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1 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kyjäte 24.09.2020    

Hallintosäännön 138 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja 
toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja 
päätösvaltainen. 
 
Kuntalain (410/2015) 103 § 2 mom. mukaan muu toimielin kuin valtuus-
to on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on il-
moitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokous-
kutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää ennen ko-
kousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toi-
mielimen päättämällä tavalla. 
 
Jätehuoltopäällikön ehdotus: 
 
Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätös-
valtaisuuden. 
 
Kymen jätelautakunnan päätös: 
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2 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Kyjäte 24.09.2020    

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista pide-
tään pöytäkirjaa. 
 
Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 
päättämällä tavalla. 
 
Hallintosäännön 150 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään tarkasta-
misen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:n 
mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden. 
 
Jätehuoltopäällikön ehdotus: 
 
Kymen jätelautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Ruo-
pan ja Teppo Sainion. 
 
Kymen jätelautakunnan päätös: 
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3 
Kymen jätelautakunnan kuukausikatsaus 1-7/2020 
 
431/02.02.02/2020 
 
   
Kyjäte 24.09.2020    
 
       

Kymen jätelautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraava palvelu: 
Alueellinen jätehuolto  
 
Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-7/2020: 
 

Milj. euroa TA 2020 Tot. 1-7 Tot-% TPE 

Toimintatulot 0,2 0,1 44,8 0,2 

Toimintamenot -0,2 -0,1 50,6 -0,2 

Toimintakate 0,0 0 0 0 

 
Kymen jätelautakunnan osavuosikatsaus 1-7/2020 on liitteenä nro 1. 
 
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena 
Rautiainen, p. 020 615 8143, leena.rautiainen(at)kouvola.fi ja controller 
Katja Kauppila, p. 020 615 4530 katja.kauppila(at)kouvola.fi 
  
 
Jätehuoltopäällikön ehdotus: 
 
Kymen jätelautakunta päättää merkitä osavuosikatsauksen 1-7/2020 
tiedoksi. 
 
Jätelautakunnan päätös: 
 

 
Liitteet 
 Liite[1] Kuukausikatsaus 1-7_2020_Kymen jätelautakunta 
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4 
Kymen jätelautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2020 
 
431/02.02.02/2020 
 
   
Kyjäte 24.09.2020    
 
       

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen on raportoi-
tava toimielimille kuukausittain talousarvion käyttötalouden ja investoin-
tien toteutumisesta. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan osavuosikat-
saukset tammi-huhtikuulta sekä tammi-elokuulta ja tilinpäätös. Osavuo-
sikatsauksessa raportoidaan myös tavoitteiden toteutumisesta. Rapor-
tista on nähtävissä koko toimialan ja palveluiden toimintatuottojen, toi-
mintakulujen ja toimintakatteen sekä investointien toteutuminen hanke-
ryhmätasolla. 
 
Lisäksi henkilöstöosiossa on henkilöstömuutosten keskeisiä lukuja. 
Asuminen ja ympäristö -toimialan osavuosikatsaus Kymen jätelautakun-
nan osalta esitellään kokouksessa. 
 
Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2020 on esitetty liitteenä nro 2. 
 
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiai-
nen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(at)kouvola.fi ja taloussihteeri Pia 
Rusanen, p. 02061 54817, pia.rusanen(at)kouvola.fi. 
 
Jätehuoltopäällikön ehdotus: 
Kymen jätelautakunta päättää merkitä tiedoksi asuminen ja ympäristö -
toimialan osavuosikatsauksen 1.1.–31.8.2020. 
 
Kymen jätelautakunnan päätös: 
 

 
Liitteet 
 Liite[2] Osavuosikatsaus 1-8 2020 Kymen Jätelautakunta 
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5 
Kymen jätelautakunnan vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman 
valmistelu 
 
2410/02.02.00/2020 
 
   
Kyjäte 24.09.2020    
 
       

Kymen jätelautakunnan talousarvio on osa Kouvolan kaupungin Tek-
niikka ja ympäristöpalvelujen toimialan talousarviota. 
 
