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Kymen jätelautakunta § 45 03.12.2015

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Mäntyharjun jätemaksutaksa 1.1.2016 alkaen

10530/14.06.02/2015

Kyjäte § 45 Jätelain 78 §.n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään 
 jätehuollosta  jä te mak su, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat
 kus tan nuk set. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta 
 maksusta.

Jätelain 79 §.n 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.

Jätelain 81 §.n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jä te mak-
sun kunnan hyväksymän taksan mukaisesti. Kymen jätelautakunta vah vis ti
1.7.2015 voimaan astuneen nykyisen Mäntyharjun jätemaksutaksan
28.5.2015 § 24.

Kiinteiden yhdyskuntajätteiden kuljetusurakka on kilpailutettu ja uusi urak-
ka alkaa 1.1.2016. Uudessa sopimuksessa kuljetushinnat laskevat n. 16
%. Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetustaksan tarkastelujakso on 1.6.2012
- 30.7.2015. Muutos lähtötasoon on +2,56 % ja muutos ny kyi seen
taksaperusteeseen nähden on -0,8 %.

Pakkausjätteistä lasin käsittelymaksu poistui tuottajavastuun myötä. Ener-
gia jä tet tä ei enää kerätä erikseen, koska pienien määrien takia sen eril lis-
ke räys ei ole kannattavaa.

Lautakuntamaksu pysyy ennallaan. Ekomaksuun esitetty 1,2 %:n vä hen-
nys  on käsitelty aiemmin tässä kokouksessa (3.12.2015).

Mäntyharjun tekninen lautakunta ei esitä vesilaitoksen kä sit te ly mak sui hin
muutosta. Mäntyharjun kunta esittää, että vanhan kaatopaikan jäl ki hoi to-
kus tan nus ten kattamiseen jätemaksuista tilitetään sama kuin tä nä kin
vuonna eli 8 000 €.

Taksassa on käytetty Kymen jätelautakunnan 17.10.2013 hyväksymiä yh-
te näi siä jätteenkuljetustaksan perusteita; kuljetusmaksu sisältää ura koit si-
jal le maksettavan urakkakorvauksen, 5 %:n perintä- ja luot to tap pio va rauk-
sen sekä tyhjennettävien astioiden osuuteen perustuvan ajo jär jes te ly kus-
tan nuk sen 6 118 €. Loppujätteen ja biojätteen kä sit te ly mak sut esitetään
pidettäväksi ennallaan. Taksassa on huomioitu kil pai lu tuk sen tuomat
merkittävät hintamuutokset erikokoisissa jäteastioissa kom pen soi mal la
astioiden tyhjennyshintoja.

Jäteaseman hinnasto ja hinnoittelu pidetään nykyisellään ja se on sama
kuin kaikilla muillakin jäteasemilla.

Kymenlaakson Jäte Oy esittää Kymen jätelautakunnan määrättäväksi
Mäntyharjun jätemaksun. 
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 Jätemaksutak sa tau lu kot ovat

liitteenä nro 6.

Esitys jätemaksuiksi  ja kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vai ku-
tus mah dol li suuk sis ta julkaistiin Pitäjän Sanomissa 3.11.2015 ja lä he tet tiin
nähtävillä pi det tä väk si Mäntyharjun kunnan yh teis pal ve lu pis teen il moi tus-
tau lul la osoitteessa Asematie 3, 52701 Mäntyharju ja kunnan in ter net si vuil-
la. Esitys oli nähtävänä myös Kymen jätelautakunnan internetsivuilla 29.10
-19.11.2015.

Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 19.11.2015 klo
12.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään kan nan ot toa.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää Mäntyharjun jä te mak sutaksan esi te tyn mu-
kai seksi ja voimaan tulevaksi 1.1.2016 alkaen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

____________



LIITE 6



  LIITE 1 
 

3 

JÄTEMAKSUTAULUKKO 3 

 

     
     Muut veloitukset Kuljetusmaksu käsittelymaksu Alv 24 % Yhteensä 

Ylimääräinen jäte, säkki 200 l tai vastaava määrä 2,00 2,12 0,99 5,11 
Ylimääräinen jäte m3 5,00 8,00 3,12 16,12 
Avainlisä, jos tila lukittu muulla kuin 
yleisavaimella/noutokerta 1,00 

 
0,24 1,24 

Lisävetomatka alkavaa 10 m kohti/noutokerta 2,00 
 

0,48 2,48 
Hukkanouto 3,15 

 
0,76 3,91 

Biosäkki + asennus 240 l 0,99 
 

0,24 1,23 
Jäteastian pesu 140 - 660 l sis. tyhjennys 15,00 

 
3,60 18,60 

Jäteastian pesu yli 660 l. sis. tyhjennys 50,00 
 

12,00 62,00 
Erikseen tilattu tuntityö 90,00 

 
21,60 111,60 

Km-korvaus (samanaikaisesti ei makseta 
tuntiveloitusta) 2,00 

 
0,48 2,48 

Joulukuusten nouto e/kpl 5,00 
 

1,20 6,20 
Laskutuslisä   5,00 1,20 6,20 
Lajittelumaksu   15,00 3,60 18,60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JÄTEMAKSUTAULUKKO 6 

  
 

   
 

Sako-ja umpikaivolietteet  Mäntyharju 
  

 

   
 

  Alv 0 % Alv 24 % Taksa yhteensä 

Umpikaivoliete       

Vastaanottomaksu   €/m3 6,00 1,44 7,44 

Kuljetusmaksu  €/tyhjennyskerta 70,25 16,86 87,11 

Sakokaivoliete   0,00 0,00 

Vastaanottomaksu €/m3 12,00 2,88 14,88 

Kuljetusmaksu €/tyhjennyskerta 70,25 16,86 87,11 

Ylimääräisen työn tuntiveloitus €/h 26,85 6,44 33,29 

Kiireellisen työn lisä €/kerta 61,20 14,69 75,89 

Siirtoasiakirja 8,56 2,05 10,61 

 




