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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 150 §: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 kokousaika ja -paikka 2020 
 
8468/00.01.03/2019 
 
Kyjäte      

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 130 § mukaan toimielin päättää 
kokoustensa ajan ja paikan. 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar-
peelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle 
esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.  

 Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 
 

 Jätehuoltopäällikön ehdotus: 
 

Kymen jätelautakunta päättää, että vuoden 2020 kokoukset pidetään 
pääsääntöisesti parittoman kuukauden neljäntenä torstaina klo 14 al-
kaen. Heinäkuussa kokousta ei pidetä. 
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Tekniikka- ja ympäristötalossa, 
lautakuntahuoneessa osoitteessa Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. 
 

Kokouspäivät ovat tällöin 23.1.2020, 26.3.2020, 28.5.2020, 24.9.2020 ja 
26.11.2020. 

 

 Kymen jätelautakunnan päätös: 
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4 
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 
 
8468/00.01.03/2019 
 
Kyjäte      

Hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 
päättämällä tavalla. 
 
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana 
ja paikassa. 
 
Jätehuoltopäällikön ehdotus: 
 

Kymen jätelautakunta päättää, että  
 
Kymen jätelautakunta valitsee keskuudestaan kaksi tämän pöytäkirjan 
tarkastajaa. Kymen jätelautakunta valitsee tarkastajaksi vuorollaan kak-
si toimielimen jäsentä aakkosjärjestyksessä.  
 
Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla puheenjohtajan ja pöytäkirjan tar-
kastajien tarkastettavaksi. Puheenjohtaja ja tarkastajat vastaavat sa-
moin sähköpostilla pöytäkirjan tarkastamisesta. Varsinaisesti pöytäkirja 
allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.  
 

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksi-
neen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkos-
sa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on 
kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan mai-
ninta salassa pidettävän asian käsittelystä.  
 
Pöytäkirjan tarkastuspäivä on lähtökohtaisesti kokousta seuraavan vii-
kon keskiviikko. 
 
Pöytäkirjat liitteineen julkaistaan Kouvolan kaupungin ja jätelautakunnan 
internet -sivuilla. Linkki pöytäkirjaan lähetetään jätelautakunnan alueen 
kuntiin www-sivuilla julkaistavaksi.  
 
Jätelautakunnan tekemien päätösten tiedottamisesta huolehtii kokouk-
sen sihteeri.  
 
Kymen jätelautakunnan päätös: 
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5 
Kymen jätelautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2019 
 
7014/02.02.01/2019 
 
Kyjäte      
 Kymen jätelautakunnan talous 1-10 /2019 on seuraava: 

 

Eur MTA2019 Tot 1-10 Tot % TP 
Ennuste 

Toimintatulot 251.170 196.605 78,3 251.170 
Toimintamenot -251.170 -178.200 70,9 -251.170 
Toimintakate 0 -37.390  0 
  

Talouden ja toiminnan toteutuma on suunnitelman mukaista. Tulot 
laskutetaan neljännesvuosittain, joten toteutumassa näkyy lokakuun 
lopun tilanne. 
 

Jätelautakunnan kuukausikatsaus ajalta 1.1.-31.10.2019 on  
 

liitteenä nro 1. 
 
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena 
Rautiainen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi 
 
Jätehuoltopäällikön ehdotus:  
 
Kymen Jätelautakunta merkitsee kuukausikatsauksen  
1-10/2019 tiedoksi.  
 
Kymen jätelautakunnan päätös:  
 
 

Liitteet 1 Kymen jätelautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2019 
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6 
Kymen jätelautakunnan jätetaksan tekstiosa 1.1.2020 alkaen 
 
8330/02.04.00/2019 
 
Kyjäte      

Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuol-
losta jätemaksu, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustan-
nukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 
 
Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin 
kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksas-
ta yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vai-
kuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä kos-
kevan asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41§:ssä. 
 
Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jäte-
maksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksan tulee sisäl-
tää kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuotoiset kantoperusteet sekä 
maksujen numeeriset taksataulukot. 
 
Kymen jätelautakunnan jätetaksan tekstiosaan 1.7.2019 alkaen on tehty 
joitakin muutoksia ja täsmennyksiä. Taksaan tehdyt korjaukset ovat 
pääasiassa tekstiosuuksiin tehtyjä muutoksia eli tekstin ja sanamuoto-
jen täsmennyksiä. Korjaukset ovat 
 
liitteenä nro 2. 
 
