
HAMINAN KAUPUNKI

KOKOUSAIKA 5.6.2017.2017klo 15.00 - 17.46

KOKOUSPAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Andrejev Katja
Hämäläinen Pentti 
Inkeroinen Elina, puheenjohtaja
Koskinen Jaakko, poissa § 146 ajan esteellisenä
Muurman Peter
Pousi Ritva-Leena
Rautamaa Eeva
Rinne Onni

POISSA 

VARAJÄSEN

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Erkkilä Titta

Harjumaaskola Jarkko

Tulokas Kalervo, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, poistui klo 17.02.
Virtanen Ville, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Muhonen Hannu, kaupunginjohtaja, esittelijä
Ovaska Maria, vs. hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Hämäläinen Kirsi, konsernipalvelujohtaja
Tiitta Juha, tilapalvelupäällikkö, paikalla klo 15.33 - 15.46
Ruoti Matti, kaupungininsinööri, paikalla klo 15.46 - 16.00

ASIAT 144 – 179 §

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-
JOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirja on sähköisesti hyväksytty ja allekirjoitettu Haminan kaupungin 
asianhallintajärjestelmässä.

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSAJANKOHTA Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana päivänä 6.6.2017.

PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin internet sivuilla 7.6.2017 

lähtien.

Kokous keskeytettiin klo 16.00 ja kokousta jatkettiin klo 16.07.

Kokouksen alussa Haminan Energian toimitusjohtaja Markku Tommiska oli 
esittäytymässä ja kertomassa ajankohtaisista asioista.
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HAMINAN KAUPUNKI

Hamina/244/2017

Jätehuollon palvelutehtävien siirto Kymenlaakson Jäte Oy:lle 1.7.2017 alkaen

Kaupunkikehityslautakunta 18.5.2017 § 45

Jätelain 43 §:n mukaan kunta voi päätöksellään siirtää jätteen 
vastaanoton, kuljetuksen, käsittelyn, jätemaksujen laskutuksen, 
neuvonnan sekä näihin liittyvät hallinnolliset tehtävät tätä varten 
perustetulle jäteyhtiölle. Kunta kuitenkin vastaa siitä, että jäteyhtiölle 
siirretyt palvelutehtävät tulevat lain edellytysten mukaan hoidetuksi.

Haminan kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.11.2008 Kymenlaakson Jäte 
Oy:n uusitun osakassopimuksen, jonka mukaan jätehuollon 
palvelutehtävät voidaan siirtää jäteyhtiölle viranomaistehtäviä lukuun 
ottamatta, sen mukaan kuin kunkin omistajakunnan kanssa erikseen 
asiasta sovitaan.

Haminan kaupungin omistusosuus Kymenlaakson Jäte Oy:stä on 10,82
%. Kuntien omistusosuudet jäteyhtiöstä:

http://www.kymenlaaksonjate.fi/fi/Yhti%C3%B6/Omistajat/

Hallinnollisten ja operatiivisten tehtävien siirto jäteyhtiölle on 
perusteltua jätehuoltopalveluiden kehittämisen turvaamiseksi. 

Tässä esitetty palvelumallin muutos on valtuuston hyväksymä, 
Aluepalveluiden vuoden 2017 sitova tavoite.
 
Tehtävien siirtopäätös ei koske mitenkään kuljetusjärjestelmän valintaa,
jota koskeva päätöksenteko kuuluu Kymen Jätelautakunnan 
toimivaltaan.

Kaupunkikehitysjohtaja Matti Filppu ja kaupungininsinööri Matti Ruoti 
ovat neuvotelleet jäteyhtiön edustajien kanssa palvelutehtävien 
siirrosta liikkeen luovutus periaatteella siten, että Kymenlaakson Jäte 
Oy ottaisi vastattavakseen jäteaseman, hyötyjätepisteet, vaarallisen 
jätteen huoltopalvelun, neuvonnan ja tiedotuksen sekä kaikkien em. 
tehtävien rahoituksena toimivan ekomaksujen laskutuksen 1.7.2017 
lukien. Kunnan vastuulle kuuluvien saaristoalueiden jätehuollon ja 
kotimökkikimppojen purkautumisesta aiheutuvien lukollisten 
yhteiskeräyspisteiden perustamiseen on myös varauduttu.