Kouvolan kaupungin vuoden 2021 talousarvioesitys on valmisteilla. 
Tämän hetkinen arvio on, että kaupunginvaltuusto käsittelee talousar-
vion kokouksessaan 7.12.2020, jonka jälkeen lautakunnat hyväksyvät 
palvelualueensa käyttösuunnitelmat. Kun talousarvio on hyväksytty, esi-
tys Kymen jätelautakunnan käyttösuunnitelmasta tuodaan lautakunnan 
päätettäväksi. 
 
Kymen jätelautakunnan talousarvioluonnos 
 
Kymen jätelautakunnan toiminnan kustannukset katetaan jätelautakun-
tamaksuilla. Maksu määräytyy kunnittain prosentteina suhteessa kun-
nan väkilukuun. Vuoden 2021 talousarvion raamina on käytetty toteutu-
neita tuloja / menoja. 
 
Kymen jätelautakunnan vuoden 2021 toimintamenoiksi on arvioitu yh-
teensä 252 000 euroa, tuotot 252 000 euroa ja toimintakate 0 euroa. 
Suurin osa jätelautakunnan menoista muodostuu henkilöstömenoista 
184 000 euroa, palveluiden ostot muodostavat toiseksi suurimman ku-
luerän 53 000 euroa. Muut toimintakulut ovat noin 15 000 euroa. 
 
Tarkempi talousarvioesitys on liitteenä nro 3. 

 
Kymen jätelautakunnan toimintaympäristö 
 
Jätelautakunnan toimialueena on yhdeksän kuntaa: Kouvola, Kotka, 
Hamina, Iitti, Mäntyharju, Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää ja Lapinjärvi. 
Kunnat ovat yhteistoimintasopimuksella luovuttaneet jätehuollon viran-
omaistehtävät Kymen jätelautakunnalle 1.5.2012 jätelain mukaisesti. 
 
Vastuukuntana toimii Kouvolan kaupunki. 
 
Yhteistoiminta-alue muodostuu edellä mainittujen kuntien omistaman 
Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminta-alueesta. 
 
Alueella on yhteensä (30.6.2020) 178 967 asukasta ja kunnan jätehuol-
lon järjestämisvastuulle kuuluvia rakennuksia 99 654 (12.8.2020) joista 
vapaa-ajan asuntoja 24 127 kappaletta. 
 
Viranomaispalvelujen tuottamiseksi Jätelautakunta tekee yhteistyötä 
kuntien, ympäristösuojeluviranomaisten ja jäteyhtiön kanssa. 
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Toiminnan painopisteet 2021  
 

1. Jätehuollon palvelutason määrityksen päivitys tehdään yhteistyössä 
toiminta-alueen kuntien ja Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa. 

 
Kymen Jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 3.12.2015 §26 
jätehuollon palvelutason 2016-2020. Palvelutaso valmisteltiin yhteis-
työssä kuntien kanssa.  
Jätehuollon palvelutasossa määriteltiin kuntalaisille tarjottavien jätehuol-
topalvelujen vähimmäistaso koko Kymen jätelautakunnan toimialueella. 
Kukin jätelautakunnan alueen yhdeksästä kunnasta on voinut tehdä 
omasta jätehuollostaan vähimmäistasoa korkeamman.  
Suurimman osan palveluista toteuttaa kuntien jäteyhtiö, Kymenlaakson 
Jäte Oy. Osasta palveluita huolehtivat kunnat.  
  
2. Yhteistyö sidosryhmien kanssa 
 
Jätelautakunta jatkaa yhteistyöpalavereita eri sidosryhmien kanssa 
sekä tekee kuntavierailuita toiminta-alueen kuntiin. Yhteistyöllä informoi-
maan sidosryhmiä jätehuollon viranomaisesta tämän toiminnasta sekä 
roolista ja tehtävien jaosta eri toimijoiden välillä. Lisäksi sovitaan yhtei-
sistä 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 ja jäteyh-
tiö. 
 
3. Jätteenkuljetusrekisterin ylläpito ja liittymisvelvollisuuden seuranta 
 
Yksi viranomaispalvelujen keskeisimpiä tehtäviä jätteenkuljetusrekiste-
rin ylläpito ja kiinteistöjen jätehuollon järjestämisen seuranta. Seuran-
nalla taataan kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu ja varmistetaan, että 
kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt ovat järjestetyn jätehuollon pii-
rissä. 
 
