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1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kyjäte
Hallintosäännön 138 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja
toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäseniä on läsnä.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.

Kymen jätelautakunnan päätös:
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2
Pöytäkirjan tarkastajat

Kyjäte
Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Kymen jätelautakunnan päätös:
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3
Kymen jätelautakunnan kokousajat vuonna 2018

Kyjäte

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 130 § mukaan toimielin päättää
ko kous ten sa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar-
peel li sek si tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esi tyk sen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Täl löin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, että vuoden 2018 kokoukset pidetään
pää sään töi ses ti parittoman kuukauden neljäntenä torstaina klo 14 al-
kaen. Hei nä kuus sa kokousta ei pidetä.

Kokouspäivät ovat tällöin 25.1.2018, 22.3.2018, 24.5.2018, 27.9.2018
ja 22.11.2018.

Kymen jätelautakunnan päätös:
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4
Kymen jätelautakunnan jätetaksan tekstiosa 1.1.2018 alkaen

1554/14.06.02/2017

Kyjäte
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 1.1.2018 alkaen on
tehty joitakin  muutoksia ja täsmennyksiä nämä tekstimuutokset on
merkitty taksan tekstiosaan keltaisella luvuissa I, V,VII ja VIII.

Esitys Kymen jätelautakunnan jätetaksa tekstiosa 1.1.2018 alkaen on

liitteenä nro 1.

Esitys Kymen jätelautakunnan jätetaksa tekstiosaksi ja kuulutus asian
vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin:

Kouvolan Sanomissa 8.11.2017
Loviisan Sanomissa, Östnylandissa 7.11.2017
Pohjois-Kymenlaaksossa ja kaupunkilehti Ankkurissa 8.11.2017
Pitäjän Uutisissa 9.11.2017
Iitin seudussa 6.11.2017
Kaakonkulmassa 9.11.2017

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

Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 14.11.2017
klo 15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / tekniikka- ja
Ympäristötalo PL 32, 45701 Kuusankoski.

Määräaikaan 14.11.2017 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään
kannanottoa.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena
Rautiainen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(at)kouvola.fi
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Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää Kymen jätelautakunnan jätetaksan
tekstiosan esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.1.2018 alkaen.
Kymen jätelautakunnan päätös:

Liitteet 1 Esitys Kymen jätetalautakunnan jätetaksaksi 1.1.2018



Kouvolan kaupunki Kokouskutsu ja
esityslista

5/2017 8 (21)

Kymen jätelautakunta 14.12.2017

5
Ekomaksutaksa 1.1.2018 alkaen

1554/14.06.02/2017

Kyjäte
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.

Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueella on ollut ekomaksu käytössä
Kou vo las sa, Iitissä, Mäntyharjulla, Lapinjärvellä, Pyhtäällä, Mie hik kä läs-
sä ja Virolahdella.

Kotkassa perusmaksu sisältyy loppujäteastian tyhjennysmaksuun, tak-
sa on vahvistettu 1.7.2017 alkaen vuodeksi eteenpäin.

Ekomaksun kantoperusteita on yhtenäistetty, nämä tekstimuutokset on
mer kit ty taksan tekstiosaan keltaisella luvussa V.

Kotkassa ja Kouvola-Iitti alueella lautakuntamaksu sisältyy lop pu jä te as-
tian tyhjennysmaksuun. Mäntyharjulla, Lapinjärvellä ja Pyhtäällä on
eko mak sun yhteydessä kannettava erillinen lautakuntamaksu. Vi ro lah-
del la ja Miehikkälässä lautakuntamaksu sisältyy ekomaksuun.

Kouvola-Iitti taksa-alueella ekomaksussa siirryttiin Kymen Jä te lau ta kun-
nan päätöksen (§ 36/ 22.9.2016) mukaisesti kotitalouksien asu kas mää-
rän mukaan porrastetusta maksuperusteesta muissa kunnissa jo käy-
tös sä olevaan kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan määräytyvään
eko mak suun vuoden 2017 alusta.

Vuonna 2017 eko- ja perusmaksuja kannetaan yhteensä 2,0 miljoonaa
eu roa, joilla rahoitetaan jäteasemien, vaarallisten jätteiden ja ke räys-
tem paus ten sekä neuvonnan, tiedotuksen ja valistuksen kustannukset
se kä tuottajayhteisöjen verkostoa täydentävien ekopisteiden ylläpito.
Kymen Jätelautakunta esittää lautakuntamaksuun 6 000 euron eli n. 2,4
%:n korotusta. Tällä ei ole taksavaikutusta, koska jätelautakunta on hy-
vit tä nyt maksuja edellisten vuosien ylijäämästä.

