
Kouvolan kaupunki Ote pöytäkirjasta

Kaupunginhallitus § 367 05.11.2018
Kaupunginhallitus § 389 19.11.2018
Kaupunginhallitus § 431 03.12.2018

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä

3003/14.06.00/2018

Kh 05.11.2018 § 367

Kymen jätelautakunta on toimittanut 9.10.2018 kaupunginhallitukselle
lau sun to pyyn nön koskien jätteenkuljetusjärjestelmää:

"Kymen jätelautakunnan tulee arvioida ja tehdä päätös jätelain mu kai-
ses ta jätteenkuljetusjärjestelmästä Kouvolassa.

Jätehuoltoviranomaisen on arvioitava vanhat sopimusperusteiset pak-
kaus jät tei den ja energiajätteen jätteenkuljetukset. Asiassa on tehtävä
ar vioin tiin perustuva valituskelpoinen päätös (JL 149§).
Vaihtoehtoina on siirtyä kunnan järjestämään pakkausjätteiden ja ener-
gia jät tei den jätteenkuljetukseen tai jatkaa kiinteistönhaltijan järjestämää
jät teen kul je tus ta. Sopimusperusteista jätteenkuljetusta voidaan jatkaa
kiin teis tön hal ti jan järjestelmänä jätteenkuljetuksena vain, jos jätelain
37§:n edellytykset täyttyvät.

Kymen jätelautakunta tekee päätöksensä pakkausjätteiden ja ener gia-
jät teen jätteenkuljetusjärjestelmästä perustuen asiantuntijoilta saatuihin
ja jätteenkuljetusyritysten antamiin lisätietoihin sekä jätelautakunnan
omiin rekisteritietoihin.

Päätöksenteon tueksi Kymen jätelautakunta haluaa kuulla myös Kou vo-
lan kaupungin, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sekä tuot ta ja yh tei sö-
jen Mepak-Kierrätys Oy:n, Suomen Kierrätyslasiyhdistyksen, Suomen
Kui tu kier rä tys Oy:n, Suomen Uusio- muovi Oy:n ja Suomen pak kaus-
kier rä tys RINKI Oy:n mielipiteitä jätteenkuljetusjärjestelmästä ja sen ny-
ky ti las ta jota kyseinen asia koskee.

Kymen jätelautakunta on teettänyt selvitystyön pakkausjätteiden ja
ener gia jät tei den jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilasta Pöyry Finland
Oy:llä.

Arvion tavoitteena on saada kattava kuva sopimusperusteisen jät teen-
kul je tuk sen nykytilasta ja tarkastella jätelaissa sopimusperusteiselle jät-
teen kul je tuk sel le asetettujen edellytysten täyttymistä jätelautakunnan
pää tök sen teon tueksi.

Kaupungin ja muiden asianomaisten lausunnot eivät sido jä te huol to vi-
ran omais ta, mutta sen tulee päätöstä harkitessaan ottaa lausuntojen la-
ki pe rus tei set asiasisällöt huomioon.

Lausuntoa pyydetään niiltä sekä ao. kuntien ym pä ris tö suo je lu vi ran-
omai sil ta missä kiinteistön haltijan järjestämä pakkausjätteiden ja ener-
gia jät teen jätteenkuljetusjärjestelmä (sopimusperusteinen) on käytössä.

Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan Kymen jätelautakunnalle
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vii meis tään 7.11.2018 klo 15.00 mennessä joko sähköpostitse osoit tee-
seen kymenjatelautakunta(a)kouvola.fi tai kirjeitse osoitteeseen: Kymen
jä te lau ta kun ta, Valtakatu 33 (PL32) 45701 Kuusankoski"

Lausuntopyynnön liitteet ovat oheismateriaalina.

Asian osalta on pyydetty kaupungin ympäristöpalvelujen lausunto. Lau-
sun non ovat valmistelleet ympäristöjohtaja Hannu Friman ja ym pä ris tö-
tar kas ta ja Marjaleena Naukkarinen ja se on saapunut 29.10.2018.

Lausunto on seuraava:

"Kymen jätelautakunta on pyytänyt Kouvolan kaupungin lausuntoa jät-
teen kul je tus jär jes tel mäs tä koskevaa päätöksentekoa varten. Lausuntoa
on pyydetty 7.11.2018 mennessä. Lausuntopyyntö koskee pak kaus jät-
tei den ja energiajätteen jätteenkuljetuksia, joissa vaihtoehtoina on siir-
tyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tai jatkaa kiin teis tön hal ti-
jan järjestämää jätteenkuljetusta.Lausuntopyyntö liitteineen on liit tee nä.

Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen jät teen kul je-
tus ja jätelain tulkinnan mukaan kunnan järjestämä kuljetus on en si si jai-
nen kuljetusjärjestelmä. Kunta voi kuitenkin päättää jätteenkuljetuksen
jär jes tä mi ses tä siten, että kiinteistön haltija sopii itse kuljettajan kanssa
jät teen kul je tuk ses ta. Kouvolan alueella on päätetty, että asumisessa
syn ty vä sekajäte (eli loppujäte) kerätään kunnan järjestämänä. Pää tök-
sen mukaan kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin eivät kuulu
eril lis ke rät ty energiajae tai pakkaukset.

Kymen jätelautakunnan alueella voimassa olevien jä te huol to mää räys-
ten mukaan hyötyjätteistä kartonki ja pahvi, lasi sekä metalli tulee ke rä-
tä erikseen kiinteistöillä, joilla on vähintään kymmenen asuinhuoneistoa.
Kou vo lan alueella tällaisia asuinkiinteistöjä on Kymen jätelautakunnan
jät teen kul je tus re kis te rin mukaan 731 kpl. Lisäksi jä te huol to mää räyk sis-
sä todetaan, että lajitellut ja erikseen kerätyt tuottajavastuunalaiset pak-
kaus jät teet voidaan kuljettaa kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä, jos
tuot ta ja ei vastaa niiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta ja kunta
te kee sen yhteistoiminnassa tuottajien kanssa.

Lausuntopyynnön liitteenä on Kymen jätelautakunnan teettämä selvitys
pak kaus jät tei den ja energiajätteiden nykytilasta, jota varten on teetetty
ky se ly isännöitsijöille, kuljetusyrityksille sekä tuottajayhteisöille. Sel vi-
tyk sen mukaan Kouvolan alueella on tällä hetkellä saatavilla pak kauk si-
na ja energiana hyödynnettävien jätteiden kuljetuspalveluja jätelain
edel lyt tä min lähes syrjimättömin ehdoin. Jätekuljetusten hinnoittelussa
on kuitenkin pieniä alueellisia eroja.

Selvityksen perusteella Kouvolan alueella olevista yli 10 asuin huo neis-
ton kiinteistöistä kaikki eivät kerää hyötyjätteitä erikseen eli ne eivät
nou da ta alueella voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. Toisaalta myös
yri tys ten toimittamissa jätekuljetustiedoissa on puutteita, mikä vai keut-
taa kattavan valvonnan toteuttamista ja siten mahdollistaa jä te huol to-
mää räys ten noudattamatta jättämisen.
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Nykyisessä kiinteistön haltijan järjestämässä jät teen kul je tus jär jes tel-
mäs sä hyötyjätteet kerätään Kouvolan alueella jätelajeittain usean eri
yri tyk sen toimesta. Tästä johtuen samalla kiinteistöllä voi käydä viisi eri
jä te au toa tyhjentämässä jäteastioita. Lisäksi vierekkäisillä kiinteistöillä
voi käydä eri kuljetusyritysten autot tyhjentämässä saman jätejakeen
astioita. Tämä järjestelmä lisää liikenteen pakokaasu- ja me lu pääs tö jä
eikä siten ole millään tavoin ympäristön ja terveyden kan nal ta paras
mahdollinen kuljetustapa. Lisäksi osa tuottajavastuunalaisista jät teis tä
ei kuljetusjärjestelmästä johtuen päädy tuottajien osoittamiin vas taan ot-
to pis tei siin vaan esim. muovi kerätään osalta kiinteistöistä ener gia jät-
teen mukana.

Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut toteaa viranhaltijalausuntonaan
Kou vo lan kaupunginhallitukselle, että kiinteistökohtaisesta kul je tus jär-
jes tel mäs tä tulee siirtyä kunnan järjestämään kuljetukseen. Tällä muu-
tok sel la saadaan järkeistettyä ja optimoitua jätekuljetuksia ja siten vä-
hen ne tään merkittävästi kiinteistöille kohdistuvaa autoliikennettä. Li säk-
si ajantasaisten jätekuljetustietojen saaminen mahdollistaa te hok kaam-
man jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonnan. Kunnan jär jes tä-
mäs sä jätteenkuljetusjärjestelmässä tulee kuitenkin huomioida myös,
et tä pienillä kuljetusyrityksillä on mahdollisuus tarjota jät teen kul je tus pal-
ve lua."

Lisätietoja: Ympäristöjohtaja Hannu Friman, puh. 020 615 7900,
hannu.friman(a)kouvola.fi ja ympäristötarkastaja Marleena
Naukkarinen, puh. 020 615 8016, marleena.naukkarinen(a)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus antaa Kymen jätelautakunnalle edellä esitetyn lau-
sun non jätteenkuljetusjärjestelmästä.

Kaupunginhallituksen päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

Topi Seppälä ja Paula Werning poistuivat kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 18.53.

