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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kyjäte § 23
Hallintosäännön 139 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on
todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä.
Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Kyjäte § 24
Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.
Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen jätelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sorella Silvala ja Marketta Kalliola.
____________
Oheismateriaali

pj.

Pöytäkirjan tarkastussähköpostit Kyjäte 29112918
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Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2018
3133/02.02.01/2018
Kyjäte § 25
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen on raportoitava toimielimille kuukausittain talousarvion käyttötalouden ja investointien
toteutumisesta. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan osavuosikatsaukset
tammi-huhtikuulta sekä tammi-elokuulta ja tilinpäätös. Osavuosikatsauksessa raportoidaan myös tavoitteiden toteutumisesta. Raportista on
nähtävissä koko toimialan ja palveluiden toimintatuottojen, toimintakulujen
ja toimintakatteen sekä investointien toteutuminen hankeryhmätasolla.
Lisäksi henkilöstöosiossa on henkilöstömuutosten keskeisiä lukuja.
Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen osavuosikatsaus Kymen jätelautakunnan osalta esitellään kokouksessa.
Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2018 on esitetty
oheismateriaaleissa.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi ja taloussihteeri Pia Rusanen, p. 02061 54817, pia.rusanen(a)kouvola.fi
Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen jätelautakunta merkitsee tiedoksi tekniikka- ja ympäristöpalvelujen
osavuosikatsauksen 1.1.–31.8.2018.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Oheismateriaali

pj.

Kymen jätelautakunta osavuosikatsaus 1.1-31.8.2018
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Kymen jätelautakunnan talousarvion valmistelutilanne ja toiminnan painopisteet vuodelle
2019
5027/02.02.00/2018
Kyjäte § 26
Kymen jätelautakunnan talousarvio on osa Kouvolan kaupungin Tekniikkaja ympäristöpalvelujen toimialan talousarviota.
Kouvolan kaupungin vuoden 2019 talousarvioesitys on valmisteilla.
Tämän hetkinen arvio on, että kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion
kokouksessaan 10.12.2018, jonka jälkeen lautakunnat hyväksyvät palvelualueensa käyttösuunnitelmat. Kun talousarvio on hyväksytty, esitys Kymen
jätelautakunnan käyttösuunnitelmasta tuodaan lautakunnan päätettäväksi.
Kymen jätelautakunnan talousarvioluonnos
Kymen jätelautakunnan toiminnan kustannukset katetaan jätelautakuntamaksuilla. Maksu määräytyy kunnittain prosentteina suhteessa kunnan
väkilukuun. Vuoden 2019 talousarvion raamina on käytetty toteutuneita
tuloja / menoja.
Kymen jätelautakunnan vuoden 2019 toimintamenoiksi on arvioitu yhteensä 252 000 euroa, tuotot 252 000 euroa ja toimintakate 0 euroa. Suurin
osa jätelautakunnan menoista muodostuu henkilöstömenoista 176 500
euroa, palveluiden ostot muodostavat toiseksi suurimman kuluerän 64 000
euroa. Muut toimintakulut ovat noin 4000 euroa.
Tarkempi talousarvioesitys on
liitteenä nro 1.
Kymen jätelautakunnan toimintaympäristö
Jätelautakunnan toimialueena on yhdeksän kuntaa: Kouvola, Kotka, Hamina, Iitti, Mäntyharju, Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää ja Lapinjärvi. Kunnat ovat
yhteistoimintasopimuksella luovuttaneet jätehuollon viranomaistehtävät
Kymen jätelautakunnalle 1.5.2012 uuden jätelain mukaisesti.
Isäntäkuntana toimii Kouvolan kaupunki.
Yhteistoiminta-alue muodostuu edellä mainittujen kuntien omistaman Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminta-alueesta.
Alueella on yhteensä (30.4.2018) 183 630 asukasta ja kunnan jätehuollon
järjestämisvastuulle kuuluvia rakennuksia 99 413 joista vapaa-ajan asuntoja 23 934 kappaletta (20.8.2018).
Viranomaispalvelujen tuottamiseksi jätelautakunta tekee yhteistyötä kuntien, ympäristösuojeluviranomaisten ja jäteyhtiön kanssa.
Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella 2019–2021
1.Jätehuoltomääräysten päivittäminen
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Jätehuollon viranomaispalveluissa toimintaympäristömuutoksia aiheuttaa
jätelakiin suunnitellut muutokset liittyen kunnan tehtäviin ja vastuisiin
jätehuollossa. Tulevien muutosten laajuus on vielä osaksi epävarmaa,
joten niihin on varauduttava. Lakimuutoksia seurataan ja sen mukaan
toiminnallisia tavoitteita suunnataan uudelleen muutosten myötä esimerkiksi jätehuoltomääräykset vaativat päivittämistä vastaamaan lakimuutosten vaatimuksia.
2. Jätepoliittisen ohjelman laatiminen
Jätepoliittisen ohjelman laadinta käynnissä, tavoitteena on määritellä osakaskuntien jätepoliittiset linjaukset. Jätepoliittiseen ohjelmaan kirjataan
kuntien yhteinen näkemys jätehuollon kehittämistavoitteista sekä periaatteista ja tarvittavista toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Jätepoliittinen ohjelma valmistellaan yhteistyössä toimialueen kuntien, jäteyhtiön ja
jätelauta-kunnan kanssa. Kymen jätelautakunta toimii koordinoijana
jätepoliittisen ohjelman valmistelussa. Jätepoliittisella ohjelmalla on myös
tärkeä osa kuntien omistajaohjausroolissa jätehuollon järjestämisessä.
3. Yhteistyö sidosryhmien kanssa
Jätelautakunta jatkaa yhteistyöpalavereita eri sidosryhmien kanssa sekä
tekee kuntavierailuita toiminta-alueen kuntiin. Yhteistyöllä informoimaan
sidosryhmiä uudesta jätehuollon viranomaisesta tämän toiminnasta sekä
roolista ja tehtävien jaosta eri toimijoiden välillä lisäksi sovitaan yhteisistä
toimintatavoista. Yhteistyöllä luodaan mm. säännösten tulkintaan ja
palvelujentuottamiseen yhtenäisyyttä ja tehokkuutta, jotta asiakkaita
voidaan palvella mahdollisimman hyvin ja tasavertaisesti koko
toiminta-alueella. Yhteistyössä huomioidaan erityisesti sopijakunnat, kuntien päättäjät - ja viranhaltijat sekä ympäristönsuojeluviranomaiset sekä
jäteyhtiö.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena
Rautiainen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Asia merkitään tiedoksi
Kymen jätelautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet

pj.
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Kymen jätelautakunnan kokousajat ja -paikka 2019
5501/00.01.03/2018
Kyjäte § 27
Kouvolan kaupungin hallintosäännön 130 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen
kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin
puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen jätelautakunta päättää, että vuoden 2019 kokoukset pidetään pääsääntöisesti parittoman kuukauden neljäntenä torstaina klo 14 alkaen. Heinäkuussa kokousta ei pidetä.
Kokouspäivät ovat tällöin 24.1.2019, 28.3.2019, 23.5.2019, 26.9.2019 ja
28.11.2019.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kymen jätelautakunnan jätetaksan tekstiosa 1.1.2019
5433/02.04.00/2018
Kyjäte § 28
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta
jätemaksu, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.
Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta.
Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksasta
yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä koskevan
asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41§:ssä.
Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksan tulee sisältää
kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuotoiset kantoperusteet sekä maksujen numeeriset taksataulukot.
Kymen jätelautakunnan jätetaksan tekstiosaan 1.7.2018 alkaen on tehty
joitakin muutoksia ja täsmennyksiä nämä tekstimuutokset on merkitty
taksan tekstiosaan keltaisella luvuissa II, IV,V, VI, IX ja X.
Esitys Kymen jätelautakunnan jätetaksan tekstiosaksi 1.1.2019 alkaen
on
liitteenä nro 2.
Esitys Kymen jätelautakunnan jätetaksa tekstiosaksi ja kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin:
Pitäjänuutisissa 1.11.2018
Loviisan Sanomissa, Östnylandissa 2.11.2018
Pohjois-Kymenlaaksossa ja kaupunkilehti Ankkurissa 7.11.2018
sekä lähetettiin kuntiin julkaistavaksi kuntien omalla ilmoitustaululla
yleisessä tietoverkossa.
Asiakirjat olivat nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi sekä
www.kymenjatelautakunta.fi.
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 16.11.2018 klo
15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski.
Määräaikaan 16.11.2018 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään kannanottoa.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
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Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen jätelautakunta määrää Kymen jätelautakunnan jätetaksan tekstiosan esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.1.2019 alkaen.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Liitteen s. 15 § 21 kohta 2 korjataan: Jätemaksu voidaan jätelautakunnan
päätöksellä jättää perimättä, jos asuinkiinteistöllä oleva asunto on
kokonaan asumaton kalenterivuoden tai vapaa-ajan asunto on
käyttökelvoton.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet

pj.

2

ptk. tark.

