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1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kyjäte
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:
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2
Pöytäkirjan tarkastajat

Kyjäte
Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Kymen jätelautakunnan päätös:
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3
Haminan kaupungin jätemaksutaksan jäteasemalla perittävät maksut, ekomaksut sekä
lukollisten yhteiskäyttöpisteiden vuosimaksut 1.1.2018 alkaen

561/14.06.02/2017, 562/14.06.02/2017

Kyjäte § 45
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.

Jätemaksulla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon vi ranomaisteh tä-
vi en hoitamisesta vastuukunnalle aiheutuneet kustannukset. Jätetaksa
kos kee kunnanvastuulla olevia jätteitä.

Esityksen ekomaksu korvaa Haminan kaupungin tähän asti perimän jä-
te huol lon perusmaksun, joka on sisältynyt kuljetusyrittäjän las kut ta-
maan jäteastian tyhjennyslaskuun. Perusmaksun laskuttaminen loppuu,
kun ekomaksu astuu voimaan.  

Haminan pienjäteasemalla perittävät palvelumaksut on vahvistettu Ha-
mi nan kaupungin teknisen lautakunnan päätöksellä 15.12.2011 § 171,
jon ka jälkeen palvelumaksuja ei ole tarkastettu tai muutettu.

 Haminan palvelumaksut eivät noudata jätelautakunnan toiminta-alueen
 yhtenäistaksaa.                                                                                       

Taksan valmistelussa on käytetty Kymen jätelautakunnan hyväksymiä
yh te näi siä jät e tak san perusteita.

Haminan kaupunginhallitus esittää Kymen jätelautakunnalle, että lau ta-
kun ta määrää jätemaksutaksan; ekomaksulle, lukolliselle yh teis ke räys-
pis tei den käytölle sekä pienjäteasemalla perittäville maksuille 1.1.2018
al kaen oheisten liitteiden mukaisena.

Haminan kaupunginhallituksen päätös 05.06.2017 § 168 Jätehuollon
pal ve lu teh tä vien siirto Kymenlaakson Jäte Oy:lle 1.7.2017 alkaen sekä
Kau pun gin in si nöö rin viranhaltijapäätös 6.7.2017 § 42/2017 ovat

liitteinä nro 2 ja 3.
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Haminan yksityiskohtaiset tekstimuotoiset kantoperusteet ja mak su tau-
lu kot ovat koottuna

liitteenä nro 4.

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.”

Haminan kaupunki ilmoitti, että jätemaksutaksaluonnos ja kuulutus
asian vireillä olosta sekä kun ta lais ten vai ku tus mah dol li suuk sis ta on ollut
näh tä vil lä Haminan kaupungin asiakaspalvelussa osoitteessa Puis to ka-
tu 2 katutason, ikkunan ilmoitustaululla sekä Haminan kaupungin in ter-
net si vuil la 7.-24.7.2017 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 Haminan kaupungin ekomaksut, lu kol lis-
ten yhteiskäyttöpisteiden ja jäteasemalla perittävät maksut, liitteiden 5.
teksti muotoiset kantoperusteet, 6 A taulukko 4 mukaisen jä te mak su-
tau luk ko (jäteasemien vastaanottohinnat) sekä Haminan kau pun gin jä-
te mak su tak san, joka astuu voimaan 1.1.2018.

Asian käsittely:

 Jouni Kormu esitti Sorella Silvalan kannattamana, että asia palautetaan
 Haminan kaupungille uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja 
 tiedusteli, hyväksyykö lautakunta yksimielisesti Jouni Kormun esityksen.
 Kormun esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 Kymen jätelautakunnan päätös:

 Kymen jätelautakunta päättää yksimielisesti palauttaa Haminan
jätemaksutaksan Haminan kaupungille uudelleen valmisteltavaksi.