Miehikkälän ja Virolahden kunnat ovat ilmoittaneet, että niiden taksat pi-
de tään nykyisellään. Mäntyharjun, Pyhtään sekä Kouvola-Iitti tak sa-alu-
een ekomaksut esitetään myös pidettäväksi nykyisellään. Lapinjärvelle
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esi te tään 12 %:n korotusta, jotta ekomaksu riittää kattamaan tuo tet tu-
jen palveluiden kustannukset.

Esitys ekomaksuksi 1.1.2018 alkaen on

liitteenä nro 2.

Esitys ekomaksuiksi ja kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vai-
ku tus mah dol li suuk sis ta julkaistiin:

Kouvolan Sanomissa 8.11.2017
Loviisan Sanomissa, Östnylandissa 7.11.2017
Pohjois-Kymenlaaksossa ja kaupunkilehti Ankkurissa 8.11.2017
Pitäjän Uutisissa 9.11.2017
Iitin seudussa 6.11.2017
Kaakonkulmassa 9.11.2017

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

Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 24.11.2017
klo 15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / tekniikka- ja
Ym pä ris tö ta lo PL 32, 45701 Kuusankoski.

Määräaikaan 24.11.2017 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään kan-
nan ot toa.

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää ekomaksut esitetyn mukaiseksi ja
voimaan tulevaksi 1.1.2018 alkaen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Liitteet 2 Esitys ekomaksuksi 1.1.2018
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6
Jäteasemien yhtenäistaksa 1.1.2018 alkaen

1555/14.06.02/2017

Kyjäte
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti jär jes tä-
mäs tään jätehuollosta jätemaksua, 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-
sasta 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 taksan mukaisesti.

Kymen jätelautakunnan tulee vahvistaa jäteasemien yhtenäistaksa,
kos ka hinnasto toimii laskutusperusteena jätelain 33 §:n tarkoittaman
kun nan toissijaisella vastuulla tapahtuvan jätteen vastaanoton osalta.

Kymenlaakson Jäte Oy:n ylläpitämillä jäteasemilla on käytössä sama
yh te näis tak sa. Taksassa eri jätelajien keskinäisellä hinnoittelulla py ri-
tään kannustamaan lajitteluun ja jätemateriaalien kierrätettävyyden pa-
ran ta mi seen.

Asiakasmaksut kattoivat vuonna 2016 jäteasemien yl lä pi to kus tan nuk-
sis ta hieman alle 30 %, materiaalien myyntitulot n. 17 %, ja loppu n. 54
% rahoitettiin ekomaksuilla.  Ekomaksujen osuus rahoituksessa on ollut
nou su suun nas sa.

Vastaanottomaksut jäteasemilla ovat pääosin pysyneet vuoden 2013 ta-
sol la. Rahoitusrakenteessa tulee kustannusvastaavuutta parantaa, jol-
loin maksurasitus kohdistuu ekomaksun sijaan selvemmin jätteen tuot-
ta jil le.  Yleisen kustannustason nousu sekä vastaanotettujen jakeiden
nous seet kuljetus-ja hyödyntämiskustannukset ovat perusteena jä te-
ase mien vastaanottohintojen nostoesitykselle.

Jäteasemien kaikkien maksullisten jätelajien vastaanottomaksuihin esi-
te tään 2 € korotusta/ kuutiometri. Heinsuon ja Keltakankaan jä te ase-
mien haravointi- ja puujätteen vastaanotto muutetaan maksulliseksi ku-
ten muilla jäteasemilla jo on.
Lisäksi hinnastoon esitetään uutta maksuluokkaa haravointijätteelle, al-
le 0,5m3= 4,00 €. Tämä hinta palvelisi paremmin ns. pe rä kont ti asiak-
kai ta.

Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt Kymen jätelautakunnalle mää rät tä-
väk si jäteasemien yhtenäistaksan ja otettavaksi käyttöön 1.1.2018 al-
kaen.
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Esitys jäteasemien vastaanottohinnoiksi 1.1.2018 alkaen on

liitteenä nro 3.

Esitys jäteasemien yhtenäistaksan vastaanottohinnastosta ja kuulutus
asian vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin:

Kouvolan Sanomissa 8.11.2017
Loviisan Sanomissa, Östnylandissa 7.11.2017
Pohjois-Kymenlaaksossa ja kaupunkilehti Ankkurissa 8.11.2017
Pitäjän Uutisissa 9.11.2017
Iitin seudussa 6.11.2017
Kaakonkulmassa 9.11.2017

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

Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 24.11.2017
klo 15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / tekniikka- ja
Ym pä ris tö ta lo PL 32, 45701 Kuusankoski.

