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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kyjäte § 12
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:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

____________
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Pöytäkirjan tarkastajat

Kyjäte § 13
Hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Harju ja Tuomas Seppänen.

____________
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Kymen jätelautakunta § 14 24.05.2018
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Toimivallan edelleen siirtäminen jätehuoltomääräyksiin liittyvän päätösvallan delegointi

3/00.01.01/2017

Kyjäte § 14
Delegointipäätöstä ehdotetaan päivitettäväksi vastaamaan uutta 1.4.2018
voimaan tullutta hallintosääntöä uusine py kä lä nu me roin tei neen.
Hallintosäännön 31 § mukaan toimielin voi siirtää hallintosäännössä sil le
määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen toimielimelle ja vi ran hal ti jal le.

Jätelain 23 § :n 3 momentin mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen (täs-
sä tapauksessa kuntien yhteislautakunta) voi edelleen siirtää teh tä vien
hoidon alaiselleen viranhaltijalle kuntalaissa säädetyllä tavalla.
Vi ran hal ti jaan sovelletaan tällöin mitä näitä tehtäviä muutoin hoitavasta vi-
ran omai ses ta ja muutoksenhausta viranomaisen päätöksiin sää de tään.

Jätelain mukaan jätelautakunnan tehtäviin kuuluviin jätehuollon vi ran-
omais teh tä viin sisältyy myös jätemaksujen maksuunpanoon ja niitä kos ke-
vien muistutusten käsittelyyn liittyvien päätösten tekeminen.

Kymen jätelautakunnan alueella on voimassa yhtenäiset ja yleiset jä te-
huol to mää räyk set, jotka Kymen jätelautakunta on hyväksynyt 26.3.2015
16 §. Jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.5.2015.

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 45 §:n mukaan yk sit täis ta-
pauk sis sa voidaan erityisestä syystä poiketa siitä mitä jä te huol to mää räyk-
sis sä on sanottu. Poikkeamiset voivat koskea mm. jäteastioiden si joit te lua,
sallittuja tyhjennysvälejä yms. käytännön asioita.

Kymen jätelautakunta on siirtänyt sille määriteltyä toi mi val taa jä te huol to-
mää räyk sis tä poikkeamisen ja jätemaksujen mak suun pa noon ja niitä kos-
ke vien muistutusten käsittelyn osalta jä te lau ta kun nan jä te huol to pääl li köl le
24.8.2017 132 §.
Kymen jätelautakunta on päättänyt 16.10.2014 38 § periaatteista jä te huol-
to mää räyk sis tä poikkeamiseen.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset ja jätemaksujen maksuunpanoon ja
niitä koskevien muistutusten käsittelyyn liittyvien päätösten te ke mi nen on
tarkoituksenmukaista niiden suuren määrän takia tehdä vir ka mies työ nä.

Muutoksenhaku edellämainitusta päätöksistä tehdään hal lin to va li tuk se na
(jätelaki 138 §) hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen@kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää siirtää jätehuoltomääräyksistä poik kea mi sen
sekä jätemaksujen maksuunpanoon ja niitä koskevien muistutusten kä sit-
te lyyn liittyvien päätösten tekemisen jätelautakunnan jä te huol to pääl li kön
tehtäväksi viranhaltijapäätöksinä.
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Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 15 24.05.2018

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kymen jätelautakunnalle

807/00.01.02/2017

Kyjäte § 15

Otto-oikeuden käyttämistä koskevaa päätöstä ehdotetaan päi vi tet tä väk si
vastaamaan uutta hallintosääntöä pykälänumerointeineen. Ehdotettu me-
net te ly vastaa aiempaa käytäntöä.

Uuden, 1.4.2018 voimaan tulleen hallintosäännön 36 §:n 2 mom. pe rus-
teel la lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on il-
moi tet ta va lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ot-
ta mat ta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on il moit ta nut,
ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ottokelpoiset viranhaltijapäätökset ehdotetaan jätettäviksi ilmoittamatta,
kos ka viranhaltijapäätöksiä tehdään vuosittain huomattava määrä
(1000-1500), eikä systemaattista mahdollisuutta niihin puuttumiseen pi de tä
tarpeellisena. Päätösten sisältö muodostuu lakia noudattamalla, eikä la ki
yleensä salli liikkumavaraa niiden valmistelussa.