____________

Kh 19.11.2018 § 389

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.11.2018 ja päät-
tä nyt jättää asian pöydälle. Jatketaan asian käsittelyä.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus antaa Kymen jätelautakunnalle edellä esitetyn lau-
sun non jätteenkuljetusjärjestelmästä.

Asian käsittely
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Keskustelun aikana Miia Witting esitti Vesa Vainion kannattamana
muuto seh do tuk se na, että kaupunginhallitus esittää lausuntonaan, että
Kou volan kaupunki ei muuta kuljetusjärjestelmää tällä hetkellä, koska
ura kat on kilpailutettu ilman tietoa kuljetusjärjestelmän muutoksesta.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan
ää nes tys esi tyk sen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä,
ää nes tä vät "jaa", ja ne, jotka kannattavat Miia Wittingin muutosesitystä,
ää nes tä vät "ei". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan ni-
menhuu to na. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä (Hasu, Eloranta, Tähtinen, Ny-
berg, Kaunisto, Koskela, Jokiranta, Spies, Karvonen, Helminen) ja 3
ei-ään tä (Witting, Käki, Vainio). Puheenjohtaja totesi Miia Wittingin
muu tos esi tyksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti antaa Kymen jätelautakunnalle edellä esitetyn
vi ran hal ti ja lau sun non jätteenkuljetusjärjestelmästä.

Miia Witting jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Eeva-Maija Koponen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian
kä sit te lyn aikana ja hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo
15.36.

Juha Jormanainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana
klo 15.54.

Kari Martikainen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian kä-
sitte lyn aikana ja hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo
16.21.

Hannu Friman oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian kä sit-
telyn aikana ja hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo
16.29.

____________

Kh 03.12.2018 § 431
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 19.11.2018 antaa Ky-
men jätelautakunnalle edellä esitetyn lausunnon jät teen kul je tus jär jes tel-
mäs tä. Päätöksenteon jälkeen on havaittu, että päätös on syntynyt vir-
heel li ses sä järjestyksessä, sillä esteellinen henkilö on ottanut osaa
asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Hallintolain 50 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla viranomainen voi pois-
taa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos päätöstä
teh täes sä on tapahtunut menettelyvirhe.
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Lisätietoja: Hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, kat-
ja.tommiska(a)kouvola.fi

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1. poistaa virheellisessä järjestyksessä syntyneen päätöksensä § 389
(19.11.2018) ja

2. antaa Kymen jätelautakunnalle edellä esittelytekstissä esitetyn lau-
sun non jätteenkuljetusjärjestelmästä.

Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1. poistaa virheellisessä järjestyksessä syntyneen päätöksensä § 389
(19.11.2018) ja

2. antaa Kymen jätelautakunnalle edellä esittelytekstissä esitetyn
lau-sun non jätteenkuljetusjärjestelmästä sekä

3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Keskustelun aikana Vesa Vainio esitti Marjatta Nykäsen kannattamana,
et tä kaupunginhallitus ei lausunnossaan puolla jät teen kul je tus jär jes tel-
män siirtoa, vaan esittää jätelautakunnalle pitäytyvänsä vanhassa jär-
jes tel mäs sä siihen asti, kunnes kuljetukset kilpailutetaan uudestaan n. 5
vuo den kuluttua, jolloin asiaa tarkastellaan uudestaan. Kymenlaakson
Jä te on juuri kilpailuttanut uudet sopimuskumppanit 5 v ja optio ja jär-
jes tel män siirto olisi pitänyt olla jo ennen uusia sopimuskausia pää tök-
sen teos sa, nyt tilanne on alan yrittäjille kohtuuton eikä ollut en na koi ta-
vis sa.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan
ää nes tys esi tyk sen: Ne, jotka kannattavat vs. kaupunginjohtajan esi tys-
tä, äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat Vesa Vainion muu tos esi-
tys tä, äänestävät "ei". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan
kä den nos to ää nes tyk se nä. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Eloranta, Tähtinen, Nyberg, Kos-
ke la, Spies, Helminen) ja 6 ei-ääntä (Kaunisto, Hasu, Jokiranta, Käki,
Vai nio, Nykänen). Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se eh do-
tus, jota puheenjohtaja on äänestänyt. Puheenjohtaja totesi Vesa Vai-
nion muutosesityksen tul leen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa ja se on näh tä-
vil lä yleisessä tietoverkossa 4.12.2018 lukien.
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Vesa Vainio jätti asian osalta eriävän mielipiteen.

Tapio Karvonen poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi (yh tei-
sö jää vi).

____________

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kir joitetun
otteen oikeaksi todistaa:

Kouvolassa 4.12.2018

Elina Hasu
hallintosihteeri
allekirjoitettu koneellisesti