Jätehuollon palvelutehtävien siirrossa kaikki kunnan nimissä olevat em.
tehtäviin liittyvät sopimukset ja kalusto esitetään siirrettäväksi 
jäteyhtiölle. Jäteaseman työntekijä siirtyisi Kymenlaakson Jäte Oy:n 
palvelukseen nykyisillä työsopimuksen ehdoilla. Siirto edellyttää YT-
neuvottelua jätehuollon tehtäviä hoitavan henkilöstön kanssa. 

Jäteyhtiön vastuulle viranomaistehtävien lisäksi ei siirry entisen 
kaatopaikan hoitoa eikä sitä koskevia muita velvoitteita. 

168 §
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Kunnan jätehuollon kustannukset vuonna 2016 olivat 301.800 euroa. 
Jäteastioiden tyhjennysmaksuun liittyvä perusmaksutulo oli 171.000 
euroa ja jäteaseman asiakasmaksut olivat 91.000 euroa. Muu osa 
kustannuksista katettiin verovaroilla. 

Jätehuollosta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi on suunniteltu 
otettavaksi käyttöön jätehuollon ekomaksu joka perustuisi Kymen 
jätelautakunnan toimialueella noudatettavaan yhtenäistaksaan ja 
hinnoittelu olisi sama kuin Virolahdella. Taksan tekstiosa on liitteenä 5 
ja taksataulukot liitteenä 6 A. Ekomaksun käyttöönotto lopettaa 
jäteastian tyhjennysmaksuun sisältyvän perusmaksun.

Valmistelija: kaupungininsinööri Matti Ruoti, p. 040 591 7726 

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus: 

1. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy, että Haminan kaupungin 
vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät siirretään Kymenlaakson 
Jäte Oy:lle yllä esitellyn mukaisesti 1.7.2017 lukien.

2. Kaupunkikehityslautakunta esittää Kymen jätelautakunnalle, että 
jätehuollon palvelutehtävien rahoittamiseksi otetaan käyttöön jätelain 
79 §:n tarkoittama ekomaksu.

3. Kaupunkikehityslautakunta esittää, että Kymen jätelautakunta 
vahvistaa ekomaksun ja lukollisten yhteiskäyttöpisteiden vuosimaksun 
taksana liitteissä 5 ja 6 A olevan mukaisesti, siten että vuodelta 2017 
kannetaan maksuista vain 50 %.

4. Kaupunkikehityslautakunta valtuuttaa kaupunkikehitysjohtaja Matti 
Filpun neuvottelemaan ja allekirjoittamaan siirtoon liittyvän 
maanvuokrasopimuksen ja henkilöstösopimuksen sekä sopimaan 
muista siirtoon liittyvistä yksityiskohdista Kymenlaakson Jäte Oy:n 
kanssa.

---------- 

Kokous keskeytettiin ja pidettiin neuvottelutauko klo 17.15 – 17.27

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen Jouni Kormu esitti, että 
kaupunkikehitysjohtajan esitys hylätään ja jätehuollon palvelut 
hoidetaan kaupungin omana toimintana.

Marja-Liisa Pöntynen ja Tero Pasi kannattivat Jouni Kormun esitystä. 
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunkikehitysjohtajan esityksestä 
poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta äänestetään 
kättennostoäänestyksellä. Ääntenlaskijoiksi valittiin 
pöytäkirjantarkastajat Pirkko Parjanen ja Santtu Pärssinen.
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Ensin kätensä nostivat, ne jotka kannattivat kaupunkikehitysjohtajan 
esitystä. Suoritetussa äänestyksessä kaupunkikehitysjohtajan esitys 
sai 3 ääntä (Pirkko Parjanen, Eero Kitunen ja Ritva Hauhia). Jouni 
Kormun esitys sai 5 ääntä (Jouni Kormu, Jaana Suikkanen, Santtu 
Pärssinen, Tero Pasi ja Marja-Leena Pöntynen).

