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KYMEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Kymen jätelautakunta on valmistellut yhteistyössä toimialueen kuntien viranhaltijoiden 
ja Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa esityksen jätelain 91 §:n mukaisiksi päivitetyiksi 
jätehuoltomääräyksiksi. Kymen jätelautakunnan toimialueella on yhdeksän kuntaa; 
Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti. 

Kymen jätelautakunta pyytää lausuntoa jätehuoltomääräysesityksestä sekä 
kommentteja "Hyvä lukija " -osuudesta. 

Lausunto 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat −vastuualueen 
ympäristöterveydenhuoltoyksikkö esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kompostointi 17 §

Kompostointia koskevassa pykälässä määrätään biojätteen ja puutarhajätteen 
kompostoinnin lisäksi myös kuivakäymäläjätteen, lemmikkieläinten ulosteen ja 
määräyksen 34 §:ssä tarkoitetun pienpuhdistamolietteen kompostoinnin edellytyksistä. 
Määritelmiä koskevassa pykälässä (2 §) näitä jätteitä ei ole sisällytetty kompostoinnin 
määritelmään eikä niitä ole määritelty. Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää 
tarpeellisena näiden jätteiden lisäämistä kompostoinnin määritelmään ja suosittelee 
myös niiden lisäämistä määritelmiin. 

Kompostointia koskevassa pykälässä on seuraava määräys: ”Kuivakäymälä tai 
käymäläjätteen kompostori ei saa sijaita oikeusvaikutteisen yleiskaavan 
määrittelemällä tulva-alueella. Uusia käymälöitä ja kompostoreita ei saa sijoittaa 20 m 
lähemmäs vesistöä eikä ilman naapurin suostumusta 5 m lähemmäs tontin rajaa.  
Kompostoimatonta käymäläjätettä ei saa haudata maahan eikä laittaa loppujätteen tai 
biojätteen jäteastioihin. Kiinteistönhaltijan on kompostoitava kuivakäymäläjätteensä.” 

Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää määräystä hyvänä, mutta sitä tulisi täydentää 
koskemaan myös lemmikkieläinten ulosteita ja pienpuhdistamojen lietteitä. 
Määräykseen on tarpeellista lisätä, että kuivakäymälät, kompostit ja kompostorit tulee 
sijoittaa riittävän etäälle talousvesikaivosta. Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 
13 §:n mukaan talous- ja käymäläjätteiden kompostointi tulee järjestää niin, ettei siitä 
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aiheudu hajua tai maaperän tai talousveden likaantumisen vuoksi terveyshaittaa. 
Komposti on tehtävä ja sijoitettava siten, että eläinten pääsy kompostiin estyy. 
Terveydensuojeluasetuksen 14 §:n mukaan kuivakäymälä on sijoitettava tiiviille 
alustalle siten, ettei käymälästä aiheudu hajun, talousveden tai maaperän 
likaantumisen vuoksi terveyshaittaa.

Jätteen hautaaminen 19 §

Jätteen hautaamista koskevan pykälän mukaan jätteen hautaaminen maahan on 
kielletty.  Kuolleiden lemmikkieläinten osalta todetaan kuitenkin seuraavaa: ”Kuolleiden 
lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua koko maassa Ruokaviraston antaman 
ohjeistuksen mukaisesti. Ruokaviraston ohjeiden mukaan kuolleet lemmikkieläimet 
hävitetään ensisijaisesti hautaamalla tai tuhkaamalla. Kuolleiden tuotantoeläinten 
hautaamisesta saa tarkemmat ohjeet siitä annetusta lainsäädännöstä tai 
kunnaneläinlääkäriltä.”

Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö toteaa, että Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti 
kuolleet lemmikkieläimet ja luonnonvaraiset eläimet, joihin ei epäillä liittyvän ihmisiin 
tai eläimiin tarttuvan taudin riskiä, saa hävittää myös kiinteistön sekajäteastiaan.  
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö esittää harkittavaksi pykälän täydentämistä näiltä 
osin. Määräyksissä olisi hyvä tuoda esille, että jätehuoltomääräysten soveltamis-
alueella itsestään kuolleita ja lopetettuja tuotantoeläimiä (pois lukien hevoset, mutta 
sisältäen lemmikkikanat ja minisiat) ei pääsääntöisesti saa haudata, paitsi 
poikkeustapauksissa. 

Terveydensuojelulain (763/1994) 24 §:n mukaan kunnan on osoitettava kuolleinten 
eläinten hautaamiseen ja hävittämiseen sellainen paikka tai tapa, ettei siitä aiheudu 
terveyshaittaa. Hautaamisessa ja hävittämisessä on eläintautien vastustamiseksi 
noudatettava, mitä eläintautilaissa (441/2013) säädetään. Ympäristöterveyden-
huoltoyksikkö suosittelee, että jätehuoltomääräyksissä tai Hyvä lukija -osuudessa 
kerrottaisiin ne paikat tai tavat, mitä kunnat ovat osoittaneet kuolleitten eläinten 
hautaamiseen ja hävittämiseen (lemmikkieläinten hautausmaat, krematoriot).

Lausunnon valmisteluun on osallistunut läänineläinlääkäri Elias Dahlsten.

Ympäristöterveydenhuollon    
ylitarkastaja

                                                                   
Erja-Riitta Tarhanen

Tiedoksi Kouvolan kaupunki, ympäristöterveys
Haminan kaupunki, ympäristöterveys
Kotkan kaupunki, ympäristöterveys
Porvoon kaupunki, ympäristöterveys
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Kymen Jätelautakunta 
kymenjatelautakunta@kouvola.fi 

Viite: 19.6.2019 Lausuntopyyntö Kymen Jätelautakunnan esityksestä jätehuoltomääräyksiksi 

LAUSUNTO: KYMEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSESITYS 
Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa yksilöidystä 
esityksestä. 

Kiinteistöliitto Kaakkois‐Suomesta 
Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomi on asumisen ja kiinteistönpidon alueellinen edunvalvoja ja kiinteistöalan 
asiantuntijaorganisaatio. Yhdistyksen jäseninä on yli 1.800 asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, vuokrataloja 
sekä muita kiinteistönomistajia. Jäsenistämme runsas 90 %:ia on asunto-osakeyhtiöitä. 

Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomen palvelukeskus perustettiin Kotkaan v. 1999. Palvelukeskus koostuu neljästä 
itsenäistä kiinteistöyhdistyksestä: 

• Etelä-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry (perustettu 1910), Lappeenrannan talousalue
• Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry (1907), Kotka, Hamina, Pyhtää, Kaakon kaksikko

talousalueet
• Imatran Seudun Kiinteistöyhdistys ry (1946), Imatran talousalue
• Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys ry (1939), Kouvolan talousalue

Palvelemme jäsenkiinteistöjä laki-, hallinto-, talous- ja kiinteistönpidon asioissa. Jäsenemme saavat 
käyttöönsä alan tuoreimman tiedon sekä kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. 
Alueellisen kiinteistöyhdistyksen jäsenet kuuluvat yhdistyksen kautta myös Suomen Kiinteistöliittoon. 

Tämän lausunto on annettu Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry:n ja Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys 
ry:n toimesta, joiden alueella lausuttavana olevien jätehuoltomääräysten soveltaminen tulee kyseeseen. 

Kiinteistöliitto Kaakkois‐Suomen lausunto: 

Erityiset huomiot:  
14 § Asumisesta syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet: 
Erilliskeräysvelvoitteiden kiristämisellä kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä voidaan saada nostettua 
kiinteistökohtaista kierrätysastetta. Kierrätyksen pitää myös palkita, ja raha ohjaa parhaiten. Lähtökohtana 
tulisi olla, että kierrätys säästää kiinteistön jätehuoltokustannuksia, eikä ainakaan kasvata niitä.  
Erilliskeräyksen pitää olla riittävän vaivatonta kuluttajalle eli keräyspisteen on oltava lähellä. 

Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden osalta edelleen kiristyvät 
velvoitteet kiinteistöille tulevat aiheuttamaan monelle olemassa olevalle kiinteistölle haasteita 
jäteastioiden nykyisten säilytystilojen (jäteaitaukset, jätekatokset, jätehuoneet) käydessä ahtaiksi. Erityisen 
ongelmallista tämä on kiinteistöille, joiden rakennusoikeus on täysimääräisesti jo käytetty. Kasvavat 
lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät lähtökohtaisesti saisi aiheuttaa kiinteistöille velvoitetta 
laajentaa/lisärakentaa jätteiden säilytystiloja.  
Vaikka uudet keräysastiat saataisiin mahdutettua olemassa olevaan jätetilaan, on mahdollista, 
että 25 § Keräyspaikka osalta esitetty ”Aitaus, katos tai jätehuone tulee mitoittaa siten että 
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jätteenkuljettaja voi ottaa eri jätelajien jäteastiat tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.” jää 
käytännössä mahdottomaksi toteuttaa. Jäteastioiden mahdollisesta siirtelystä säilytyspaikoissa, joissa 
siirtelyn tarvetta ei astiajärjestelyin ole mahdollista ratkaista, ei tulisi aiheutua kiinteistölle ylimääräisiä 
kustannuksia. 

Riittävän monipuolinen jäteastiavalikoima, jolla voidaan varmistaa kiinteistöjen nykyisiin säilytystiloihin 
toimiva jäteastiakokonaisuus, helpottaisi osaltaan tilaongelmaa. Kiinteistöillä tulee olla mahdollisuus saada 
Kymenlaakson Jäte Oy:n puolelta konsultaatiota riittävästä ja toimivasta jäteastiakokonaisuudesta, 
huomioiden määräykset ja kiinteistön käytettävissä oleva jäteastioiden säilytystila. Ratkaisukeskeisellä 
neuvonnalla ja monipuolisella viestinnällä on uusien määräysten käyttöönottoa edistävä vaikutus. 

Muovipakkausten keräysvelvoitteen osalta tulee huomioida riittävän pitkä siirtymäaika.  
47 § Siirtymäsäännökset Muovipakkausten kerääminen 14 §:n mukaisilla kiinteistöillä tulee aloittaa 
viimeistään 1.1.2020.  Siirtymäaika on vain 3 kuukautta määräysten voimaantulosta. Ehdotamme 
harkittavaksi aloitusta viimeistään 1.7.2020.  

Yleiset huomiot: 
2 § Määritelmät 
- kuljetusjärjestelmäpäätöksen -määritelmä puuttuu. Voimassa olevissa määräyksissä se on. Koska kyseinen 
termi esiintyy määräyksissä, olisi se hyvä olla myös määritelmissä aukikirjattuna. 
- kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus -määritelmä puuttuu. Voimassa olevissa määräyksissä se on. 
Koska kyseinen termi esiintyy määräyksissä, olisi se hyvä olla myös määritelmissä aukikirjattuna. 

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään 
- kolmannen kappaleen toinen virke on hankalalukuinen (”..Näillä alueilla sijaitsevan kiinteistön on 

liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään §:issä ja mainituilla järjestelyillä ja toimitettava jätteensä 
kunnan osoittamaan paikkaan. ”), vrt. voimassa oleva ” Näillä alueilla sijaitsevan kiinteistön on 
liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään muulla tavoin ja toimitettava jätteensä kunnan 
osoittamaan paikkaan.” 

KOMMENTIT ”Hyvä lukija” esityksestä 
- s.8. Jäteastioita ja – katoksia koskevia ohjeita ja määräyksiä, neljännessä kappaleessa viitataan 

rakennusmääräyskokoelma D2:een. Ympäristöministeriön asetus ”Uuden rakennuksen 
sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta” tuli voimaan 1.1.2018 ja se korvaa RakMK D2:n. 

