
Kymen jätelautakunta § 36 16.10.2014

Pyhtään kunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen

6294/14.06.02/2014

Kyjäte § 36
Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti jär jes tä mäs-
tään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta ai heu-
tu vat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useam mas ta
maksusta.

Jätelain 79 § mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin kun-
nan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jä te tak sas ta
yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vai kut ta-
mis mah dol li suuk sien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä kos ke van
asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä.

Pyhtään kunnan jätehuollon kustannukset olivat vuonna 2013 noin
140 000 €. Lähinnä vapaa-ajanasukkailta perittyjen aluekeräyspisteiden
mak su tu lo oli n. 39 000 €. Muu osa kustannuksista on katettu ve ro va roil la.
Pyhtään kunnan aiempi jätetaksa on hyväksytty Kymen jä te lau ta kun nas sa
23.5.2013 § 22.

Jätehuoltokustannukset esitetään katettavaksi uudella ekomaksulla ja saa-
ris tos sa olevien talouksien jätehuolto lukollisen yhteiskeräyspisteen vuo si-
mak sul la. Taksa on laskettu muualla jäteyhtiön toimialueella käy tös sä
olevien yhtenäistaksa perusteiden mukaisesti.

Pyhtään kunnan tekninen lautakunta esittää Kymen jätelautakunnalle
mää rät tä väk si jätetaksan ekomaksulle, lautakuntamaksulle ja Pyhtään saa-
ris ton jätehuollon vuosimaksulle. Ekomaksu peritään kiin teis tö koh tai se na
kiinteänä ekomaksuna, joka on porrastettu maksuluokkiin kiin teis tön
käyttötarkoituksen mukaan; eko mak su sisältää myös jä te lau ta kun ta mak-
sun.

Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jä te mak-
sun kunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Taksa ja taksataulukko on

liitteenä  nro 2.

Taksaluonnos on ollut nähtävillä Kouvolan kaupungin tekniikka- ja ym pä ris-
tö ta lon yhteispalvelupisteessä osoitteessa Valtakatu 33, 45700 Kuu san-
kos ki ja Pyhtään kunnanviraston il moi tus tau lul la osoitteessa Sil ta ky län tie
175, 49220 Siltakylä 14.10.2014 saakka se kä Pyh tään kun nan ja Kymen
jätelautakunnan internetsivuilla.

Taksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vai ku tus mah-
dol li suuk sis ta  julkaistiin Pyhtään lehdessä 30.9.2014, kunnan vi ral li sel la
ilmoitustaululla ja internetsivuilla ajalla 1.10.-14.10.2014.
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 14.10.2014 klo



12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja ym pä ris-
tö ta lo, Valtakatu 33, PL 32, 45701 Kuusankoski tai
tekninenjaymparisto@kouvola.fi

Kannanottoja ei ole tullut yhtään ennen esityslistan lähettämistä. Mah dol li-
ses ti määräaikaan mennessä muuttunut tilanne tuodaan jä te lau ta kun nan
jäsenille tiedoksi kokouksessa.

----------

Määräaikaan 14.10.2014 klo 12.00 mennessä ei tullut yhtään kannanottoa.
Esityksestä on kuitenkin lähetetty kannanotto jätelautakunnalle 16.10.2014
eli lautakunnan kokoontumispäivänä. Kannanotto luovutetaan
jätelautakunnan jäsenille kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan

liitteeksi nro 5.

Kannanotossa ei esitetä sellaisia perusteita, jotka antaisivat aihetta
nähtävillä olleen esityksen muuttamiseen

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen@kouvola.fi

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää Pyhtään kunnan jätetaksan esi te tyn mu kai-
ses ti. Taksa  tulee voimaan  1.1.2015 alkaen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

------------



LIITE 2

Pyhtään jätetaksa 2015

1 Yleistä

1 §
Pyhtään kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä.
Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä taksassa.

Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos ) hoitaa jätelain 43 §:n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun
seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus saaristossa asuville
Hyötyjätepisteverkon ylläpito ja kuljetusten järjestäminen
Tempauskeräykset
Kuntien vastuulla olevien jätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanotto -, hyödyntämis- ja
loppusijoitustoimintojen suunnittelu , toteutus ja ylläpito
Yhdyskuntajätehuollon suunnittelu
Jäteneuvonta , tiedotus ja valistus
Jätehuollon hoitamisesta aiheutuvien maksujen laskuttaminen

Jätemaksutaksassa määrätyt maksut sisältävät jätelain 78 § :n mukaisesti jätehuollon toteutuksen
kustannukset kuten jätteen keräilyn , kuljetuksen , tiedotuksen ja neuvonnan , hallinnon,
viranomaistoiminnan , jätteiden käsittelyn , käytössä olevan kaatopaikan maisemoinnin ja jälkihoidon

sekä jätehuollon kehittämisen ja tarvittavat investoinnit.

Tämä jätetaksa käsittää seuraavat jätemaksut : lukollisen yhteiskeräyspisteen vuosimaksu,
ekomaksu/perusmaksu , lautakuntamaksu ja jäteaseman vastaanottomaksut.

2§
Edellä 1 §:ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan sellaisen kiinteistön haltija ja/tai
sellaisen asunnon haltija tai muu jätteenhaltija, jonka jätteen jätehuollon Kymenlaakson Jäte Oy

järjestää.

Jätemaksut suoritetaan Kymenlaakson Jäte Oy:lle tai tämän määräämälle tämän taksan mukaisesti.

3§
Määritelmät

Tässä taksassa tarkoitetaan:

Asuinkiinteistöllä vakinaisessa asuinkäytössä tai vapaa-ajan käytössä olevaa rakennettua

kiinteistöä.

EKO -maksulla asuinkiinteistökohtaista maksua, jolla katetaan lakisääteisiä, käyttäjilleen maksuttomia tai
subventoituja palveluita, joiden käyttöä sen paremmin kuin jätteen syntyä tai määrääkään ei voida
vaikeudetta kohdentaa.

1

Jäteasemamaksulla jäteasemalla asiakkaalta perittävää eräkohtaista vastaanottomaksua
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Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kiinteistön
haltija vastaa jätteen kuljetuksen hankkimisesta sopimalla asiasta jätehuoltorekisteriin merkityn
jätteenkuljetusyrityksen kanssa jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa kunta itse tai kuntien

omistama yhtiö huolehtii jätehuollon järjestämisestä.

Hyötyjätteellä sitä osaa jätteestä, joka jätelainsäädännön tai kunnan jätehuoltomääräysten nojalla

kerätään erikseen hyödyntämistä varten.

Loppujätteellä yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden lajittelun jälkeen
ja joka kokonsa, määränsä tai muiden ominaisuuksiensa vuoksi soveltuu tavanomaiseen kiinteistöittäiseen

jätteenkuljetukseen.

Biojätteellä kotitaloudessa ja julkisessa hallinto-ja palvelutoiminnassa syntyvää ja siihen rinnastettavaa,
eloperäistä ja kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä, joka kerätään ja käsitellään erikseen

Metallilla kiinteistökohtaisessa keräyksessä ja hyötyjätepisteellä kerättävää keräysvälineeseen sopivaa
pienikokoista metallia, joka kelpaa materiaalina hyödynnettäväksi, kuten tölkkejä, purkkeja ja muita
pienikokoisia metalliesineitä ja metallikappaleita.

Yhdyskuntajätteellä yleisnimikkeenä vakinaisessa asunnossa , vapaa-ajan asunnossa , asuntolassa ja muussa
asumisessa syntyvää jätettä mukaan lukien sako - ja umpikaivoliete sekä laadultaan siihen rinnastettavaa
hallinto-, palvelu - ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä , mutta ei kuitenkaan vaarallista jätettä,
kuivakäymäläjätettä , jätevettä , jätevesilietettä tai näihin rinnastettavaa jätettä.