Hallintolaki 41 § 1 momentin mukaan ”Jos asian ratkaisulla voi olla huo-
mattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työnte-
koon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mah-
dollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä 
lausua mielipiteensä asiasta. 
Hallintolain 41 § 3 momentin mukaan "Asian vireilläolosta ei kuitenkaan 
tarvitse ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen 
tai aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen tarpee-
tonta.” 
 
Esitys Kymen jätelautakunnan jätetaksan tekstiosan muutokset ja kuu-
lutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista lähe-
tettiin kuntiin julkaistavaksi kuntien omalla ilmoitustaululla yleisessä tie-
toverkossa. 
 

Asiakirjat olivat nähtävänä 1.-15.11.2019 yleisessä tietoverkossa 
www.kouvola.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi 
 
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 15.11.2019 
klo 15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja 
ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski. 
 
Määräaikaan 15.11.2019 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään kan-
nanottoa. 
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Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiai-
nen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi 
 

 Jätehuoltopäällikön ehdotus: 
 

Kymen jätelautakunta määrää Kymen jätelautakunnan jätetaksan teksti-
osan muutokset esitetyn mukaisesti liitettäväksi voimassa olevaan tak-
saan ja taksan astuvan voimaan 1.1.2020 alkaen. 
 
Kymen jätelautakunnan päätös: 
 
 

Liitteet 2 Esitys jätetaksan tekstiosan muutokset 1.1.2020 
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7 
Kymen jätelautakunnan ekomaksut ja lukollisten yhteiskeräyspisteiden vuosimaksut 
1.1.2020 alkaen 
 
8331/02.04.00/2019 
 
Kyjäte      

Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuol-
losta jätemaksu, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustan-
nukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 
 
Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin 
kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksas-
ta yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vai-
kuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä kos-
kevan asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41§:ssä. 
 
Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jäte-
maksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksan tulee sisäl-
tää kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuotoiset kantoperusteet sekä 
maksujen numeeriset taksataulukot. 
 
Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueella on ollut ekomaksu käytössä Ha-
minassa, Kouvolassa, Iitissä, Mäntyharjulla, Lapinjärvellä, Pyhtäällä, 
Miehikkälässä ja Virolahdella.  
 
Kotkassa perusmaksu sisältyy loppujäteastian tyhjennysmaksuun, taksa 
on vahvistettu 1.7.2019 alkaen vuodeksi eteenpäin. 
 
Ekomaksun kantoperusteita on pyritty yhtenäistämään, mutta edelleen 

on kuljetusjärjestelmäin takia eroja taloyhtiöissä olevien asuntojen osal-

la. 

 Kotkassa ja Kouvola-Iitti alueella lautakuntamaksu sisältyy loppujäteas-
tian tyhjennysmaksuun. Mäntyharjulla, Lapinjärvellä ja Pyhtäällä on eko-
maksun yhteydessä kannettava erillinen lautakuntamaksu. Haminassa, 
Virolahdella ja Miehikkälässä lautakuntamaksu sisältyy ekomaksuun. 
 
Vuonna 2019 eko- ja perusmaksuja on budjetoitu kannettavan yhteensä 
2,35 miljoonaa euroa, joilla rahoitetaan jäteasemien, vaarallisten jättei-
den ja keräystempausten sekä neuvonnan, tiedotuksen ja valistuksen 
kustannuksia sekä tuottajayhteisöjen verkostoa täydentävien ekopistei-
den ylläpitoa.  
Kymen Jätelautakunta ei esitä korotuksia lautakuntamaksuun vuodelle 
2020. 
 
Hamina ja Virolahti tekivät viime vuonna päätökset jätehuollon palvelu-

tehtävien siirrosta Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Miehikkälän osalta muu-

toksia ei ole tiedossa.   

Haminan, Kouvola-Iitin, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden taksa-aluei-

den ekomaksut esitetään pidettäväksi nykyisellään. Mäntyharjulla esite-

tään korotettavaksi lautakuntamaksua vapaa-ajan asuntojen osalta 0,4 
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% ja Lapinjärven ekomaksuja esitetään laskettavaksi 5 %:lla. Lukollisten 

yhteisastioiden vuosimaksuihin ei esitetä muutoksia. 

Kunnittaiset ekomaksutaksa- ja yhteiskeräyspisteiden vuosimaksutaulu-

kot Kymen Jätelautakunnalle vahvistettavaksi 1.1.2020 alkaen. 

 

 liitteenä nro 3. 
 
Hallintolaki 41 § 1 momentin mukaan ”Jos asian ratkaisulla voi olla huo-
mattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työnte-
koon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mah-
dollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä 
lausua mielipiteensä asiasta. 
Hallintolain 41 § 3 momentin mukaan "Asian vireilläolosta ei kuitenkaan 
tarvitse ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen 
tai aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen tarpee-
tonta.” 
 
