Haminan ekomaksut vuonna 2018
Jokaisesta asunnosta Haminassa laskutetaan ekomaksu eli jätehuollon perusmaksu.
Kymenlaakson Jäte Oy lähettää laskut ja tilittää tuotot Haminan kaupungille.
Asuntotyyppi

Maksu * € / asunto

vakituinen asunto tai ympäri vuoden käytössä oleva vapaa‐ajan asunto
vapaa‐ajan asunto, joka ei ole ympärivuotisessa käytössä

35,24 €
25,00 €
*Maksu sisältää alv:n 24 %.

Ekomaksujen tuotto kunnalle

Omistuksessa useampi rakennus

Haminan kaupunki päätti siirtyä erilliseen eko‐
maksulaskutukseen 1.2.2018 alkaen.

Jos samalla tontilla on useampi saman omistajan
omistuksessa oleva vapaa‐ajan asunto, laskute‐
taan ekomaksu vain yhdestä.

31.1.2018 saakka maksu on ollut lisättynä jäteas‐
tian tyhjennyshintaan nimellä perusmaksu. Tästä
syystä tämän vuoden ekomaksusta on vähennetty
yhden kuukauden laskennallinen osuus.
Haminan kaupunki teki sopimuksen laskutuksen
hoitamisesta Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa.
Maksujen tuotto tilitetään kaupungille.

Ekomaksujen asiakaspalvelu
 www.kymenlaaksonjate.fi/asiointi
 ekolaskutus@kymenlaaksonjate.fi
 p. 05 744 3445 (ma‐pe 8‐16)

Lasku lähetetään omistajalle
Ekomaksulasku lähetetään asunnon omistajalle.
Ekomaksu voidaan laskuttaa asunnon haltijalta tai
muulta henkilöltä, kun maksajan tiedot ilmoite‐
taan Kymenlaakson Jäte Oy:lle.
Laskun tiedot perustuvat Väestötietojärjestelmän
kiinteistörekisterin tietoihin 16.7.2018.

Jos samalla omistajalla on useampi eri osoitteissa
oleva vakituinen tai vapaa‐ajan asuinrakennus,
laskutetaan ekomaksu jokaisesta erikseen.

Ekomaksu on jätehuollon perusmaksu
Ekomaksu on jätelakiin perustuva jätehuollon pe‐
rusmaksu. Maksut käytetään jätehuollon palvelui‐
hin, kuten hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden
keräyksiin sekä Haminan jäteaseman toimintaan.
Palveluiden käyttö tai käyttämättömyys ei vaikuta
ekomaksun maksuvelvollisuuteen. Ekomaksulla ei
kateta kodin jäteastioiden tyhjennyksiä, jätteen‐
kuljetusta tai jätteenkäsittelyä.

Viranomaispäätökset lautakunnassa
Jätehuollon viranomaispäätökset tekee Kymen jä‐
telautakunta. Jos asuinrakennus on todistetta‐
vasti asuinkelvoton, voi jätelautakunnalta hakea
ekomaksun kohtuullistamista.
 www.kymenjatelautakunta.fi/asiointi
 p. 020 615 11 (Kouvolan kaupungin vaihde)

Haminan kaupungin jätehuoltopalvelut
Haminan pienjäteasema

Ekopisteet pienille hyötyjätteille

Muut jätehuollon palvelut

Suokalliontie 131
ma 10.30‐17.30, ti‐to 9.30‐16.30
pe 8‐14
lisätietoa: www.hamina.fi

Haminassa on 14 ekopistettä pienille
hyötyjätteille, kuten paperille, karton‐
gille, lasille ja metallille. Katso lähin
piste: www.kierratys.info

Lisätietoa Haminan jätehuollon
palveluista: www.hamina.fi tai
vihertyönjohtaja Anne Repo
p. 040 593 4144

Kymenlaakson Jäte Oy
Ekokaari 50, 46860 KELTAKANGAS
www.kymenlaaksonjate.fi

ekomaksulaskutus
ekolaskutus@kymenlaaksonjate.fi
p. 05 744 3445