Esitys Kymen jätelautakunnan jätetaksan tekstiosaksi
1.1.2019 alkaen
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Kymen jätelautakunnan ekomaksut ja lukollisten yhteiskeräyspisteiden vuosimaksut 1.1.2019
alkaen
5434/02.04.00/2018
Kyjäte § 29
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta
jätemaksu, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.
Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta.
Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksasta
yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä koskevan
asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41§:ssä.
Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksan tulee sisältää
kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuotoiset kantoperusteet sekä maksujen numeeriset taksataulukot.
Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueella on ollut ekomaksu käytössä Kouvolassa, Iitissä, Mäntyharjulla, Lapinjärvellä, Pyhtäällä, Miehikkälässä ja
Virolahdella.
Kotkassa perusmaksu sisältyy loppujäteastian tyhjennysmaksuun, taksa
on vahvistettu 1.7.2018 alkaen vuodeksi eteenpäin.
Ekomaksun kantoperusteita on yhtenäistetty, nämä tekstimuutokset on
merkitty taksan tekstiosaan keltaisella luvussa IV ja V.
Kotkassa ja Kouvola-Iitti alueella lautakuntamaksu sisältyy loppujäteastian
tyhjennysmaksuun. Mäntyharjulla, Lapinjärvellä ja Pyhtäällä on ekomaksun yhteydessä kannettava erillinen lautakuntamaksu. Haminassa, Virolahdella ja Miehikkälässä lautakuntamaksu sisältyy ekomaksuun.
Vuonna 2018 eko- ja perusmaksuja on budjetoitu kannettavan yhteensä
2,0 miljoonaa euroa, joilla rahoitetaan jäteasemien, vaarallisten jätteiden ja
keräystempausten sekä neuvonnan, tiedotuksen ja valistuksen kustannuksia sekä tuottajayhteisöjen verkostoa täydentävien ekopisteiden ylläpitoa.
Kymen Jätelautakunta ei esitä korotuksia lautakuntamaksuun.
Hamina ja Virolahti ovat jo tehneet päätökset jätehuollon palvelutehtävien
siirrosta Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Miehikkälässä siirtokeskustelu on
käynnissä.
Virolahdella ekomaksussa on katettu pienjäteaseman tontin ennallistamiskustannusta, joka työn valmistuttua nyt jää pois, minkä takia taksaa esitetään laskettavaksi Miehikkälän kanssa samalle tasolle. Haminassa on ollut
sama taksa kuin Miehikkälässä.
Haminan ekomaksujen laskutusrekisteri on valmistunut. Ympärivuotisessa
käytössä on 10135 asuntoa ja ei-ympärivuotisessa käytössä 1653 asuntoa,
mikä antaisi nykyisellä taksalla ekomaksun tuotoksi vuositasolla 350 551 €,
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mikä on 50 000 € enemmän kuin viime vuodelle toteutuneet kustannukset.
Tämän takia ekomaksun yksikköhintoja esitetään laskettavaksi 10 %:lla.
Kymenlaakson Jäte Oy tulee perustamaan lukollisia yhteisastioita Miehikkälään, Virolahdelle ja Haminaan vailla kiinteää tieyhteyttä olevien kiinteistöjen käyttöön. Vuosimaksuiksi esitetään Pyhtäällä käytössä olevia
maksuja, jotka ovat n. 45-48 % alhaisemmat kuin nykyisessä taksassa
vahvistetut hinnat.
Mäntyharjun, Lapinjärven, Pyhtään sekä Kouvola-Iitti taksa-alueiden ekomaksut esitetään pidettäväksi nykyisellään.
Kunnittaiset ekomaksutaksa- ja yhteiskeräyspisteiden vuosimaksutaulukot
Kymen Jätelautakunnalle vahvistettavaksi 1.1.2019 alkaen.
liitteenä nro 3.
Esitys ekomaksuiksi ja kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin:
Pitäjänuutisissa 1.11.2018
Loviisan Sanomissa, Östnylandissa 2.11.2018
Pohjois-Kymenlaaksossa ja kaupunkilehti Ankkurissa 7.11.2018
sekä lähetettiin kuntiin julkaistavaksi kuntien omalla ilmoitustaululla
yleisessä tietoverkossa.
Asiakirjat olivat nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi sekä
www.kymenjatelautakunta.fi
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 16.11.2018 klo
15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski.
Määräaikaan 16.11.2018 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään kannanottoa.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen jätelautakunta määrää ekomaksut ja yhteiskeräyspiteiden vuosimaksut esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.1.2019 alkaen.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet
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Kymen jätelautakunnan jäteasemien yhtenäistaksa 1.1.2019 alkaen
5435/02.04.00/2018
Kyjäte § 30
Kymen jätelautakunnan tulee vahvistaa jäteasemien yhtenäistaksa, koska
hinnasto toimii laskutusperusteena jätelain 33 §:n tarkoittaman kunnan
toissijaisella vastuulla tapahtuvan jätteen vastaanoton osalta.
Kymenlaakson Jäte Oy:n ylläpitämillä jäteasemilla on käytössä sama yhtenäistaksa. Taksassa eri jätelajien keskinäisellä hinnoittelulla pyritään
kannustamaan lajitteluun ja jätemateriaalien kierrätettävyyden parantamiseen.
Asiakasmaksut kattoivat vuonna 2017 jäteasemien ylläpitokustannuksista
hieman alle 30 %, materiaalien myyntitulot n. 17 %, ja loppu n. 50 %
rahoitettiin ekomaksuilla ja loppu kertyi kuljetustuotoista ja vuokrista. Ekomaksujen osuus rahoituksessa pieneni edelliseen vuoteennähden asiakasmaksujen ja metallihyvitysten kasvun ansiosta.
Vastaanottomaksuja jäteasemilla nostettiin tälle vuodelle, joten maksuihin
ei esitetä korotuksia ensi vuodelle. Sen sijaan hinnastoon esitetään otettavaksi asiakkaiden toiveesta haravointijätteille ja omenoille pienerä alle 200
l 2 €.
Lisäksi maksullisiksi jätteiksi esitetään hinnastoon otettavaksi käytöstä
poistetut palosammuttimet sekä nestekaasupullot, hävitettävät tietoturvapaperit ja paistinrasvat/kasvisöljyt.
Kyllästetyn puun osalle on tulossa muutoksia. Jätelain nojalla lähtökohtana
on, että kyllästetty puu luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, jonka vastaanotosta ja käsittelystä kunnan on vastattava asukkaiden kuluttajapalautusten osalta.
Hävittämisestä vastaava Demolite Oy on esittänyt, että jatkossa jätelaitosten tulee järjestää kuluttajapalautuksien keräys ja toimitus yrityksen terminaaliin Tuulokseen. Käsittelyyn toimitettavan kyllästetyn puun porttihinta
jätelaitoksille olisi 10-20 €/tonni. Jäte kuljettaisiin Tuulokseen joko
jätelaitoksen tai Demoliten järjestämille kuljetuksilla.
Taksassa on esitetty varaus, jonka mukaan kestopuun vastaanotto muuttuu silloin maksulliseksi, jos jätelaitokset nykyisestä käytännöstä poiketen
