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Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on 21.6.2022 toimittanut Etelä-Karjalan 
jätelautakunnalle ehdotuksen kuiva- ja biojäteastioiden 
tyhjennystaksojen korottamiseksi lokakuun alusta alkaen. 

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:llä on kuljetusurakoissa (kuiva- ja biojäte) 
käytössä kaksi erillistä pakkaavan jäteauton kustannusindeksiä. 
Indeksit pohjautuvat yleiseen kustannustasoon. Toinen indeksi 
painottaa polttoainekustannuksia ja toinen pääomakustannuksia. 
Muissa kuljetusurakoissa sovelletaan Kuorma-autoliikenteen indeksiä 
perävaunuyhdistelmät, Maarakennusalan konekustannusindeksiä sekä 
Raskaat ja keskiraskaat indeksiä riippuen työn laadusta. Indeksejä 
ylläpitävät tilastokeskus sekä YTP ry (Ympäristöteollisuus ja -palvelut 
ry). 

Polttoaineen äkillinen ja poikkeuksellinen hintojen nousu on 
aiheuttanut korotuspaineita urakkahintoihin. Etelä-Karjalan Jätehuolto 
Oy on yhdessä vastaavien kuntayhtiöiden kanssa teettänyt selvityksen, 
jonka perusteella on sovittu tasapuolinen kohtelu kaikille urakoitsijoille. 
Hinnantarkistukset tehdään dieselkalustolla ajettaviin urakoihin 
käytössä olevien, edellä mainittujen indeksien mukaisesti kuukausittain. 
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n urakoissa suurin osa pakkaavista 
jäteautoista (12/15) ajaa biokaasulla ja vain kolme kuntaurakoissa 
olevaa autoa käyttää dieseliä. Lisäksi kuivajätteiden toimittaminen 
Riihimäelle Fortumin jätevoimalaan tapahtuu dieselautoilla. Noin 
puolet Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kilpailuttamien kuljetusrakoiden 
ajosuoritteista (km) tapahtuu dieselkalustolla. Hinnantarkistus koskee 
vain dieselkalustoa.  Indeksejä on tarkastettu 1.4.2022 alkaen 
kuukausittain. Jos indeksimuutos on enemmäin kuin ±2 %, vaikuttaa se 
hintaan. Tarkastuksia on jatkettu kuukausittian, kunnes tilanne 
vakiintuu. Kustannustaso näyttää nyt vakiintuneen ja nykyisellä 
kustannustasolla urakoitsijoille maksettavat kustannukset ovat nousseet 
noin 34 100 e kuukaudessa. Tästä kertyy nykyisellä kustannustasolla 
noin 270 000 e ylimääräiset kustannukset vuoden loppuun mennessä.

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain 
mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille 
tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy esittää, että kuiva- ja biojäteastioiden 
tyhjennystaksoja korotetaan 23 %:lla lokakuun alusta alkaen. Urakka-
alueesta ja tyhjennettävän astian jätejakeesta sekä koosta riippuen 
korotus (alv 0 %) olisi 1,11 – 1,97 e/tyhjennys.



Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Mika Suomalainen 
selvittää lautakunnalle taksa-asiaa kokouksessa.  

  Liitteet
1. EKJH tyhjennyshintojen korotusesitys 21.6.2022

Vt. jäteasiainpäällikön päätösesitys:

Etelä-Karjalan jätelautakunta päättää hyväksyä Etelä-Karjalan 
Jätehuolto Oy:n esittämän 23 %:n korotuksen kuiva- ja biojäteastioiden 
tyhjennyshintoihin lokakuun 2022 alusta alkaen. 

Päätös: Hyväksyttiin. 

Merkittiin, että Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Mika Suomalainen selvitti asiaa 
lautakunnalle ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 17.15.



Polttoaineen hinnannousu ja vaikutus EKJH:n toimintaan

Lukuisat KIVOn jäsenlaitokset (ml. EKJH) ovat saaneet kuljetus- ja 
koneurakoitsijoiltaan neuvottelupyyntöjä tai yksipuolisia hinnankorotusilmoituksia 
kevään aikana polttoaineiden rajuun hintojen nousuun perustuen. Jätelaitosten mm. 
KIVOn hallituksessa käymien keskustelujen perusteella, yhteinen tahtotila on pyrkiä 
mahdollistamaan kone- ja kuljetusurakoinnin jatkuvuus tässä yllättävässä 
tilanteessa, ja ns. kohtuullisuusperiaatteella pyrkiä ottamaan huomioon 
polttoaineiden hintanousu urakkahinnoissa.