Kotkassa, 16.8.2019 

Sami Tammisto 
Toiminnanjohtaja 
Kiinteistöliitto Kaakkois‐Suomi 
Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry 
Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys ry 
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HAMINAN KAUPUNKI

Hamina/152/2019

Lausunnon antaminen jätehuoltomääräysehdotuksesta 

Kymen jätelautakunta on valmistellut esityksen uusiksi 
jätehuoltomääräyksiksi ja pyytää Haminan kaupungin lausuntoa 
16.8.2019 klo 15.00 mennessä. Uusien jätehuoltomääräysten on 
tarkoitus tulla voimaan 1.10.2019 alkaen.

Esitys uusiksi jätehuoltomääräyksiksi on tehty Kymen jätelautakunnan 
johdolla toimialueen kuntien viranhaltijoiden ja Kymenlaakson Jäte 
Oy:n kanssa yhteistyössä. Määräyksiin on sisällytetty 1.5.2015 jälkeen 
tulleet jätelain muutokset sekä lisätty uusia kierrätystavoitteita ja 
täsmennetty eräitä käytännön järjestelyjä koskevia kohtia.

Jätelainsäädännön muutosten vuoksi kunnan velvoitteet tulevat hieman
muuttumaan. Muutokset eivät koske asumisessa syntyvää jätettä tai 
niihin liittyviä velvoitteita. Kunnan järjestämisvelvoitteiden piiristä 
poistuu muut kuin kunnan omien julkisen hallintotoiminnan jätehuollon 
järjestämisvastuun (esim. valtion jätehuoltojärjestelyt) piirissä aiemmin 
olleet. Lisäksi ns. kunnan toissijaista järjestämisvastuuta on tarkennettu
lain edellyttämällä tavalla. Tämä tarkoittaa, että muu kuin kunnan 
velvoitteen piirissä oleva jätehuollon palveluja tarvitseva taho (esim. 
yritykset) joutuu jatkossa osoittamaan palvelutarpeensa.

Jätehuoltomääräyksien kierrätystavoitteita on lisätty ja lajittelun 
tehostamiseksi mahdollistettu käyttöön otettavaksi uusia 
keräysjärjestelmiä (esim. aluekohtainen hyötyjätekeräys, 
monilokerokeräys). 

Uutena ja ajankohtaisena asiana on lisätty erilliskeräysvelvoite 
pakkausmuoville. Pakkausmuovi on lajiteltava ja erilliskerättävä 
vähintään 10 asuinhuoneen kiinteistössä viimeistään 1.1.2020. Jo nyt 
pakkausmuovinkeräys on mahdollista kaikille asuinkiinteistöille. 

Kompostointi ja kompostoinnin eri menetelmät ovat lisääntyneet ja 
näiden osalta on ollut tarpeen tarkentaa ja lisätä määräyksiä sekä 
samalla yhdenmukaistaa alueen kuntien ohjeistusta kompostoinnista.

Muita muutoksia ja tarkennuksia on tehty mm. yhteisastia-käytännön 
edellytyksiin, jäteastioiden kuormaamisaikoihin ym.

Haminan kaupungilla ei ole huomautettavaa esityksestä. Esityksessä 
on huomioitu lainsäädännön muutokset sekä riittävästi ennakoitu 
ympäristöministeriössä vireillä olevan jätelain muutokset, kuten 
kierrätystavoitteiden tiukentuminen. 

Liitteenä: Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset sekä 
jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus.

Valmistelija: kaupungininsinööri Matti Ruoti, p. 040 591 7726.

141 §

14.08.2019Kaupunginhallitus Sivu
PÖYTÄKIRJANOTE
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Kaupunginjohtajan ehdotus: 
Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan uusista 
jätehuoltomääräyksistä todeta Kymen jätelautakunnalle, ettei sillä ole 
määräysten suhteen huomautettavaa.

