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Kymen jätelautakunta § 42 03.12.2015

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Miehikkälän ja Virolahden jäte- ja ekomaksujen vahvistaminen 1.1.2016 alkaen

10292/14.06.02/2015, 10294/14.06.02/2015

Kyjäte § 42
 Jätelain 78§:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti 
 järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän 
 hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua 
 yhdestä tai useammasta maksusta.

Jätelain 79§ mukaan perusteista määrätään tarkemmin kunnan hy väk sy-
mäs sä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksasta yleisesti si ten
kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vai ku tus mah dol li suuk-
sien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä kos ke van asian kä sit te lys sä
säädetään hallintolain 41§:ssä.

Jätelain 81§ mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jä te mak sun
kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti.

Miehikkälän ja Virolahden kuntien jätehuollon järjestämisestä vastaa isän-
tä kun ta mal lin mukaisesti Virolahti.
Miehikkälän ja Virolahden kunnissa tarkastetaan maksut vähintään joka
toi nen vuosi. Edellisen kerran ekomaksun tarkastus tehtiin 2014. Kus tan-
nus ten noususta aiheutuu n. 10 % korotustarve jäte- ja ekomaksulle.
Korotusten vaikutus Miehikkälässä on vajaat 4 000 euroa ja Virolahdella
hie man yli 6 000 euroa.

Jätelain mukaan jätteen tuottajalta perittävillä maksuilla tulee kattaa jä te-
huol los ta aiheutuneet kustannukset. Nyt kustannusvastaavuus ei täy ty.

Virolahden ja Miehikkälän tekninen yhteislautakunta esittää Kymen jä te lau-
ta kun nal le hyväksyttäväksi jätehuollon jäte- ja ekomaksun korotusta pää-
tök sen sä 30.9.2015 § 92 mukaisesti. Päätöksen mukaan Vi ro lah del la ja
Miehikkälässä ekomaksuja korotetaan 1.1.2016 alkaen.

Jäte- ja ekomaksujen taksalaskelmat ovat

liitteenä nro 3.

Asian vireilläolosta ja kun ta lais ten vaikutusmahdollisuuksista kuulutettiin
en nen päätöksen tekemistä siten, että kuulutus ja asiaan liittyvät asia kir jat
pidettiin nähtävillä Virolahden kunnan il moi tus tau lul la osoitteessa Opin tie
4, 49900 Virolahti ja Miehikkälän kunnan il moi tus tau lul la osoit tees sa
Keskustie 6, 49700 Miehikkälä. Kuulutus jul kais tiin Kaa kon kul ma -
lehdessä 29.10.2015 sekä lisäksi asiakirjat olivat mo lem pien kun tien
Internet-sivuilla 28.10–18.11.2015.

Nähtävilläoloaikana ei saatu yhtään kannanottoa asiasta.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58 143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi



Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 108

Kymen jätelautakunta § 42 03.12.2015

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää Miehikkälän ja Virolahden jäte- ja eko mak-
sut esitetyn mukaisesti. Jäte- ja ekomaksut ovat voimassa 1.1.2016 al-
kaen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

____________
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