EKJH:n toimintamalli

EKJH:lla käytössä kuljetusurakoissa (kuiva- ja biojäte) kaksi erillistä pakkaavan 
jäteauton kustannusindeksiä (50 %/50 %). Indeksejä ylläpitävät Tilastokeskus ja YTP 
ry (Ympäristöteollisuus ja -palvelut). Toinen painottaa polttoainekustannuksia ja 
toinen pääomakustannuksia. Normaalitilanteessa urakkahintojen indeksitarkastus 
tehdään kerran vuodessa. 

Muissa kuljetusurakoissa sovelletaan Kuorma-auto liikenteen indeksiä 
perävaunuyhdistelmät, Maanrakennusalan konekustannusindeksiä ja Raskaat ja 
keskiraskaat indeksiä riippuen työn laadusta.

Olemme ilmoittaneet urakoitsijoillemme, että teemme korotukset indeksien mukaan, 
ensimmäinen tarkastus 1.4.2022 alkaen ja tarkastusväli 1 kk. Jos indeksimuutos on 
enemmän kuin +-2 %, niin se vaikuttaa hintaan. Tarkastuksia jatketaan kuukausittain, 
kunnes tilanne vakiintuu tai tulee esim. ammattidiesel tai muu tukijärjestelmä. EKJH:n 
urakoissa suurin osa pakkaavista jäteautoista (12/15) ajaa biokaasulla ja vain kolme 
kuntaurakoissa olevaa autoa käyttää dieseliä. Hinnantarkistus koskee vain 
dieselkalustoa. Vastaavaa tarkastusmallia sovelletaan tässä poikkeustilanteessa 
myös muihin kuljetussopimuksiin.

Edellä kuvatun kustannusindeksirakenteen mukaiset korotukset ovat 1.1.2022 
alkaen (mukana myös normaali sopimuksen mukainen vuositarkastus):

Imatran kuiva- ja biojätekuljetukset 12,5 %
Lappeenrannan kuiva- ja biojätekuljetukset 2,3 %
Pararu kuiva- ja biojätekuljetukset 6,7 %
Saleluuta kuiva- ja biojätekuljetukset 2,0 %
Kuivajätteen kuljetus Riihimäelle 21,7 %
Kuivajätteen lastaus rekkaan Kukkuroinmäessä 17,7 %
Hyötyjätteiden keräys 15,1 %
Ekopisteiden tyhjennys 16,3 %
Hyödyksi-asemien lavakuljetukset 25,7 %
Monilokerotyhjennykset 11,6 %
Konetyöt Kukkuroinmäki (Kaiwur) 16,7 %

Näiden korotusten vaikutus on kuukausitasolla noin 34 100 €. Jos kustannustaso 
säilyy tällä tasolla, niin loppuvuodelta syntyy budjetoimattomia kuluja noin 270 000 €.



Suomen hallitus on linjannut polttoaineiden hintaan alennuksen, mutta vielä ei tiedetä 
aikataulua tai alennuksen suuruutta (vaatii lakimuutoksen). Ylen uutinen asiasta 
https://yle.fi/uutiset/3-12395223

Vaikeuksissa olevalle kuljetusalalle on tulossa 75 miljoonan euron tuki, mutta tämäkin 
vaatii lakimuutoksen. Tuki koskee tammi- maaliskuuta 2022. Ylen uutinen asiasta 
https://yle.fi/uutiset/3-12386695

Polttoaineiden hinnat ovat edelleen korkealla tasolla, mutta toukokuun 
indeksitarkistus ei enää korottanut urakoitsijoille maksettavia korvauksia. Näyttää 
siltä, että tämä nykyinen taso polttoaineiden hinnoissa tulee säilymään pitkään. 
Nykyisellä hintatasolla EKJH:n maksamat urakointikustannukset nousevat edellä 
kuvatun mukaisesti noin 270 000 € vuoden loppuun laskettuna. Jotta nykyisellä 
kustannustasolla saavutettaisiin budjetoitu 99 750 €:n tappio niin verottomia 
astiatyhjennyshintoja pitäisi korottaa elokuun alusta 14 %. Koska korotus perustuu 
indeksimuutoksiin, niin riittää kun korotusesityksen toimittaa jätehuoltoviranomaiselle 
kaksi viikkoa ennen kokousta.

Lainvoimaiseksi päätös tulee 30 + 7 päivää kokouksen jälkeen eli jos elokuussa 
käsiteltäisiin korotus niin taksa voisi olla voimassa lokakuun alusta. Lautakunta ei 
kokoonnu heinäkuussa, joten tyhjennyshintamuutosta ei saada voimaan 
aikaisemmin. Jotta lisääntyneet kustannukset saataisiin katettua loka – joulukuun 
aikana tulisi korotuksen olla 23 % alv 0 - hintoihin.

Riippuen urakka-alueesta ja tyhjennettävän astian koosta alv 0 % korotus olisi 
1,11…1,97 €/tyhjennys.

Konserniohjeen mukaisesti Lappeenrannan kaupunginhallitukselta haettiin 
omistajaohjausta asiaan liittyen. Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 
esityksen 20.6.2022 pidetyssä kokouksessa.