Se, ettei päätöksestä ole ilmoitettu otto-oikeuden käyttämistä varten, ei yk-
sit täis ta pauk ses sa estä otto-oikeuden käyttämistä päätökseen, josta lau ta-
kun ta saa tiedon muulla tapaa vapaamuotoisesti.

Lautakunnan tiedoksi saatetaan sen toimialalla tehdyt vi ran hal ti ja pää tök set
kunkin kokouksen esityslistalla joko taulukkomuodossa tai ot sik ko ta sol la
(ks. tarkemmin alla). Päätökset esitetään samalla rajauksella, jon ka
kaupunginhallitus on vahvistanut noudatettavaksi omien pää tös ten sä
ilmoittamisessa (Kaupunginhallitus 26.6.2017 § 209).

Ilmoittamisen tarkoitus on informatiivinen. Otto-oikeutta voidaan käyttää
yk sit täi seen lautakunnan vapaamuotoisesti tiedoksisaamaan ot to kel poi-
seen päätökseen, jos otto-oikeuden käyttämiselle varattua aikaa on vie lä
jäljellä.

Jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökset tyhjennysväleistä, jätehuollon jär-
jes tä mi ses tä ja jätemaksujen kohtuullistamisesta saatetaan lau ta kun nan
tiedoksi tau luk ko muo dos sa, jossa on eri tel ty päätösten lukumäärä kun nit-
tain ja pää tös tyy peittäin.

Muut kuin pää tös eh do tuk sen edellisessä kappaleessa mainitut vi ran hal ti ja-
pää tök set ilmaistaan esi tys lis talla otsikkotasolla.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen@kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, ettei sille tarvitse ilmoittaa ottokelpoisia
pää tök siä.
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Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 16 24.05.2018
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Kotkan, Kouvolan ja Iitin sekä Mäntyharjun jätetaksan tekstiosa 1.7.2018 alkaen

3818/14.06.02/2018

Kyjäte § 16
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jä te huol los ta
jätemaksu, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kus tan nuk set.
Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta mak sus ta.

Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
kun nan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jä te tak sas ta
yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vai kut ta-
mis mah dol li suuk sien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä kos ke van
asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41§:ssä.

Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jä te mak-
sun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksan tulee si säl tää
kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuotoiset kantoperusteet sekä mak su-
jen numeeriset taksataulukot.

Kymen jätelautakunnan jätetaksan tekstiosaan 1.7.2018 alkaen on teh ty
joitakin  muutoksia ja täsmennyksiä nämä tekstimuutokset on mer kit ty
taksan tekstiosaan keltaisella luvuissa I, II, V,VII ja VIII, X.

Taksaan tehdyn korjaukset ovat pääasiassa tekstiosuuksiin tehtyjämuu-
tok sia eli tekstin ja sanamuotojen täsmennyksiä. Muutokset on esitetty

oheismateriaalissa.

Lopullinen versio yksityiskohtaisista taksaperusteista on

liitteenä nro 1.

Esitys Kymen jätelautakunnan jätetaksan tekstiosaksi ja kuulutus asian vi-
reil lä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin seu raa vis-
sa lehdissä:

Ankkuri 25.4.2018
Pohjois-Kymenlaakso 25.4.2018
Pitäjän Uutiset 26.4.2018  
Iitin seutu 26.4.2018

Asiakirjat olivat nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi sekä
www.kymenjatelautakunta.fi.

Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 11.5.2018 klo
12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / tekniikka- ja Ym pä ris-
tö ta lo PL 32, 45701 Kuusankoski.

Määräaikaan 11.5.2018 klo 12.00 mennessä ei saapunut yhtään kan nan-
ot toa.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(at)kouvola.fi
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Kymen jätelautakunta § 16 24.05.2018
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Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää Kymen jätelautakunnan jätetaksan teks ti-
osan esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.7.2018 alkaen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 1 Taksan tekstiosa 1.7.2018 Kotka, Kouvola ja Iitti sekä
Mäntyharju

Oheismateriaali  Taksan tekstiosa muokkaukset näkyvissä 1.7.2018
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Kymen jätelautakunta § 17 24.05.2018

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2018 alkaen

3816/14.06.02/2018

Kyjäte § 17
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti jär jes tä-
mäs tään jätehuollosta jätemaksu, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta ai-
heu tu vat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useam mas-
ta maksusta.

Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
kun nan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jä te tak sas ta
yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä kos-
ke van asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä.

Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jä te mak-
sun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksan tulee si säl tää
kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuotoiset kantoperusteet sekä mak su-
jen numeeriset taksataulukot. Taksan tekstiosaan on tehty tar kis tuk sia,
jotka on merkitty keltaisella.

Tämä taksaesitys sisältää tekstitarkistusten lisäksi vain kul je tus ura koi den
taksataulukot 1.7.2018 alkaen.

Kuntaurakat käsittävät loppujätteen ja biojätteen tyhjennykset sekä hyö ty-
jät tei den tyhjennykset niiltä kiinteistöiltä, jotka tilaavat kiin teis tö koh tai ses ti
erilliskerättyjen hyötyjätteiden kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kautta.

Kotkan kuntaurakka käsittää loppujätteen ja biojätteen tyhjennykset se kä
hyötyjätteiden tyhjennykset niiltä kiinteistöiltä, jotka tilaavat kiinteistö-
kohtaisesti erilliskerättyjen hyötyjätteiden kuljetuksen Ky men laak son Jäte
Oy:n kautta.

Kuljetusurakoiden hintoja voidaan urakkasopimuksen mukaan tarkistaa
vuo sit tain heinäkuun alusta Tilastokeskuksen ylläpitämän kuor ma-au to lii-
ken teen kuljetuskustannusindeksin (2010=100) perusteella seu raa vas ti:
Hinnantarkistuksen lähtötaso on:
Kotka, uusi kilpailutus, muutos edelliseen -3,16 %

Kuljetustaksoja on viimeksi tarkastettu 1.7.2017. Tässä vahvistettavat hin-
nat on tarkoitettu olemaan voimassa ainakin vuoden 2019 kesäkuun lop-
puun saakka. Talouden elpyminen on kiihdyttänyt inflaatiota ja toi saal ta
hankintalain ja jätelain muutokset aiheuttavat paineita as tia tyh jen nys mak-
sui hin, kun markkinaehtoisen toiminnan tuotolla ei jatkossa pys ty tä
subventoimaan tyhjennysmaksuja. Kotkan hyötyvoimalan kiintiö ei riitä
koko jätemäärälle. Lisäkiintiön hankintaan vuonna 2019 on va rau dut tu 2
%:n ylimääräisellä nousulla käsittelymaksussa.

Käsittelymaksun perusteena olevaan loppujätteen porttimaksun poh ja na
on vuodelle 2018 84 €/t ja vuodelle 2019 88 €/tonni, mistä on las ket tu
keskimääräinen korotusprosentti 5,7 % nykyiseen taksaan verrattuna. Bio-
jät teen porttimaksuun on tullut korotusta vuodesta 2017 2,22 %, vuo del le
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Kymen jätelautakunta § 17 24.05.2018

pj. ptk. tark. ptk. tark.

2019 ei ennakoida korotuksia.

Taksassa on käytetty Kymen jätelautakunnan 17.10.2013 hyväksymiä yh-
te näi siä jätteenkuljetustaksan perusteita, kuljetusmaksu sisältää ura koit si-
jal le maksettavan urakkakorvauksen, perintä- ja luot to tap pio va rauk sen
sekä tyhjennettävien astioiden osuuteen perustuvan ajo jär jes te ly kus tan-
nuk sen. Käsittelymaksuun sisältyy kaikille taksa-alueille sama port ti mak su
eli käsittelykustannus ja yleiskulu sekä alueittain vaihteleva pe rus mak su,
lautakuntamaksu ja kunnalle tilitettävä maksuosuus.

Lautakuntamaksuilla katetaan jätelautakunnan kustannuksia. Vuosina
2014-2016 on kannettu enemmän maksuja kuin lautakunnalla on ollut ku-
lu ja. Hyvitettävä määrä oli yhteensä 89874,40 €, joka on hyvitetty lau ta-
kun nan perussopimuksen mukaisesti ja huomioitu laskelmissa vuo sil le
2017 ja 2018. Hyvityksen poistumisen jälkeen Kotkassa lau ta kun ta mak sun
osuus käsittelymaksusta nousee 5,4 %:sta 6,6 %:ii ja Kou vo las sa 5,6
%:sta 6,8 %:iin.

