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Kymen jätelautakunnan jäteasemien yhtenäistaksa 1.1.2019 alkaen
5435/02.04.00/2018
Kyjäte § 30
Kymen jätelautakunnan tulee vahvistaa jäteasemien yhtenäistaksa, koska
hinnasto toimii laskutusperusteena jätelain 33 §:n tarkoittaman kunnan
toissijaisella vastuulla tapahtuvan jätteen vastaanoton osalta.
Kymenlaakson Jäte Oy:n ylläpitämillä jäteasemilla on käytössä sama yhtenäistaksa. Taksassa eri jätelajien keskinäisellä hinnoittelulla pyritään
kannustamaan lajitteluun ja jätemateriaalien kierrätettävyyden parantamiseen.
Asiakasmaksut kattoivat vuonna 2017 jäteasemien ylläpitokustannuksista
hieman alle 30 %, materiaalien myyntitulot n. 17 %, ja loppu n. 50 %
rahoitettiin ekomaksuilla ja loppu kertyi kuljetustuotoista ja vuokrista. Ekomaksujen osuus rahoituksessa pieneni edelliseen vuoteennähden asiakasmaksujen ja metallihyvitysten kasvun ansiosta.
Vastaanottomaksuja jäteasemilla nostettiin tälle vuodelle, joten maksuihin
ei esitetä korotuksia ensi vuodelle. Sen sijaan hinnastoon esitetään otettavaksi asiakkaiden toiveesta haravointijätteille ja omenoille pienerä alle 200 l
2 €.
Lisäksi maksullisiksi jätteiksi esitetään hinnastoon otettavaksi käytöstä
poistetut palosammuttimet sekä nestekaasupullot, hävitettävät tietoturvapaperit ja paistinrasvat/kasvisöljyt.
Kyllästetyn puun osalle on tulossa muutoksia. Jätelain nojalla lähtökohtana
on, että kyllästetty puu luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, jonka vastaanotosta ja käsittelystä kunnan on vastattava asukkaiden kuluttajapalautusten osalta.
Hävittämisestä vastaava Demolite Oy on esittänyt, että jatkossa jätelaitosten tulee järjestää kuluttajapalautuksien keräys ja toimitus yrityksen terminaaliin Tuulokseen. Käsittelyyn toimitettavan kyllästetyn puun porttihinta
jätelaitoksille olisi 10-20 €/tonni. Jäte kuljettaisiin Tuulokseen joko
jätelaitoksen tai Demoliten järjestämille kuljetuksilla.
Taksassa on esitetty varaus, jonka mukaan kestopuun vastaanotto muuttuu silloin maksulliseksi, jos jätelaitokset nykyisestä käytännöstä poiketen
joutuvat maksamaan vastaanottamansa kestopuun käsittelystä ja
kuljetuksista.
Keskustelun kuluessa todettiin, että paineellisten sammuttimien ja kaasupullojen vastaanoton muuttaminen maksulliseksi saattaa aiheuttaa niiden
joutumista poltettavan jätteen joukkoon, mitä ei saa tapahtua. Valmistelijat
velvoitettiin selvittämään onko sammuttimille ja käytöstä poistetuille
nestekaasupulloille löydettävissä kustannustehokasta ja turvallista
käsittelykanavaa.
Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt Kymen jätelautakunnalle määrättäväk-

si jäteasemien yhtenäistaksan pois lukien jauhesammuttimien, halonisammuttimien eikä nestekaasupullojen vastaanottomaksut ja vastaanottotaksa
otettavaksi käyttöön 1.1.2019 alkaen.
Esitys jäteasemien vastaanottohinnoiksi 1.1.2019 alkaen on
liitteenä nro 4.
Esitys jäteasemien yhtenäistaksan vastaanottohinnastosta ja kuulutus
asian vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin:
Pitäjänuutisissa 1.11.2018
Loviisan Sanomissa, Östnylandissa 2.11.2018
Pohjois-Kymenlaaksossa ja kaupunkilehti Ankkurissa 7.11.2018
sekä lähetettiin kuntiin julkaistavaksi kuntien omalla ilmoitustaululla
yleisessä tietoverkossa.
Asiakirjat olivat nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi sekä
www.kymenjatelautakunta.fi
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 16.11.2018 klo
15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski.
Määräaikaan 16.11.2018 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään kannanottoa.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
Jätehuoltopäällikö ehdotus:
Kymen jätelautakunta määrää jäteasemien vastaanottomaksutaksan hinnaston esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.1.2019 alkaen.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________

