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Kyjäte § 31
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 §: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 taksan mukaisesti.
Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksuhinnasto tulee vahvistaa
Kymen jätelautakunnalla taksana, koska hinnasto toimii laskutusperusteena myös jätelain 33 §:n tarkoittaman kunnan toissijaisella vastuulla tapahtuvan jätteen vastaanoton osalta.
Esitetyt korotustarpeet johtuvat yleisen kustannustason noususta, lähinnä
henkilöstö-, kuljetus- ja konekustannusten osalta, jätteiden hyödyntäjien
käsittelymaksujen noususta sekä investointien aiheuttamien poistojen
noususta.
Kuorma-autoliikenteen kokonaisindeksi on noussut vuoden 2017 syyskuusta vuoden 2018 syyskuuhun 4,7 %. Työvoimakustannukset ovat nousseet
Tilastokeskuksen mukaan yksityissektorilla vuoden 2018 kausitasoitetut
työvoimakustannukset nousivat vuoden 2018 huhti -kesäkuussa 2,8
prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.
Vuodelle 2019 kaatopaikalle sijoitettavan jätteen jäteveroon ei ole tulossa
korotusta jäteveron ollessa edelleen 70 €/t. Yleiseen arvonlisäveroon ei ole
myöskään tulossa muutoksia.
Kaatopaikan 2,5 ha laajennusurakan poistovaikutus vuositasolla tulee olemaan n. 50 000 €.
Kattohuovan ja kyllästetyn puun valtakunnalliset hyödyntäjät ovat ilmoittaneet heti tai myöhemmin voimaan astuvista hinnankorotuksista ja keräysjärjestelmien muutoksista.
Esitetyt hinnankorotukset ovat oletetun käsittelykustannustason nousua
vastaavia.
Suursäkkien käsittelyhintaan esitetään 10 €/tn korotusta lisääntyneiden esikäsittelykustannusten vuoksi. Vaikeasti murskattavien jakeet vaativat esi-

murskausta ennen varsinaista prosessointia. Hinnankorotuksella varmistetaan toiminnan kannattavuus.
Loppujätteen käsittelyhintaan esitetään 5 €/tn korotusta. Korotuksella katetaan odotettavissa oleva n. 1 €/tn Kotkan hyötyvoimalan polttomaksun
korotusta vuodelle 2019 ja ulkopuolisen lisäkapasiteetin korkeamman
käsittelyhinnan aiheuttamia kustannuksia.
Uusina tuotteina hinnastoon esitetään lisättäväksi biokaasulaitoksella käsiteltävä rasvakaivojäte ja yleiset astialisämaksut. Edullisemmalla hinnoittelulla kannustetaan rasvakaivojätteiden keräilijöitä keräämään enemmän
biokaasulaitokselle soveltuvaa jätettä. Jätteiden toimituksissa on esiintynyt
yhä enemmän tapaa pakata erilaisia jätteitä tynnyreihin ja kontteihin ilman
selkeää syytä. Tämä kuormittaa jätteiden lajittelutoimintaa kohtuuttomasti.
Yleisesti jätehuoltoalalla käytössä oleva astialisämaksu ohjaa toimintaa
järkevämpään suuntaan ja kattaa astioiden ylimääräisestä käsittelystä
aiheutuvia kuluja.
Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt hinnastoa Kymen jätelautakunnalle
vahvistettavaksi taksana 1.1.2019 alkaen.
Esitys Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi 1.1.2019
alkaen on
liitteenä nro 5.
Esitys jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi 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 Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksan esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi voimaan 1.1.2019
alkaen.

Kymen jätelautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________