Jätehuoltomääräysten mukaisessa kiinteistöittäisessä kuljetuksessa olevat
pakkausjätteet ovat mukana kuntaurakassa vain niiden kiin teis tö jen osalta,
jotka itse tilaavat kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kaut ta.
Pakkausjätteiden tuottajavastuun voimaan astumisen jälkeen ei näis tä
jätteistä saa periä käsittelymaksua, vaan jätteet on luovutettava mak sut ta
tuottajayhteisöjen alueterminaaleihin.

Yksityiskohtainen Kotkan maksutaulukko on

liitteenä nro 2.

Kymenlaakson Jäte Oy esittää Kymen jätelautakunnalle, että lautakunta
määräisi jätetaksan 1.7.2018 alkaen liitteen mukaisena.

Hallintolaki 41 § 1 momentin mukaan ”Jos asian ratkaisulla voi olla huo-
mat ta va vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työn te koon
tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mah dol li suus
saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lau sua
mielipiteensä asiasta.
Hallintolain 41 § 3 momentin mukaan "Asian vireilläolosta ei kuitenkaan
tar vit se ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen tai
aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen tar pee ton ta.”

Jätemaksutaksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta sekä kun ta lais ten
vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin Ankkuri lehdessä (25.4.2018).

Asiakirjat asetettiin nähtävillä pidettäväksi Kouvolan, Iitin, Kotkan ja Män ty-
har jun kunnissa sekä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi se kä www.
kymenjätelautakunta.fi ajalla 27.4.-11.5.2018
välisenä aikana.

Nähtävillä oloaikana ei saatu yhtään kirjallista mielipidettä tai lausuntoa
asias ta.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
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Kymen jätelautakunta § 17 24.05.2018

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää liitteen mukaisen Kotkan jä te mak su tak san,
joka astuu voimaan 1.7.2018.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 2 Jäteastioiden tyhjennysmaksut ja lisäveloitukset Kotka
1.7.2018
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Kymen jätelautakunta § 18 24.05.2018

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Kouvolan ja Iitin jätemaksutaksa 1.7.2018 alkaen

3815/14.06.02/2018

Kyjäte § 18
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti jär jes tä-
mäs tään jätehuollosta jätemaksu, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta ai-
heu tu vat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useam mas-
ta maksusta.

Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
kun nan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jä te tak sas ta
yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä kos-
ke van asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä.

Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jä te mak-
sun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksan tulee si säl tää
kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuotoiset kantoperusteet sekä mak su-
jen numeeriset taksataulukot. Taksan tekstiosaan on tehty tar kis tuk sia,
jotka on merkitty keltaisella.

Tämä taksaesitys sisältää tekstitarkistusten lisäksi vain kul je tus ura koi den
taksataulukot 1.7.2018 alkaen.

Kuntaurakat käsittävät loppujätteen ja biojätteen tyhjennykset sekä hyö ty-
jät tei den tyhjennykset niiltä kiinteistöiltä, jotka tilaavat kiin teis tö koh tai ses ti
erilliskerättyjen hyötyjätteiden kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kautta.

Kuljetusurakoiden hintoja voidaan urakkasopimuksen mukaan tarkistaa
vuo sit tain heinäkuun alusta Tilastokeskuksen ylläpitämän kuor ma-au to lii-
ken teen kuljetuskustannusindeksin (2010=100) perusteella seu raa vas ti:
Kouvola-Iitti maaliskuu 2013, pisteluku 112,0, muutos edelliseen +1,05%
Kouvola-Iitti biojäte, uusi kilpailutus, muutos edell. +3,5 %.

Kuljetustaksoja on viimeksi tarkastettu 1.7.2017. Tässä vahvistettavat hin-
nat on tarkoitettu olemaan voimassa ainakin vuoden 2019 kesäkuun lop-
puun saakka. Talouden elpyminen on kiihdyttänyt inflaatiota ja toi saal ta
hankintalain ja jätelain muutokset aiheuttavat paineita as tia tyh jen nys mak-
sui hin, kun markkinaehtoisen toiminnan tuotolla ei jatkossa pys ty tä
subventoimaan tyhjennysmaksuja. Kotkan hyötyvoimalan kiintiö ei riitä
koko jätemäärälle. Lisäkiintiön hankintaan vuonna 2019 on va rau dut tu 2
%:n ylimääräisellä nousulla käsittelymaksussa.

Käsittelymaksun perusteena olevaan loppujätteen porttimaksun pohjana
on vuodelle 2018 84 €/t ja vuodelle 2019 88 €/tonni, mistä on laskettu kes-
ki mää räi nen korotusprosentti 5,7 % nykyiseen taksaan verrattuna. Bio jät-
teen porttimaksuun on tullut korotusta vuodesta 2017 2,22 %, vuo del le
2019 ei ennakoida korotuksia.

Taksassa on käytetty Kymen jätelautakunnan 17.10.2013 hyväksymiä yh-
te näi siä jätteenkuljetustaksan perusteita, kuljetusmaksu sisältää ura koit si-
jal le maksettavan urakkakorvauksen, perintä- ja luot to tap pio va rauk sen
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sekä tyhjennettävien astioiden osuuteen perustuvan ajo jär jes te ly kus tan-
nuk sen. Käsittelymaksuun sisältyy kaikille taksa-alueille sama port ti mak su
eli käsittelykustannus ja yleiskulu sekä alueittain vaihteleva pe rus mak su,
lautakuntamaksu ja kunnalle tilitettävä maksuosuus.

Lautakuntamaksuilla katetaan jätelautakunnan kustannuksia. Vuosina
2014-2016 on kannettu enemmän maksuja kuin lautakunnalla on ollut ku-
lu ja. Hyvitettävä määrä oli yhteensä 89874,40 €, joka on hyvitetty lau ta kun-
nan perussopimuksen mukaisesti ja huomioitu laskelmissa vuosille 2017 ja
2018. Hyvityksen poistumisen jälkeen Kotkassa lau ta kun ta mak sun osuus
käsittelymaksusta nousee 5,4 %:sta 6,6 %:iin ja Kouvolassa 5,6 %:sta 6,8
%:iin.

Jätehuoltomääräysten mukaisessa kiinteistöittäisessä kuljetuksessa ole vat
pakkausjätteet ovat mukana kuntaurakassa vain niiden kiin teis tö jen osalta,
jotka itse tilaavat kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kaut ta.
Pakkausjätteiden tuottajavastuun voimaan astumisen jälkeen ei näis tä jät-
teis tä saa periä käsittelymaksua, vaan jätteet on luovutettava mak sut ta
tuottajayhteisöjen alueterminaaleihin.

Yksityiskohtaiset Kouvolan ja Iitin maksutaulukot ovat

liitteenä nro 3.

Kymenlaakson Jäte Oy esittää Kymen jätelautakunnalle, että lautakunta
määräisi jätetaksan 1.7.2018 alkaen liitteen mukaisena.

Hallintolaki 41 § 1 momentin mukaan ”Jos asian ratkaisulla voi olla huo-
mat ta va vaikutus mui den kuin asianosaisten elinympäristöön, työn te koon
tai muihin oloihin, vi ran omai sen tulee varata näille henkilöille mah dol li suus
saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lau sua
mielipiteensä asias ta.
Hallintolain 41 § 3 momentin mukaan "Asian vireilläolosta ei kuitenkaan
tar vit se ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen tai
aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen tar pee ton ta.”

Jätemaksutaksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta sekä kun ta lais ten
vai ku tus mah dol li suuk sis ta julkaistiin Poh jois-Ky men laak so -leh des sä
(25.4.2018) ja Iitinseutu -sanomalehdessä (26.4.2018). 

Asiakirjat asetettiin nähtävillä pidettäväksi Kouvolan, Iitin, Kotkan ja Män ty-
har jun kunnissa sekä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi se kä www.
kymenjätelautakunta.fi ajalla 27.4.-11.5.2018 välisenä aikana.

Nähtävillä oloaikana ei saatu yhtään kirjallista mielipidettä tai lausuntoa
asias ta.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi

http://www.kouvola.fi/
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Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää liitteen mukaisen Kouvolan ja Iitin jä te mak-
su tak san, joka astuu voimaan 1.7.2018.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 3 Jäteastioiden tyhjennysmaksut ja lisäveloitukset Kouvola-Iitti
1.7.2018
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Mäntyharjun jätemaksutaksa 1.7.2018 alkaen

3817/14.06.02/2018

Kyjäte § 19
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti jär jes tä-
mäs tään jätehuollosta jätemaksu, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta ai-
heu tu vat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useam mas-
ta maksusta.

Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
kun nan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jä te tak sas ta
yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä kos-
ke van asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä.

Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jä te mak-
sun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksan tulee si säl tää
kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuotoiset kantoperusteet sekä mak su-
jen numeeriset taksataulukot. Taksan tekstiosaan on tehty tar kis tuk sia,
jotka on merkitty keltaisella.

Tämä taksaesitys sisältää tekstitarkistusten lisäksi vain kul je tus ura koi den
taksataulukot 1.7.2018 alkaen.

Mäntyharjun kuntaurakka käsittää loppujätteen, biojätteen ja sako- ja um-
pi kai vo liet tei den tyh jen nyk set se kä Kymenlaakson Jäte Oy järjestää täy-
den tä vän kiinteistöittäisen pakkausjätteen kuljetuksen Mäntyharjulla.

Kuljetusurakoiden hintoja voidaan urakkasopimuksen mukaan tarkistaa
vuo sit tain heinäkuun alusta Tilastokeskuksen ylläpitämän kuor ma-au to lii-
ken teen kuljetuskustannusindeksin (2010=100) perusteella seu raa vas ti:
Mäntyharju huhtikuu 2015, pisteluku 112,5 muutos edelliseen +1,24 %

Kuljetustaksoja on viimeksi tarkastettu 1.7.2017. Tässä vahvistettavat hin-
nat on tarkoitettu olemaan voimassa ainakin vuoden 2019 kesäkuun lop-
puun saakka. Talouden elpyminen on kiihdyttänyt inflaatiota ja toi saal ta
hankintalain ja jätelain muutokset aiheuttavat paineita as tia tyh jen nys mak-
sui hin, kun markkinaehtoisen toiminnan tuotolla ei jatkossa pys ty tä
subventoimaan tyhjennysmaksuja. Kotkan hyötyvoimalan kiintiö ei riitä
koko jätemäärälle. Lisäkiintiön hankintaan vuonna 2019 on va rau dut tu 2
%:n ylimääräisellä nousulla käsittelymaksussa.

Käsittelymaksun perusteena olevaan loppujätteen porttimaksun pohjana
on vuodelle 2018 84 €/t ja vuodelle 2019 88 €/tonni, mistä on laskettu kes-
ki mää räi nen korotusprosentti 5,7 % nykyiseen taksaan verrattuna. Bio jät-
teen porttimaksuun on tullut korotusta vuodesta 2017 2,22 %, vuo del le
2019 ei ennakoida korotuksia.
Taksassa on käytetty Kymen jätelautakunnan 17.10.2013 hyväksymiä yh-
te näi siä jätteenkuljetustaksan perusteita, kuljetusmaksu sisältää ura koit si-
jal le maksettavan urakkakorvauksen, perintä- ja luot to tap pio va rauk sen
sekä tyhjennettävien astioiden osuuteen perustuvan ajo jär jes te ly kus tan-
nuk sen. Käsittelymaksuun sisältyy kaikille taksa-alueille sama port ti mak su
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eli käsittelykustannus ja yleiskulu sekä alueittain vaihteleva pe rus mak su,
lautakuntamaksu ja kunnalle tilitettävä maksuosuus.

Lautakuntamaksuilla katetaan jätelautakunnan kustannuksia. Vuosina
2014-2016 on kannettu enemmän maksuja kuin lautakunnalla on ollut ku-
lu ja. Hyvitettävä määrä oli yhteensä 89874,40 €, joka on hyvitetty lau ta kun-
nan perussopimuksen mukaisesti ja huomioitu laskelmissa vuosille 2017 ja
2018. Hyvityksen poistumisen jälkeen Kotkassa lau ta kun ta mak sun osuus
käsittelymaksusta nousee 5,4 %:sta 6,6 %:iin ja Kouvolassa 5,6 %:sta 6,8
%:iin.

Jätehuoltomääräysten mukaisessa kiinteistöittäisessä kuljetuksessa ole vat
pakkausjätteet ovat mukana kuntaurakassa vain niiden kiin teis tö jen osalta,
jotka itse tilaavat kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kaut ta.
Pakkausjätteiden tuottajavastuun voimaan astumisen jälkeen ei näis tä jät-
teis tä saa periä käsittelymaksua, vaan jätteet on luovutettava mak sut ta
tuottajayhteisöjen alueterminaaleihin.

Yksityiskohtainen Mäntyharjun maksutaulukko on

liitteenä nro 4.

Kymenlaakson Jäte Oy esittää Kymen jätelautakunnalle, että lautakunta
määräisi jätetaksan 1.7.2018 alkaen liitteen mukaisena.

Hallintolaki 41 § 1 momentin mukaan ”Jos asian ratkaisulla voi olla
huo mat ta va vaikutus mui den kuin asianosaisten elinympäristöön, työn te-
koon tai muihin oloihin, vi ran omai sen tulee varata näille henkilöille mah dol-
li suus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista se kä lau-
sua mielipiteensä asias ta.Hallintolain 41 § 3 momentin mukaan "Asian
vireilläolosta ei kuitenkaan tar vit se ilmoittaa, jos se vaarantaa
ratkaisun tarkoituksen toteutumisen tai aiheuttaa muuta merkittävää hait-
taa taikka jos se on ilmeisen tar pee ton ta.”
Jätemaksutaksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta sekä kun ta lais ten
vai ku tus mah dol li suuk sis ta lähetettiin Mäntyharjun viralliseen il moi tus leh-
teen Pitäjän Uutiset (26.4.2018).

Asiakirjat asetettiin nähtävillä pidettäväksi Kouvolan, Iitin, Kotkan ja Män ty-
har jun kunnissa sekä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi se kä www.
kymenjätelautakunta.fi ajalla 27.4.-11.5.2018
välisenä aikana.

Nähtävillä oloaikana ei saatu yhtään kirjallista mielipidettä tai lausuntoa
asias ta.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen Jätelautakunta määrää liitteen mukaisen Mäntyharjun jä te mak su-
tak san, joka astuu voimaan 1.7.2018.

http://www.kouvola.fi/
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Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 4 Jäteastioiden tyhjennysmaksut ja lisäveloitukset Mäntyharju
1.7.2018
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Vireillepano kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa kiinteistöjen liittämiseksi
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen

3810/14.06.02/2018

Kyjäte § 20
Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten (1.5.2015 § 6)
no jal la kaikkien vakinaisten ja vapaa-ajan asuntojen on oltava jär jes te tyn
jätehuollon piirissä. Liittymisvelvollisuus on kiinteistökohtainen, eikä sii tä
voida myöntää vapautusta kuin erityisin perustein, jos vapaa-ajan asun to
on todistettavasti käyt tö kel vo ton ja vakituinen asunto on to dis tet ta vas ti
asumaton.

Jätelain 32 §: n mukaa kunnan velvollisuus on järjestää jätehuolto
vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muus sa
asumisessa syntyvälle jätteelle, mukaan lukien sako- ja um pi kai vo lie te
sekä jätelain 41 §:n mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen hal ti jan on
luovutettava 32§:n mu kai ses ti kunnan vastuulle kuuluva jäte alu eel la
järjestettyyn kiin teis töit täi seen jätteenkuljetukseen tai kunnan jär jes tä mään
alueelliseen vas taan ot to paik kaan.

Kymen jätelautakunta on tehnyt 4 kpl viranhaltijapäätöksiä, joista 2 kpl on
Pyhtäällä ja 1 kpl Kotkassa sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen ja 1 kpl on
Kotkassa sijaitsevan va ki tuis en asunnon jätehuollon järjestämisestä.
Lisäksi Mäntyharjulla on lähetetty 1 vakituiselle asunnolle kehotus jä te-
huol toon liittymiseksi.

