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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
Kymen jätelautakunnan kuukausikatsaus 1-3/2019

7014/02.02.01/2019

Kyjäte
 Kymen jätelautakunnan talous 1-3/2019 on seuraava:

Milj.euroa MTA2019 Tot 1-3 Tot % TP
Ennuste

Kymen Toimintatulot 0,3 0 - 0,3
Jäteltk Toimintamenot 0,3 0,04 17,5 % 0,3

Toimintakate 0 0,04 - 0

Talouden ja toiminnan toteutuma on suunnitelman mukaista. Menoista
puuttuvat alkuvuoden vuokrat ja Taitoan kustannukset, jotka kirjautuvat
menoksi huhtikuun aikana. Myös ensimmäinen tuloerä laskutetaan
huhtikuun aikana.

Jätepoliittinen ohjausryhmä on aloittanut toimintansa.

Jätelautakunnan kuukausikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2019 on

liit tee nä nro 1.

Lisätietoja:

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen Jätelautakunta merkitsee kuukausikatsauksen
1-3/2019 tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Liitteet 1 Kymen jätelautakunnan kuukausikatsaus 1.1.-31.3.2019
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4
Kymen jätelautakunnan jätetaksan tekstiosa 1.7.2019 alkaen

6874/02.04.00/2019

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 1.7.2019 alkaen on teh-
ty joitakin  muutoksia ja täsmennyksiä. Nämä tekstimuutokset on mer-
kit ty taksan tekstiosaan keltaisella luvussa X, sivu 15.

Taksaan tehdyn korjaukset ovat pääasiassa tekstiosuuksiin tehtyjämuu-
tok sia eli tekstin ja sanamuotojen täsmennyksiä.

Lopullinen versio yksityiskohtaisista taksaperusteista on

liitteenä nro 2.

Esitys Kymen jätelautakunnan jätetaksan tekstiosaksi ja kuulutus asian
vi reil lä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin seu-
raa vis sa lehdissä:

Ankkuri 24.4.2019
Pohjois-Kymenlaakso 24.4.2019
Pitäjän Uutiset 25.4.2019  

sekä olivat nähtävillä jätelautakunnan toiminta-alueen kaikissa
kunnissa.

Asiakirjat olivat nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi sekä
www.kymenjatelautakunta.fi 24.4.-9.5.2019.

Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 9.5.2019 klo
12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / tekniikka- ja Ym pä-
ris tö ta lo PL 32, 45701 Kuusankoski.

Määräaikaan 9.5.2019 klo 12.00 mennessä ei saapunut yhtään kan nan-
ot toa.
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Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai-
nen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(at)kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää Kymen jätelautakunnan jätetaksan teks ti-
osan esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.7.2019 alkaen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Liitteet 2 Esitys Kymen jätelautakunnan jätetaksan tekstiosaksi
1.7.2019
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5
Kouvolan ja Iitin jätemaksutaksa hinnat 1.7.2019 alkaen

6875/02.04.00/2019

Kyjäte
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. Taksan tekstiosaan on tehty tar kis-
tuk sia, jotka on merkitty keltaisella.

Tämä taksaesitys sisältää tekstitarkistusten lisäksi vain kul je tus ura koi-
den taksataulukot 1.7.2019 alkaen.

Kouvolan ja Iitin kuntaurakat käsittävät loppujätteen ja biojätteen tyh jen-
nyk set. Pakkausmuovijätteen keräyksen se kä hyötyjätteiden tyh jen nyk-
set niiltä kiinteistöiltä, jotka tilaavat kiinteistökohtaisesti erilliskerättyjen
hyö ty jät tei den kuljetuksen Ky men laak son Jäte Oy:n kautta.