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiai-
nen, puh. 020 615 8143, leena.rautiainen(at)kouvola.fi 
 
Jätehuoltopäällikön ehdotus: 
 
Kymen jätelautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginhallituk-
selle ja valtuustolle hyväksyttäviksi Kymen jätelautakunnan vuoden 
2021 talousarvion sekä talous- ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2021-
2023 liitteen 3 mukaisesti. 
 
Kymen jätelautakunnan päätös: 
 

 
Liitteet 
 Liite[3] Kymen jätelautakunnan talousarvion valmistelutilanne ja toiminnan painopis-

teet vuodelle 2021 (liite) 
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6 
Jätepoliittinen ohjelma Kymen jätelautakunnan toiminta-alueella 
 
792/14.06.00/2020 
 
   
Kyjäte 24.09.2020    
 
       

Kuntaliitto suosittaa, että kaikissa kunnissa laaditaan oma jätepoliittinen 
ohjelma eli jätehuoltostrategia, jonka valtuusto hyväksyy. Jätepolitiikan 
tavoite on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ehkäistä ja 
torjua jätteistä aiheutuvaa haittaa ympäristölle ja terveydelle.  
 
Kuntaliitto on asettanut suuntaviivoja kuntien toiminnalle jätehuollon teh-
tävien, jätteiden synnyn ehkäisyn, tuottajanvastuun, kunnan toiminnan 
tavoitteiden määrittelyn, -seurannan ja kunnan vastuun osalta. Jätehuol-
lon kustannukset tulee kattaa jätemaksuilla. Jätehuoltoa koskevaa tie-
donkeruuta tulee yksinkertaistaa.  
 
Lähtökohtia jätehuollon kehittämiselle on valtakunnallisessa jätesuunni-
telmassa vuoteen 2023 sekä jätealan direktiiveissä. Tavoitteita on ase-
tettu mm. kiertotalouden edistämiseksi.  
 
Jätepoliittisen ohjelman tavoitteita voidaan toteuttaa kunnissa, huomi-
oida kunnallisissa määräyksissä, palvelutasossa, omistajaohjauksessa 
sekä viedä kannanottoina vastuutahoille ja päättäjille. Toteutumisen 
seuranta liittyy jätepoliittisen ohjelman päivitystyöhön 
 
Kymen jätelautakunnan alueella on päätetty jätehuoltomääräyksistä 
26.9.2019, jotka tulivat voimaa 1.1.2020 ja jätehuollon palvelutasosta 
vuoteen 2020. 
 
Jätelautakunta käynnisti Jätepoliittisen ohjelmatyön kesällä 2018 pyytä-
mällä kuntia nimeämään edustajansa ohjausryhmään. Kuntia pyydettiin 
nimeämään ohjausryhmän jäsenet samalla tavalla, jolla jätelautakunnan 
jäsenet on nimetty eli kuntien asukasmäärät huomioiden. Jäseniä ni-
mettiin Kouvolasta neljä, Kotkasta kaksi ja muista kunnista (Hamina, 
Iitti, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti) kustakin yksi 
jäsen. 
 
Ohjausryhmä aloitti työnsä lokakuussa 2018. Ohjausryhmässä sovittiin 
aikataulusta niin, että jätepoliittinen ohjelma valmisteltaisiin valtuusto-
kauden aikana ja se kattaisi vuodet 2021-2025. 
 
Alkuvaiheessa ohjausryhmä ideoi jatkotyöstämistä varten kolme sisältö-
kokonaisuutta:  
1) Jätteiden synnyn ehkäisy ja ympäristötietoisuuden lisääminen,  
2) Uudelleenkäytön edistäminen ja jätteiden tehokas hyödyntäminen 
sekä ympäristövastuullisen jätehuollon palvelutaso, 
3) Selkeät jätehuollon toimijoiden roolit ja yhteistyö.  
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Kotkassa järjestettiin 12.9.2019 tiedotus- ja verkostoitumistilaisuus kun-
tien teknisen ja ympäristötoimen, maankäytön, kiinteistöhuollon, ruoka-
palvelun, hankintatoimen, maaseutupalvelujen ja kuntayhtiöiden yhteis-
työtahoille ja luottamushenkilöille. Kunnissa jo olevien hyvien hankkei-
den jakamiseksi tehtiin kysely kuntatoimijoille 1. sisältökokonaisuuden 
osalta. Työssä hyödynnettiin myös FCG:n Yhdyskuntatekniset palvelut -
tutkimuksia ja Kymenlaakson Jäte Oy:n asukastutkimusten tuloksia ja 
vastauksia. Ohjelmatyöllä on sisällöllisiä yhtymäkohtia myös HINKU-
kuntien (Hamina, Kotka, Kouvola) tavoitteisiin. 
 
