä veloitetaan vuosimaksu taksan 

18 §:n jätemaksutaulukon 6 mukaisesti. 

 

14 § Saostus- ja umpisäiliölietteiden maksut 
 

Kymen jätelautakunnan toimialueella vain Mäntyharjulla saostus- ja umpisäiliölietteet sisältyvät kunnan  

järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin. Pertunmaalla kunnan järjestämä kuljetus alkaa 27.4.2025. 

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksulla katetaan lietteiden käsittely jätevedenpuhdistamolla. 

Kuljetusmaksulla katetaan lietteen kuljettamisesta, rekisterin hoitamisesta, laskuttamisesta ja 

viranomaisraportoinnista aiheutuvat kulut. 

 

Käsittelymaksu on Mäntyharjun kunnan jätevedenpuhdistamolle teknisen lautakunnan kulloinkin 

vahvistaman vastaanottomaksun suuruinen. Käsittelymaksu määräytyy lietteen tilavuuden perusteella. 

Kuljetusmaksu sisältää kohteen keräysvälineiden lietesäiliöiden tyhjennyksen käyntikertaa kohden.  

Mikäli kiinteistöllä on samassa tyhjennyspisteessä useampia liete- ja jätevesisäiliöitä, voi käyntikerran 

maksu sisältää yhteensä enintään kuormaustilavuuden verran (14 m3) saostus- ja umpisäiliö lietettä tai 

muita jätevesiä. 
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Kuljetusmaksu kattaa tavanomaiseen tyhjennystyöhön liittyvät toimet kohteella ja jätevedenpuhdistamolla 

sekä matkat. Kiinteistöstä johtuvat ylimääräiset työt on urakoitsija oikeutettu laskuttamaan taksassa 

vahvistetulla tuntiveloitushinnalla.  

 

Urakoitsija on oikeutettu laskuttamaan kiireellisenä tilatusta tyhjennyksestä silloin, kun tyhjennys on 

tehtävä odottamatta seuraaville viidelle (5) arkipäivälle esitettyä tyhjennyspäivää pikaisemmin tai työ on 

suoritettava normaalin työajan ulkopuolella esim. viikonloppuna tai pyhäpäivinä. Jos asiakkaan haluama 

tyhjennyspäivä on myöhemmin kuin seuraavan 5 arkipäivän aikana, on tyhjennys mahdollista tilata ilman 

lisämaksua halutulle arkipäivälle.  

 

Jätemaksut määrätään ja pannaan maksuun Kymen jätelautakunnan hyväksymän maksuunpanoluettelon 

mukaisesti laskujaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Kymenlaakson Jäte Oy laskuttaa  

jätemaksut asiakkailta ja tilittää käsittelymaksun osuuden kunnan vesilaitokselle.  

 

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittely- ja kuljetusmaksut määräytyvät taksan 19 § jätemaksutaulukon 7 

mukaan. 

15 § Jäteasemien vastaanottomaksut 
 

Jäteasemilla otetaan vastaan kotitalouksista peräisin olevia hyödynnettäviä jätteitä sekä vaarallisia jätteitä 

ja sellaisia asumisessa syntyviä jätteitä, jotka eivät kokonsa tai määränsä takia sovellu kuljetettavaksi 

kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Jäteasemilla otetaan vastaan vain pieniä eriä (enintään 

henkilöauton peräkärryllinen, 1-2 m3) lajiteltua jätettä.  

 

Jäteasemilla ei pääsääntöisesti oteta vastaan pilaantuvaa jätettä, autonrenkaita eikä asbestia sisältävää 

jätettä. Poikkeuksena Keltakankaan jäteasema, jossa otetaan vastaan myös autonrenkaita ja pieniä eriä  

pakattua asbestia.  

 

Eri jätelajien vastaanottomaksut määräytyvät lajikohtaisesti niiden vaatimien jatkokuljetus- ja 

käsittelykustannusten sekä jäteperäisistä materiaaleista saatavien myyntitulojen perusteella. 

Asiakasmaksut maksetaan pääsääntöisesti korttimaksuina. 

 

Jätteen haltijana olevilta yritysasiakkailta veloitetaan taksassa mainittu palvelumaksu, koska yritykset eivät 

ole muutoin velvollisia maksamaan jäteasemien ylläpidon rahoittamiseen käytettävää perusmaksua. 

Jäteasemien vastaanottomaksut ovat taksan 19 § jätemaksutaulukossa 8. 

 

16 § Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksut 
 

Jätekeskuksen vastaanottomaksut on esitetty taksan 19 §:n jätemaksutaulukossa 9. 

 

  



12 
 

 
Kymen jätelautakunnan jätetaksa alkaen tammikuu 2023. Luonnos 20.10.2022. 
 

