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Kymen jätelautakunta § 27 26.05.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun kuntaurakoiden jätemaksutaksa 1.7.2016 alkaen

12401/14.06.02/2016

Kyjäte § 27
Jätelain 78 §.n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jä te huol los ta
jä te mak su, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kus tan nuk set.
Jä te mak su voi muodostua yhdestä tai useammasta mak sus ta.

Jätelain 79 §.n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
kun nan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jä te tak sas ta
ylei ses ti 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. Taksa tulee sisältää kaik kia
jä te mak su ja koskevat tekstimuotoiset kantoperusteet sekä mak su jen nu-
mee ri set taksataulukot.

Kymen jätelautakunta vahvisti Kotkan, Kouvolan ja Iitin voimaan as tu neen
ny kyi sen jätemaksutaksan 25.5.2015 23§, 24§ sekä Mäntyharjun
3.12.2015 § 45.

Kuljetusurakoiden hintoja voidaan urakkasopimusten mukaan tarkistaa
vuo sit tain heinäkuun alusta Tilastokeskuksen ylläpitämän kuor ma-au to lii-
ken teen kuljetuskustannusindeksin (2010=100) perusteella. Hin nan tar kis-
tuk sen lähtötaso on:

Kotka maaliskuu 2012, pisteluku 111,1, muutos edelliseen -0,8 %

Kouvola ja Iitti maaliskuu 2013, pisteluku 112,0, muutos edelliseen -0,8%

Mäntyharju huhtikuu 2015, pisteluku 112,5 muutos edelliseen -0,7 %

Kymen jätelautakunnan 17.10.2013 hyväksymien yhtenäisten jät teen kul je-
tus tak sojen perusteiden mukaan, kuljetusmaksu sisältää ura koit si jal le
mak set ta van urakkakorvauksen, perintä- ja luottotappiovarauksen se kä
tyh jen net tä vien astioiden osuuteen perustuvan ajo jär jes te ly kus tan nuk sen.
Kä sit te ly mak suun sisältyy kaikille taksa-alueille sama port ti mak su eli lop-
pu kä sit te ly kus tan nus ja yleiskulu sekä alueittain vaihteleva pe rus mak su,
lau ta kun ta mak su ja kunnalle tilitettävä maksuosuus.

Kuljetusmaksun perusteena oleva kuljetuskustannusindeksi pysyi lähes
en ti sel lään samoin lautakuntamaksu. Myöskään ajojärjestelyn kus tan nuk-
set tai luottotappiot ja perintäkulut eivät ole muuttuneet oleellisesti.

Käsittelymaksun perusteina oleviin loppujätteen ja biojätteen port ti mak sui-
hin ei vuodelle 2016 tullut muutoksia.
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Kymenlaakson Jäte Oy esittää Kymen jätelautakunnalle, ettei Kotkan,
Kou vo lan, Ii tin ja Mäntyharjun taksa-alueiden jätteenkuljetus- ja kä sit te ly-
mak sui hin esitetä muutoksia. Kouvolan ja Iitin osalta taulukkoon on teh ty
tar kas tuk sia, joiden takia asia tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi ja mää-
rät tä väk si 1.7.2016 alkaen.

Yksityiskohtaiset taksaperusteet ovat

liitteenä nro 1.

Hallintolaki 41 § 1 momentin mukaan ”Jos asian ratkaisulla voi olla huo-
mat ta va vaikutus mui den kuin asianosaisten elinympäristöön, työn te koon
tai muihin oloihin, vi ran omai sen tulee varata näille henkilöille mah dol li suus
saa da tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lau sua mie-
li pi teen sä asias ta.
Hallintolain 41 § 3 momentin mukaan "Asian vireilläolosta ei kuitenkaan
tar vit se ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen tai
ai heut taa muuta merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen tar pee ton ta.”

Koska jätetaksaan ei esitetä muutosta, asialla ei katsota olevan huo mat ta-
vaa vaikutusta asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai mui hin oloi-
hin eli vireilläolosta ilmoittamisen katsotaan olevan tarpeetonta. Esi tys tä
kun ta ura koi den jätemaksuiksi ei siten kuulutettu.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun kun-
ta ura koi den jätemaksutaksan esitetyn mukaiseksi ja voimaan tu le vak si
1.7.2016 alkaen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________



23 §

Astiatyhjennysmaksut 1.7.2016 alkaen, Mäntyharju 

JÄTEMAKSUTAULUKKO 1 

Loppujätteen astiakohtaiset tyhjennysmaksut

LOPPUJÄTE 2016

Astiakoko kuljetus käsittely Alv 24 % Yhteensä

120 litraa 2,75 0,79 0,85 4,39

140 litraa 2,8 0,89 0,89 4,58

240 litraa 3,4 1,98 1,29 6,68

300 litraa 3,61 2,65 1,5 7,77

340 litraa 3,55 2,85 1,54 7,94

360 litraa 3,56 3,02 1,58 8,17

390 litraa 3,57 3,29 1,65 8,51

600litraa 4,06 5,11 2,2 11,38

660 litraa 4,09 5,63 2,33 12,05

pikakontti 4 m3 45,64 47,5 22,35 115,49

pikakontti 6 m3 53,03 56 26,17 135,20
pikakontti 8 m3 54,55 62,95 28,2 145,70
syväkeräyssäiliö 3m3 22,16 23,44 10,94 56,54

syväkeräyssäiliö 4m3 23,52 32,17 13,37 69,05

syväkeräyssäiliö 5 m3 22,93 40,89 15,32 79,14

puristinkontti 10-20 m3 227,56 425,66 156,77 809,99

Lukollisen yhteiskäyttöpisteen vuosimaksu, ei-

ympärivuotisessa käytössä oleva asunto tai vapaa-ajan 

asunto

38,32 9,2 45,52

Lukollisen yhteiskäyttöpisteen vuosimaksu, vakituinen 

asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan 

asunto

57,26 13,74 70,00



JÄTEMAKSUTAULUKKO 2

Erilliskerättävien jätteiden astiakohtaiset tyhjennysmaksut Mäntyharju  

BIOJÄTE kuljetus käsittely Alv 24% Yhteensä

120 litraa 3,41 2,08 1,32 6,80
140 litraa 3,41 2,42 1,4 7,23

240 litraa 3,94 4,15 1,94 10,04

syväkeräysastia enint. 0,8 m3 21 13,84 8,36 43,20
Syväkeräysastia alle 0,9-1,3 m3 21 22,49 10,44 53,93

KERÄYSPAPERI kuljetus käsittely Alv 24% Yhteensä

120-140 litraa 0 0 0 0,00
240 litraa 0 0 0 0,00
600-660 litraa 0 0 0 0,00
syväkeräys 3-5 m3 0 0 0 0,00

KARTONKI/PAHVI kuljetus käsittely Alv 24% Yhteensä

240 litraa 3,5 0 0,84 4,34

600-660 litraa 4 0 0,96 4,96

rullakko 0,7 m3 5 0 1,2 6,20
syväkeräys 3-5 m3 20 0 4,8 24,80
Pikakontti 4-8 m3 30 0 7,2 37,20

PIENMETALLI kuljetus käsittely Alv 24% Yhteensä

120-140 litraa 4 0 0,96 4,96

240 litraa 4 0 0,96 4,96

600-660 litraa 4 0 0,96 4,96

syväkeräys 3-5 m3 20 0 4,8 24,80

LASI kuljetus käsittely Alv 24% Yhteensä

120-140 litraa 5 1,2 6,20
240 litraa 5 1,2 6,20
600-660 litraa 5 1,2 6,20
syväkeräys 3-5 m3 20 4,8 24,80