II Kiinteistöittäinen loppujätteenkuljetus

Velvollisuus liittyä jätteenkuljetukseen

4§

Asuinkiinteistön (=jätteen haltija) joka sijaitsee mantereella tai sellaisessa saaressa, jonne on kiinteä
tieyhteys on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liitytään ensisijaisesti omalla kiinteistökohtaisella keräysastialla.

Mikäli viranomainen toteaa kiinteistön asuinkelvottomaksi , voi kiinteistön haltija /omistaja hakea
Kymen jätelautakunnalta vapautusta velvollisuudesta kuulua ko . asuinrakennuksen osalta

järjestetyn jätehuollon piiriin.

Liittyminen ja tyhjennysvälistä sopiminen

5 §

Jätteenkuljetukseen liitytään Pyhtäällä sopimalla asiasta suoraan jätteenkuljetusurakoitsijan kanssa.

Jäteastioiden tyhjennysvälistä määrätään yksityiskohtaisemmin jätehuoltomääräyksissä.
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Saarissa sijaitsevien kiinteistöjen jätehuolto

6 §

Saariston asuinkiinteistöjen jätehuolto järjestetään siten , että asukkailla on mahdollisuus liittyä
järjestettyyn jätteenkuljetukseen seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla:

1. Saaristolaisille järjestetään lukolliset yhteiskeräyspisteet Lököreniin ja

Keihässalmeen

2. Kaunissaareen järjestetään lukittava yhteiskeräyspiste

3. Jätteet voi jättää yhteisaluksen kotisatamassa sijaitsevaan lukittuun
yhteiskeräyspisteeseen. Kuusisen satama on yhteysalusten kotisatama.

4. Jätteet voi viedä Heinsuon jäteaseman lukittuun
yhteiskeräyspisteeseen

5. Mikäli asuinkiinteistä haluaa hoitaa jätehuoltonsa muilla kuin edellä
esitetyillä tavoilla , tulee tästä tehdä kirjallinen anomus Kymen
jätelautakunnalle.

Mikäli asukkaiden jätehuolto järjestetään kohdissa 1 -4 esitetyillä tavoilla , peritään jätehuollon

järjestämisestä lukollisen yhteiskeräyspisteen vuosimaksu.

Lukollisen yhteiskeräyspisteiden jäteastioita voi käyttää liittymällä Kymenlaakson Jäte Oy:n
asiakkaaksi tekemällä jätehuoltoilmoituksen , lunastamalla avaimen ja maksamalla lukollisen
yhteiskeräyspisteen vuosimaksun 14 §:n jätemaksutaulukon 2 mukaisesti.

III Ekomaksu

Ekomaksun perusteet
7§

Tässä taksan luvussa määrätään jätehuollon ekomaksusta . Ekomaksu peritään asuntokohtaisesti kaikilta
Pyhtään kunnan alueella sijaitsevilta asuinkiinteistöiltä , jotka ovat jätelain 32 § :n 1 momentin
tarkoittamassa asuinkäytössä . Ekomaksu on porrastettu maksuluokkiin asunnon käyttötarkoituksen ja

jätehuoltovelvoitteiden mukaan.

Ekomaksu peritään asuinkiinteistöiltä ja se perustuu kiinteistön asuntojen lukumäärään. Ekomaksulla
katetaan sellaisia jätehuollon järjestäjän toteuttamia palveluita, jotka ovat asiointihetkellä asiakkaalle
maksuttomia tai jätteen käsittelykustannuksiin nähden subventoituja. Näitä ovat hyöty- ja
ongelmajätteiden keräys ja käsittely, jäteneuvonta -, tiedotus ja jätevalistus sekä jätehuollon kehittäminen.
Maksulla rahoitetaan myös jätehuollon toimivuuden seurannasta aiheutuvia kustannuksia.

Ekomaksun määrääminen
8§
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Asuinkiinteistön ekomaksu laskutetaan asunnon haltijalta tai omistajalta vuosittain , laskutusyksikkönä on
koko vuoden maksu . Asuntokohtainen maksu määräytyy pääasiallisesti kalenterivuoden alussa (1.
tammikuuta ) kiinteistöllä vallinneen tilanteen perusteella koskien omistusta/hallintaa ja käyttötarkoitusta.
Jos jätehuollon järjestäjälle ei muuta ilmoiteta, lasku lähetetään kiinteistön omistajalle . Taloyhtiöissä
ekomaksu laskutetaan taloyhtiöltä kiinteistön asuntojen lukumäärän mukaan.

