
1 

Lausuntojen ja kannanottojen yhteenveto 
D:no 7629/14.06.00/2015 

Lausunnot 
Lausuntopyyntö 5.10.2015, määräpäivä 13.11.2015 klo 15 mennessä 

Lausunnon antaja Saapumispäivä 

Haminan kaupunki 23.10.2015 Kaupunkikehityslautakunta 22.10.2015 32§: 
Lausuntona todetaan, että kiinteistönhaltijan järjestämänä jät-
teenkuljetuksena sako- ja umpikaivolietteiden nykyinen käytän-
nössä oleva järjestelmä on toimiva, koska Haminan kaupungin 
alueella on riittävästi tähän liittyvää ammattitaitoista ja kilpailu-
kykyistä yritystoimintaa ja kaupungissa on järjestetty toimiva 
vastaanottopaikka ko. lietteille. 
Näin järjestettynä toiminta edistää jätehuollon yleistä toimi-
vuutta ja tukee jätehuollon alueellista kehittämistä. 
Kokonaisvaikutukset arvioidaan myönteisiksi myös kotitalouk-
sien asemaan ja yritysten sekä viranomaisten toimintaan. 

Iitin kunta 17.11.2015 Kouvolan Ympäristöpalvelut on valmistellut lausunnon kaupun-
ginhallitukselle viranhaltijalausuntona ja se on annettu tervey-
den- ja ympäristönsuojeluviranomaisena.  
Nykyinen sako- ja umpikaivolietteiden sopimusperusteinen eli 
kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä Kouvo-
lan ja Iitin kuntien alueella on kuitenkin ollut toimiva. Sako- ja 
umpikaivolietteiden tyhjentämisistä ja kuljetuksista ei ole tullut 
juurikaan yhteydenottoja ympäristöpalveluihin eikä niistä ole 
todettu aiheutuneen haittaa terveydelle tai ympäristölle. Näin 
ollen terveyden- ja ympäristönsuojelun näkökulmasta katsottu-
na ei ole olemassa merkittävää tarvetta sako- ja umpikaivoliet-
teiden kuljetusjärjestelmän muuttamiselle. 

Kotkan kaupunki 2.12.2015 Kaupunginhallitus 23.11.2015 315§: 
Kaupunginhallitus päättää antaa Kymen jätelautakunnalle ym-
päristölautakunnan lausunnosta ilmenevän mukaisen lausun-
non. 

Ympäristölautakunta 5.11.2015 146§: 
Kotkan ympäristölautakunta puoltaa nykyisen kiinteistönhalti-
jan järjestämän sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjär-
jestelmän säilyttämistä. 

Kouvolan kaupunki 17.11.2015 Kaupunginhallitus 9.11.2015 244§ 
Kouvolan kaupunki toteaa lausuntonaan, että nykyistä sako- ja 
umpikaivolietteen sopimusperusteista kuljetusjärjestelmää ei 
ole tarpeen muuttaa. 

Ympäristöpalvelut on valmistellut lausunnon kaupunginhallituk-
selle viranhaltijalausuntona ja se on annettu terveyden- ja ym-
päristönsuojeluviranomaisena.  
Nykyinen sako- ja umpikaivolietteiden sopimusperusteinen eli 
kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä Kouvo-
lan ja Iitin kuntien alueella on kuitenkin ollut toimiva. Sako- ja 
umpikaivolietteiden tyhjentämisistä ja kuljetuksista ei ole tullut 
juurikaan yhteydenottoja ympäristöpalveluihin eikä niistä ole 
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todettu aiheutuneen haittaa terveydelle tai ympäristölle. Näin 
ollen terveyden- ja ympäristönsuojelun näkökulmasta katsottu-
na ei ole olemassa merkittävää tarvetta sako- ja umpikaivoliet-
teiden kuljetusjärjestelmän muuttamiselle. 

Lapinjärven kunta 12.11.2015 Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 5.11.2015 
80§: 
Lausunnossa todetaan kyseisen ympäristöviranomaisen toimi-
van jätehuollon valvontaviranomaisena. Lausunnossa ei oteta 
kantaa kummankaan kuljetusjärjestelmän puolesta vaan edelly-
tetään että ympäristönsuojelunäkökohdat huomioidaan. 

Miehikkälän kunta 11.11.2015 Kunnanhallitus 9.11.2015 177§: 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityk-
sen ja lausuntonaan puoltaa pysymistä sopimusperusteisesti 
järjestetyssä sako- ja umpikaivolietteen ja normaalin jätteen 
kuljetuksessa. 

Tekninen lautakunta 28.10.2015 113§. 
Puheenjohtaja totesi, että äänin 4-2 Markus Tyllin vastaehdotus 
hyväksyttiin. Markus Tylli esitti, että kunnanhallitukset puolta-
vat lausunnoissaan pysymistä sopimusperusteisesti järjestetyssä 
sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksessa. 