joutuvat maksamaan vastaanottamansa kestopuun käsittelystä ja
kuljetuksista.
Keskustelun kuluessa todettiin, että paineellisten sammuttimien ja kaasupullojen vastaanoton muuttaminen maksulliseksi saattaa aiheuttaa niiden
joutumista poltettavan jätteen joukkoon, mitä ei saa tapahtua. Valmistelijat
velvoitettiin selvittämään onko sammuttimille ja käytöstä poistetuille
nestekaasupulloille löydettävissä kustannustehokasta ja turvallista
käsittelykanavaa.
Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt Kymen jätelautakunnalle määrättäväksi jäteasemien yhtenäistaksan pois lukien jauhesammuttimien, halonisammuttimien eikä nestekaasupullojen vastaanottomaksut ja vastaanottotaksa otettavaksi käyttöön 1.1.2019 alkaen.
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Esitys jäteasemien vastaanottohinnoiksi 1.1.2019 alkaen on
liitteenä nro 4.
Esitys jäteasemien yhtenäistaksan vastaanottohinnastosta ja kuulutus
asian vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin:
Pitäjänuutisissa 1.11.2018
Loviisan Sanomissa, Östnylandissa 2.11.2018
Pohjois-Kymenlaaksossa ja kaupunkilehti Ankkurissa 7.11.2018
sekä lähetettiin kuntiin julkaistavaksi kuntien omalla ilmoitustaululla
yleisessä tietoverkossa.
Asiakirjat olivat nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi sekä
www.kymenjatelautakunta.fi
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 16.11.2018 klo
15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski.
Määräaikaan 16.11.2018 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään kannanottoa.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
Jätehuoltopäällikö ehdotus:
Kymen jätelautakunta määrää jäteasemien vastaanottomaksutaksan hinnaston esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.1.2019 alkaen.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet
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Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksa 1.1.2019 alkaen
5436/02.04.00/2018
Kyjäte § 31
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta.
Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksasta
yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä koskevan
asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä.
Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän taksan mukaisesti.
Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksuhinnasto tulee vahvistaa
Kymen jätelautakunnalla taksana, koska hinnasto toimii laskutusperusteena myös jätelain 33 §:n tarkoittaman kunnan toissijaisella vastuulla tapahtuvan jätteen vastaanoton osalta.
Esitetyt korotustarpeet johtuvat yleisen kustannustason noususta, lähinnä
henkilöstö-, kuljetus- ja konekustannusten osalta, jätteiden hyödyntäjien
käsittelymaksujen noususta sekä investointien aiheuttamien poistojen
noususta.
Kuorma-autoliikenteen kokonaisindeksi on noussut vuoden 2017 syyskuusta vuoden 2018 syyskuuhun 4,7 %. Työvoimakustannukset ovat nousseet Tilastokeskuksen mukaan yksityissektorilla vuoden 2018 kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2018 huhti -kesäkuussa 2,8
prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.
Vuodelle 2019 kaatopaikalle sijoitettavan jätteen jäteveroon ei ole tulossa
korotusta jäteveron ollessa edelleen 70 €/t. Yleiseen arvonlisäveroon ei ole
myöskään tulossa muutoksia.
Kaatopaikan 2,5 ha laajennusurakan poistovaikutus vuositasolla tulee olemaan n. 50 000 €.
Kattohuovan ja kyllästetyn puun valtakunnalliset hyödyntäjät ovat ilmoittaneet heti tai myöhemmin voimaan astuvista hinnankorotuksista ja keräysjärjestelmien muutoksista.
Esitetyt hinnankorotukset ovat oletetun käsittelykustannustason nousua
vastaavia.
Suursäkkien käsittelyhintaan esitetään 10 €/tn korotusta lisääntyneiden
esikäsittelykustannusten vuoksi. Vaikeasti murskattavien jakeet vaativat
esimurskausta ennen varsinaista prosessointia. Hinnankorotuksella varmistetaan toiminnan kannattavuus.
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Loppujätteen käsittelyhintaan esitetään 5 €/tn korotusta. Korotuksella katetaan odotettavissa oleva n. 1 €/tn Kotkan hyötyvoimalan polttomaksun
korotusta vuodelle 2019 ja ulkopuolisen lisäkapasiteetin korkeamman
käsittelyhinnan aiheuttamia kustannuksia.
Uusina tuotteina hinnastoon esitetään lisättäväksi biokaasulaitoksella käsiteltävä rasvakaivojäte ja yleiset astialisämaksut. Edullisemmalla hinnoittelulla kannustetaan rasvakaivojätteiden keräilijöitä keräämään enemmän
biokaasulaitokselle soveltuvaa jätettä. Jätteiden toimituksissa on esiintynyt
yhä enemmän tapaa pakata erilaisia jätteitä tynnyreihin ja kontteihin ilman
selkeää syytä. Tämä kuormittaa jätteiden lajittelutoimintaa kohtuuttomasti.
Yleisesti jätehuoltoalalla käytössä oleva astialisämaksu ohjaa toimintaa
järkevämpään suuntaan ja kattaa astioiden ylimääräisestä käsittelystä
aiheutuvia kuluja.
Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt hinnastoa Kymen jätelautakunnalle
vahvistettavaksi taksana 1.1.2019 alkaen.
Esitys Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi 1.1.2019
alkaen on
liitteenä nro 5.
Esitys jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja kuulutus asian vireillä
olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin
Pitäjänuutisissa 1.11.2018
Loviisan Sanomissa, Östnylandissa 2.11.2018
Pohjois-Kymenlaaksossa ja kaupunkilehti Ankkurissa 7.11.2018
sekä lähetettiin kuntiin julkaistavaksi kuntien omalla ilmoitustaululla
yleisessä tietoverkossa.
Asiakirjat olivat nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi sekä
www.kymenjatelautakunta.fi
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 16.11.2018 klo
15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski.
Määräaikaan 16.11.2018 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään kannanottoa.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
Jätehuoltopäällikö ehdotus:
Kymen jätelautakunta määrää Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksan esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi voimaan 1.1.2019
alkaen.
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Kymen jätelautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet

pj.
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Esitys Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksuiksi
1.1.2019 alkaen
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Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden taksa 1.1.2019 alkaen
5437/02.04.00/2018
Kyjäte § 32
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta.
Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksasta
yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä koskevan
asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä.
Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän taksan mukaisesti.Jätelain 78 §.n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksu, jolla katetaan
tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua
yhdestä tai useammasta maksusta.
Kymen jätelautakunta on vahvistanut 1.1.2018 voimaan astuneen nykyisen
jätemaksutaksan 14.12.2017 § 57.
Sako- ja umpikaivolietteiden uusi kuljetusurakka alkoi 1.1.2017.
Urakkasopimuksen mukaan kuljetuksen hintoja on mahdollisuus tarkistaa
ensimmäisen kerran vuoden 2019 alusta kuljetuskustannusindeksin muutosta vastaavasti. Indeksin arvioidaan nostavan kuljetuksen hintaa nykyisestä n. 2,5 %:lla.
Mäntyharjun kunta on ilmoittanut, ettei se muuta vastaanottohintojaan vuodelle 2019. Hinnat ovat: sakokaivoliete 15,00 €/m3 ja umpikaivoliete 8,00
€/m3 (Alv 0 %).
Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt Kymen jätelautakunnan määrättäväksi
Mäntyharjun uudeksi sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennysmaksutaksaksi
1.1.2019 alkaen.
Esitys Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksaksi
1.1.2019 alkaen on
liitteenä nro 6.
Esitys sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennysmaksutaksaksi 1.1.2019 alkaen sekä kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin
Pitäjänuutisissa 1.11.2017
sekä lähetettiin kuntiin julkaistavaksi kunnan omalla ilmoitustaululla
yleisessä tietoverkossa.
Asiakirjat olivat nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi sekä
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www.kymenjatelautakunta.fi
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 16.11.2018 klo
15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski.
Määräaikaan 16.11.2018 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään kannanottoa.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö
Leena Rautiainen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen jätelautakunta määrää Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden
tyhjennysmaksutaksaksi esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi
1.1.2019 alkaen.
Kymen jätelautakunnan päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet
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Muovipakkausjätteen kerääminen kiinteistöiltä Kotkassa
5577/14.06.00/2018
Kyjäte § 5
Kymenlaakson Jäte Oy on lähettänyt Kymen jätelautakunnan tiedoksi ja
hyväksyttäväksi muovipakkausjätteen keräyksen kiinteistöillä Kotkassa.
Pakkausjäte kuuluu tuottajavastuun piiriin, ja tuottajana pidetään tuotteen
pakkaajaa tai pakatun tuotteen maahantuojaa. Yksittäisiä tuottajia edustavat tuottajayhteisöt, joille tuottajat ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteensa. Muovipakkausjätteen tuottajayhteisö on Suomen Uusiomuovi Oy, joka
on tehnyt muovipakkausten aluekeräyksestä sopimuksen Rinki Oy:n
kanssa. Sopimuksessa todetaan, että tuottajayhteisö ei tee
kiinteistökohtaista keräystä.
Kotkassa on jätelain 36 §:n mukaisesti kunnan järjestämä kiinteistöittäinen
jätteenkuljetus, eikä pakkausjätteiden osalta ole tehty jätelain 37 §:n 2
momentissa tarkoitettuja rajauksia.
Jätelain 47 §:n 3 momentin mukaan kunta voi osana järjestämäänsä jätehuoltoa täydentää käytöstä poistettujen tuotteiden kuljetusta ja vastaanottoa. Mikäli tuottaja ei järjestä kiinteistökohtaista keräystä, kunnat voivat
huolehtia täydentävän pakkausjätteen erilliskeräyksen järjestämisestä
sellaisilta kiinteistöiltä, jotka muutoinkin kuuluvat kunnan järjestämän
jätehuollon piiriin. Kunnan tulee tällöin toimittaa keräämänsä pakkausjäte
tuottajan järjestämään jätehuoltoon. (Jätelain 35 §:n 1 momentti).
Mikäli tuottaja tai kunta ei järjestä kiinteistökohtaista pakkausjätteen keräystä, kiinteistönhaltija voi sopia siitä jätteenkuljetusyritysten kanssa ja
jätteenkuljetusyritykset voivat tarjota pakkausjätteen erilliskeräyspalvelua
kiinteistön haltijoille. (jätelain 41 §:n 3 mom.). Yritykset voivat periä kiinteistön haltijoilta sopimukseen perustuvan yksityisoikeudellisen maksun
kuljetuksesta. Jäte on aina toimitettava tuottajayhteisöjen järjestämään
jätehuoltoon.
Koska tuottajat eivät ole järjestäneet pakkausjätteen kiinteistökohtaista keräystä, kunnan järjestämä täydentävä keräys turvaa osaltaan jäteasetuksen 14 §:ssä säädetyn yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteen toteutumista.
Kunnan järjestämä erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistökohtainen keräys
jätelain 35 §:n mukaisesti toteutettuna parantaa jätehuollon yleistä toimivuutta sekä turvaa jätehuoltopalvelujen saatavuuden kattavasti, luotettavasti ja syrjimättömin ehdoin.
Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituksen kokous 2/2017 24.2.2017
ote pöytäkirjasta on
liitteenä nro 3.
Kotkan kaupungin valtuusto on tehnyt jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöksen
29.12.1982 § 442.
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Päätöksellä siirryttiin kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.4.1983
käsittäen jätelaijit (Jätehuoltolaki 1978 / 673 § 3 mom 1 ja 2).
Päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä on kokonaisuudessan
Liitteenä nro 4.
Perustelut:
Pakkausmuovin erilliskeräys on Jätelain ja Jäteasetuksen etusijajärjestyksen kannalta parempi vaihtoehto kuin nykyinen energiahyötykäyttö. Jäteasetuksen 14 § mukaan kunnan on järjestettävä vastuulleen kuuluvan
muovijätteen erilliskeräys ja kierrätys. Jätelain 32§ nojalla kunnan järjestämisvastuun piirissä ovat mm. asuinkiinteistöt.