Kaupunginhallituksen päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

__________ 

Tiedoksi:
Kymen jätelautakunta
Ympäristönsuojelu
Kaupungininsinööri

14.08.2019Kaupunginhallitus Sivu
PÖYTÄKIRJANOTE

Ote on lähetetty Haminan kaupungin asianhallintajärjestelmästä.
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Hamina/152/2019

Lausunto jätehuoltomääräyksistä 

Kymen jätelautakunta on päivittämässä Kymenlaakson, Lapinjärven ja 
Mäntyharjun alueen jätehuoltomääräyksiä. Jätehuoltomääräysten 
luonnos on ollut nähtävänä ja kuulutettavana 10.7.-16.8.2019. 
Päivitystä perustellaan jätelainsäädännön muutoksilla, uusilla 
kierrätystavoitteilla sekä käytännön jätehuollon järjestämisessä esiin 
tulleilla tarkentamistarpeilla. Uusien jätehuoltomääräysten on määrä 
tulla voimaan 1.10.2019 alkaen. 

Esitys uusiksi jätehuoltomääräyksiksi on tehty Kymen jätelautakunnan 
johdolla toimialueen kuntien viranhaltijoiden ja Kymenlaakson Jäte 
Oy:n kanssa yhteistyössä. 

Yksi keskeinen muutosehdotus koskee asumisessa syntyvien 
hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita taajamissa. Esityksen 
mukaan muovipakkausten kerääminen tulisi aloittaa vähintään 
kymmenen asuinhuoneiston kiinteistöillä viimeistään 1.1.2020. Lisäksi 
siirtymäajan jälkeen muovin ja muidenkin hyödynnettävien jätteiden 
erilliskeräys ulotettaisiin aiempaa pienempiin kiinteistöihin.

Lisäksi jätehuoltomääräyksiä on tarkennettu käytännön työssä esiin 
tulleiden tarpeiden pohjalta, joista merkittävin on yhteisastian eli 
kimpan määrittelyn edellytykset. Kompostointi on lisääntynyt ja 
markkinoille on tullut uusia vaihtoehtoja, joten kompostoinnista on 
määrätty aiempaa tarkemmin. 

Pieniä muutoksia ehdotetaan myös jäteastioiden tyyppeihin ja 
merkitsemiseen sekä alueellisia jätteen keräyspaikkoja koskeviin 
pykäliin. Jätteiden kuormaamisaikaa arkipyhinä ehdotetaan 
pidennettävän ja kuntien välisiä käytäntöjä yhdenmukaistettavan. 

Jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan lisättäväksi mahdollisuus niiden 
kiinteistöjen liittämiseen kunnan järjestämiin lukollisiin yhteisastioihin tai
vastaaviin, joiden haltija ei pysty järjestämään jätelain edellyttämää 
jätteen keräyspaikkaa kiinteistölleen, eikä pysty sopimaan tällaisen 
perustamisesta jonkin lähikiinteistön kanssa. 

Jätehuoltomääräysten luonnos on luettavissa täällä: 
http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/kymen-jatelautakunnan-kuulutus-
ja-nahtavilla-oleva-aineisto/

Valmistelijat: ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff, puh. 040 511 9819 ja 
ympäristötarkastaja Kirsi Seppälä, puh. 040 534 2413.

Ympäristöpäällikön ehdotus: 

Lupavaliokunta päättää todeta Kymen jätelautakunnalle, että sillä ei ole
määräysten suhteen huomautettavaa. 

