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Jakelussa mainitut 

Dnro: 3003/14.06.00/2018 

Arvoisa vastaanottaja 

Asia: Lausuntopyyntö jätteenkuljetusjärjestelmästä 

Kymen jätelautakunnan tulee arvioida ja tehdä päätös jätelain mukaisesta jätteenkul-
jetusjärjestelmästä Kouvolassa. 

Jätehuoltoviranomaisen on arvioitava vanhat sopimusperusteiset pakkausjätteiden ja 
energiajätteen jätteenkuljetukset. Asiassa on tehtävä arviointiin perustuva valituskel-
poinen päätös (JL 149§). 
Vaihtoehtoina on siirtyä kunnan järjestämään pakkausjätteiden ja energiajätteiden 
jätteenkuljetukseen tai jatkaa kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Sopi-
musperusteista jätteenkuljetusta voidaan jatkaa kiinteistönhaltijan järjestelmänä jät-
teenkuljetuksena vain, jos jätelain 37§:n edellytykset täyttyvät. 

Kymen jätelautakunta tekee päätöksensä pakkausjätteiden ja energiajätteen jätteen-
kuljetusjärjestelmästä perustuen asiantuntijoilta saatuihin ja jätteenkuljetusyritysten 
antamiin lisätietoihin sekä jätelautakunnan omiin rekisteritietoihin. 

Päätöksenteon tueksi Kymen jätelautakunta haluaa kuulla myös Kouvolan kaupun-
gin, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sekä tuottajayhteisöjen Mepak-Kierrätys 
Oy:n, Suomen Kierrätyslasiyhdistyksen, Suomen Kuitukierrätys Oy:n, Suomen Uusio-
muovi Oy:n ja Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy:n mielipiteitä jätteenkuljetusjärjes-
telmästä ja sen nykytilasta jota kyseinen asia koskee. 

Kymen jätelautakunta on teettänyt selvitystyön pakkausjätteiden ja energiajätteiden 
jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta Pöyry Finland Oy:llä. 

Arvion tavoitteena on saada kattava kuva sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen ny-
kytilasta ja tarkastella jätelaissa sopimusperusteiselle jätteenkuljetukselle asetettujen 
edellytysten täyttymistä jätelautakunnan päätöksenteon tueksi. 

Kaupungin ja muiden asianomaisten lausunnot eivät sido jätehuoltoviranomaista, 
mutta sen tulee päätöstä harkitessaan ottaa lausuntojen lakiperusteiset asiasisällöt 
huomioon. 

Lausuntoa pyydetään niiltä sekä ao. kuntien ympäristösuojeluviranomaisilta missä 
kiinteistön haltijan järjestämä pakkausjätteiden ja energiajätteen jätteenkuljetusjärjes-
telmä (sopimusperusteinen) on käytössä. 
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Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan Kymen jätelautakunnalle vii-
meistään 7.11.2018 klo 15.00 mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen  
kymenjatekautakunta@kouvola.fi tai kirjeitse osoitteeseen: Kymen jätelautakunta, 
Valtakatu 33 (PL32) 45701 Kuusankoski 
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Leena Rautiainen 
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö 
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