Koska asuinkiinteistöistä kerättävälle pakkausmuovijätteelle ei aiemmin ollut materiaalihyödyntämisvaihtoehtoa, se on kerätty loppujätteen joukossa
energiahyötykäyttöön.
Esityksen mukaan kerättävä pakkausmuovijäte tullaan toimittamaan tuottajayhteisön osoittamaan vastaanottopaikkaan.
Pakkausmuovijätteen keräys on kiinteistöille vapaa-ehtoista voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Muovin kerääminen kunnan järjestämänä on voimassaolevan kuljetusjärjestelmäpäätösten mukaista. Pakkausmuovijäte on aiemmin sisältynyt
loppujätteenä kerättyyn jätelajiin joka on kerätty kunnan järjestämässä
jätteenkuljetuksessa. Kuljetusjärjestelmää ei esitetä vaihdettavaksi.
Kotkassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja kunta tulee esittämään
pakkausmuovijätteen keräyksen ja kuljetuksen ottamista tehtäväkseen.
Tuottajat ovat ilmoittaneet etteivät järjestä kiinteistökohtaista keräystä ja
käytä ensisijaista oikeuttaan.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö
Leena Rautiainen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.f
Päätös perustuu seuraaviin säännöksiin:
Jätelaki 17.6.2011 / 646, 8 §, 35 §, 36 §, 37 § mom.2, 41§ mom. 3, 47 §
mom. 3, 91 §
Jäteasetuksen 14 § mom.1
Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 1.5.2015 13 §, 14 §
Kotkan kaupungin valtuusto jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöksen
29.12.1982 § 442.
Kotkan kaupunki tekninenlautakunta 14.2.2012 §16
HAO 28.1.2014 14/0038/5
Kaupungininsinöörin ehdotus:
Kymen jätelautakunta päättää, että kunta vastaa jatkossa erilliskerätyn
muovipakkausjätteen keräyksestä ja kuljetuksesta Kotkan alueella.
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Keräys käynnistetään kokeilulla.
Päätös ei koske kuljetusjärjestelmän valintaa.
Päätös tulee voimaan 1.5.2017 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta.
Kaupungininsinöörin muutettu ehdotus:
Kymen jätelautakunta hyväksyy Kymenlaakson Jäte Oy:n ehdotuksen, että
kunta ottaa pakkausmuovin keräystehtävän hoitaakseen Kotkan alueella
kokeiluluontoisesti.
Kymen jätelautakunta päättää, että kokeilu kestää enintään ajan 1.5.2017
– 30.7.2018. Kokeilun tulokset tuodaan jätelautakuntaan tiedoksi ja
päätettäväksi jatkotoimenpiteiden osalta. Kokeilu voidaan käynnistää
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Asian käsittely:
Teppo Sainio esitti Jari Kansikkaan kannattamana, että:
Jätelautakunta ei päätä ryhtyä keräämään tuottajavastuulain mukaista
muovipakkausjaetta vaan sallii tuottajavastuulain mukaisesti yritysten solmia sopimuksia kiinteistöjen kanssa.
Koska oli tehty kannatettu vastaehdotus, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupungininsinöörin muutettua
ehdotusta, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Teppo Sainion vastaehdotusta, äänestävät ”ei”.
Äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Jaakkola, Hartikainen, Lantta, Peltola Tuomo, Rinnesalmi ja Peltola Pulla) ja 5 ei-ääntä (Hongisto, Kansikas,
Palonen, Pasi ja Sainio), joten puheenjohtaja totesi jätelautakunnan
hyväksyneen kaupungininsinöörin muutetun ehdotuksen
Kymen jätelautakunnan päätös:
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Keijo Rinnesalmi poistui kokouksesta klo 14.54-14.56 väliseksi ajaksi tämän asian käsittelyn aikana.
____________
Kyjäte § 33
Kotkan alueella on kokeiltu järjestelyä, jossa kunta on ryhtynyt kuljettamaan erilliskerättyä muovipakkausjätettä osana kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta. Päätöksen taustalla on vaikuttanut havainto siitä, ettei kiinteistöjen
haltijat ole ottaneet kuljetusta jätelain 41 § 3 mom. mukaisesti vastattavakseen.
Kuntien operatiivinen toimija Kymenlaakson Jäte Oy on saanut positiivisia
kokemuksia ko. jätteenkuljetuskokeilusta. Kymenlaakson
Jäte Oy:n kokemukset ovat tarkemmin eriteltyinä raportissa ja saatteessa,
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joka on esitetty
oheismateriaalissa.
Päätös on koskenut kokeilujaksoa ajanjaksolla 1.5.2017 – 30.7.2018. Päätös on pantu täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.
Kymen jätelautakunnan päätöksestä on tehty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 28.4.2017.
Jätelautakunnan kokeilua koskevassa päätökssesä on edellytetty, että Kymenlaakson Jäte Oy:n kokeilun tulokset tuodaan jätelautakuntaan tiedoksi
ja jatkotoimenpiteistä päätetään erikseen.
Kymenlaakson Jäte Oy:n kokeilulla muovinkeräyksestä kiinteistöillä on haluttu kerätä tietoa jätekertymistä ja oikeista tyhjennysväleistä sekä tiedotus- ja neuvontatarpeista lajittelun osalta.
Kesällä 2018 tehtiin Kotkasta kotitalouksista erilliskerätystä pakkausmuovijätteestä lajittelututkimus, jonka mukaan kotkalaiset ovat onnistuneet
lajittelussa kiitettävästi. Kaikesta kerätystä jätteestä 87% oli pakkausmuoveja ja muuta muovia kuin pakkausmuoveja oli 7 % keräykseen
kuulumatonta jätettä vain 6%, mikä oli pääasiasssa väärään astiaan
eksyneitä loppujätepusseja.
Kymenlaakson Jäte Oy on ilmoittanut,että sillä on kuntien operatiivisena
toimijana halu ja valmiudet jatkaa pakkausmuovin keräystä kiinteistöiltä
sekä lisätä keräystä sitä haluaville kiinteistöille.
Päätöksen täytäntöönpano ja voimassaolo:
Päätös on voimassa toistaiseksi. Päätöstä on kuntalain 143 §:n nojalla
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.
Edellisestä päätöksestä, joka on koskenut samaa oikeuskysymystä pakkausjätteiden kuljettamisesta, on valitettu hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on erikseen sallinut ko. päätöksen täytäntöönpanon lainvoimaa vailla
olevana. Hallinto-oikeus ei vielä ole antanut ratkaisuaan ko. asiassa.
Nyt tehtävän päätöksen täytäntöönpano keskeytetään ja sen voimassaolo
lakkaa välittömästi, jos kokeilun katsotaan estyvän hallintotuomioistuimen
lainvoimaisen kannanoton vuoksi.
Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kunta jatkaa toistaiseksi erilliskerätyn muovipakkausjätteen kuljetusta Kotkan alueella.
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Kymen jätelautakunnan päätös:
Asia jätettiin pöydälle.
Kaisa Spies poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.30.
____________
Oheismateriaali