Ohjelma on voimassa vuoteen 2025 tai siihen asti, kunnes seuraava jä-
tepoliittinen ohjelma tulee voimaan. Ohjelmaan on kirjattu jätehuollon 
kehittämisen päämäärät ja suuntaviivat sekä tahot, joilla on vastuu toi-
menpiteiden suorittamisesta. Ohjelmassa määritellään menetelmät, 
joilla toimenpiteitä ja toteutumista seurataan. 
 
Jätepoliittinen ohjausryhmä pyysi lausunnot 11.5.2020 jäsenkunnilta.  
Ohjausryhmä huomioi kunnilta saapuneet lausunnot laatiessaan vii-
meistä luonnosta jätepoliittiseksi ohjelmaksi 2025.  
 
Jätepoliittinen ohjausryhmä päätti kokouksessaan yksimielisesti 
26.8.2020, että ohjausryhmä luovuttaa esityksen jätepoliittiseksi ohjel-
maksi jätelautakunnan kokouksen käsiteltäväksi ja sen jälkeen edelleen 
toimitettavaksi kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi. 
 
Hyväksytystä Jätepoliittisesta ohjelmasta tiedotetaan kaikkia kuntia 
vielä erikseen.  
 
Kymenlaakson Jäte Oy laatii lehdistötiedotteen. Kuntia varten laaditaan 
yhteinen tiedote, jonka avulla kunnat voivat itse hoitaa jätepoliittisen oh-
jelman tiedottamisesta alueellaan. 
 
Esitys Jätepoliittiseksi ohjelmaksi vuoteen 2025 on liitteenä nro 4. 
 
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiai-
nen, puh. 020 615 8143, leena.rautiainen(at)kouvola.fi 
 
Jätehuoltopäällikön ehdotus: 
 
Kymen Jätelautakunta päättää lähettää Jätepoliittisen ohjausryhmän 
esityksen Jätepoliittiseksi ohjelmaksi, jäsenkuntien (Hamina, Iitti, Kotka, 
Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti ) val-
tuustojen hyväksyttäväksi.  
 
Kymen jätelautakunnan päätös: 

 
Liitteet 
 Liite[4] Esitys Jätepoliittiseksi ohjelmaksi 26.8.2020 
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7 
Pyhtään kunnan jätteenkuljetusjärjestelmä 
 
2319/14.06.00/2020 
 
   
Kyjäte 24.09.2020    
 
       

Pyhtään kunnan Tekniikkalautakunta 26.05.2020 § 54 sekä Pyhtään 
kunnanhallitus on kokouksessaan 8.6.2020 §106 päättänyt esittää 
Kymen jätelautakunnalle, että Pyhtään kunta siirtyy kunnan 
järjestämään jätteenkuljetukseen 1.7.2023. 
 
Muutos koskisi kaikkea kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden 
piiriin kuuluvaa jätettä lukuun ottamatta sako- ja umpikaivolietettä.   
 

 Otteet pöytäkirjoista ovat liitteenä nro 5.  
 
Jätelain 646/2011, 32 § velvoittaa kunnan järjestämään vakinaisessa 
asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa 
syntyvän jätteen sekä kunnan oman hallinto- ja palvelutoiminnan 
yhdyskuntajätteen jätehuollon. 
 
Kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle eivät kuulu yritystoiminnan, 
seurakuntien tai valtion laitosten jätteet, joten muutos ei koskisi niitä. 
 