Vastaavia korotuksia on jo tehty mm. Hämeenlinnassa, Kouvolassa ja Seinäjoella.

Hämeenlinna (Kiertokapula Oy) Voimaan 1.6.2022

https://www.kiertokapula.fi/jatelautakunta-hyvaksyi-jatetaksan-muutosesityksen/

”Muutosesityksessä korotusprosentti per tyhjennyskerta vaihtelee 2,76–12,71 
prosenttia jätejakeista ja astiakoosta riippuen. Sekajätteen osalta 140–770 litraisten 
astioiden tyhjennysten kuljetusosuus nousee 35 senttiä tyhjennyskerralta.”

Kouvola (Kymenlaakson Jäte Oy) Voimaan 1.7.2022

https://www.kymenlaaksonjate.fi/uutiset/uudet-jatteiden-vastaanottohinnat-voimaan-
1-7-keltakankaalla/

”Jätteenpolttoon ohjattavan loppujätteen tonnihinta nousee noin 7 %. Lajiteltavan 
jätteen ja tiettyjen erilliskerättyjen jätteiden käsittelyhinnat nousevat 2 – 2,5 %. 
Haravointijätteiden ja kaatopaikalla hyödynnettävien jätteiden käsittelymaksut 
nousevat vastaamaan jätteenkäsittelyn todellisia kustannuksia.”

https://yle.fi/uutiset/3-12395223
https://yle.fi/uutiset/3-12386695
https://www.kiertokapula.fi/jatelautakunta-hyvaksyi-jatetaksan-muutosesityksen/
https://www.kymenlaaksonjate.fi/uutiset/uudet-jatteiden-vastaanottohinnat-voimaan-1-7-keltakankaalla/
https://www.kymenlaaksonjate.fi/uutiset/uudet-jatteiden-vastaanottohinnat-voimaan-1-7-keltakankaalla/


Seinäjoki (Lakeuden Etappi Oy) Voimaan 1.6.2022

https://www.etappi.com/polttoainekustannusten-nousu-tuo-korotuksen-
jatteenkuljetushintoihin/

”Käytännössä esimerkiksi 240-litran poltettavan jätteen jäteastian tyhjennyshinnassa 
kuljetusmaksuosuuden korotus 10 prosentilla merkitsee 5 prosentin korotusta 
tyhjennyshinnassa eli 37 sentin korotusta. Nykyinen tyhjennyshinta 240-litraiselle 
jäteastialle on 7,44 euroa, korotuksen jälkeen hinta tulee olemaan 7,81 euroa. Hinnat 
sisältävät arvonlisäveron. Kuljetusmaksun korotus tulee myös asumisessa syntyvien 
lietteiden kuljetusmaksuun ja rahtipalvelun maksuihin.”

Esitys: Polttoaineiden äkillinen ja poikkeuksellinen hintojen nousu on aiheuttanut 
korotuspaineita urakkahintoihin. EKJH on yhdessä muiden vastaavien 
kuntayhtiöiden teettänyt selvityksen, jonka perusteella on sovittu tasapuolinen 
kohtelu kaikille urakoitsijoille. Hinnantarkistukset tehdään dieselkalustolla ajettaviin 
urakoihin indeksien mukaisesti kuukausittain. Nyt kustannustaso näyttää 
vakiintuneen ja nykyisellä kustannustasolla urakoitsijoille maksettavat kustannukset 
ovat nousseet noin 34 100 € kuukaudessa. Tästä kertyy nykyisellä kustannustasolla 
noin 270 000 € ylimääräiset kustannukset vuoden loppuun mennessä. Tämä on 
merkittävä rasite EKJH:n taloudelle, koska kuluvan vuoden budjetti on tappiollinen (- 
99 750 €).

EKJH:n hallitus esittää Etelä-Karjalan jätelautakunnalle astiatyhjennystaksojen (alv 0 
%) korotusta 23 % lokakuun alusta. 

https://www.etappi.com/polttoainekustannusten-nousu-tuo-korotuksen-jatteenkuljetushintoihin/
https://www.etappi.com/polttoainekustannusten-nousu-tuo-korotuksen-jatteenkuljetushintoihin/


VALITUSOSOITUS
Kunnallisvalitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan 
oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän 
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 

päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. 

Postiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio  
Käyntiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi,
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500 (vaihde)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi
 vaatimusten perustelut
 mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja 
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin 
valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät 
asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:
 valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta; 
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan 
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Imatran kaupungin 
kirjaamosta.

Postiosoite: Virastokatu 2, 55100 Imatra  
Käyntiosoite: Virastokatu 2, 55100 Imatra
Sähköpostiosoite: kirjaamo@imatra.fi
Puhelinnumero: 020 617 2210

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00. 