Maksuluokkaan 1 kuuluvat vakituiset asunnot ja ympärivuotisessa käytössä olevat vapaa -ajanasunnot.
Maksuluokkaan II kuuluvat ei-ympärivuotisessa käytössä olevat asunnot ja vapaa -ajan asunnot.
Maksuluokkaan III kuuluvat hyödynnettävien jätteiden erilliskeräyksen piiriin kuuluvissa taloyhtiöissä

sijaitsevat asunnot.

Ekomaksun suuruus maksuluokittain on liitetaulukossa 1.

Maksuluokassa III "Asunto -osakeyhtiö , jossa on vähintään 10 asuntoa " edellytetään , että taloyhtiö on
järjestänyt jätehuoltomääräysten mukaisesti erilliskeräyksen lajiteltaville jätteille. Taloyhtiöiden , joissa
jätehuoltomääräysten mukaiset erilliskeräykset on järjestetty , mutta jossa on alle 10 asuntoa, tulee hakea
alennusta kirjallisesti ekomaksun määräämisestä ja maksuunpanosta päättävältä jätehuoltoviranomaiselta.

IV Jäteasemien vastaanottomaksut

9§

Jäteasemilla otetaan vastaan kotitalouksista peräisin olevia hyödynnettäviä jätteitä sekä vaarallisia

jätteitä.

Jäteasemilla otetaan vastaan vain pieniä eriä (enintään henkilöauton peräkärryllinen , 1-2 m)
lajiteltua jätettä . Jäteasemilla ei pääsääntöisesti oteta vastaan pilaantuvaa jätettä , autonrenkaita
eikä asbestia sisältävää jätettä . Poikkeuksena Keltakankaan jäteasema, jossa otetaan vastaan myös
pieniä eriä pakattua asbestia . Jätteistä peritään käteismaksu.

Eri jätelajien vastaanottomaksut määräytyvät lajikohtaisesti niiden vaatimien jatkokuljetus-ja
käsittelykustannusten sekä jäteperäisistä materiaaleista saatavien myyntitulojen perusteella.

Jäteasemien vastaanottomaksut määrätään sen alueen taksassa , jossa jäteasema sijaitsee . Pyhtään
asukkaita palvelevan Heinsuon Jäteaseman asiakasmaksut ovat Kotkan jätemaksutaksan 23 §:n
jätemaksutaulukossa 4.

V Lautakuntamaksut

10§

Jätehuollon yhteistoiminta -alueen yhteisen jätelautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset
katetaan ekomaksuun sisältyvällä lautakuntamaksulla . Lautakuntamaksuna peritään taksa -alueen
väestöosuutta vastaava määrä lautakunnan vuosikustannuksista.

Lautakuntamaksun maksuperusteena on asuinhuoneisto, josta maksun saaja tilittää vuosittain
vahvistettavan osuuden lautakunnan isäntäkunnalle.

Maksun suuruus asunnon käyttötarkoituksen mukaan eriteltynä ilmenee 14 § :n liitetaulukossa 1.
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VI Jätemaksulaskutus

11 §

Jätemaksun määrää ja panee maksuun Kymen jätelautakunta Kymenlaakson Jäte Oy :n valmistelusta
ja tarkoituksenmukaiseksi katsomina laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset.
Jätemaksu suoritetaan Kymenlaakson Jäte Oy:lle.

Jätelaskun voi maksaa viitesiirtona , e-Iaskuna tai suoramaksuna

Jätemaksu on suoritettava jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa jätelaskussa
ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta . Jos maksua ei suoriteta määräajassa,
erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa siten kuin

korkolaissa (633/1982) säädetään.