Kunnan toissijainen vastuu jätehuollon järjestämisestä 
 

17 § Toissijaiseen vastuuseen kuuluvan jätehuoltopalvelun maksut 
 
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 (kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu). 
Pyynnön voi jätteen haltijan puolesta esittää jätteen kuljettaja tai muu toimija osana 
tarjoamaansa jätehuoltopalvelua, kun pyyntö koskee jätteen käsittelyä. 
 
Jos kysymyksessä on muusta kuin ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuva kunnan toissijainen 
jätehuoltopalvelu, jonka arvo on vähintään 2 000 euroa vuodessa, 1 momentissa tarkoitetun muun 
palvelutarjonnan puutteen toteamisen ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan pyynnön 
edellytyksenä on, että jätteen haltija on julkaissut jätelain 143 a §:ssä tarkoitetussa jätteiden ja sivuvirtojen 
tietoalustassa tarjouspyynnön tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta ja että tarjouspyyntöä vastaavaa 
palvelua ei ole kohtuullisesti saatavilla jätteen haltijan asettamassa vähintään 14 vuorokauden 
määräajassa.  
 
Jätelain 33 §:n 3 momentin mukaan kunnan on tehtävä jätteen haltijan kanssa kunnan toissijaisesta 
jätehuoltopalvelusta sopimus, jonka kesto voi olla enintään kolme vuotta kerrallaan ja jonka osapuolet 
voivat irtisanoa sopimuksessa määritellyn irtisanomisajan kuluttua. Sopimuksen voi jätteen haltijan 
puolesta tehdä jätteen kuljettaja tai muu toimija.  

Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvasta jätehuoltopalvelusta peritään vähintään tämän taksan mukainen 
jätteen ominaisuuksien mukainen maksu. Mikäli kuormantarkastuksessa havaitaan, ettei kuorma kuulu 
siihen taksaluokkaan kuin se on punnituksessa ilmoitettu, jätteestä peritään korotettu 
jätteenkäsittelymaksu sen ominaisuuksia vastaavan taksaluokan mukaisesti. 
 
Jätelain 33 § mukaiseen kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluvan jätehuoltopalvelun maksut määräytyvät 
tämän taksan 9-14 §:n ja taksan jätemaksutaulukoiden liitteiden 2-7 mukaisesti. Jätelain 78 §:n 3 momentin 
mukaan kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta perittävä jätemaksu ei saa alittaa 32 §:n nojalla 
järjestetystä lajiltaan ja laadultaan vastaavan jätteen jätehuoltopalvelusta perittävää jätemaksua. 
 

Taksamuutokset 
 

18 § Taksan muuttaminen 
 
Tätä taksaa voidaan muuttaa vain Kymen jätelautakunnan päätöksellä lukuun ottamatta arvonlisäveroa, 
jäteveroa ja muuta vastaavaa maksua, joissa tapahtuvien muutosten vaikutus maksuihin huomioidaan  
voimaantulopäivästä lukien ilman erillistä viranomaispäätöstä. Tässä taksassa yleisenä 
arvonlisäverokantana on huomioitu 24 %. 
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Kymen jätelautakunnan jätetaksa alkaen tammikuu 2023. Luonnos 20.10.2022. 
 

Jätemaksutaulukot 
 

19 § Jätemaksutaulukot 
 
Jätemaksutaulukot hyväksytään erikseen ja julkaistaan erillisinä liitteinä. 
 
 
Jätemaksutaulukko 1: Jätehuollon perusmaksut  
 
Jätemaksutaulukko 2: Jätehuollon lukollisten yhteiskeräyspisteiden vuosimaksu 
 
Jätemaksutaulukko 3: Jäteastioiden tyhjennysmaksut ja lisäveloitukset, Kotka 
 
Jätemaksutaulukko 4: Jäteastioiden tyhjennysmaksut ja lisäveloitukset, Kouvola-Iitti 
 
Jätemaksutaulukko 5: Jäteastioiden tyhjennysmaksut ja lisäveloitukset, Mäntyharju 
 
Jätemaksutaulukko 6: Aluekeräysmaksut, Pertunmaa 
 
Jätemaksutaulukko 7: Saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennysmaksut Mäntyharjulla 
 
Jätemaksutaulukko 8: Jäteasemien vastaanottomaksut 
 
Jätemaksutaulukko 9: Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksut 
 



Maksuluokka Asuntotyyppi

Jätehuollon 

perusmaksu €/asunto/ 

vuosi, alv 0%

Lautakuntamaksu 

€/vuosi, alv 0%

Yhteensä 

alv 0 %
Alv 24%

Maksu €/asunto 

/vuosi, sis. alv 24%

Perusmaksu

I
Vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva 

vapaa-ajan asunto
27,80 2,80 30,60 7,34 37,94

II
Ei-ympärivuotisessa käytössä oleva asunto tai vapaa-

ajan asunto
18,32 1,68 20,00 4,80 24,80

§ 246 liite



HAMINA, MIEHIKKÄLÄ, PYHTÄÄ, VIROLAHTI

Maksuluokka Asuntotyyppi

Yhteiskeräyspisteen 

vuosimaksu €/asunto/ 

vuosi, alv 0%

Alv 24%
Maksu €/asunto 

/vuosi, sis. alv 24%

I

Vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva 

vapaa-ajan asunto, lukollisen yhteiskeräyspisteen 

vuosimaksu

64,76 15,54 80,30

II
Ei-ympärivuotisessa käytössä oleva asunto tai vapaa-

ajan asunto, lukollisen yhteiskeräyspisteen vuosimaksu
43,33 10,40 53,73

EI muutoksia

Sisältyvät tyhjennystaksoihin

Ollut aikaisemmin Haminan, Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden ekomaksutaulukoissa. Siirtyvät myös ko. kuntien osalta tyhjennystaksoihin 2023.