Määräaikaan 24.11.2017 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään kan-
nan ot toa.

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

Jätehuoltopäällikö ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää jäteasemien vastaanottomaksutaksan
hin nas ton esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.1.2018 alkaen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Liitteet 3 Esitys jäteasemien yhtenäistaksaksi 1.1.2018
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7
Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksa 1.1.2018 alkaen

1556/14.06.02/2017

Kyjäte
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti jär jes tä-
mäs tään jätehuollosta jätemaksua, 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.
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 taksan mukaisesti.

Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksuhinnasto tulee vah vis-
tut taa Kymen jätelautakunnalla taksana, koska hinnasto toimii las ku tus-
pe rus tee na myös jätelain 33 §:n tarkoittaman kunnan toissijaisella vas-
tuul la tapahtuvan jätteen vastaanoton osalta.

Kiertotalousyhteiskunnan rakentaminen kärsii kasvukivuista, toista vuot-
ta voimassa olleen orgaanisen jätteen kaatopaikkarajoitusten takia
ener gia hyö dyn tä mi seen tarjolla olevasta jätteestä on valtakunnallisesti
yli tar jon taa, koska polttokapasiteetti ei ole lisääntynyt. Varastot ovat
kas va neet ja niitä uhkaa 3 vuoden jälkeen joutuminen jäteverolle. Kier-
rä tyk seen kelpaavien materiaalien menekki on heikko, koska suu rim-
man vientimaan, Kiinan, talous ei kasva entistä vauhtia ja jä te ma te ri aa-
leil le on asetettu tuontirajoituksia. Lisäksi kierrätysmateriaalien laa tu-
vaa ti muk set ovat kiristyneet, mikä nostaa lajitteluteknologiavaatimuksia,
mi kä taas heikentää kierrätysmateriaalien hintakilpailukykyä.

Korotustarve johtuu yleisen kustannustason noususta, lähinnä hen ki lös-
tö-, kuljetus- ja konekustannusten osalta sekä tärkeimpien jätteen vas-
taan ot to paik ko jen vastaanottomaksujen kohoamisesta.

Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt hinnastoa Kymen jätelautakunnalle
vah vis tet ta vak si taksana 1.1.2018 alkaen.

Esitys Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi
1.1.2018 alkaen on

liitteenä nro 4.

Esitys jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja kuulutus asian vi reil-
lä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin

Kouvolan Sanomissa 8.11.2017
Loviisan Sanomissa, Östnylandissa 7.11.2017
Pohjois-Kymenlaaksossa ja kaupunkilehti Ankkurissa 8.11.2017
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Pitäjän Uutisissa 9.11.2017
Iitin seudussa 6.11.2017
Kaakonkulmassa 9.11.2017

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

Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 24.11.2017
klo 15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / tekniikka- ja
Ym pä ris tö ta lo PL 32, 45701 Kuusankoski.

Määräaikaan 24.11.2017 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään kan-
nan ot toa.

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

Jätehuoltopäällikö ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää Keltakankaan jätekeskuksen vas taan ot-
to mak su tak san esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi voimaan
1.1.2018 alkaen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Liitteet 4 Esitys Keltakankaan jätekeskuksen
vastaanottomaksutaksaksi 1.1.2018



Kouvolan kaupunki Kokouskutsu ja
esityslista

5/2017 14 (21)

Kymen jätelautakunta 14.12.2017

8
Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksa 1.1.2018 alkaen

1557/14.06.02/2017

Kyjäte
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti jär jes tä-
mäs tään jätehuollosta jätemaksua, 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.
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 taksan mukaisesti.Jätelain 78 §.n mukaan
kun nan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksu, jolla ka te-
taan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksu voi
muodostua yhdestä tai useammasta maksusta.

Kymen jätelautakunta on vahvistanut 1.1.2017 voimaan astuneen ny kyi-
sen jätemaksutaksan 1.12.2016 § 4. 

Sako- ja umpikaivolietteiden uusi kuljetusurakka alkoi 1.1.2017.

Urakkasopimuksen mukaan kuljetuksen hintoja on mahdollisuus tar kis-
taa ensimmäisen kerran vuoden 2018 alusta kuljetuskustannusindeksin
muu tos ta vastaavasti. Indeksin arvioidaan nostavan kuljetuksen hintaa
ny kyi ses tä n. 1 %:lla.