Pyhtään kunta 9.11.2015 Kunnanhallitus 2.11.2015 212§: 
Kotkan ympäristökeskuksesta ympäristötarkastaja Ossi Parviai-
nen on antanut asiasta lausunnon, jonka mukaan ympäristökes-
kus puoltaa nykyisen kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja 
umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän säilyttämistä. 
Samoin Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry on antanut asiasta 
nykyistä kuljetusjärjestelmää puoltavan lausunnon.  

Kunnanhallitus lausuu edellä olevaan viitaten Kymen jätelauta-
kunnalle, että Pyhtään kunnassa nykyisin käytössä oleva sako- ja 
umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmä täyttää jätelain 
37§:ssä asetetut vaatimukset. Siksi em. lietteiden jätteenkulje-
tus tulee jatkossakin Pyhtään kunnan alueella järjestää kiinteis-
tön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. 

Tekninen lautakunta 13.10.2015 89§: 
Tekninen lautakunta toteaa, että Kymen jätelautakunnan Pöy-
ryllä teettämä selvitys sako- ja umpikaivolietteiden nykytilasta 
osoittaa, että Pyhtäällä täyttyy jätelain JL 37§:ssä asetetut vaa-
timukset. Tällöin jätteenkuljetus voidaan järjestää Pyhtään kun-
nassa jatkossakin kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkulje-
tuksena. 
Lisäksi tekninen lautakunta pitää tärkeänä, että kiinteistön 
omistajalla säilyy oikeus valita jätteenkuljetusyrittäjä. 

Virolahden kunta 13.11.2015 
klo 9:00 

Kunnanhallitus 9.11.2015 191§ 
Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan teknisen lautakun-
nan esityksen mukaisesti, että sako- ja umpikaivolietteiden kul-
jetus tulee jatkossakin järjestää Virolahden kunnan alueella 
kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. 

Tekninen lautakunta 28.10.2015 113§: 
Puheenjohtaja totesi, että äänin 4-2 Markus Tyllin vastaehdotus 
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hyväksyttiin.  
Markus Tylli esitti, että kunnanhallitukset puoltavat lausunnois-
saan pysymistä sopimusperusteisesti järjestetyssä sako- ja um-
pikaivolietteen kuljetuksessa. 

Haminan Vesi 23.10.2015 Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjes-
telmän nykytilasta on laadittu Haminan osalta asianmukaisesti. 
Nuutniemen puhdistamolla on kapasiteettia vastaanottaa alu-
een sako- ja umpikaivolietteet sekä määrällisesti että laadulli-
sesti. Lietteiden määrä on laskenut viime vuosina viemäriosuus-
kuntien rakentamisen johdosta. Alueella toimii kolme kuljetus-
yritystä, joten kilpailua on riittävästi ja hinnoittelu on säilynyt 
kohtuullisena. 

Haminan ympäristövalvontaviranomaisen mielestä käytäntö on 
palvellut hyvine eikä valituksia ole tullut. Jätteenkuljetuksessa 
on noudatettu kunnan jätehuoltomääräyksiä. 

Suosittelemme nykyisen toimintatavan jatkamista eli kiinteistön 
haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. 

Kouvolan Vesi Oy 13.11.2015 
klo 13:11 

Lausuntona Kouvolan Vesi Oy toteaa, että sako- ja umpikaivo-
lietteiden jätteenkuljetuksen järjestäminen kiinteistön haltijan 
toimesta on ollut toimiva ratkaisu. Edellä mainittujen syiden 
johdosta kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta pide-
tään jatkossakin hyvänä ratkaisuna. 

Kymenlaakson Jäte 
Oy 

26.11.2015 Kymenlaakson Jäte Oy:n mielestä Pöyryn Kymen jätelautakun-
nan toimeksiannosta tekemä kuljetuksen nykytilatarkastelu ei 
ole riittävän kattava erityisesti asiakasnäkökulman osalta. 

Lausuntona Kymenlaakson jäte Oy toteaa, että kunnan järjes-
tämä jätteenkuljetus täyttää parhaiten jätelain 35§:ssä mainitut 
vaatimukset, eikä ole laissa mainittuja perusteita, miksi kiinteis-
tön haltijan järjestämä jätteenkuljetus voisi jatkua toimialueella. 

Kymen Vesi Oy:n lausuntoa ei saapunut määräpäivään 13.11.2015 klo 15 mennessä. 

Kannanotot 
Kuulutus 363/2015 nähtävillä 6.10.–13.11.2015, määräpäivä 13.11.2015 klo 15 mennessä 

Julkaistu: Kaakonkulma 8.10.2015, Kaupunkilehti Ankkuri 7.10.2015, Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakso 

7.10.2015, Kymen Sanomat 7.10.2015, Loviisan Sanomat 6.10.2015, Östra Nyland 6.10.2015 

Kannanoton tekijä Saapumispäivä 

Auto- ja Kuljetusalan 
Työntekijäliitto AKT 
ry 

6.11.2015 Moniin henkilöstö-, asiakas- ja yritysnäkökohtiin vedoten Au-
to- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry lausuu kannanotto-
naan pitävänsä kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetus-
järjestelmää kokonaisvaikutuksiltaan kaikkien osapuolien kan-
nalta parhaimpana ja suosittelee sitä kunnille. 