Kuljetusurakoiden hintoja voidaan urakkasopimuksen mukaan tarkistaa
vuo sit tain heinäkuun alusta Tilastokeskuksen ylläpitämän kuor ma-au to-
lii ken teen kuljetuskustannusindeksin (2010=100) perusteella seu raa vas-
ti:
Kouvola-Iitti uusi kilpailutus 2017,lähtötas elokuu 2018 pisteluku 105,1
Kouvola-Iitti biojäte, kesä 2017 muutos edelliseen + 3,86 %

Kuljetustaksoja on viimeksi tarkastettu 1.7.2018. Tässä vahvistettavat
hin nat on tarkoitettu olemaan voimassa ainakin vuoden 2019 kesäkuun
lop puun saakka. Talouden elpyminen on kiihdyttänyt inflaatiota ja toi-
saal ta hankintalain ja jätelain muutokset aiheuttavat paineita jät teen kul-
je tus taksoihin. Kotkan hyötyvoimalan kiintiö ei riitä koko jätemäärälle.
Li sä kiin tiön hankintaan vuonna 2020 on va rau dut tu 2 %:n ylimääräisellä
nou sul la käsittelymaksussa.

Käsittelymaksun perusteena olevaan loppujätteen porttimaksun poh ja-
na on vuodelle 2019, 89 €/t ja vuodelle 2020, 91 €/tonni, mistä on las-
ket tu keskimääräinen korotusprosentti 4,65 % nykyiseen taksaan ver-
rat tu na.
Bio jät teen porttimaksuun ei ole tullut korotusta vuodesta 2018 vuo del le
2019, myöskään vuodelle 2020 ei ennakoida korotuksia.



Kouvolan kaupunki Kokouskutsu ja
esityslista

3/2019 9 (20)

Kymen jätelautakunta 23.05.2019

Taksassa on käytetty Kymen jätelautakunnan 17.10.2013 hyväksymiä
yh te näi siä jätteenkuljetustaksan perusteita, kuljetusmaksu sisältää ura-
koit si jal le maksettavan urakkakorvauksen, perintä- ja luot to tap pio va-
rauk sen sekä tyhjennettävien astioiden osuuteen perustuvan ajo jär jes-
te ly kus tan nuk sen. Käsittelymaksuun sisältyy kaikille taksa-alueille sama
port ti mak su eli käsittelykustannus ja yleiskulu sekä alueittain vaihteleva
pe rus mak su, lautakuntamaksu ja kunnalle tilitettävä maksuosuus.

Lautakuntamaksuilla katetaan jätelautakunnan kustannuksia. Vuodelta
2018 on ilmoitettu, että hyvitystä on tulossa n. 10 000 € lau ta kun ta mak-
su pysyy nykyisellään, mutta kantoprosentti laskee Kotkasssa ny kyi ses-
tä 6,6 %:sta 6.1 %:iin ja Kouvolassa pysyi 6,3 %:a  loppujäteastian kä-
sit te ly mak sus ta.

Jätehuoltomääräysten mukaisessa kiinteistöittäisessä kuljetuksessa
ole vat pakkausjätteet ovat mukana kuntaurakassa vain niiden kiin teis tö-
jen osalta, jotka itse tilaavat kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kaut-
ta.

Jätehuoltomääräysten mukaisessa kiinteistöittäisessä kuljetuksessa
ole vat pakkausjätteet ovat mukana kuntaurakassa vain niiden kiin teis tö-
jen osalta, jotka itse tilaavat kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kaut-
ta. Pakkausjätteiden tuottajavastuun voimaan astumisen jälkeen ei
näis tä jät teis tä saa periä käsittelymaksua, vaan jätteet on luovutettava
mak sut ta tuottajayhteisöjen alueterminaaleihin.

Yksityiskohtaiset Kouvolan ja Iitin maksutaulukot ovat

liitteenä nro 3.

Kymenlaakson Jäte Oy esittää Kymen jätelautakunnalle, että lautakunta
mää räi si jätetaksan 1.7.2019 alkaen liitteen mukaisena.

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.”

Jätemaksutaksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta sekä kun ta lais-
ten vai ku tus mah dol li suuk sis ta julkaistiin Poh jois-Ky men laak so -leh des-
sä 24.4.2019 sekä on ollut nähtävillä ko. kunnissa 24.4.-9.5.2019.

Asiakirjat asetettiin nähtävillä pidettäväksi yleisessä tietoverkossa
www.kouvola.fi se kä www. kymenjatelautakunta.fi ajalla 24.4.-9.5.2019
välisenä aikana.

Nähtävillä oloaikana ei saatu yhtään kirjallista mielipidettä tai lausuntoa
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asias ta.

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää liitteen mukaisen Kouvolan ja Iitin jä te-
mak su tak san, joka astuu voimaan 1.7.2019.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Liitteet 3 Esitys Kouvolan ja Iitin jätemaksutaksaksi hinnat 1.7.2019
alkaen
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6
Kotkan jätemaksutaksa hinnat 1.7.2019 alkaen

6876/02.04.00/2019

Kyjäte
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. Taksan tekstiosaan on tehty tar kis-
tuk sia, jotka on merkitty keltaisella.

Tämä taksaesitys sisältää tekstitarkistusten lisäksi vain kul je tus ura koi-
den taksataulukot 1.7.2019 alkaen.

Kuntaurakat käsittävät loppujätteen ja biojätteen tyhjennykset sekä hyö-
ty jät tei den tyhjennykset niiltä kiinteistöiltä, jotka tilaavat kiin teis tö koh tai-
ses ti erilliskerättyjen hyötyjätteiden kuljetuksen Kymenlaakson Jäte
Oy:n kautta.

Kotkan kuntaurakka käsittää loppujätteen ja biojätteen tyhjennykset.
Pakkausmuovijätteen keräyksen se kä hyötyjätteiden tyhjennykset niiltä
kiin teis töil tä, jotka tilaavat kiinteistökohtaisesti erilliskerättyjen hyö ty jät-
tei den kuljetuksen Ky men laak son Jäte Oy:n kautta.

Kuljetusurakoiden hintoja voidaan urakkasopimuksen mukaan tarkistaa
vuo sit tain heinäkuun alusta Tilastokeskuksen ylläpitämän kuor ma-au to-
lii ken teen kuljetuskustannusindeksin (2010=100) perusteella seu raa-
vas ti:
Hinnantarkistuksen lähtötaso on:
Kotka,syyskuu 2017, muutos edelliseen +3,64 %

Kuljetustaksoja on viimeksi tarkastettu 1.7.2018. Tässä vahvistettavat
hin nat on tarkoitettu olemaan voimassa ainakin vuoden 2019 kesäkuun
lop puun saakka. Talouden elpyminen on kiihdyttänyt inflaatiota ja toi-
saal ta hankintalain ja jätelain muutokset aiheuttavat paineita jät teen kul-
je tus taksoihin. Kotkan hyötyvoimalan kiintiö ei riitä koko jätemäärälle.
Li sä kiin tiön hankintaan vuonna 2020 on va rau dut tu 2 %:n ylimääräisellä
nou sul la käsittelymaksussa.

Käsittelymaksun perusteena olevaan loppujätteen porttimaksun poh ja-
na on vuodelle 2019, 89 €/t ja vuodelle 2020, 91 €/tonni, mistä on las-
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ket tu keskimääräinen korotusprosentti 4,65 % nykyiseen taksaan ver-
rat tu na. Bio jät teen porttimaksuun ei ole tullut korotusta vuodesta 2018
vuo del le 2019, myöskään vuodelle 2020 ei ennakoida korotuksia.