Laskuttajana Kymenlaakson Jäte Oy tai tämän valtuuttama lähettää yhden tai useamman
muistutuslaskun . Muistutuslaskusta peritään kulloisenkin perintälain mukainen perintämaksu (Laki
saatavien perinnästä 22.4.1999 / 51, muutos 28/2005 ja muutos 31/2013).

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.

Jätemaksulasku on Jätelain 646/2011 §: 145 perusteella suoraan ulosottokelpoinen ilman oikeuden
päätöstä . Muistutuskirjeen jälkeen maksamaton lasku siirretään perintään ja tarvittaessa

jätelautakunnan kautta ulosottoon.

Jätemaksun kohtuullistaminen
12 §

Jos asunto otetaan asumiskäyttöön tai poistetaan asumiskäytöstä kesken kalenterivuotta , jätelautakunta
määrää tapauskohtaisesti jätemaksun ja maksuvelvollisen sekä maksuperusteen.

Jätemaksu voidaan jätelautakunnan päätöksellä jättää perimättä , jos asuinkiinteistöllä oleva asunto on
kokonaan asumaton koko kalenterivuoden. Tarvittaessa hakijan tulee toimittaa päätöksentekoa varten
asiasta kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lausunnon jätemaksusta päättävälle viranomaiselle.

Jos samalla tontilla / kiinteistöllä sijaitsee enemmän kuin yksi saman omistajan omistuksessa oleva vapaa-
ajan asuntokäytössä oleva rakennus, laskutetaan ekomaksu vain yhdestä . Jos asuinrakennus on
asumiskelvoton , voi kiinteistön haltija /omistaja hakea Kymen jätelautakunnalta vapautusta
velvollisuudesta kuulua ko. rakennuksen osalta jätehuollon ja ekomaksulaskutuksen piiriin. Hakemuksen
liitteeksi tarvitaan rakennustarkastajan , muun viranomaisen tai muu luotettava todiste , jolla kiinteistö

todetaan käyttö - tai asuinkelvottomaksi.
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VII Mahdolliset taksamuutokset

13§

Tätä taksaa voidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä lukuun ottamatta arvonlisäveroa,
jäteveroa ja muuta vastaavaa maksua , joissa tapahtuvien muutosten vaikutus maksuihin
huomioidaan voimaantulopäivästä lukien ilman kunnan erillistä päätöstä. Tässä taksassa yleisenä

arvonlisäverokantana on huomioitu 24 %:ia.

Jätelautakunnan päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa erityisestä syystä kiinteistön jätemaksua

kohtuullistaa, korottaa tai poistaa.

Vili Jätemaksutaulukot
14
Jätemaksutaulukko 1

Eko-ja perusmaksut
Jätemaksutaulukko 2

Saariston asukkaidenjätehuollon vuosimaksut



14 §

JATEMAKSUTAULUKKO 1

Pyhtään Ekomaksut ja lautakuntamaksut

Lautak
Ekomaaksu

unta- Maksu E /asunto /

Maksuluokka Asuntotyyppi maksu Aiv  24% vuosi
vuosi, aiv

E/v aiv sis. a iv 24%
0%

0 %

1
Vakituinen asunto tai ympärivuotisessa

29,63 1,99 7,59 39,20
käytössä o leva vapaa -ajan asunto

11
Ei-ympärivuotisessa käytössä oleva

18,14 1,22 4,65 24,00
asunto tai vapaa -ajan asunto

Asunto taloyhtiössä , jossa on

111 järjestet ty hyötyjätteiden erill iskeräys 24,00 1,61 6,15 31,75

tai jossa on yli 10 asuntoa

JATEMAKSUTAULUKKO 2

Pyhtään saariston

jätehuollon vuosimaksu

Lukollisen 38,31
Ei-ympärivuotisessa käytössä oleva

yhteiskeräyspisteen

vuosimaksu
asunto tai vapaa -ajan asunto 9,19 47,50

Lukollisenukoiii 57,26
Vakituinen asunto tai ympärivuotisessa

y eräyspisteen
käytössä oleva vapaa-ajan asunto 13 74 71 00vuosimaksu , ,