 



KOTKA kuljetusmaksu käsittelymaksu Alv 24% Yhteensä Muutos € Muutos-%

LOPPUJÄTE

120- 140 litraa 2,72 1,51 1,02 5,25 -0,46 -8,05

240 litraa  3,10 2,50 1,35 6,95 -0,57 -7,61

300-400 litraa 3,04 4,14 1,72 8,90 -1,59 -15,18

600-660 litraa 2,54 6,53 2,18 11,25 -3,65 -24,49

etu/takalastainkontti 1,5 m3 32,11 15,47 11,42 59,00 -4,43 -6,98

etu/takalastainkontti3 m3 39,16 31,00 16,84 87,00 -4,70 -5,12

etu/takalastainkontti 4 m3 35,11 41,50 18,39 95,00 -15,82 -14,28

etu/takalastainkontti 5 m3 36,29 52,42 21,29 110,00 -20,69 -15,83

etu/takalastainkontti 6 m3 42,05 62,79 25,16 130,00 -19,57 -13,08

etu/takalastainkontti 8 m3 52,91 84,19 32,90 170,00 -18,53 -9,83

syväkeräyssäiliö 3m3 40,78 31,00 17,23 89,00 -11,52 -11,46

syväkeräyssäiliö 5 m3 37,53 41,50 18,97 98,00 -21,65 -18,09

puristinkontti hyötyvoimalaan 118,40 111,43 55,16 285,00 -29,40 -9,35

puristinkontti  Keltakankaalle 118,41 111,43 55,16 285,00 -69,24 -19,55

Lukollisen yhteiskäyttöpisteen vuosimaksu  

kesäasunnot 0,00 39,27 9,42 48,69 0,00 0,00

Lukollisen yhteiskäyttöpisteen vuosimaksu  

ympärivuotisesti asutut asunnot 0,00 60,48 14,52 75,00 -0,89 -1,17

Erillisveloitukset, loppujäte

avainlisä,jos tila lukittu muulla kuin jh-

yleisavaimella 0,84 0,00 0,20 1,04 0,00 0,00

hukkanouto 2,39 0,00 0,57 2,96 0,00 0,00

lisäsäkki 200l 1,80 2,57 1,05 5,42 0,00 0,00

tilattu lisäkuutio m3 2,23 12,87 3,63 18,73 0,00 0,00
joulukuuset, kpl 5,60 0,00 1,34 6,95 0,00 0,00