Taksassa on käytetty Kymen jätelautakunnan 17.10.2013 hyväksymiä
yh te näi siä jätteenkuljetustaksan perusteita, kuljetusmaksu sisältää ura-
koit si jal le maksettavan urakkakorvauksen, perintä- ja luot to tap pio va-
rauk sen sekä tyhjennettävien astioiden osuuteen perustuvan ajo jär jes-
te ly kus tan nuk sen. Käsittelymaksuun sisältyy kaikille taksa-alueille sama
port ti mak su eli käsittelykustannus ja yleiskulu sekä alueittain vaihteleva
pe rus mak su, lautakuntamaksu ja kunnalle tilitettävä maksuosuus.

Lautakuntamaksuilla katetaan jätelautakunnan kustannuksia. Vuodelta
2018 on ilmoitettu, että hyvitystä on tulossa n. 10 000 € lau ta kun ta mak-
su pysyy nykyisellään, mutta kantoprosentti laskee Kotkasssa ny kyi ses-
tä 6,6 %:sta 6.1 €:iin ja Kouvolassa pysyi 6,3 %:a  loppujäteastian kä sit-
te ly mak sus ta.

Jätehuoltomääräysten mukaisessa kiinteistöittäisessä kuljetuksessa
ole vat pakkausjätteet ovat mukana kuntaurakassa vain niiden kiin teis tö-
jen osalta, jotka itse tilaavat kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kaut-
ta.

Yksityiskohtainen Kotkan maksutaulukko on

liitteenä nro 4.

Kymenlaakson Jäte Oy esittää Kymen jätelautakunnalle, että lautakunta
mää räi si jätetaksan 1.7.2019 alkaen liitteen mukaisena.

Hallintolaki 41 § 1 momentin mukaan ”Jos asian ratkaisulla voi olla huo-
mat ta va vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työn te-
koon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mah-
dol li suus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä
lau sua mielipiteensä asiasta.
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.”

Jätemaksutaksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta sekä kun ta lais-
ten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin Ankkuri lehdessä 24.4.2019
sekä on ollut nähtävillä kunnassa ajalla 24.4.-9.5.2019.

Asiakirjat asetettiin nähtävillä pidettäväksi yleisessä tietoverkossa
www.kouvola.fi se kä www. kymenjatelautakunta.fi 24.4.-9.5.2019
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
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Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää liitteen mukaisen Kotkan jä te mak su tak-
san, joka astuu voimaan 1.7.2019.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Liitteet 4 Esitys Kotkan jätemaksutaksaksi hinnat 1.7.2019 alkaen
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7
Mäntyharjun jätemaksutaksa hinnat 1.7.2019 alkaen

6877/02.04.00/2019

Kyjäte
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. Taksan tekstiosaan on tehty tar kis-
tuk sia, jotka on merkitty keltaisella.

Tämä taksaesitys sisältää tekstitarkistusten lisäksi vain kul je tus ura koi-
den taksataulukot 1.7.2019 alkaen.

Mäntyharjun kuntaurakka käsittää loppujätteen, biojätteen ja sako- ja
um pi kai vo liet tei den tyh jen nyk set se kä Kymenlaakson Jäte Oy järjestää
täy den tä vän kiinteistöittäisen pakkausjätteen kuljetuksen Mäntyharjulla.

Kuljetusurakoiden hintoja voidaan urakkasopimuksen mukaan tarkistaa
vuo sit tain heinäkuun alusta Tilastokeskuksen ylläpitämän kuor ma-au to-
lii ken teen kuljetuskustannusindeksin (2010=100) perusteella seu raa vas-
ti:

Mäntyharju huhtikuu 2015, pisteluku 112,5 muutos edelliseen +3,24 %

Kuljetustaksoja on viimeksi tarkastettu 1.7.2018. Tässä vahvistettavat
hin nat on tarkoitettu olemaan voimassa ainakin vuoden 2019 kesäkuun
lop puun saakka. Talouden elpyminen on kiihdyttänyt inflaatiota ja toi-
saal ta hankintalain ja jätelain muutokset aiheuttavat paineita as tia tyh-
jen nys mak sui hin, kun markkinaehtoisen toiminnan tuotolla ei jatkossa
pys ty tä subventoimaan tyhjennysmaksuja. Kotkan hyötyvoimalan kiintiö
ei riitä koko jätemäärälle. Lisäkiintiön hankintaan vuonna 2020 on va-
rau dut tu 2 %:n ylimääräisellä nousulla käsittelymaksussa.

