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Kouvolan ja Iitin jätemaksutaksa hinnat 1.7.2020 alkaen
1433/02.05.00.00/2020

Kyjäte 28.05.2020 § 10

Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksu, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta.
Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksasta yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.
Vaikuttamismahdollisuuksien 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 numeeriset taksataulukot. Taksan tekstiosaan on tehty tarkistuksia, jotka on
merkitty keltaisella.
Tämä taksaesitys sisältää tekstitarkistusten lisäksi vain kuljetusurakoiden
taksataulukot 1.7.2020 alkaen.
Kouvolan kuntaurakka käsittää loppujätteen ja biojätteen tyhjennykset. Pakkausmuovijätteen keräyksen sekä hyötyjätteiden tyhjennykset niiltä kiinteistöiltä, jotka tilaavat kiinteistökohtaisesti erilliskerättyjen hyötyjätteiden kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kautta.
Iitin kuntaurakka käsittää loppujätteen ja biojätteen tyhjennykset sekä kaikkien hyötyjätteiden tyhjennykset.
Kuljetusurakoiden hintoja voidaan urakkasopimusten mukaan tarkistaa vuosittain heinäkuun alusta Tilastokeskuksen ylläpitämiä kuorma-autoliikenteen
kuljetuskustannusindeksien (2010=100 ja 2015=100) perusteella seuraavasti:
Hinnantarkistuksen lähtötaso on:
Kouvola-Iitti, lähtötaso elokuu 2018, muutos 1,52 %
Kouvola-Iitti biojäte, kesä 2017, muutos edell. +1,81 %.
Kuljetustaksoja on viimeksi tarkastettu 1.7.2019. Tässä vahvistettavat hinnat
on tarkoitettu olemaan voimassa ainakin vuoden 2021 kesäkuun loppuun
saakka. Talouden epävarmuus sekä epätietoisuus poikkeusolojen kestosta
ja vaikutuksesta kuluttajien maksukykyyn ja maksukäyttäytymiseen sekä
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toisaalta vireillä olevat jätelain muutokset aiheuttavat epävarmuutta jätteenkuljetuksen taksatason oikeellisuudesta. Kotkan hyötyvoimalan kiintiö ei vieläkään riitä koko jätemäärälle. Lisäkiintiön hankintaan myös vuonna 2021 on
varauduttu 1 €:n ylimääräisellä nousulla käsittelymaksussa.
Käsittelymaksun perusteena olevaan loppujätteen porttimaksun pohjana on
vuodelle 2020 90 €/t ja vuodelle 2021 93 €/tonni, mistä on laskettu keskimääräinen korotusprosentti 2,81 % nykyiseen taksaan verrattuna. Biojätteen porttimaksuun ei ole tullut korotusta vuodesta 2018 lukien, eikä vuodelle 2021 ennakoida korotuksia.
Taksassa on käytetty Kymen jätelautakunnan 17.10.2013 hyväksymiä yhtenäisiä jätteenkuljetustaksan perusteita, kuljetusmaksu sisältää urakoitsijalle
maksettavan urakkakorvauksen, perintä- ja luottotappiovarauksen sekä tyhjennettävien astioiden osuuteen perustuvan ajojärjestelykustannuksen. Käsittelymaksuun sisältyy kaikille taksa-alueille sama porttimaksu eli käsittelykustannus ja yleiskulu sekä alueittain vaihteleva perusmaksu, lautakuntamaksu ja kunnalle tilitettävä maksuosuus.
Lautakuntamaksuilla katetaan jätelautakunnan kustannuksia. Vuodelta 2019
ei ole ilmoitettu hyvitystä tai palautusta, joten kannettavan lautakuntamaksun euromäärä pysyy nykyisellään, mutta kantoprosentti laskee Kotkassa
nykyisestä 6,6 %:sta 6,4 %:iin ja Kouvolassa 6,3 %: sta 5,9 % :iin loppujäteastian käsittelymaksusta.
Jätehuoltomääräysten mukaisessa kiinteistöittäisessä kuljetuksessa olevat
pakkausjätteet ovat vielä mukana kuntaurakassa vain niiden kiinteistöjen
osalta, jotka itse tilaavat kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kautta. Kuljetusvastuusta on lakimuutos vireillä, mutta se tuskin muuttaa mitään tulevalla
taksakaudella. Tällä hetkellä vastuut jakautuvat voimassa olevien kuljetusjärjestelmäpäätösten mukaisesti. Muovin tuleminen pakolliseksi yli 10 asunnon taloyhtiöiltä 1.7.2020 alkaen lisää tyhjennysmääriä vuositasolla n.20
000 kappaleella.
Yksityiskohtaiset Kouvolan ja Iitin maksutaulukot ovat liitteenä nro 5.
Kymenlaakson Jäte Oy esittää Kymen jätelautakunnalle, että lautakunta
määräisi jätetaksan 1.7.2020 alkaen liitteen mukaisena. 14.5.2020 on saatu
täsmennys, että maksutaulukko koskee sekä Iittiä että Kouvolaa, vaikka
taulukon otsikossa on vain Kouvola. Nähtävillä olleessa taulukossa taulukon
nimi oli ”Esitys Kouvola-Iitti taksataulukko 1.7.2020 alkaen.”
Hallintolaki 41 § 1 momentin mukaan ”Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai
muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus
saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.
Hallintolain 41 § 3 momentin mukaan "Asian vireilläolosta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen tai aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen tarpeetonta.”
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Kuulutus asian vireilläolosta on ollut nähtävillä Kymen jätelautakunnan
alueen kunnissa 6.-18.5.2020.
Taksaluonnos on ollut nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi
sekä www.kymenjatelautakunta.fi ajalla 6.-18.5.2020.
Taksaluonnoksesta oli mahdollisuus lausua mielipiteensä
nähtävilläoloaikana. Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen
jätelautakunnalle 18.5.2020 klo 12.00 mennessä osoitteella: Kymen
jätelautakunta / Tekniikka- ja Ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski
tai kymenjatelautakunta@kouvola.fi.
Määräaikaan 18.5.2020 klo 12.00 mennessä ei saapunut yhtään kannanottoa.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen, p.
02061 58143, leena.rautiainen(at)kouvola.fi ja suunnittelija Arja Soini,
arja.soini(at)kouvola.fi, p. 02061 55545.
Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen jätelautakunta määrää liitteen mukaisen Kouvolan ja Iitin jätemaksutaksan, joka astuu voimaan 1.7.2020.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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