käsin siirto/ 10 m 1,42 0,00 0,34 1,76 0,00 0,00

pesu 120-660 L 10,64 0,00 2,55 13,20 0,00 0,00

pesu yli 1 m3 134,42 0,00 32,26 166,68 0,00 0,00

auton tuntikorvaus, e/h 106,42 0,00 25,54 131,96 0,00 0,00

auton kilometrikorvaus, e/km 5,04 0,00 1,21 6,25 0,00 0,00

lajittelumaksu 0,00 17,54 4,21 21,75 0,00 0,00

laskutuslisä 0,00 5,00 1,20 6,20 0,00 0,00

BIOJÄTE

120-140 litraa 2,18 2,58 1,14 5,90 -1,89 -24,22

240 litraa 2,51 3,29 1,39 7,20 -1,47 -16,94

360 litraa 2,58 4,84 1,78 9,20 -1,85 -16,73

biosäkki +asennus 1,06 0,00 0,25 1,31 0,00 0,00

syväkeräysastia alle 1,3 m3 20,84 31,58 12,58 65,00 -3,40 -4,97

syväkeräysastia alle 3-5 m3 20,84 31,58 12,58 65,00 -3,40 -4,97

avainlisä, jos tila lukittu muulla kuin jh-

yleisavaimella 1,40 0,00 0,34 1,74 0,00 0,00

sisäsäkki, syväkeräysastia 9,30 0,00 2,23 11,53 0,00 0,00

pesu 120-240 litraa, säkillä 9,87 0,00 2,37 12,24 0,00 0,00

pesu yli 1 m3 28,56 0,00 6,86 35,42 0,00 0,00

hukkanouto 3,73 0,00 0,90 4,63 0,00 0,00

käsin siirto/ 10 m 3,92 0,00 0,94 4,86 0,00 0,00

laskutuslisä 0,00 5,00 1,20 6,20 0,00 0,00

lajittelumaksu 0,00 15,00 3,60 18,60 0,00 0,00

MUOVI

140-240 litraa 2,50 0,00 0,60 3,10 -0,78 -20,10

300-400 litraa 2,70 0,00 0,65 3,35 -1,44 -30,06

 600-660 litraa 2,82 0,00 0,68 3,50 -2,30 -39,66

700-1000 litraa 2,98 0,00 0,72 3,70 -2,45 -39,84

syväkeräysastia 49,00 0,00 11,76 60,76 0,00 0,00

LASI

120-140  litraa 3,27 0,00 0,78 4,05 0,00 0,00

240 litraa 3,27 0,00 0,78 4,05 0,00 0,00

300-400 litraa 5,73 0,00 1,38 7,11 0,00 0,00

 600-660 litraa 5,56 0,00 1,34 6,90 0,00 0,00

sairaalalasi 120-360L 16,24 21,00 8,94 46,18 0,00 0,00

METALLI



120-140 litraa 3,27 0,00 0,78 4,05 0,00 0,00

240 litraa 3,27 0,00 0,78 4,05 0,00 0,00

300-400 litraa 5,73 0,00 1,38 7,11 0,00 0,00

600-660 litraa 5,56 0,00 1,34 6,90 0,00 0,00

PAHVI/KARTONKI 

120-140 litraa 3,27 0,00 0,78 4,05 0,00 0,00

240 litraa 3,27 0,00 0,78 4,05 0,00 0,00

300-400 litraa 3,27 0,00 0,78 4,05 0,00 0,00

600-660 litraa 5,73 0,00 1,38 7,11 0,00 0,00

700l, rullakko 5,73 0,00 1,38 7,11 0,00 0,00

PAPERI

120-140 litraa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 litraa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300-400 litraa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600-660 litraa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