Muutos koskisi loppujätettä ja biojätettä sekä pakkausjätteitä, kuten 
kartonkipakkauksia ja pahvia, pienmetallia, lasipakkauksia ja 
muovipakkauksia.  
 
Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmää ei esitetä 
muutettavaksi. 
  
Jätelain 47 § mukaan tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää 
vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Kunta 
voi osana järjestämäänsä jätehuoltoa täydentää käytöstä poistettujen 
tuotteiden kuljetusta ja vastaanottoa siltä osin kuin tuottaja ei sitä 
järjestä. Tällöin käytöstä poistetut tuotteet on toimitettava tuottajan 
järjestämään jätehuoltoon.  
 
Tuottajayhteisöt: 

 - Mepak-Kierrätys Oy, metallipakkaukset; 
- Suomen Keräyslasiyhdistys, lasipakkaukset; 
- Suomen Kuitukierrätys Oy, Kartonki ja pahvipakkaukset ja 
- Suomen Uusiomuovi Oy, muovipakkaukset 
 
Jätelain 38 §:n mukaan kunnan on ennen 35 §:n 4 momentissa ja 37 
§:ssä tarkoitetun päätöksen tekemistä tai muuttamista varattava kaikille, 
joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, mahdollisuus 
saada tietoa ja lausua mielipiteensä asiasta.  
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Hallintolain 41 §:n 1 momentin mukaan jos asian ratkaisulla voi olla 
huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, 
työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille 
mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista 
sekä lausua mielipiteensä asiasta. 
Pykälän 2 momentin mukaan asian vireilläolosta ja vaikuttamismah-
dollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava asian merkityksen ja 
laajuuden kannalta sopivalla tavalla. 
 
Kymen jätelautakunta toimii yhdeksän kunnan, mukaan lukien Pyhtään 
kunta, jätehuoltoviranomaisena. Se tekee päätöksen 
kuljetusjärjestelmästä kuultuaan Pyhtään kuntaa sekä kaikkia, joiden 
oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus. Kuntien, jätelaitosten ja 
muiden asianosaisten lausunnot eivät sido jätehuoltoviranomaista, 
mutta sen tulee päätöstä harkitessaan ottaa lausuntojen lakiperusteiset 
asiasisällöt huomioon. 
 
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiai-
nen, puh. 020 615 8143, leena.rautiainen(at)kouvola.fi 
 
Jätehuoltopäällikön ehdotus: 
 
Kymen jätelautakunta päättää ilmoittaa jätteenkuljetusjärjestelmää 
koskevan asian vireilläolosta hallintolain 41 §:n sekä jätelain 38 §;n 
mukaisesti sekä varaa asianosaisten lisäksi mahdollisuuden niille, 
joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisulla 
voi olla huomattava vaikutus, lausua mielipiteensä asiasta. Asian 
vireilläolosta sekä vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä 
ilmoitetaan Pyhtään kunnanhallituksen 3.2.2020 § 25 (Kunnan 
ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2020) päättämällä tavalla sekä Kymen 
Jätelautakunnan internet sivuilla. 
 
Tuottajayhteisöiltä pyydetään lausunnot siitä, haluavatko he käyttää 
ensisijaista oikeuttaan kerätä kiinteistökohtaiset  hyödynnettävät 
jätejakeet. 
 
Kymen jätelautakunnan päätös:  

 
Liitteet 
 Liite[5] Pyhtään ptk_otteet jätteenkuljetusjärjestelmä   



 
Kouvolan kaupunki 
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Ilmoitusasiat 
 
Kyjäte 24.09.2020    

Viranhaltijapäätökset kunnittain  
 
Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-, jä-
tehuollon järjestämis- ja jätemaksun kohtuullistamispäätöksistä ajalla 
1.1.-11.9.2020 on esitetty oheismateriaaleissa.  
 
Jätehuoltopäällikön ehdotus: 
 
Kymen jätelautakunta päättää merkitä asian tiedoksi. 
 
Kymen jätelautakunnan päätös: 
 
 
Oheismateriaali 
 Viranhaltijapäätökset kunnittain 1.1.-11.9.2020 



 
Kouvolan kaupunki 
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Muut asiat 
 
   
 
   
Kyjäte 24.09.2020    
 
       
 