Kaakkois-Suomen 
Kuljetusyrittäjät ry 
SKAL ry:n alueyhdis-
tys 

23.10.2015 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät kertoo edustavansa asiassa 
alueen toimijoita, jolloin sen mielipide tulee ottaa huomioon. 
Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry katsoo, että Kymen jäte-
lautakunnan alueella ei ole esitetty sellaisia jätelain 37§:n 
edellyttämiä perusteluja, jotka estäisivät sako- ja umpikaivo-
lietteiden kuljetuksessa kiinteistön haltijan järjestämän jät-
teenkuljetuksen valintaa. Alueella on tarjolla yksityisiä jätteen 
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kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin. 

Kymen jätelauta-
kunnan alueella 
toimivat sako- ja 
umpikaivoja tyhjen-
tävät yrittäjät 

9.11.2015 Kymen jätelautakunnan alueella toimivat sako- ja umpikaivoja 
tyhjentävät yrittäjät toteavat kannanottonaan, että koko Ky-
men jätelautakunnan alueella paras tapa hoitaa sako- ja umpi-
kaivolietteiden tyhjennykset on nykyinen kiinteistönhaltijan 
järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. 

Kymen yrittäjät ry 13.11.2015 Kymen Yrittäjät ry arvostelee Pöyry Oy:n Kymen jätelautakun-
nan toimeksiannosta tekemää jätteenkuljetuksen nykytilasel-
vitystä useilta osilta. 

Kannanottona yhdistys toteaa, että Kymen jätelautakunnan 
alueella käytössä oleva sako- ja umpikaivolietteitä koskeva 
kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen perustu-
va nykyjärjestelmä täyttää jätelain mukaiset reunaehdot ja 
jätelain 37 §:n mukaiset edellytykset. Nykyjärjestelmä on toi-
miva, asiakaslähtöinen, pk-yritysten kilpailua, elinvoimaisuutta 
ja markkinaehtoisuutta lisäävä sekä jätelain mukaisesti toteu-
tettu. Se myös tukee kokonaispalvelujen tarjontaa jätelauta-
kunnan alueella, erityisesti haja-asutusalueiden tarpeet huo-
mioon ottaen.  

Lassila & Tikanoja 
Oyj, Kotkan yksikkö 

13.11.2015 L & T esittää, että Kymen jätelautakunnan alueella parhaiten 
sopiva jätteenkuljetusjärjestelmä sako- ja umpikaivolietteille 
on kiinteistön haltijan järjestämäkuljetus.  
Lausunnossa on tuotu esille monia esitystä puoltavia näkökoh-
tia. 

Suomen Kuljetus ja 
Logistiikka SKAL ry 

19.10.2015 SKAL toteaa edustavansa yksityisiä jätehuoltoyrityksiä. Liiton 
jäsenyrityksiä toimii myös Kymen jätelautakunnan alueella. 
SKAL toteaa edustavansa asiassa alueen toimijoita ja edellyt-
tää, että sen mielipide tulee ottaa huomioon. 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry katsoo, että Kymen 
jätelautakunnan alueella ei ole esitetty sellaisia jätelain 37§:n 
edellyttämiä perusteluja, jotka estäisivät sako- ja umpikaivo-
lietteiden kuljetuksessa kiinteistön haltijan järjestämän jät-
teenkuljetusjärjestelmän valintaa. Alueella on tarjolla yksityi-
siä jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä 
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. 

Ympäristöteollisuus 
ja – palvelut YTP ry 

13.11.2015 Ympäristöteollisuus ja – palvelut YTP ry kertoo edustavansa 
noin kuuttakymmentä jätehuollon osaamista ja palveluita 
tarjoavaa yritystä, joiden toimintaan viranomaisten kuljetus-
järjestelmäpäätökset vaikuttavat. Osa YTP:n jäsenyrityksistä 
toimii Kymen jätelautakunnan alueella. 

YTP esittää kannanottonaan, että kiinteistön haltijan järjestä-
mä jätteenkuljetus on paras vaihtoehto. Suora asiakkaan ja 
yrittäjän välinen sopimus mahdollistaa parhaiten pitkäaikaiset 
asiakassuhteet ja luo parhaat edellytykset tehokkaalle jäte-
huoltojärjestelmälle. YTP katsoo, että Kymen jätelautakunnan 
toimialueella Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, 
Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnissa jätelain 35 ja 
37§:n edellyttämät perustelut kiinteistön haltijan järjestämälle 
jätteenkuljetukselle täyttyvät. 