Asiakkailta on tullut toive saada tyhjennykset sovituksi tietylle päivälle,
jol loin he itse ovat paikalla, jos pyydetty ajankohta ajoittuu myö hem mäl-
le kuin seuraavien 5 arkipäivän tyhjennysajalle, kuuluu urakoitsijan saa-
da korvaus. Taksataulukkoon on lisätty lisämaksu, jota vastaan tyh jen-
nys on mahdollista tilata ennakkoon halutulle arkipäivälle. Lisämaksuna
täl lai ses ta tyhjennyksestä asiakkaalta perittäisiin 25,50 € (alv.0%). Nor-
maa lis ti tyhjennys tehdään ilman lisämaksua 1-5 arkipäivän kuluessa ti-
lauk ses ta tai asiakkaan halutessa tyhjennyksen nopeammin, tehdään
se veloittamalla siitä kiireellisen työn lisä.

Mäntyharjun kunta on ilmoittanut, ettei vuodelle 2017 korotettuja vas-
taan ot to hin to ja sakokaivoliete 15,00 €/m3 ja umpikaivoliete 8,00 €/m3
(Alv 0 %) muuteta vuodelle 2018.

Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt Kymen jätelautakunnan mää rät tä-
väk si Mäntyharjun uudeksi sako- ja umpikaivolietteiden tyh jen nys mak-
su tak sak si 1.1.2018 alkaen.
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Esitys Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksaksi
1.1.2018 alkaen on

liitteenä nro 5.

Esitys sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennysmaksutaksaksi 1.1.2018
al kaen sekä kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vai ku tus mah-
dol li suuk sis ta julkaistiin

Pitäjän Sanomissa 9.11.2017

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

Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 24.11.2017
klo 15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / tekniikka- ja
Ym pä ris tö ta lo PL 32, 45701 Kuusankoski.

Määräaikaan 24.11.2017 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään kan-
nan ot toa.

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
1.1.2018 alkaen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Liitteet 5 Esitys Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden
tyhjennystaksaksi 1.1.2018
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9
Vireillepano kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa kiinteistöjen liittämiseksi
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen

1845/14.06.02/2017

Kyjäte
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
asunto on todistettavasti käyt tö kel vo ton ja vakituinen asunto on
todistettavasti asumaton.

Jätelain 32 §: n mukaa kunnan velvollisuus on järjestää jätehuolto
vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muus-
sa asumisessa syntyvälle jäteelle, mukaan lukien sako- ja
umpikaivoliete sekä jätelain 41 §:n mukaan kiinteistön haltijan tai muun
jätteen haltijan on luovutettava 32§:n mu kai ses ti kunnan vastuulle
kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiin teis töit täi seen jätteenkuljetukseen
tai kunnan järjestämään alueelliseen vas taan ot to paik kaan.

Kymen jätelautakunta on tehnyt 13 kpl viranhaltijapäätöksiä, joista 9 kpl
on Mäntyharjulla sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen ja 1 kpl on va ki tuis-
en asunnon jätehuollon järjestämisestä. Näiden lisäksi päätökset jä te-
huol lon järjestämisestä on tehty vapaa-ajan asunnoille Iitisssä ja Pyh-
tääl lä sekä Kouvolassa sijaitevalle vakituiselle asunnolle.

Viranhaltijapäätöksissä hakijoille ei myönnetty vapautusta järjetettyyn
jät teen kul je tuk seen liittymisestä.
Viidelle hakijalle myönnettiin 12 viikon tyhjennysväli eli kaksi tyhjennystä
ke sä kau del la (18-40 vkot) koska hakijat ilmoittivat kompostoivansa elin-
tar vi ke jät teet.
Velvoittavista viranhaltijapäätöksistä huolimatta kiinnteistöjen haltijat ei-
vät ole liittyneet järjestettyyn jätehuoltoon.

Viranhaltijapäätökset ovat

liitteenä nro 6.

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 jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai-
nen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)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:

Liitteet 6 Vireillepano kiinteistöjen liittymiseksi järjestettyyn
jätteenkuljetukseen
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Valvonta-asian vireillepano jätteenkuljetustietojen saamiseksi

1342/14.06.02/2017, 1384/14.06.02/2017, 1454/14.06.02/2017

Kyjäte
Jätelain (646/2011) 39.2 § mukaan jätteen kuljettajan on annettava vuo-
sit tain kunnan jätehuoltoviranomaiselle tiedot kunnan jätehuollon jär jes-
tä mis vas tuun piiriin kuuluvista kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu,
se kä jäteastian tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jä te la jeit tain. Jä te-
lain mukaan kuljettajan on lisäksi vuosittain annettava jä te la jeit tain tii-
vis tel mä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toi mi tus pai kois ta.