Viranhaltijapäätöksissä hakijoille ei myönnetty vapautusta järjetettyyn jät-
teen kul je tuk seen liittymisestä.
Velvoittavista viranhaltijapäätöksistä huolimatta kiinteistöjen haltijat ei vät
ole liittyneet järjestettyyn jätehuoltoon.
Kehotuskirjeen saaneet asukkaat tai omistaja eivät ole kirjeen johdosta
lait ta neet vireille hakemusta jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi, ei vät-
kä myöskään ole liittyneet järjestettyyn jätehuoltoon.

Viranhaltijapäätökset ja huomautuskirje ovat

liitteenä nro 5.

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 6 §.
Jätteenkuljetukseen liitytään pääsääntöisesti kiinteistöittäisesti omalla jä te-
as tial la. Toisena vaihtoehtona on kiinteistöjen yhteisastian eli kim pan
muodostaminen. Viimeisenä vaihtoehtona on liittyminen kunnan tai Ky-
men laak son Jäte Oy:n järjestämän yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi.

Jätelain nojalla jätehuoltoviranomaisella ei ole oikeutta antaa jätelain mu-
kai sia määräyksiä jätteenkuljetukseen liittymiseksi. Jätelain 126 §:n no jal la
määräysvalta asiassa on jätelain 24 §:n tarkoittamalla yleisellä val von ta vi-
ran omai sel la, joita ovat elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kus sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Valvontamääräyksen an ta mis ta
koskevan asian vireillepano jätteenkuljetukseen liittymiseksi on syytä
laittaa vireille ko.kiinteistöjen osalta sijainti kuntien ym pä ris tön suo je lu vi ran-
omai ses sa.
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Asiat laitetaan vireille kyseisten kuntien ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sil le,
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 suunnittelija Arja Soini, p. 02061
55545, arja.soini(at)kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää laittaa jätelain 134 §:n (vi reil le pa no-oi keus)
nojalla vireille edellä mainitujen kiinteistöjen sijaintikuntien ym pä ris tö suo je-
lu vi ran omai sil le valvontamääräyksen antamiseksi, että ky sei set kiinteistöt
liitetään jätelain edellyttämään järjestettyyn jätehuoltoon.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 5 Vireillepano kiinteistöjen liittämiseksi kiinteistöittäiseen
jätteenkuljetukseen
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Ilmoitusasiat

Kyjäte § 21

1. Hankintapäätös

 Hankintapäätös alle kansallisen kynnysarvon
 12.4.2018 § 1/2018 Pakkausjäteselvitys, Pöyry Finland Oy.

2. Viranhaltijapäätökset kunnittain

Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-, jä te-
huol lon järjestämis- ja kohtuullistamispäätöksistä ajalla 1.1.-11.5.2018 on
esitetty

 oheismateriaaleissa.

Päätökset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä jätelautakunnan ko kouk-
ses sa.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Oheismateriaali Viranhaltijapäätökset kunnittain 1.1.-11.5.2018
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Muut esille tulevat asiat

Kyjäte § 22
Jätelautakunta keskusteli Jätepoliittisen ohjelman laatimisesta.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

Kymen jätelautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan §:t 12, 13, 20, 21, 22

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muu-
tos ta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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VALITUSOSOITUS, KUNNALLISVALITUS

Kymen jätelautakunta

Pöytäkirjan §:t 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vol li suu teen

tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian osai nen)
 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tie dok si saan nis-
ta.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii mei-
se nä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy te tä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä säh köis tä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon pää tök ses tä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päi vä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai ju han nus aat to 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
va li tus ajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:  PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite:  Minna Canthin katu 64, Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on ma-pe klo 8.00-16.15.
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Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa ti muk-
sen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muu tok sia siihen

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan pu-
he val taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos va li-
tuk sen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tar-
vit ta vat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tie dok-
si sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Säh köis tä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyt-
tä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, al ku pe räi se nä tai

jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu

selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, joll ei niitä ole

jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oi keu den käyn ti-
mak sun. 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:  PL 32, 45701 Kuusankoski
Käyntiosoite:  Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski
Sähköpostiosoite: kymenjatelautakunta@kouvola.fi
Puhelinnumero: 020 615 9363
Kirjaamon aukioloaika  ma-pe klo 9.00-15.00.