erillisveloitukset, pakkausjäte

syväkeräyssäiliö 34,02 0,00 8,17 42,19 0,00 0,00

lisäsäkki 120-240 litraa, muovi, kartonki 1,92 0,00 0,46 2,38 0,00 0,00

hukkanouto 2,83 0,00 0,68 3,51 0,00 0,00

avainlisä, jos tila lukittu muulla kuin jh-

yleisavaimella 1,40 0,00 0,34 1,74 0,00 0,00

pesu, sis. tyhjennyksen 10,65 0,00 2,55 13,20 0,00 0,00

käsin siirto/10m 3,92 0,00 0,94 4,86 0,00 0,00



KOUVOLA -IITTI

kuljetusmaksu 

yhteensä

Käsittely

maksu Alv 24 %

Uusi 

taksa 

Yhteensä Muutos  € Muutos-%

LOPPUJÄTE

120-140 litraa 3,71 1,27 1,19 6,17 0,00 0,00

240 litraa 3,32 2,29 1,35 6,96 0,00 0,00

300-400 litraa 3,62 3,50 1,71 8,83 0,00 0,00

600-660 litraa 3,09 6,54 2,31 11,95 0,00 0,00

etu/takalastainkontti 4 m3 24,29 39,53 15,32 79,14 0,00 0,00

etu/takalastainkontti 5 m3 27,31 49,72 18,49 95,51 0,00 0,00

etu/takalastainkontti 6 m3 29,12 59,90 21,37 110,39 0,00 0,00

etu/takalastainkontti 8 m3 33,36 79,83 27,16 140,35 0,00 0,00

syväkeräyssäiliö 3m3 49,58 26,74 18,32 94,64 0,00 0,00

syväkeräyssäiliö 4m3 50,19 36,92 20,91 108,01 0,00 0,00

syväkeräyssäiliö 5 m3 50,79 47,10 23,49 121,39 0,00 0,00

puristinkontti 10-20 m3 127,44 115,04 58,20 300,68 0,00 0,00

Lukollisen yhteiskäyttöpisteen 

vuosimaksu  kesäasunnot 0,00 35,56 9,04 46,71 0,00 0,00

Lukollisen yhteiskäyttöpisteen 

vuosimaksu  ympärivuotisesti asutut 

asunnot 0,00 50,90 12,94 66,86 0,00 0,00

Erillisveloitukset, loppujäte

Irtojäte  m3 5,97 12,24 4,37 22,58 0,00 0,00

Hukkanouto  (on  sama kuin 240 l  Hyötyvoimalalle) 3,19 0,00 0,77 3,96 0,00 0,00

Ylimääräinen jäte / 200 l säkki 2,38 2,63 1,20 6,20 0,00 0,00

Tilattu lisäkuutio 5,43 12,24 4,24 21,91 0,00 0,00

käsin siirto / 10m 2,10 0,00 0,50 2,60 0,00 0,00

Avainlisä, jos tila lukittu muulla kuin jh-

yleisavaimella 1,25 0,00 0,30 1,55 0,00 0,00

pesu 120-660 l, sis tyhjennyksen 10,68 0,00 2,56 13,24 0,00 0,00

pesu yli 1 m3, sis tyhjennyksen 41,87 0,00 10,05 51,92 0,00 0,00

Tuntikorvaus erikseen tilatusta lisätyöstä 70,35 0,00 16,88 87,23 0,00 0,00

Km-korvaus 2,65 0,00 0,64 3,29 0,00 0,00

Joulukuuset  kpl 5,15 0,00 1,24 6,39 0,00 0,00

Laskutuslisä 0,00 5,00 1,20 6,20 0,00 0,00

Lajittelumaksu 0,00 15,00 3,60 18,60 0,00 0,00

BIOJÄTE

120- 140 litraa 2,04 2,72 1,14 5,90 -1,81 -23,46

240 litraa 2,55 3,26 1,39 7,20 -1,78 -19,82

syväkeräyssäiliö enint. 0,8 m3 40,64 11,78 12,58 65,00 -31,20 -32,43

Syväkeräyssäiliö alle 1,3 m3 53,06 23,55 18,39 95,00 -15,80 -14,26

erillisveloitukset, biojäte

biosäkki(Tärkkelys)+asennus 1,00 0,00 0,24 1,24 0,00 0,00

biosäkki(paperi)+asennus 1,00 0,00 0,24 1,24 0,00 0,00

biosäkki(PE)+asennus 1,00 0,00 0,24 1,24 0,00 0,00

lisäjäte (bioastia) 3,25 0,00 0,78 4,03 0,00 0,00
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avainlisä, jos tila lukittu muulla kuin jh-

yleisavaimella 0,52 0,00 0,12 0,64 0,00 0,00

käsin siirto, e /10 m 0,85 0,00 0,20 1,05 0,00 0,00

hukkanouto 3,98 0,00 0,96 4,94 0,00 0,00

auton kilometrikorvaus, e/km 4,82 0,00 1,16 5,98 0,00 0,00

auton tuntikorvaus, e/h 69,50 0,00 16,68 86,18 0,00 0,00

bioastian pesu, sis tyhjennyksen 11,23 0,00 2,70 13,93 0,00 0,00

laskutuslisä 0,00 5,00 1,20 6,20 0,00 0,00

lajittelumaksu 0,00 15,00 3,60 18,60 0,00 0,00

MUOVI

120-240 litraa 2,50 0,00 0,60 3,10 0,00 0,00

300-400 litraa 2,72 0,00 0,65 3,38 0,00 0,00

600-660 litraa 2,85 0,00 0,68 3,53 0,00 0,00

syväkeräys 3-5 m3 57,26 0,00 13,74 71,00 0,00 0,00

ENERGIAJÄTE

puristin 10-20 m3 100,07 85,00 44,42 229,49 0,00 0,00

KERÄYSPAPERI

120-140 litraa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 litraa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300-400 litraa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600-660 litraa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

syväkeräys 3-5 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KARTONKI/PAHVI