Käsittelymaksun perusteena olevaan loppujätteen porttimaksun poh ja-
na on vuodelle 2019, 89 €/t ja vuodelle 2020, 91 €/tonni, mistä on las-
ket tu keskimääräinen korotusprosentti 4,65 % nykyiseen taksaan ver-
rat tu na. Bio jät teen porttimaksuun ei ole tullut korotusta vuodesta 2018
vuo del le 2019, myöskään vuodelle 2020 ei ennakoida korotuksia.
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Taksassa on käytetty Kymen jätelautakunnan 17.10.2013 hyväksymiä
yh te näi siä jätteenkuljetustaksan perusteita, kuljetusmaksu sisältää ura-
koit si jal le maksettavan urakkakorvauksen, perintä- ja luot to tap pio va-
rauk sen sekä tyhjennettävien astioiden osuuteen perustuvan ajo jär jes-
te ly kus tan nuk sen. Käsittelymaksuun sisältyy kaikille taksa-alueille sama
port ti mak su eli käsittelykustannus ja yleiskulu sekä alueittain vaihteleva
pe rus mak su, lautakuntamaksu ja kunnalle tilitettävä maksuosuus.

Lautakuntamaksuilla katetaan jätelautakunnan kustannuksia. Vuodelta
2018 on ilmoitettu, että hyvitystä on tulossa n. 10 000 € lau ta kun ta mak-
su pysyy nykyisellään, mutta kantoprosentti laskee Kotkasssa ny kyi ses-
tä 6,6 %:sta 6.1 €:iin ja Kouvolassa pysyi 6,3 %:a  loppujäteastian kä sit-
te ly mak sus ta.

Jätehuoltomääräysten mukaisessa kiinteistöittäisessä kuljetuksessa
ole vat pakkausjätteet ovat mukana kuntaurakassa vain niiden kiin teis tö-
jen osalta, jotka itse tilaavat kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kaut-
ta.

Yksityiskohtainen Mäntyharjun maksutaulukko on

liitteenä nro 5.

Kymenlaakson Jäte Oy esittää Kymen jätelautakunnalle, että lautakunta
mää räi si jätetaksan 1.7.2019 alkaen liitteen mukaisena.

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 se kä
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
hait taa taikka jos se on ilmeisen tar pee ton ta.”

Jätemaksutaksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta sekä kun ta lais-
ten vai ku tus mah dol li suuk sis ta lähetettiin Mäntyharjun viralliseen il moi-
tus leh teen Pitäjän Uutiset 25.4.2019 sekä on ollut kunnassa nähtävillä.

Asiakirjat asetettiin nähtävillä pidettäväksi yleisessä tietoverkossa
www.kouvola.fi se kä www. kymenjatelautakunta.fi  24.4.-9.5.2019
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 liitteen mukaisen Mäntyharjun jä te mak-
su tak san, joka astuu voimaan 1.7.2019.
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Kymen jätelautakunnan päätös:

Liitteet 5 Esitys Mäntyharjun jätemaksutaksaksi hinnat 1.7.2019 alkaen
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8
Sähköisen kokoushallinnan käyttöönotto Kymen jätelautakunnassa

7048/00.01.03/2019

Kyjäte
Hallintojohtaja Katja Tommiska esitteli jätelautakunnan kokouksessa
28.3.2019 sähköistä kokoushallintajärjestelmää. Asiasta käydyn kes-
kus te lun perusteella päätettiin, että asiaa käsitellään seuraavassa lau-
ta kun nan kokouksessa 23.5.2019.

Kouvolan kaupungin päätöksentekoelimissä otetaan käyttöön kevään
2019 aikana sähköinen kokoushallintajärjestelmä.

