Kouvolan ja Iitin ekomaksut vuonna 2018
Ekomaksun maksuperusteet muuttuivat

Ekomaksujen asiakaspalvelu

Kouvolan ja Iitin ekomaksujen maksuperusteet muut‐
tuivat vuonna 2017 Kymen jätelautakunnan päätök‐
sellä. Ekomaksu perustuu nyt asunnon käyttötarkoi‐
tukseen ja asuntotyyppiin.

Ekomaksujen laskutuksen ja asiakaspalvelun hoitaa
Kymenlaakson Jäte Oy.
Asioida voi verkossa, osoitteessa:
www.kymenlaaksonjate.fi/asiointi

Ekomaksu laskutetaan kerran vuodessa. Maksua on
peritty Kouvolassa ja Iitissä vuodesta 1999. Ekomaksu
on jätelakiin perustuva jätehuollon perusmaksu.

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

Asuntotyyppi

Maksu *

Vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa‐ajan asunto
Asunto taloyhtiössä, jossa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai jossa on yli 10 asuntoa
Ei‐ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa‐ajan asunto

29,76
23,56
17,36

€ / asunto / vuosi

* Maksu sisältää alv:n (24 %)

Lasku lähetetään omistajalle

Ekomaksu ja jätelasku eri laskuina

Ekomaksulasku lähetetään asunnon omistajalle. Eko‐
maksu voidaan laskuttaa myös asunnon haltijalta tai
muulta henkilöltä, kun maksajan tiedot ilmoitetaan
Kymenlaakson Jäte Oy:lle.

Ekomaksujen saajat ja jätteenkuljetuksen asiakkaat
ovat eri rekistereissä. Jos saat Kymenlaakson Jätteeltä
sekä jäteastian tyhjennyslaskun että ekomaksun, on
sinulla kaksi eri asiakasnumeroa.

Taloyhtiöiden ekomaksulaskut lähetetään taloyhtiölle.

Tyhjennyslaskulle tehty e‐laskutilaus ei koske ekomak‐
sua. Jos ekomaksun haluaa e‐laskuna, on tilaus teh‐
tävä erikseen ekomaksun tiedoilla.

Viranomaispäätökset
Jätehuollon viranomainen on Kymen jätelautakunta.
Jätelautakunnalta voi anoa ekomaksun kohtuullista‐
mista, jos rakennus on todistettavasti asuinkelvoton.
Lisätietoja: www.kymenjatelautakunta.fi.

Ilmoita osoitteenmuutoksesta
Jos laskutusosoite muuttuu tai rakennus vaihtaa omis‐
tajaa, ilmoitathan muutoksesta meille. Kymenlaakson
Jäte ei saa automaattisesti tietoja näistä muutoksista.

Ekomaksulla katettavia jätehuollon palveluita
Ekomaksulla katetaan erilaisia jätehuollon palveluita. Ekomaksulla ei kateta jäteastioiden tyhjennyksiä, kuljetuksia tai käsittelyä.
Jätehuollon palveluiden käyttö tai käyttämättömyys ei vaikuta ekomaksun maksuvelvollisuuteen.

Ekopisteet

Jäteasemat Kouvolassa ja Iitissä

Kouvolassa ja Iitissä ekopisteitä on yli 80. Noin 50 pistettä
hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy ja 30 pistettä Rinki Oy. Kaik‐
kien pisteiden sijainnit saa osoitteesta www.kierrätys.info.

Ahlmannintie, Ahlmannintie 32, ma‐pe 8–20, la 9–15
Elimäki, Yritystie 1 C, to 10–18
Jaala, Mäntyharjuntie 110, pe 10–17, la 9–14 (kesä‐elokuu)
Kausala, Sahatie 17 A, ma 10–18, ti 11–16, ke 10–18
Keltakangas, Ekokaari 50, ma‐pe 7–18
Koria, Anjalantie 2114 A, ma 10–18, ke 10–18

Kiertävät keräykset
Kouvolassa ja Iitissä kerätään vaarallisia jätteitä, sähkölait‐
teita ja metalliromua kiertävässä keräyksessä kesällä ja syk‐
syllä. Kiertävä jäteasema on kesällä päivän ajan Vuolenkos‐
kella, Vuohijärvellä, Tuohikotissa ja Kaipiaisissa.
Aikataulut ja lisätiedot: www.kymenlaaksonjate.fi
Kymenlaakson Jäte Oy
Ekokaari 50
46860 KELTAKANGAS

Lajitteluohjeita ja tietoa palveluista
www.kymenlaaksonjate.fi
neuvonta@kymenlaaksonjate.fi tai p. 05 744 3473.

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