pj.

Kymenlaakson Jäte Oy hallitus 2/2017 asia 8 Muovipakkausjätteen
keräys Kotkassa
Kotkan kaupunginvaltuusto jätteenkuljetusjärjestelmäpäätös 29.12.1982
§ 442
Kotkan muovinkeräyskokeilun loppuraportti + saate
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Pakkausjätteiden ja energiajätteen jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Kouvolan
alueella
3003/14.06.00/2018
Kyjäte § 34
Asia poistettiin esityslistalta.
____________
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Vireillepano kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa kiinteistöjen liittämisestä
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen
5578/14.06.02/2018
Kyjäte § 35
Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten (1.5.2015 § 6)
nojalla kaikkien vakinaisten ja vapaa-ajan asuntojen on oltava järjestetyn
jätehuollon piirissä. Liittymisvelvollisuus on kiinteistökohtainen, eikä siitä
voida myöntää vapautusta kuin erityisin perustein, jos vapaa-ajan asunto
on todistettavasti käyttökelvoton ja vakituinen asunto on todistettavasti
asumaton.
Jätelain 32 §: n mukaa kunnan velvollisuus on järjestää jätehuolto
vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa
asumisessa syntyvälle jätteelle, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete
sekä jätelain 41 §:n mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on
luovutettava 32§:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella
järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään
alueelliseen vastaanottopaikkaan.
Kymen jätelautakunta on tehnyt 14 kpl viranhaltijapäätöksiä, joista 7 kpl on
Kouvolassa sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen ja 2 kpl on vakituisen asunnon jätehuollon järjestämisestä. Näiden lisäksi päätökset jätehuollon
järjestämisestä on tehty 4 kpl vapaa-ajan asunnoille Mäntyharjulla ja 1 kpl
Iitisssä.
Viranhaltijapäätöksissä hakijoille ei myönnetty vapautusta järjetettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä.
Yhdelle hakijalle myönnettiin 12 viikon tyhjennysväli eli kaksi tyhjennystä
kesäkaudella (18-40 vkot) koska hakijat ilmoittivat kompostoivansa elintarvikejätteet.
Velvoittavista viranhaltijapäätöksistä huolimatta kiinteistöjen haltijat eivät
ole liittyneet järjestettyyn jätehuoltoon.
Viranhaltijapäätökset ovat
liitteenä nro 12.
Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 6 §.
Jätteenkuljetukseen liitytään pääsääntöisesti kiinteistöittäisesti omalla jäteastialla. Toisena vaihtoehtona on kiinteistöjen yhteisastian eli kimpan
muodostaminen. Viimeisenä vaihtoehtona on liittyminen kunnan tai Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämän yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi.
Jätelain nojalla jätehuoltoviranomaisella ei ole oikeutta antaa jätelain mukaisia määräyksiä jätteenkuljetukseen liittymiseksi. Jätelain 126 §:n nojalla
määräysvalta asiassa on jätelain 24 §:n tarkoittamalla yleisellä valvontaviranomaisella, joita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Valvontamääräyksen antamista
koskevan asian vireillepano jätteenkuljetukseen liittymiseksi on syytä
laittaa vireille ko.kiinteistöjen osalta sijainti kuntien ympäristönsuojeluviranomaisessa.
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Asiat laitetaan vireille kyseisten kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille,
jotka päättävät hallintopakkomenettelyn käynnistämisestä.
Päätös perustuu jätelakiin (17.6.2011/646): 24§, 32§, 41§, 91§, 126§,134§
sekä Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin (1.5.2015) §:t 4,
6,7,13.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen jätelautakunta päättää laittaa jätelain 134 §:n (vireillepanooikeus)
nojalla vireille edellä mainitujen kiinteistöjen sijaintikuntien ympäristösuojeluviranomaisille valvontamääräyksen antamiseksi, että kyseiset kiinteistöt
liitetään jätelain edellyttämään järjestettyyn jätehuoltoon.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet
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Tiedoksi Kymen jätelautakunnan alaisen viranhaltijan käsittelemä kuntalaisaloite
990/00.08.00/2017, 5121/00.08.00/2018
Kyjäte § 36
Kouvolan kaupungin kirjaamo on vastaanottanut kuntalaisaloitteen
29.9.2018, aloite koski pakkausmuovijätteiden keräysastioiden lisäämistä.
Kirjaamo ohjasi kuntalaisaloitteen jätelautakuntaan vastauksen antamiseksi aloitteen tekijälle.
Jätehuoltopäällikkö valmisteli vastuksen, joka nyt annetaan tiedoksi Kymen jätelautakunnalle.
Aloite ja vastaus aloitteeseen ovat kokonaisuudessaan
oheismateriaaleissa.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen jätelautakunta merkitsee tiedoksi käsitellyn kuntalaisaloitteen ja toteaa asian loppuun käsitellyksi.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Oheismateriaali
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Tiedoksi Kymen jätelautakunnan alaisen viranhaltijan käsittelemä Kotkan kaupungin
valtuustoaloite
4958/14.06.00/2018
Kyjäte § 37
Kotkan kaupungin hallitus on pyytänyt 16.4.2018 päivätyllä pöytäkirjaotteella 123 § Kymen jätelautakuntaa valmistelemaan vastauksen valtuustoaloitteeseen koskien muovin keräyksen lisäämistä Kotkassa.
Jätehuoltopäällikkö valmisteli vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka piti
toimittaa 30.9.2018 mennessä.
Valtuustoaloite ja vastaus valtuustoaloitteeseen kokonaisuudessaan ovat
oheismateriaaleissa.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(at)kouvola.fi
Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen jätelautakunta hyväksyy jätehuoltopäälikön antaman vastauksen
kotkan kaupungin valtuustoaloitteeseen.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Oheismateriaali

