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MUUTOKSET TAKSAESITYKSEEN 2023 
 

 
Perusmaksu (sisältäen viranomaismaksun ja kuntalisän) 

 
Kerrostalotaloudet  16,38 € (+15 %) alv 0 % 
Rivitalotaloudet   18,43 € (+15 %) alv 0 % 
Omakotitalot  19,45 € (+15 %) alv 0 % 
Loma-asunnot  14,50 € (+15 %) alv 0 % 
Tyhjillään olevat omakotitalot  14,50 € (+15 %) alv 0 % 

 
Perusmaksun korotus (alv 0 %) on 1,89 … 2,54 €/a riippuen asumismuodosta. 

 

Viranomaismaksu 1,805 €  1,78 €/talous (alv 0 %) viranomaisen ilmoituksen 
mukaisesti (vuosikustannukset). 
 
 
 

Hyödyksi-monilokerokeräys 
 

Keräys laajenee koko Etelä-Karjalaan 1.7.2023 alkaen. 
 
370 l  9,80 €/tyhjennys alv 0 % 
660 l  11,80 €/tyhjennys alv 0 % 

 
Tyhjennyshinnan korotus molemmille (alv 0 %) on 2,30 €. Astiavuokra säilyy 
ennallaan.  
 
 

 
Muut pakkausjätteet 
 

Muut pakkausjätteiden keräyshinnat säilyvät ennallaan. 
 

  



   
 
 

 

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy puh. 010 841 1818 Y-tunnus: 1056645-4 
Hulkonmäentie 130 asiakaspalvelu@ekjh.fi 
54190 Konnunsuo www.ekjh.fi 

 
 
Aluekeräysmaksut 

  
Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti  +23 % 
Savitaipale, Lemi, Luumäki, Taipalsaari   +23 % 
Lappeenranta    +23 % 
Imatra   +23 % 

 
Aluekeräysmaksun korotus (alv 0 %) on 7,97 … 19,78 €/a. 
 
 

 
Kuiva- ja biojätteen tyhjennyshinnat 

 
Kuiva- ja biojätteen tyhjennyshinnat säilyvät ennallaan kaikilla urakka-alu-
eilla (1.10.2022 korotuksen mukaiset hinnat). 
 
 
 

 
Hyödyksi-asemien vastaanottohinnat 

 
Hyödyksi-asemien kaikkiin vastaanottohintoihin +15 % (alv 0 %). 
 

 

  



   
 
 

 

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy puh. 010 841 1818 Y-tunnus: 1056645-4 
Hulkonmäentie 130 asiakaspalvelu@ekjh.fi 
54190 Konnunsuo www.ekjh.fi 

 

 

TAUSTAA 

 
Budjetin laadinta tässä monessakin mielessä erittäin poikkeuksellisessa tilan-
teessa on todella haastavaa. Kulubudjetti on tehty nykyisen kustannustason 
mukaan.  

 
Tällä hetkellä biokaasulaitoksen lietelinjan mädätteet käsitellään Kekkilän 
kompostointilaitoksessa hyötykäyttökelpoisiksi. Ennen EKJH:n omaa biokaa-
sulaitosta sekä jätevesilietteet että erilliskerätyt biojätteet käsiteltiin kom-
postointilaitoksessa. Kompostoinnin palvelusopimus loppuu 31.3.2023, em-
mekä ole vielä neuvotelleet jatkosta. Joka tapauksessa Kekkilältä ostettavat 
palvelut loppuvat lähes täysin, kun biokaasulaitoksen hygienisointi saadaan 
käyttöön. Kekkilän edustajien kanssa on sovittu neuvottelu jatkosta 
15.9.2022. 

 
EKJH:n vastaanottohinnat ovat olleet 2022: 
 
- biojäte 85,60 €/t (alv 0 %) 
- liete 82,30 €/t (alv 0 %) 

  
EKJH:n kilpailuttamien urakoitsijoiden korvauksia on tarkasteltu huhtikuusta 
lähtien kuukausittain. EKJH:n astiatyhjennyshintoja korotetaan lokakuun 2022 
alusta 23 % (alv 0 %) vastaamaan kohonneita kustannuksia.  

 
EKJH:n käsittelemä jätemäärä on jonkin verran kasvanut, korona on selkeästi 
vaikuttanut erityisesti aluekeräyspisteiden ja Hyödyksi-asemien jätemääriin. Ti-
lanne on vakiintunut, joten Hyödyksi-asemien kustannukset ovat nousseet mer-
kittävästi.  

 
Huonolaatuisen materiaalin käsittely ja lajittelu vaativat käsittely- ja varastointi-
kenttiä aiempaa huomattavasti enemmän sekä alihankintana toteutettavaa ura-
kointia (Kaiwur Oy). Lisäksi biokaasulaitoksen mädätteen jatkokäsittely vaatii 
kenttätilaa. Kiertotalouskentän II-vaiheen toinen osa asvaltoidaan 2023 aikana. 
2023 – 2025 rakennetaan lisää kenttiä tulevaisuuden tarpeisiin.  
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Biokaasulaitoksen toiminta on normalisoitunut, mutta lietteen käsittelyn pro-
sessimuutos on aiheuttanut huomattavia ylimääräisiä kustannuksia. Hygieni-
sointilaitteiston käyttöönotto syksyllä 2022 laskee merkittävästi mädätteen jäl-
kikäsittely- ja jätevesikustannuksia. 

 
Kaasua kuljetetaan konteilla Lappeenrannan, Imatran, Luumäen ja Parikkalan 
asemille. Tämä kuljetuspalvelu kilpailutettiin kesällä 2022 ja saavutettiin nykyi-
siin kustannuksiin n. 50 %:n säästöt. 

 
Fortumin indekseihin sidottu jätteen energiahyödyntämispalvelun hinnan arvi-
oidaan nousevan 5…10 % (lopullinen hinta määräytyy ensi vuoden maaliskuussa 
indeksien mukaan).  

 
Merkittävä osa EKJH:n palveluista tuotetaan joko ilmaiseksi tai alikatteellisilla 
maksuilla. Näiden palveluiden kustannukset on tarkoitus kattaa jokaiselta talou-
delta kerättävillä perusmaksuilla. Näitä palveluita ovat Hyödyksi-asemat (10 
kpl), ekopisteet (täydentää RINKI-verkostoa) ja aluekeräyspisteet, vaarallisten 
jätteiden keräyskierrokset ja vastaanotto Hyödyksi-asemilla, näihin palveluihin 
liittyvä tiedotus, neuvonta ja laskutus. 
 
Hyödyksi-monilokerokeräys kilpailutettiin keväällä 2022; palvelu laajenee 
1.7.2023 kaikkien EKJH:n osakuntien taajamien alueelle (nyt palvelu saatavilla 
Lappeenrannan ja Imatran taajamien alueella).  

 
1.7.2023 voimaan tuleva uusi jätelaki lisää kunnan jätehuoltotehtäviä; mm. pak-
kausjätteiden pakollinen keräily 5–9 talouden kiinteistöiltä ja poistotekstiilike-
räys. Lisäksi jätelaki 78 § määrää: ”Kunnan on perittävä tämän lain mukaisesti 
järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitami-
sesta aiheutuvat kustannukset.”  