Jätelain 39 § edellyttää kuljettajan hoitamaan raportoinnin vähintään
vuo sit tain eikä kunnalla ole lakiin kirjattu velvollisuutta lähettää tie to-
pyyn tö- tai muis tu tus kir jei tä. Jätehuoltoviranomaisella on kuitenkin oi-
keus pyytää tietoja esimerkiksi silloin kun tarvitsee tietoja useammin
kuin kerran vuodessa. Tietoja on pyydetty säännöllisesti, sillä kaikki yri-
tyk set eivät ole hoitaneet velvoitteitaan oma-aloitteisesti.Tie to pyyn nöis-
tä ja siitä, että viimeisimmässä tietopyynnössä kerrottiin mah dol li sis ta
jat ko toi mis ta, huolimatta kolme jätteenkuljetusyritystä jätti rea goi mat ta
tie to pyyn tö kir jee seen. Kaikilla kolmella kuljetusyrityksellä tietojen toi mit-
ta mat ta jättäminen on ollut toistuvaa ja koskenut useampaa vuotta.

Jätteenkuljetusyrityksiä koskevasta raportointivelvollisuudesta ja sen
pii riin kuuluvista jätteistä ja kiinteistöistä, toisin sanoen kunnan jä te huol-
lon jär jes tä mis vas tuun piiriin kuuluvista jätteistä sekä jä te huol to vi ran-
omai sel le kuuluvasta rekisterinpitovelvollisuudesta  määrätään Jätelain
6.1 §, 32 §, 39.2 §,143 § sekä Valtioneuvoston jätteistä antaman ase-
tuk sen (9.4.2012/179) 14.1 §, 26 § ja Liite 4 sekä Kymen jä te lau ta kun-
nan jätehuoltomääräyksien 1.5.2015 30 §.

Tietopyyntökirjeet ovat

liitteenä nro 7.

Jätehuoltoviranomaisella eli Kymen jätelautakunnalla on jätelain 122.3
§ perusteella oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisia tietoja.
Jä te la kiin ei kuitenkaan ole kirjattu oikeutta määrätä kuljetusyrittäjiä toi-
mit ta maan tietoja. Jätehuoltoviranomainen voi laittaa vireille val von ta-
mää räyk sen antamista koskevan asian valvontaviranomaisessa jätelain
134 § nojalla. Määräyksen voi tarvittaessa antaa jätelain 126 § nojalla
ylei nen valvontaviranomainen, joita ovat jätelain 24 § mukaan elin kei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran-
omai nen.
Koska kuljetusyrittäjät voivat toimia usean kunnan alueella, on tar koi-
tuk sen mu kais ta laittaa asia vireille elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes-
kuk ses sa, joka vastaa myös jätelain 96 § nojalla kuljetusyritysten hy-
väk sy mi ses tä jätehuoltorekisteriin.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan suunnittelija Arja Soini, p. 02061
55545, arja.soini(a)kouvola.fi
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  Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää laittaa vireille asianosaisissa elin kei no-,
liikenne- ja ympäristökeskuksissa jätelain 134 §:n nojalla jätelain 126
§:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen valvontamääräystä koskevan asian
ja pyytää, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset mää räyk ses-
sään velvoittaisi sakon uhalla edellä mainittuja kuljetusyrittäjiä an ta-
maan jätelain 39.2 §:n sekä jätehuoltoviranomaisen jätelain 122.3 §:n
mu kai sen tiedonsaantioikeuden perusteella oheismateriaalin mukaiset
tie dot jätelautakunnalle. Lisäksi jätelautakunta pyytää asianosaisia
elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksia ottamaan uudelleen tar kas te-
luun oheismateriaalissa mainittujen kuljetusyrittäjien hyväksynnät jä te-
huol to re kis te riin jätelain 97 §:n nojalla ja arvioimaan täyttyvätkö jä te lain
95 § jätehuoltorekisteriin hyväksynnän edellytykset silloin kun kul je tus-
yri tys ei noudata tietojen antamisesta annettuja jätelain sään nök siä.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Liitteet 7 Vireillepano valvonta-asiassa jätteenkuljettajat
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Ilmoitusasiat

Kyjäte

Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-,
jätehuollon järjestämis- ja kohtuullistamispäätöksistä ajalla
10.10.-30.11.2017

on esitetty oheismateriaaleissa.

Päätökset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä jätelautakunnan
kokouksessa.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Oheismateriaali Viranhaltijapäätökset kunnittain 10.10.-30.11.2017



Kouvolan kaupunki Kokouskutsu ja
esityslista

5/2017 21 (21)

Kymen jätelautakunta 14.12.2017

12
Muut esille tulevat asiat

Kyjäte