120-140litraa 2,62 0,00 0,63 3,25 0,00 0,00

240 litraa 3,10 0,00 0,75 3,85 0,00 0,00

300-390 litraa 3,19 0,00 0,76 3,95 0,00 0,00

600-660 litraa 3,35 0,00 0,80 4,15 0,00 0,00

rullakko 0,7 m3 3,79 0,00 0,91 4,70 0,00 0,00

puristin 112,88 0,00 27,09 139,97 0,00 0,00

syväkeräys 3-5 m3 44,57 0,00 10,70 55,26 0,00 0,00

PIENMETALLI

120-140 litraa 3,14 0,00 0,75 3,89 0,00 0,00

240 litraa 3,35 0,00 0,80 4,15 0,00 0,00

300-390 litraa 3,39 0,00 0,81 4,20 0,00 0,00

600-660 litraa 3,54 0,00 0,85 4,39 0,00 0,00

siirtolava tai kontti 70,91 0,00 17,02 87,93 0,00 0,00

LASI

120-140 litraa 3,16 0,00 0,76 3,92 0,00 0,00

240 litraa 3,35 0,00 0,80 4,15 0,00 0,00

300-390 litraa 3,43 0,00 0,82 4,25 0,00 0,00

600-660 litraa 3,59 0,00 0,86 4,45 0,00 0,00

TERVEYDENHUOLLON LASI

120-140 litraa 16,02 21,00 8,88 45,90 0,00 0,00



240 litraa 16,02 21,00 8,88 45,90 0,00 0,00

300-390 litraa 16,02 21,00 8,88 45,90 0,00 0,00

600-660 litraa 16,02 21,00 8,88 45,90 0,00 0,00

erillisveloitukset, pakkausjäte 

Lisäsäkki muovi ja kartonki 240 l 2,26 0,02 0,55 2,83 0,00 0,00

Avainlisä jos tila lukittu muulla kuin jh-

yleisavaimella 1,47 0,00 0,35 1,82 0,00 0,00

Hukkanouto 2,34 0,00 0,56 2,90 0,00 0,00

käsin siirto /alkava 10 m 2,10 0,00 0,50 2,60 0,00 0,00

pesu 120-660 l, sis tyhjennyksen 10,68 0,00 2,56 13,24 0,00 0,00



MÄNTYHARJU
kuljetus

maksu

käsittely

maksu
Alv 24% Yhteensä Muutos Muutos%

LOPPUJÄTE

120-140 litraa 3,94 1,69 1,35 6,99 0,00 0,0

240 litraa 3,92 3,26 1,72 8,90 0,00 0,0

300-400 litraa 3,92 4,37 1,99 10,27 0,00 0,0

600-660 litraa 4,05 8,42 2,99 15,46 0,00 0,0

etu/takalastainkontti 4 m
3 43,96 78,25 29,33 151,54 0,00 0,0

etu/takalastainkontti 6 m3 43,96 92,26 32,69 168,91 0,00 0,0

etu/takalastainkontti 8 m3 43,96 104,37 35,60 183,93 0,00 0,0

syväkeräyssäiliö 3 m
3 21,79 38,62 14,50 74,92 0,00 0,0

syväkeräyssäiliö 4 m3 21,55 53,00 17,89 92,45 0,00 0,0

syväkeräyssäiliö 5 m3 21,80 67,35 21,40 110,55 0,00 0,0

puristinkontti 10-20 m
3 241,69 701,26 226,31 1169,26 0,00 0,0

Lukollisen yhteiskäyttöpisteen vuosimaksu  

kesäasunnot 0,00 59,91 14,38
74,29

0,00 0,0

Lukollisen yhteiskäyttöpisteen vuosimaksu  

ympärivuotisesti asutut asunnot 0,00 91,11 21,87
112,98

0,00 0,0

Erillisveloitukset, loppujäte

avainlisä,  jos tila lukittu muulla kuin jh-yleisavaimella 2,00 0,00 0,48 2,48 0,00 0,0

hukkanouto 3,92 0,00 0,94 4,86 0,00 0,0

lisäsäkki, 200 litraa 2,10 3,41 1,32 6,83 0,00 0,0

tilattu lisäkuutio, m3 5,25 12,86 4,35 22,46 0,00 0,0

joulukuuset, kpl 5,60 0,00 1,34 6,94 0,00 0,0

käsin siirto/ 10 m 2,23 0,00 0,54 2,77 0,00 0,0

Pesu 120-660 L 16,73 0,00 4,02 20,75 0,00 0,0

Pesu yli 1 m3 84,00 0,00 20,16 104,16 0,00 0,0

Auton tuntikorvaus 89,25 0,00 21,42 110,67 0,00 0,0

Auton kilometrikorvaus 2,63 0,00 0,63 3,26 0,00 0,0

lajittelumaksu 15,71 16,83 7,81 40,35 0,00 0,0

Laskutuslisä 5,00 0,00 1,20 6,20 0,00 0,0

BIOJÄTE

120- 140 litraa 3,24 2,67 1,42 7,34 -1,03 -12,3

240 itraa 3,85 4,56 2,02 10,43 -0,89 -7,9

syväkeräyssäiliö alle 0,8 m3 19,43 15,21 8,31 42,95 -7,03 -14,1

syväkeräyssäiliö 0,9- 1,3 m3 19,43 24,70 10,59 54,72 -6,79 -11,0

Erillisveloitukset, biojäte

biosäkki+asennus 1,10 0,00 0,26 1,36 0,00 0,0

avainlisä, jos tila lukittu muulla kuin jh-yleisavaimella 2,00 0,00 0,48 2,48 0,00 0,0

pesu 120-660 litraa 16,59 0,00 3,98 20,57 0,00 0,0

hukkanouto 4,61 0,00 1,11 5,72 0,00 0,0

käsin siirto/ 10 m 2,00 0,00 0,48 2,48 2,48 0,0

MUOVI

140-240 litraa 4,08 0,00 0,98 5,06 -1,99 -28,2

300-660 litraa 4,14 0,00 0,99 5,14 -2,73 -34,7

700-1000 litraa 4,31 0,00 1,03 5,34 -2,76 -34,1

etu/takalastainkontti 4-8 m
3 37,17 0,00 8,92 46,09 -4,56 -9,0

syväkeräyssäiliö 21,50 0,00 5,16 26,67 -4,94 -15,6

LASI
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120-140  litraa 4,45 0,00 1,07 5,52 -1,38 -20,0

