
 
Kouvolan kaupunki 
 
 
  
Kymen jätelautakunta 

Ote pöytäkirjasta 

 
 
28.05.2020 

 1 (2) 

 
 

 

Virolahden korjattu ekomaksutaksa vuoden 2020 osalta 
 
803/02.05.00.00/2020 
 
   
Kyjäte 28.05.2020 § 7 
 
       

Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta 
jätemaksu, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. 
Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 
 
Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin kun-
nan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksasta ylei-
sesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vaikuttamis-
mahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä koskevan asian 
käsittelyssä säädetään hallintolain 41§:ssä. 
 
Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun 
kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksan tulee sisältää kaikkia 
jätemaksuja koskevat tekstimuotoiset kantoperusteet sekä maksujen nu-
meeriset taksataulukot. 
 
Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueella on ollut ekomaksu käytössä Hami-
nassa, Kouvolassa, Iitissä, Mäntyharjulla, Lapinjärvellä, Pyhtäällä, Miehikkä-
lässä ja Virolahdella.  
 
Kymen jätelautakunta vahvisti Virolahden ekomaksutaksan 28.11.2019 § 40 
(Liite 3.). 
Taksataulukossa huomattiin virhe kohdassa Ekomaksu. 
Maksuluokka I.  Vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva va-
paa-ajan asunto. 
Taulukossa oli virhe arvonlisäveron osalta, joka oli 8,16 € mutta olisi pitänyt 
olla 7,44 €. Näin ollen loppusumma oli myös liian suuri 42,16 € kun olisi pi-
tänyt olla 38,44 €.  
Ekomaksu 31,00 € Alv. 24% 8,16 € yhteensä 42,16 € korjattu taulukko 
Ekomaksu 31,00 € Alv. 24% 7,44 € yhteensä 38,44 € 
 
Hallintolaki 41 § 1 momentin mukaan ”Jos asian ratkaisulla voi olla huomat-
tava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai 
muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus 
saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mieli-
piteensä asiasta. 
Hallintolain 41 § 3 momentin mukaan "Asian vireilläolosta ei kuitenkaan tar-
vitse ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen tai ai-
heuttaa muuta merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen tarpee-tonta.” 
 
Kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista lähe-
tettiin Virolahden kuntaan julkaistavaksi kunnan omalla ilmoitustaululla ylei-
sessä tietoverkossa. 
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Asiakirja oli nähtävänä 24.2.-11.3.2020 yleisessä tietoverkossa www.kou-
vola.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi 
 
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 11.3.2020 klo 
15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja ympäristö-
talo, PL 32, 45701 Kuusankoski. 
 
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään kannanottoa. 
 
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen, p. 
02061 58143, leena.rautiainen(at)kouvola.fi ja Kymen jätelautakunnan 
suunnittelija Arja Soini, puh. 020 615 5545, arja.soini(at)kouvola.fi 
 

   
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäälllikön ehdotus: 
 
Kymen jätelautakunta määrää Virolahden vuoden 2020 ekomaksuksi mak-
suluokassa I:  Vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva va-
paa-ajan asunto. Ekomaksu 31,00 €, Alv. 24% 7,44 €, yhteensä 38,44 € esi-
tetyn mukaisesti. 

   
  Kymen jätelautakunnan päätös: 
 
  Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 
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