Miehikkälän ekomaksut vuonna 2015
Ekomaksujen tuotto kunnalle

Ekomaksu on jätehuollon perusmaksu

Miehikkälän kunta päätti siirtyä erilliseen eko‐
maksulaskutukseen vuoden 2014 alusta alkaen.

Ekomaksu on jätelakiin perustuva jätehuollon perus‐
maksu, jolla katetaan asukkaille maksuttomia jäte‐
huollon palveluita, kuten hyötyjätteiden ja vaarallisten
jätteiden keräykset. Aiemmin maksu on ollut lisättynä
jäteastian tyhjennyshintaan.

Ekomaksulaskutuksen hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy.
Maksujen tuotto tilitetään Miehikkälän kunnalle.

Asuntotyyppi
Vakituinen asunto tai
ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa‐ajan asunto
Ei‐ympärivuotisessa käytössä oleva asuinrakennus tai
vapaa‐ajan asunto

Maksu (alv 0 %)

Maksu (sis. alv 24 %)

€ / asunto / vuosi

€ / asunto / vuosi

30,00

37,20

20,00

24,80

Ekomaksujen asiakaspalvelu

Lasku lähetetään omistajalle

Ekomaksujen laskutuksen ja asiakaspalvelun hoitaa
Kymenlaakson Jäte Oy. Ekomaksuun liittyvät muutok‐
set ja tiedustelut voi tehdä osoitteessa
www.kymenlaaksonjate.fi.

Ekomaksu laskutetaan jokaisesta asunnosta kerran
vuodessa. Lasku lähetetään asunnon omistajalle.
Ekomaksu voidaan laskuttaa asunnon haltijalta tai
muulta henkilöltä, jos maksajan tiedot ilmoitetaan
Kymenlaakson Jäte Oy:lle.

Täällä voit muun muassa tehdä muuttoilmoituksen,
sillä Kymenlaakson Jäte Oy ei saa automaattisesti
tietoja osoitteenmuutoksista.

Asunto‐osakeyhtiöiden ekomaksulaskut lähetetään
taloyhtiölle.

Laskutuksen tavoittaa myös sähköpostilla
ekolaskutus@kymenlaaksonjate.fi
tai puhelimitse 05 744 3445.

Omistuksessa useampi rakennus
Jos samalla tontilla on useampi saman omistajan
omistuksessa oleva vapaa‐ajan asunto, laskutetaan
ekomaksu vain yhdestä (asuntotyypin mukaisesti).

Viranomaispäätökset
Jätehuoltoon liittyvät viranomaispäätökset tekee Ky‐
men jätelautakunta. Jos asuinrakennus on asumiskel‐
voton, voi jätelautakunnalta hakea ekomaksun koh‐
tuullistamista. Tämä edellyttää, että viranomainen on
todennut rakennuksen asuinkelvottomaksi.
Lisätietoja www.kymenjatelautakunta.fi.

Jos samalla omistajalla on useampi eri osoitteissa ole‐
va vakituinen tai vapaa‐ajan asuinrakennus, laskute‐
taan ekomaksu jokaisesta erikseen.

Ekomaksulla katettavia jätehuollon palveluita
Ekomaksuilla katetaan jätehuollon palveluita, kuten hyötyjätepisteitä, keräyspalveluita, jäteasemia ja jäteneuvontaa. Ekomaksul‐
la ei kateta jäteastioiden tyhjennyksiä, kuljetuksia tai käsittelyä. Jätehuollon palveluiden käyttö tai käyttämättömyys ei vaikuta
ekomaksun maksuvelvollisuuteen.




Miehikkälän kunnan pienjäteasema palvelee osoitteessa Muurikkalantie 12, 49700 Miehikkälä. Jäteasema palvelee tiistaisin klo 8‐12 ja
lauantaisin klo 12‐14. Hinnasto ja muut tiedot osoitteesta www.miehikkala.fi tai jäteasemalta p. 05 749 0242.
Hyötyjätepisteitä on Miehikkälässä neljä. Kaikkien Suomen keräyspisteiden tiedot ja sijainnit saa osoitteesta www.kierratys.info.
Jäteneuvonta auttaa mm. lajitteluun liittyvissä kysymyksissä: neuvonta@kymenlaaksonjate.fi tai p. 05 744 3473.

Kymenlaakson Jäte Oy
Ekokaari 50
46860 KELTAKANGAS

ekomaksujen laskutus p. 05 744 3445
ekolaskutus@kymenlaaksonjate.fi
www.kymenlaaksonjate.fi