240 litraa 4,45 0,00 1,07 5,52 -1,38 -20,0

600-660 litraa 4,45 0,00 1,07 5,52 -1,38 -20,0

syväkeräyssäiliö 3-5 m3 22,27 0,00 5,34 27,61 -3,39 -10,9

METALLI

120-140 litraa 4,45 0,00 1,07 5,52 0,00 0,0

240 litraa 4,45 0,00 1,07 5,52 0,00 0,0

300-400 litraa 4,45 0,00 1,07 5,52 0,00 0,0

600-660 litraa 4,45 0,00 1,07 5,52 0,00 0,0

syväkeräyssäiliö 3-5 m3 22,27 0,00 5,34 27,61 0,00 0,0

PAHVI/KARTONKI

240-390 litraa 3,90 0,00 0,93 4,83 0,00 0,0

600-660 litraa 4,45 0,00 1,07 5,52 0,00 0,0

rullakko 0,7m3 5,56 0,00 1,34 6,90 0,00 0,0

etu/takalastainkontti 6 m
3 33,40 0,00 8,01 41,41 0,00 0,0

etu/takalastainkontti 8m3 33,40 0,00 8,01 41,41 0,00 0,0

syväkeräyssäiliö 3-5m3 22,27 0,00 5,34 27,61 0,00 0,0

Erillisveloitukset, pakkausjäte

hukkanouto 3,97 0,00 0,95 4,92 0,00 0,0

avainlisä,  jos tila lukittu muulla kuin jh-yleisavaimella 2,00 0,00 0,48 2,48 0,00 0,0

pesu 120-660 litraa 16,73 0,00 4,02 20,75 0,00 0,0

käsin siirto/ 10 m 2,00 0,00 0,48 2,48 2,48 0,0



1.1.2023 aluekeräyspisteiden vuosimaksu, Pertunmaa

alv 0% alv 24% yhteensä

Vakituinen asunto, yksinasuja 62,76 15,06 77,82 €

Vakituinen asunto, 2 henkilöä tai enemmän 110,38 26,49 136,87 €

Loma-asunto 65,84 15,80 81,64 €

Vakituinen ja loma-asunto kunnassa, vak. asunnon maksu + 41,40 9,93 51,33 €



1.1.2023 Saostus- ja umpisäiliölietteet Mäntyharju    

  Alv 0% Alv 24% Yhteensä Muutos-% 

Umpisäiliöliete         

Vastaanottomaksu e/m3 8,24 1,98 10,22 0 

Kuljetusmaksu e/tyhjennyskerta 92,91 22,30 115,21 15,72 

Saostussäiliöliete         

Vastaanottomaksu e/m3 15,45 3,71 19,16 0 

Kuljetusmaksu e/tyhjennyskerta 92,91 22,30 115,21 15,72 

Lisätyöveloitusperusteet         

Ylimääräisen työn tuntiveloitus e/h 25,50 6,12 31,62 0 

Kiireellisen työn lisä e/tyhjennyskerta 92,74 22,26 115,00 0 

Painekaluston tuntiveloitus e/h 123,50 29,64 153,14 6,93 

 



JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 1.1.2023 ALKAEN, kaikki hinnat sis. alv 24 %

KOTITALOUDET

KIERRÄTETTÄVÄT JÄTTEET

veloitusperuste

Paperi, Kartonki, Ruskea pahvi, Pakkauslasi, Metalliromu maksutta

Kodin vaaralliset jätteet * ja asbesti 
5)

maksutta

Sähkölaitteet maksutta

Haketuskelpoiset oksat ja risut maksutta

alle 1 m
3

maksutta

yli 1 m
3
 erät, €/m

3
12,00 €

säkki (alle 200 l) 2,00 €

alle 0,5 m
3

4,00 €

€/m
3

8,00 €

HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET

säkki (alle 200 l) 3,00 €

alle 0,5 m
3

6,00 €

€/m
3

12,00 €

HYÖDYNTÄMISKELVOTTOMAT JÄTTEET

säkki (alle 200 l) 4,00 €

alle 0,5 m
3

8,00 €

€/m
3

15,00 €

KÄSITELTÄVÄT JÄTTEET

säkki (alle 200 l) 8,00 €

alle 0,5 m
3

16,00 €

€/m
3

32,00 €

Huonekalut €/kuorma *** 30,00 €

Kotiraksa €/kuorma *** 20,00 €

Puu- ja puutarhajäte €/kuorma *** 10,00 €

Tietosuojapaperi kassi (n. 20 l) 5,00 €

Kasviöljy litra 1,00 €

5) 
Vain Keltakankaalla ja Jumalniemessä

YRITYKSET

Palvelumaksu €/käyntikerta 12,00 €

Vaaralliset jätteet

Sähkölaitteet (vain kuluttajatuotteet) maksutta

Muut hinnat samat kuin kotitalouksilla

Kestopuu ** 
1)

jäteasemilla ei oteta vastaan yrityksiltä vaarallisia jätteitä

Jumalniemen jäteaseman itsepalveluhinnat

***Kuorman koko enintään 2 m
3 

MUUT MAKSULLISET JÄTTEET

2) 
Keltakankaan jäteasemalle maksutta

Puhdas puujäte, Haravointijäte 
2)

Energiajäte, Kipsijäte 
3)

, Tasolasi 
4)

, Kattohuopa 
4)

, Kivijäte,

Kannot 
4)

, Saniteettiposliini ⁴⁾

Kaatopaikkajäte

Lajiteltava jäte  

** Kuluttajapalautuksina pienerät alle 1 m
3
/200 kg toistaiseksi maksutta. Kyllästetty puu muuttuu maksulliseksi, jos

jäteyhtiö joutuu itse järjestämään ja kustantamaan jatkokäsittelyn ja rahdit.

