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Haminan ekomaksut vuonna 2022 
 
Jokaisesta asunnosta Haminassa laskutetaan ekomaksu eli jätehuollon perusmaksu. Haminan kaupunki päätti  
vuonna 2018 siirtää jätehuollon palvelutehtävät Kymenlaakson Jäte Oy:n hoidettavaksi 1.1.2019 alkaen.  
 
Ekomaksu on jätehuollon perusmaksu 
Ekomaksu on jätelakiin perustuva jätehuollon perusmaksu, jolla katetaan asukkaille maksuttomia jätehuollon palveluita, 
kuten hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräykset. Aiemmin maksu on ollut lisättynä jäteastian tyhjennyshintaan.  
 

Lasku lähetetään omistajalle 
Ekomaksu laskutetaan jokaisesta asunnosta kerran vuodessa. Lasku lähetetään asunnon omistajalle. Asunto-osakeyhtiöi-
den laskut lähetetään taloyhtiölle. Ekomaksu voidaan laskuttaa asunnon haltijalta tai muulta henkilöltä, kun maksajan tie-
dot ilmoitetaan Kymenlaakson Jäte Oy:lle. 

Ilmoita muutoksesta  
Mikäli laskutusosoitteesi muuttuu tai rakennus on vaihtanut omistajaa, ilmoitathan muutoksesta laskutukseemme. Ky-
menlaakson Jäte Oy ei saa automaattisesti tietoja näistä muutoksista.  

  *  www.kymenlaaksonjate.fi/asiointi   * p. 05 744 3442 (ma-pe 9-15) 
  *  ekolaskutus@kymenlaaksonjate.fi  
 

Viranomaispäätökset 
Jätehuoltoon liittyvät viranomaispäätökset tekee Kymen jätelautakunta. Jos asuinrakennus on asumiskelvoton, voi jäte-
lautakunnalta hakea ekomaksun kohtuullistamista. Tämä edellyttää, että viranomainen on todennut rakennuksen asuin-
kelvottomaksi. 

*  www.kymenjatelautakunta.fi/asiointi  * p. 020 615 11 (Kouvolan kaupungin vaihde) 

Omistuksessa useampi rakennus 
Jos samalla tontilla on useampi saman omistajan omistuksessa oleva vapaa-ajan asunto, laskutetaan ekomaksu vain yh-
destä (asuntotyypin mukaisesti). Jos samalla omistajalla on useampi eri osoitteissa oleva vakituinen tai vapaa-ajan asuinra-
kennus, laskutetaan ekomaksu jokaisesta erikseen.  

        Huom! Jäteastioiden tyhjennysasiat hoidetaan entiseen tapaan valitun jätteenkuljetusliikkeen kanssa. 

Ekomaksulla katettavia jätehuollon palveluita 
Ekomaksuilla katetaan jätehuollon palveluita, kuten ekopisteitä, keräyspalveluita ja jäteneuvontaa. Maksulla ei kateta jäteastioiden 
tyhjennyksiä tai jätteenkuljetusta ja -käsittelyä. Palveluiden käyttö tai käyttämättömyys ei vaikuta maksuvelvollisuuteen. 
Haminan jäteasema 
Suokalliontie 131, p. 040 1991 193, ma 8-18, ti-to 10-17, pe 8-18 
Vaaralliset jätteet, metallit ja sähkölaitteet maksutta. Lisätietoja: www.kymenlaaksonjate.fi/haminan-pienjateasema. 
Ekopisteet 
Ekopisteet pienille hyötyjätteille, kuten paperille, kartongille, lasille ja metallille. Katso lähin piste: www.kierratys.info. 
Kiertävä vaarallisen jätteen keräys  
Haminassa kerätään vaarallista jätettä, metallia ja sähkölaitteita kiertävässä keräyksessä kerran vuodessa. Aikataulut alueen lehdistä tai 
www.kymenlaaksonjate.fi.   

Asuntotyyppi Maksu *  
€ / asunto / vuosi 

Vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto 35,25 
Ei-ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto 23,78 
Asunto taloyhtiössä, jossa järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai jossa vähintään 5 asuntoa 31,88 

* Maksu sisältää alv:n (24 %) 