Sähköinen kokoushallinta on selainkäyttöinen ohjelmisto, jonka käyttö
vaa tii internetyhteyden. Sähköisen kokoushallinnan käyttäjä kirjautuu ja
käyt tää sähköistä kokoushallintaa selaimella salatun (HTTPS) yhteyden
yli.

Alkuvaiheessa sähköinen kokoushallintajärjestelmä sisältää esi tys lis to-
jen ja pöytäkirjojen jakelun sähköisessä muodossa. Paperiset ko kous-
ma te ri aa lit jäävät pois käytöstä.

Sähköinen kokoushallinta koskee lautakunnan varsinaisia jäseniä, kau-
pun gin hal li tuk sen edustajaa, esittelijää ja sihteeriä. Muille kuin edellä
mai ni tuil le joilla on Kymen jätelautakunnan kokouksissa läsnä- ja pu he-
oi keus- tai velvollisuus (nuorisovaltuuston edustaja, varajäsenet ja
asian tun ti jat), toimitetaan edelleen paperiset kokousmateriaalit.

Kymen jätelautakunnan kokouksia pidetään keskimäärin viisi kappaletta
vuo des sa. Nykyisen käytännön mukaisesti lautakunnan jäsenille toi mi-
te taan ko kous kut sut ja esityslistat liitteineen postitse. Tämä käytäntö on
osoit tau tu nut toimivaksi. Lisäksi kokouskutsut lähetetään lautakunnan
jä se nil le säh kö pos til la ja esityslista liitteineen on luettavissa yleisessä
tie to ver kos sa.

Kokousmateriaalien lähetyskustannukset, jotka syntyvät ko kous ai neis-
ton monistuksesta sekä postituksesta, ovat yhteensä keskimäärin noin
150 euroa kokousta kohden, vuositasolla yhteensä 750 euroa.

Sähköisen kokoushallinnan kustannukset muodostuvat yl lä pi to mak sus-
ta (107 € /kk) 1284 €/v sekä lautakunnan jäsenien konekohtaisesta kor-
vauk ses ta (40 €/ kk / jäsen) 6240 € /v.Vuosikustannukset sähköisestä
kokoushallinnasta Kymen jä te lau ta kun nal le tulisivat olemaan 7524 €.

Kymen Jätelautakunnan talousarviossa vuodelle 2019 ei ole huomioitu
sähköisestä kokoushallinnasta aiheutuvia lisäkustannuksia.

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

Kymen jätelautakunta päättää, että ei ota käyttöön sähköistä ko kous-
hal lin ta jär jes tel mää tällä toimintakaudella.

Kymen jätelautakunnan päätös:
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9
Ilmoitusasiat

Kyjäte 1. Kymen jätelautakunnan lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
 Kymen jätelautakunnan 12.12.2018 § 42 päätöksestä tehdystä 
 valituksesta.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt 25.2.2019 mennessä Kymen jä-
te lau ta kun nal ta lausuntoa valituksesta (asian diaarinumerot
00123/19/5149 ja 00174/19/5149), joka koskee Kymen jätelautakunnan
12.12.2018 § 42 päätöstä muovinkeräyksen järjestämisestä Kotkassa.

Lausuntopyyntö ja kaupungin lakimiehen laatima lausunto on esitetty

oheismateriaaleissa.

2. Viranhaltijapäätökset kunnittain 1.1.-10.5.2019

Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-, jä-
te huol lon järjestämis- ja kohtuullistamispäätöksistä ajalla 1.1.-10.5.2019
on esitetty

oheismateriaaleissa.

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Oheismateriaali Itä-Suomen hao lausuntopyyntö Kymen jätelautakunnan päätöksestä
12.12.2019 § 42 ja lausunto
Viranhaltijapäätökset kunnittain 1.1.-9.5.2019
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Muut esille tulevat asiat

Kyjäte