* Kaasupulloja voidaan vastaanottaa vain erikseen sovittaessa. Nestekaasupullojen palautus ensisijaisesti myyntipisteisiin.

Retkikeittimien ohutkuoriset kaasupatruunat ja vastaavat otetaan vastaan jäteasemilla maksutta aerosolipakkauksina.

3) 
Vain Ahlmanintie, Jumalniemi, Keltakangas ja Kausala

4)
 Vain Keltakangas, Ahlmanintie ja Jumalniemi 

1) 
Vain Ahlmanintie, Hamina, Jumalniemi, Jaala, Keltakangas, Mäntyharju ja Korsmalm



KYMENLAAKSON JÄTE OY, Keltakankaan jätekeskus Punaisella muutokset
Hinta 1.7.2022

Koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET  (sis. jäteveroa 80,00€/t) €/tonni alv 0% €/tonni alv 24%

1301 Kaatopaikkajäte 140,00 € 150,00 € 186,00 €

1303 Teollisuusjäte 140,00 € 150,00 € 186,00 €

1305 Tuhka 140,00 € 150,00 € 186,00 €

1306 Epäkurantit tuotteet 140,00 € 150,00 € 186,00 €

1308 Pakkauslasi kaatopaikalle 140,00 € 150,00 € 186,00 €

1309 Maa-aines kaatopaikalle, verollinen 140,00 € 150,00 € 186,00 €

1343 Muu erityisjäte 270,00 € 280,00 € 347,20 €

1344 Kansainvälinen ruokajäte 195,00 € 205,00 € 254,20 €

JÄTEVEROTTOMAT  JÄTTEET 

1217 Loppujäte KEO 103,00 € 99,00 € 122,76 €

1321 Eristevillat 105,00 € 105,00 € 130,20 €

1322 Asbesti 140,00 € 80,00 € 99,20 €

1323 Maa-aines, hyötykäyttöön kelpaamaton 38,00 € 38,00 € 47,12 €

1325 Tiili-/betonijäte <150mm 38,00 € 38,00 € 47,12 €

1201 Lajiteltava jäte 30 % 158,00 € 158,00 € 195,92 €

1202 Lajiteltava jäte 50% 133,00 € 133,00 € 164,92 €

1203 Lajiteltava jäte 70% 99,00 € 99,00 € 122,76 €

1204 Puujäte, Laatu II 10,00 € veloituksetta

1213 Puujäte, Laatu I veloituksetta veloituksetta

1205 Energiajäte 81,00 € 81,00 € 100,44 €

1207 Metallit veloituksetta veloituksetta

1209 Kovat muovit 50,00 € 50,00 € 62,00 €

1211 Risut ja oksat veloituksetta veloituksetta

1212 Huonekalut 97,00 € 97,00 € 120,28 €

1104 Kyllästetty puu, yrityspalautukset ja >200kg erät 210,00 € 210,00 € 260,40 €

1105 Kyllästetty puu, kotitalouspalautukset <200kg erät veloituksetta veloituksetta

1122 Kipsilevyjäte 97,00 € 97,00 € 120,28 €

1123 Kattohuopa 150,00 € 150,00 € 186,00 €

1124 Tasolasi 97,00 € 97,00 € 120,28 €

1127 Muovit, erikoiskäsiteltävät 105,00 € 105,00 € 130,20 €

1173 Ylijäämämaat 15,00 € 15,00 € 18,60 €

1506 Ravintorasvajäte, biokaasulaitokselle 80,00 € 80,00 € 99,20 €

1401 Biojäte 94,00 € 94,00 € 116,56 €

1501 Haravointijäte 35,00 € 35,00 € 43,40 €

1502 Eloperäinen jäte 92,00 € 92,00 € 114,08 €

1503 Hevosenlanta 50,00 € 50,00 € 62,00 €

1504 Vihermassat 30,00 € 30,00 € 37,20 €

€ /kpl alv 0% € /kpl alv 0% €/kpl alv 24%

15,00 € 15,00 € 18,60 €

20,00 € 20,00 € 24,80 €

20,00 € 20,00 € 24,80 €

40,00 € 40,00 € 49,60 €

80,00 € 80,00 € 99,20 €

20,00 € 20,00 € 24,80 €Astialisämaksu 200l

KAPPALEMAKSUT

Jätteenkäsittelymaksujen taksataulukko HINTA 2023

Punnitusmaksu

Kuorman purkamisen avustaminen koneella

Vaaralliset jätteet, renkaat ja sähkö- ja elektroniikkaromu

Astialisämaksu 1m3 

Palvelumaksu
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