Virolahden ekomaksut vuonna 2016
Ekomaksujen tuotto kunnalle

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

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

Lisätietoa ekomaksun perusteista antaa Virolahden
kunta, Jukka Salmi p. 050 389 2151.

Asuntotyyppi

Maksu *

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

42,16
27,28

€ / asunto / vuosi

* 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 koh‐
tuullistamista. Tämä edellyttää, että viranomainen on
todennut rakennuksen asuinkelvottomaksi.
Lisätietoja www.kymenjatelautakunta.fi.

Ekomaksu voidaan laskuttaa asunnon haltijalta tai
muulta henkilöltä, kun maksajan tiedot ilmoitetaan Ky‐
menlaakson Jäte Oy:lle.
Asunto‐osakeyhtiöiden ekomaksulaskut lähetetään ta‐
loyhtiölle.

Omistuksessa useampi rakennus

Ilmoita osoitteenmuutoksesta

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, jäteasemia ja jäteneuvontaa. Ekomaksulla ei
kateta jäteastioiden tyhjennyksiä, jätteenkuljetusta tai jätteenkäsittelyä. Jätehuollon palveluiden käyttö tai käyttämättömyys ei
vaikuta ekomaksun maksuvelvollisuuteen.

Ekopisteet

Virolahden pienjäteasema

‐ Virojoki, Itätie 2: paperi, kartonki, metalli, lasi
‐ Ravijoki, Kääriänmäentie: paperi, kartonki, metalli, lasi
‐ Klamilan Sale, Museotie 1878: kartonki, metalli, lasi

Virolahden kunnan pienjäteasema palvelee osoitteessa
Vaalimaantie 1590, 49900 Virolahti.

Virojoen ja Klamilan pisteistä vastaa Suomen pakkauskierrä‐
tys RINKI Oy. Ravijoen pistettä hoitaa Virolahden kunta.

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

Jäteasema on avoinna lauantaisin klo 9‐13 ja huhti‐loka‐
kuussa myös perjantaisin klo 9‐17. Hinnaston saa osoit‐
teesta www.virolahti.fi tai jäteasemalta p. 050 389 2172.

ekomaksulaskutus
ekolaskutus@kymenlaaksonjate.fi
p. 05 744 3445

