Virolahden ekomaksu 2019
Ekomaksu on jätehuollon perusmaksu

Ekomaksulaskutuksen asiakaspalvelu

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.

Ekomaksujen laskutuksen asiakaspalvelun hoitaa
Kymenlaakson Jäte Oy. Asioida voi osoitteessa
www.kymenlaaksonjate.fi/asiointi tai sähköpostilla
ekolaskutus@kymenlaaksonjate.fi tai puhelimitse
05 744 3445.

Asuntotyyppi

Maksu *
€ / asunto / vuosi

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

38,44
27,28

* Maksu sisältää lautakuntamaksun (Kymen jätelautakunta) sekä alv:n (24 %)

Lasku lähetetään omistajalle

Viranomaispäätökset

Ekomaksu laskutetaan jokaisesta asunnosta kerran
vuodessa. Lasku lähetetään asunnon omistajalle.

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

Ekomaksu voidaan laskuttaa asunnon haltijalta tai
muulta henkilöltä, kun maksajan tiedot ilmoitetaan
Kymenlaakson Jäte Oy:lle.
Asunto‐osakeyhtiöiden ekomaksulaskut lähetetään
taloyhtiölle.

Omistuksessa useampi rakennus

Ilmoita muutoksesta

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

Mikäli laskutusosoitteesi muuttuu tai rakennus on
vaihtanut omistajaa, ilmoitathan muutoksesta lasku‐
tukseemme. Kymenlaakson Jäte Oy ei saa automaatti‐
sesti tietoja näistä muutoksista.

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

Ekomaksulla katettavia jätehuollon palveluita
Ekomaksuilla katetaan jätehuollon palveluita, kuten ekopisteitä, keräyspalveluita ja jäteneuvontaa. Maksulla ei kateta jäteastioi‐
den tyhjennyksiä tai jätteenkuljetusta ja ‐käsittelyä. Palveluiden käyttö tai käyttämättömyys ei vaikuta maksuvelvollisuuteen.

Ekopisteet

Kiertävä vaarallisen jätteen keräys

Virolahdella on 3 ekopistettä ja 2 paperinkeräyspistettä.
Tarkista pisteiden sijainnit: www.kierratys.info.

Virolahdella järjestetään maksuton vaarallisen jätteen, me‐
tallin ja sähkölaitteiden keräyskierros lauantaina 6.7. Ke‐
räysautot pysähtyvät pisteille puolen tunnin ajaksi. Jätteet
voi tuoda keräykseen vain, kun keräysautot ovat paikalla.

Virolahden jäteasema
Kymenlaakson Jäte tuo jäteasemapalvelut Virolahdelle joka
kuukauden viimeinen lauantai. Seuraavaksi jäteasema on
avoinna 27.4., 25.5., 29.6., 27.7. ja 31.8. klo 9‐13 osoit‐
teessa Opintie 5, Virojoki. Vaaralliset jätteet, metallit ja säh‐
kölaitteet otetaan vastaan maksutta. Lisätietoa:
www.kymenlaaksonjate.fi/virolahdenjateasema.
Kymenlaakson Jäte Oy
Ekokaari 50, 46860 KELTAKANGAS
www.kymenlaaksonjate.fi

9.00 Kattilainen, Nopalantie
9.45 Ravijärvi, VPK‐talo
10.45 Säkäjärvi, Soukantie 100
11.30 Kotola, VPK‐talo
12.15 Vaalimaa, Kotolantie 41

ekomaksulaskutus
ekolaskutus@kymenlaaksonjate.fi
p. 05 744 3445

14.00 Kirkonk., kirkon P‐alue
14.45 Pihlaja, Mäkipirtint. 260
15.30 Ravijoen ekopiste
16.15 Klamilan koulu