pj.

Kotkan valtuustoaloite Muovinkeräys ja vastaus
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Ilmoitusasiat
Kyjäte § 38

Viranhaltijapäätökset kunnittain
Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-,
jätehuollon järjestämis- ja kohtuullistamispäätöksistä ajalla 1.1.-15.11.2018
on esitetty
oheismateriaaleissa.
Päätökset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä jätelautakunnan
kokouksessa.
Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________

Oheismateriaali
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Muut esille tulevat asiat
Kyjäte § 39

1. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 18/0272/3, päätös erilliskerätyn
pakkausjätteen keräämistä Kotkassa koskevassa valitusasiassa.
2. Jätelautakunnan seuraava kokous
Jätelautakunnan seuraava kokous pidetään ke 12.12.2018 klo 13.00.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
Kymen jätelautakunta
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 §:t.
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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VALITUSOSOITUS, KUNNALLISVALITUS
Kymen jätelautakunta
Pöytäkirjan 28, 29, 30, 31, 32 §.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

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 sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi 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

päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
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Minna Canthin katu 64, Kuopio
ita-suomi.hao@oikeus.fi
029 564 2501
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029 564 2500

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on ma-pe klo 8.00-16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 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
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015.
Edellämainitun lain 9§:n mukaan oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää tekniikka- ja
ympäristöpalveluiden kirjaamosta.
Postiosoite:
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PL 32, 45701 Kuusankoski
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Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Kirjaamon aukioloaika
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Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski
tekninenjaymparisto@kouvola.fi
020 615 9363
ma-pe klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan nähtäville asettaminen
Pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 7.12.2018
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