Puheenjohtaja totesi, että Jouni Kormun esitys tuli hyväksytyksi äänin 
5-3.

Kaupunkikehityslautakunnan päätös:
Kaupunkikehityslautakunta päätti, että jätehuollon palvelut hoidetaan 
kaupungin omana toimintana.

Kaupunkikehitysjohtaja jätti seuraavan eriävän mielipiteen: 
Kaupungilla ei ole omia resursseja tulevaisuudessa suunnata 
jätehuoltopalveluiden kehittämiseen.

Ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa kuultiin kaupungininsinööri 
Matti Ruotia.

__________ 

Kaupunginhallitus 5.6.2017

Kaupunginjohtaja on 26.5.2017 kuntalain 92 §:n mukaisesti ottanut 
asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, koska päätös on
- kaupunginvaltuuston vuoden 2017 talousarvion käsittelyn yhteydessä 
hyväksymän aluepalveluiden sitovan tavoitteen vastainen ja
- lautakunta ei ole samalla päättänyt, kuinka päätöksestä aiheutuvat 
lisäkustannukset katetaan.

Hamina kaupunki on Kymenlaakson Jäte Oy:n osakas, koska tänä 
päivänä jätehuollon järjestäminen edellyttää riittävän suurta 
väestöpohjaa ja ammattitaitoa. Lautakunnan päätös johtaa siihen, että 
kaupunki joutuu rakentamaan, rahoittamaan ja ylläpitämään 
rinnakkaisjärjestelmää jäteyhtiön kanssa. Mikäli tähän päädytään, 
lautakunnan tulee esittää kaupunginvaltuustolle uudet jätehuoltoa 
koskevat linjaukset.

Valmistelija: kaupunginjohtaja Hannu Muhonen, p. 040 828 1283.

Kaupunginjohtajan ehdotus: 
1. Kaupunginhallitus hyväksyy, että Haminan kaupungin vastuulla 
olevat jätehuollon palvelutehtävät siirretään Kymenlaakson Jäte Oy:lle 
yllä esitellyn mukaisesti 1.7.2017 lukien.
2. Kaupunginhallitus esittää Kymen jätelautakunnalle, että jätehuollon 
palvelutehtävien rahoittamiseksi otetaan käyttöön jätelain 79 §:n 
tarkoittama ekomaksu.
3. Kaupunginhallitus esittää, että Kymen jätelautakunta vahvistaa 
ekomaksun ja lukollisten yhteiskäyttöpisteiden vuosimaksun taksana 
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liitteissä 5 ja 6 A olevan mukaisesti, siten että vuodelta 2017 kannetaan
maksuista vain 50 %.
4. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunkikehitysjohtaja Matti Filpun 
neuvottelemaan ja allekirjoittamaan siirtoon liittyvän 
maanvuokrasopimuksen ja henkilöstösopimuksen sekä sopimaan 
muista siirtoon liittyvistä yksityiskohdista Kymenlaakson Jäte Oy:n 
kanssa.

---------- 

Asian käsittely:

Peter Muurman esitti, että asia palautetaan 
kaupunkikehityslautakunnan (uuden kaupunkikehitysvaliokunnan) 
uudelleen käsiteltäväksi.

Pentti Hämäläinen kannatti Peter Muurmanin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että käsittelyn aikana oli tehty kaupunginjohtajan
päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja määräsi 
suoritettavaksi asiassa äänestyksen. Puheenjohtaja esitti, että asia 
ratkaistaan
kättennostoäänestyksellä. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys sai 6 ääntä 
(Katja Andrejev, Elina Inkeroinen, Jaakko Koskinen, Ritva-Leena Pousi,
Eeva Rautamaa ja Onni Rinne) ja Peter Muurmanin ehdotus 3 ääntä 
(Jarkko Harjumaaskola, Pentti Hämäläinen ja Peter Muurman).

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi 
kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 6-3.

Kaupunginhallituksen päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

__________ 

Tiedoksi:
Kaupunkikehityslautakunta (uusi kaupunkikehitysvaliokunta)
Kymenlaakson Jäte Oy
Kaupunkikehitysjohtaja
Kaupungininsinööri
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