____________

Kyjäte
Haminan kaupunginhallitus on päättänyt kokouksesaan 15.12.2017 uu-
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dis taa aikaisemman esityksensä Kymen jätelautakunnalle niin,että lau-
ta kun ta vahvistaa Haminan kaupungin jätemaksutaksan jäteasemalla
pe rit tä vät maksut, ekomaksut sekä lukollisten yhteiskäyttöpisteiden
vuosi mak sut 1.1.2018 alkaen.

Haminan kaupunginhallitus päätti myös uudistaa Kymen
jätelautakunnalle kau pun gin in si nöö rin esityksen pienjäteasemalla
perittävistä maksuista Ky men laak son Jäte Oy:n yhtenäistaksojen
mukaisesti.

Haminan kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 15.12.2017 §138 on

liitteenä nro 1.

Kymen jätelautakunnan jätetaksa sekä jäteasemien yhteinen vas taan ot-
to hin tataulukko ovat

liitteinä nro 2 ja 3.

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen Jätelautakunta määrää Haminan jätemaksutaksana nou da tet ta-
vak si liitteen 1 mukaiset eko mak sut ja lukollisten yhteiskäyttöpisteiden
käyt tö mak sut, liitteen 2 mu kai set tekstimuotoiset kantoperusteet, ja liit-
teen 3 mukaisen jä te mak su tau lu kon (jäteasemien vastaanottohinnat).
Päätöstä on hallintolainkäyttölain 31§:n nojalla noudatettava mah dol li-
ses ta muutoksenhausta riippumatta.

Jätelautakunnan päätös:

Liitteet 1 Haminan kh 15.12.2017 § 138
2 Kymen jätelautakunta jätemaksutaksa 1.1.2018 tekstiosa
3 Kymen jätelautakunta jäteasemien vastaanottohinnat

1.1.2018
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Ilmoitusasiat

Kyjäte 1. Saapuneet kirjeet

 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös nro 17/0270/4, an to päi-
vä 22.12.2017:

           Päätös kunnallisasiaa koskevassa valituksessa, jä te huol to mää-
räys ten hyväksyminen

 Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön lausunto
Itä-Suomen hal lin to-oi keu del le kiinteistön jätehuollon
järjestämisestä ja tyh jen nys vä lis tä tehdystä valituksesta

           Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää 24.1.2018 mennessä Kymen
jä te huol to pää li köl tä lausuntoa Pasi Oskari Mannisen tekemästä
va li tuk ses ta (asian diaarinumero 03258/17/5142), valitus koskee
jä te huol to pääl li kön 5.12.2017 tekemää päätöstä (§ 1473)
kiinteistön jä te huol lon jär jes tä mi ses tä ja tyhjennysvälistä. 

           Lausuntopyyntö ja lausunto kokonaisuudessaan ovat

oheismateriaaleissa.

2. Viranhaltijapäätökset kunnittain

 Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-, jä-
te huol lon järjestämis- ja kohtuullistamispäätöksistä ajalla 1.1.-12.1.2018
on esitetty

 oheismateriaaleissa.

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Oheismateriaali Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 03258/17
Lausuntopyyntö Itä-Suomen hallinto-oikeus 03258/17
Viranhaltijapäätökset kunnittain 1.-12.2018
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5
Muut esille tulevat asiat

Kyjäte
1.       Jätelautakunnan seuraava kokous

           Jätelautakunta on kokouksessaan 14.12.2017 § 52 päättänyt
           vuo den 2018 kokouspäivät. Tämän päätöksen mukaan seuraava
           ko kous olisi 22.3.2018.

2.       Kymenlaakson Jäte Oy:n toimitusjohtaja Kari Martikainen kertoo 
          Ky men laak son Jäte Oy:n toiminnasta ja jätehuollon ajan koh tai -   
          sis ta asioista.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

1.        22.3.2018 kokous siirretään pidettäväksi 21.3.2018

2.        Merkitään tiedoksi

Kymen jätelautakunnan päätös:


