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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
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan / Kymen jätelautakunnan tilinpäätös vuodelta
2018

6474/02.02.01/2019

Kyjäte
Kunnan tilinpäätöstä, sen rakennetta ja sisältöä ohjaavat kuntalain
sään nök set (113 – 115 §) ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleis oh-
jeet. Kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta
seu raa van maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se ti lin tar kas ta-
jien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se val-
tuus ton käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Talousarvion toteutumisvertailussa tarkastellaan valtuuston ta lous ar-
vios sa asettamien tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden to teu tu-
mis ta. Vuoden 2018 talousarviossa käyttötalousosan sitovuustasona oli
kun kin toimialan toimintakate.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kaupungin toiminnan
tu lok ses ta ja taloudellisesta asemasta.

Kymen jätelautakunnan menot, n. 234 000 euroa, olivat talousarviossa
esi tet tyä pienemmät. Toteutumisaste oli 96 %. Tulot, n. 234 000 euroa,
oli vat talousarviossa esitettyä pienemmät. Toteutumisaste oli 95 %.

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut – toimialan valtuustotason ja lau ta kun-
ta-ta son talousarvion toteutumisvertailu Kymen jätelautakunnan osalta
vuodelta 2018 on

liitteenä nro 1.

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta hyväksyy osaltaan Kymen jätelautakunnan alai-
sen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018.

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut toimialan toteutumisvertailu merkitään
tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Liitteet 1 Kymen jätelautakunnan tilinpäätös 2018
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4
Asuminen ja ympäristö toimialan / Kymen jätelautakunnan talousarvion 2019
käyttösuunnitelma

6263/02.02.00/2019

Kyjäte
Kaupunginvaltuusto on 17.12.2018 hyväksynyt vuoden 2019 ta lous ar-
vion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman. Kaupunginhallitus on
20.12.2018 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa hyväksynyt toimialojen toi min nal-
li set tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot. Sitovuustaso valtuuston
näh den on toimialan toimintakate. Käyttösuunnitelmissa jaetaan toi mi-
alo jen ja palveluketjujen tavoitteet sekä toimintakatteet palvelutasolle.
Käyt tö suun ni tel man hyväksyy toimielin, joka on tulosvastuussa ta voit tei-
den toteutumisesta sekä tilivelvollinen tehtävän taloudesta.

Asuminen ja ympäristö on yksi palveluketju elinympäristön ke hit tä mi-
nen, joka koostuu kuudesta palvelusta ja yhteisistä hal lin to pal ve luis ta.
Palveluita ovat kaupunkisuunnittelu, maaomaisuus ja paik ka tie to,
kiinteistöpalvelut, yhdyskuntatekniikka sisältäen Kymen Jä te lau ta kun-
nan, rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut.

Kymen jätelautakunnan talousarvio on osa Kouvolan kaupungin
Asuminen ja ympäristö toimialan talousarviota. Kymen jätelautakunnan
ta lous ar vio esi tys käsiteltiin jätelautakunnan kokouksessa 29.11.2018 §
26.

Kymen jätelautakunnan vuoden 2019 toimintamenoiksi on arvioitu yh-
teen sä 251 000 euroa, tuotot 251 000 euroa ja toimintakate 0 eu roa.
Suu rin osa jätelautakunnan menoista muodostuu hen ki lös tö me nois ta
177 000 euroa, palveluiden ostot muodostavat toiseksi suu rim man ku lu-
erän 62 000 euroa. Muut toimintakulut ovat noin 4000 euroa.

Kymen jätelautakunnan toiminnan kustannukset katetaan jä te lau ta kun-
ta mak suil la. Maksu määräytyy kunnittain prosentteina suhteessa kun-
nan väkilukuun. Vuoden 2019 talousarvion raamina on käytetty to teu tu-
nei ta tuloja / menoja.

Käyttösuunnitelma ja investointiohjelma vuodelle 2019, Kymen jä te lau-
ta kun nan osuus käyttösuunnitelmasta on

liitteenä nro 2.

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta hyväksyy vuoden 2019 talousarvion käyt tö suun-
ni tel man omalta osaltaan liitteen mukaisena.



Kouvolan kaupunki Kokouskutsu ja
esityslista

2/2019 7 (15)

Kymen jätelautakunta 28.03.2019

Kymen jätelautakunnan päätös:

Liitteet 2 Kymen jätelautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2019
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5
Toimivallan edelleen siirtäminen jätehuoltomääräyksiin liittyvän päätösvallan delegointi

6078/00.01.01/2019

Kyjäte
Uusi hallintosääntö on tullut voimaan 1.1.2019 alkaen ja siihen tehtyjen
muu tos ten jälkeen edelleen 1.2.2019 alkaen. Hallintosäännön 31 §:n
mu kaan toimielin voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toi mi val-
taa edelleen alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. Se, jolle toi mi val-
taa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Delegointipäätökset tulee päivittää vastaamaan uutta hallintosääntöä.

Hallintosäännön 24 §:ssä määrätään lautakuntien yleisistä tehtävistä ja
toi mi val las ta ja 30 §:ssä määrätään jätelautakunnan tehtävistä ja toi mi-
val las ta. Henkilöstöä koskevan toimivallan osalta hen ki lös tö va lin nois ta
määrätään 42 §:ssä. Taloutta koskevien asioiden osalta toi mi val las ta
määrätään mm. hallintosäännön 68 §:ssä (Maksuista, mak su suun ni tel-
mis ta ja saatavien poistamisesta päättäminen), 72 §:ssä (Han kin nat) ja
73 §:ssä (Irtaimen omaisuuden luovuttaminen ja vuok raa mi nen).

Toiminnan joustavan sujuvuuden takaamiseksi lautakunnan tulisi siirtää
toi mi val taan sa edelleen lautakunnan alaiselle henkilökunnalle.

Jätelain 23 § :n 3 momentin mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen
(täs sä tapauksessa kuntien yhteislautakunta) voi edelleen siirtää teh tä-
vien hoidon alaiselleen viranhaltijalle kuntalaissa säädetyllä tavalla.
Vi ran hal ti jaan sovelletaan tällöin mitä näitä tehtäviä muutoin hoitavasta
vi ran omai ses ta ja muutoksenhausta viranomaisen päätöksiin sää de-
tään.

Jätelain mukaan jätelautakunnan tehtäviin kuuluviin jätehuollon vi ran-
omais teh tä viin sisältyy myös jätemaksujen maksuunpanoon ja niitä kos-
ke vien muistutusten käsittelyyn liittyvien päätösten tekeminen.

Kymen jätelautakunnan alueella on voimassa yhtenäiset ja yleiset jä te-
huol to mää räyk set, jotka Kymen jätelautakunta on hyväksynyt 26.3.2015
16 §. Jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.5.2015.

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 45 §:n mukaan yk sit täis-
ta pauk sis sa voidaan erityisestä syystä poiketa siitä mitä jä te huol to mää-
räyk sis sä on sanottu. Poikkeamiset voivat koskea mm. jäteastioiden si-
joit te lua, sallittuja tyhjennysvälejä yms. käytännön asioita.

Kymen jätelautakunta on siirtänyt sille määriteltyä toi mi val taa jä te huol-
to mää räyk sis tä poikkeamisen ja jätemaksujen mak suun pa noon ja niitä
kos ke vien muistutusten käsittelyn osalta jä te lau ta kun nan jä te huol to-
pääl li köl le 24.5.2018 14 §.

Kymen jätelautakunta on päättänyt 16.10.2014 38 § periaatteista jä te-
huol to mää räyk sis tä poikkeamiseen.
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Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset ja jätemaksujen maksuunpanoon
ja niitä koskevien muistutusten käsittelyyn liittyvien päätösten te ke mi-
nen on tarkoituksenmukaista niiden suuren määrän takia tehdä vir ka-
mies työ nä.

Muutoksenhaku edellämainitusta päätöksistä tehdään hal lin to va li tuk se-
na (jätelaki 138 §) hallinto-oikeuteen.

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää siirtää jätehuoltomääräyksistä poik kea mi-
sen sekä jätemaksujen maksuunpanoon ja niitä koskevien muistutusten
kä sit te lyyn liittyvien päätösten tekemisen jätelautakunnan jä te huol to-
pääl li kön tehtäväksi viranhaltijapäätöksinä.

Kymen jätelautakunnan päätös:
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6
Vireillepano kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa kiinteistöjen liittämisestä
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen

6588/14.06.02/2019

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
asun to on todistettavasti käyttökelvoton ja vakituinen asunto on to dis tet-
ta vas ti asumaton.

Jätelain 32 §: n mukaa kunnan velvollisuus on järjestää jätehuolto
vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muus-
sa asumisessa syntyvälle jätteelle, mukaan lukien sako- ja um pi kai vo-
lie te sekä jätelain 41 §:n mukaan kiinteistön haltijan tai muun jät teen
hal ti jan on luovutettava 32§:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluva jä te
alu eel la järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kun nan
jär jes tä mään alueelliseen vastaanottopaikkaan.

Kymen jätelautakunta on lähettänyt 9 kpl huomautuskirjettä jätehuollon
jär jes tä mi sek si kiinteistöllä, joista 4 kpl on nyt liittynyt järjestetyyn jä te-
huol toon. Edelleen jätehuoltoon liittymättömiä vapaa-ajan asuntoja on
Män ty har jus sa 3 kpl ja 1 kpl vakituinen asun to.
Kotkassa huomautuskirjeen saaneista yksi vakituinen asunto ei ole liit-
ty nyt järjestettyyn jätehuoltoon.

Huomautuskirjeen malli on

liitteenä nro 3.

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.

Asiat laitetaan vireille kyseisten kuntien ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sil-
le, jotka päättävät hallintopakkomenettelyn käynnistämisestä.
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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 panoo ike-
us) nojalla vireille edellä mainitujen kiinteistöjen sijaintikuntien ym pä ris-
tö suo je lu vi ran omai sil le valvontamääräyksen antamiseksi, että kyseiset
kiin teis töt liitetään jätelain edellyttämään järjestettyyn jätehuoltoon.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Liitteet 3 Huomautuskirje jätehuolto (malli)
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7
Valvonta-asian vireillepano jätteenkuljetustietojen saamiseksi

6594/14.06.02/2019

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 koskee vuoden 2018 aikana tehtyjä jäteastioiden
ja/tai lietesäiliöiden tyhjennyksiä.

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 §.

Raportointivelvollisuutensa laiminlyöneille yrityksille on postitetty tie to-
pyyn tö kir jeet 3.1.2019 ja tietojen toimittamisen määräaika on ollut
7.2.2019. Tämän jälkeen yritykset ovat saaneet sähköpostitse muis tu-
tuk sen tietopyynnöstä edellä mainittuine liitteineen 12.2.2019 ja mää rä-
ajan tietojen toimittamiseen 12.3.2019 mennessä.

Tietopyyntökirjeet muistutusviesteineen ovat

liitteenä nro 4.

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-
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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

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää laittaa vireille asianosaisissa elin kei no-,
lii ken ne- 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 liitteen mukaiset tie dot jä te-
lau ta kun nal le. Lisäksi jätelautakunta pyytää asianosaisia elinkeino, lii-
ken ne- ja ympäristökeskuksia ottamaan uudelleen tar kas te luun liit tees-
sä mainittujen kuljetusyrittäjien hyväksynnät jä te huol to re kis te riin jätelain
97 §:n nojalla ja arvioimaan täyttyvätkö jä te lain 95 § jätehuolto- re kis te-
riin hyväksynnän edellytykset silloin kun kul je tus yri tys ei noudata tie to-
jen antamisesta annettuja jätelain sään nök siä.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Liitteet 4 Jätteenkuljetuksen tietopyynnöt ja muistutukset
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8
Ilmoitusasiat

Kyjäte 1. Saapuneet kirjeet

 Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön lausunto Itä-Suomen
hal lin to-oi keu del le ekomaksun kohtuullistamisesta ja jätehuollon
jär jes tä mi ses tä tehdystä valituksesta

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt 25.2.2019 mennessä Ky-
men jä te lau ta kun nan jätehuoltopääliköltä lausuntoa valituksesta
(asian di aa ri nu me ro 00053/19/5141), joka kos kee jä te huol to pääl-
li kön 19.12.2018 te ke mää päätöstä (§ 1100) eko mak sun koh tuul-
lis ta mi ses ta ja jä te huol lon järjestämisestä.

Lausuntopyyntö ja lausunto kokonaisuudessaan ovat

oheismateriaaleissa.

 Lausuntopyyntö Kotkan ja Pyhtään ympäristönsuojelumääräysten
luon nok ses ta

Kotkan ympäristökeskus on päivittämässä Kotkan ja Pyhtään ym-
pä ris tön suo je lu mää räyk siä alkuvuonna  2019 ja on pyytänyt Ky-
men jä te lau ta kun nal ta lausuntoa Ympäristönsuojelumääräysten ja
nii den  pe rus te lu jen luonnoksesta 11.2.2019 mennessä.

Lausuntopyyntö ja lausunto kokonaisuudessaan ovat

oheismateriaaleissa.

2. Viranhaltijapäätökset kunnittain 14.1.-15.3.2019

Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-, jä-
te huol lon järjestämis- ja kohtuullistamispäätöksistä ajalla
14.1.-15.3.2019 on esitetty

oheismateriaaleissa.

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Oheismateriaali Lausuntopyyntö ja lausunto Helonen
Lausuntopyyntö ja lausunto Kotkan ja Pyhtään
ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta
Viranhaltijapäätökset kunnittain 14.1.-15.3.2019
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Muut esille tulevat asiat

Kyjäte