68 §

27.08.2019Lupavaliokunta Sivu
PÖYTÄKIRJANOTE
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Lupavaliokunnan päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

__________ 

Tiedoksi:
Kymen jatelautakunta

27.08.2019Lupavaliokunta Sivu
PÖYTÄKIRJANOTE

Ote on lähetetty Haminan kaupungin asianhallintajärjestelmästä.
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KOTKAN KAUPUNKI Sivu    

D/1951/14.06.00/2019

Lausunnon antaminen jätehuoltomääräysehdotuksesta

Kh 5.8.2019 § 228 §

Valmistelija: Kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski, puh. 044 702 4386

Esittelyteksti: Kymen jätelautakunta on valmistellut esityksen uusiksi 
jätehuoltomääräyksiksi ja pyytää Kotkan kaupungin lausuntoa 16.8.2019 
klo 15.00 mennessä. Uusien jätehuoltomääräysten on tarkoitus tulla 
voimaan 1.10.2019 alkaen.

Esitys uusiksi jätehuoltomääräyksiksi on tehty Kymen jätelautakunnan 
johdolla toimialueen kuntien viranhaltijoiden ja Kymenlaakson Jäte Oy:n 
kanssa yhteistyössä. Määräyksiin on sisällytetty 1.5.2015 jälkeen tulleet 
jätelain muutokset sekä lisätty uusia kierrätystavoitteita ja täsmennetty 
eräitä käytännön järjestelyjä koskevia kohtia.

Jätelainsäädännön muutosten vuoksi kunnan velvoitteet tulevat hieman 
muuttumaan. Muutokset eivät koske asumisessa syntyvää jätettä tai niihin 
liittyviä velvoitteita. Kunnan järjestämisvelvoitteiden piiristä poistuu muut 
kuin kunnan omien julkisen hallintotoiminnan jätehuollon 
järjestämisvastuun (esim. valtion jätehuoltojärjestelyt) piirissä aiemmin 
olleet. Lisäksi ns. kunnan toissijaista järjestämisvastuuta on tarkennettu 
lain edellyttämällä tavalla. Tämä tarkoittaa, että muu kuin kunnan 
velvoitteen piirissä olevat jätehuollon palveluja tarvitseva taho (esim. 
yritykset) joutuu jatkossa osoittamaan palvelutarpeensa.

Jätehuoltomääräyksien kierrätystavoitteita on lisätty ja lajittelun 
tehostamiseksi mahdollistettu käyttöön otettavaksi uusia keräysjärjestelmiä
(esim. aluekohtainen hyötyjätekeräys, monilokerokeräys). 

Uutena ja ajankohtaisena asiana on lisätty erilliskeräysvelvoite 
pakkausmuoville. Pakkausmuovi on lajiteltava ja erilliskerättävä vähintään 
10 asuinhuoneen kiinteistössä viimeistään 1.1.2020. Jo nyt 
pakkausmuovinkeräys on mahdollista kaikille asuinkiinteistöille. 

Kompostointi ja kompostoinnin eri menetelmät ovat lisääntyneet ja näiden 
osalta on ollut tarpeen tarkentaa ja lisätä määräyksiä sekä samalla 
yhdenmukaistaa alueen kuntien ohjeistusta kompostoinnista.

Muita muutoksia ja tarkennuksia on tehty mm yhteisastia -käytännön 
edellytyksiin, jäteastioiden kuormaamisaikoihin ym.

Kotkan kaupungilla ei ole huomautettavaa esityksestä. Esityksessä on 
huomioitu lainsäädännön muutokset sekä riittävästi ennakoitu 
ympäristöministeriössä vireillä olevan jätelain muutoksen 
kierrätystavoitteiden tiukentuminen. 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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KOTKAN KAUPUNKI Sivu    

Liitteet: Uudet jätehuoltomääräykset
Hyvä lukija -osuus

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan Kymen jätelautakunnalle uusista 
jätehuoltomääräyksistä ilmoittaa, ettei sillä ole määräysten suhteen 
huomautettavaa.

Päätös: Hyväksyttiin. 

Toimeenpano: Ote: Kymen jätelautakunta 15.8.2019 mennessä

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

05.08.2019Kaupunginhallitus
Kokouspäivämäärä
PÖYTÄKIRJANOTE

Otteen oikeaksi todistaa Kotkassa 13.08.2019

Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies
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