Esitys ekomaksutaksa- ja yhteiskeräyspisteiden vuosimaksuksi ja kuu-
lutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista lähe-
tettiin kuntiin julkaistavaksi kuntien omalla ilmoitustaululla yleisessä tie-
toverkossa. 
 

Asiakirjat olivat nähtävänä 1.-15.11.2019 yleisessä tietoverkossa 
www.kouvola.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi 
 
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 15.11.2019 
klo 15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja 
ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski. 
 
Määräaikaan 15.11.2019 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään kan-
nanottoa. 
 
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiai-
nen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi 
 
 
Jätehuoltopäällikön ehdotus: 
 

Kymen jätelautakunta määrää ekomaksut ja yhteiskeräyspiteiden vuosi-
maksut esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.1.2020 alkaen. 
 
Kymen jätelautakunnan päätös: 
 
 

Liitteet 3 Esitys Ekomaksutaksat 1.1.2020 
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8 
Kymen jätelautakunnan jäteasemien yhtenäistaksa 1.1.2020 alkaen 
 
8332/02.04.00/2019 
 
Kyjäte      

Kymen jätelautakunnan tulee vahvistaa jäteasemien yhtenäistaksa, kos-
ka hinnasto toimii laskutusperusteena jätelain 33 §:n tarkoittaman kun-
nan toissijaisella vastuulla tapahtuvan jätteen vastaanoton osalta. 
 
Kymenlaakson Jäte Oy:n ylläpitämillä jäteasemilla on käytössä sama 
yhtenäistaksa. Taksassa eri jätelajien keskinäisellä hinnoittelulla pyri-
tään kannustamaan lajitteluun ja jätemateriaalien kierrätettävyyden pa-
rantamiseen. 
 
Asiakasmaksut kattoivat vuonna 2018 jäteasemien ylläpitokustannuk-
sista noin 37 %, materiaalien myyntitulot n. 19 %, n. 42 % rahoitettiin 
ekomaksuilla ja loppu kertyi kuljetustuotoista ja vuokrista.  Ekomaksujen 
osuus rahoituksessa pieneni edelliseen vuoteen nähden asiakasmaksu-
jen ja metallihyvitysten kasvun ansiosta.  
 
Vastaanottomaksuja jäteasemilla nostettiin viime vuodelle, joten mak-

suihin ei esitetä korotuksia ensi vuodelle, vaikka kustannustaso onkin 
noussut kahdessa vuodessa. Sen sijaan hinnastoon esitetään otetta-
vaksi asiakkaiden toiveesta haravointijätteille ja omenoille pienerä (alle 

200 l) lisäksi pienerät myös energiajätteelle ja kaatopaikkajätteelle 
(aikaisemmin nimellä hyödyntämiskelvoton jäte). 
 
Kyllästetyn puun osalle on tulossa muutoksia. Jätelain nojalla lähtökoh-
tana on, että kyllästetty puu luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, jonka 
vastaanotosta ja käsittelystä kunnan on vastattava asukkaiden kulutta-
japalautusten osalta. 
Hävittämisestä vastaava Demolite Oy on esittänyt, että jatkossa jätelai-
tosten tulee järjestää kuluttajapalautuksien keräys ja toimitus yrityksen 
terminaaliin Tuulokseen. Käsittelyyn toimitettavan kyllästetyn puun port-
tihinta jätelaitoksille olisi luokkaa 20 €/tonni. Jäte kuljettaisiin Tuulok-
seen joko jätelaitoksen tai Demoliten järjestämille kuljetuksilla. 
Taksassa on kestopuun kuluttajapalautusten pienerien vastaanotto va-
rauduttu pitämään toistaiseksi ekomaksulla rahoitettuna kuluttajille mak-
suttomana. Maksuttomuus tulee harkittavaksi uudestaan, mikäli jätelai-
tokset joutuvat maksamaan ja vastaamaan kokonaan vastaanottamansa 
kestopuun käsittelystä ja kuljetuksista. 
 

Uutena taksaan on otettu hinnat Jumalniemen jäteaseman itsepalvelu-
asiointia varten. 
 

 Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt Kymen jätelautakunnalle määrättä-
väksi jäteasemien yhtenäistaksan pois lukien jauhesammuttimien, ha-
lonisammuttimien eikä nestekaasupullojen vastaanottomaksut ja  vas-
taanottotaksa otettavaksi käyttöön 1.1.2019 alkaen. 
 
 
 
Esitys jäteasemien vastaanottohinnoiksi 1.1.2020 alkaen on  
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liitteenä nro 4. 
 
Hallintolaki 41 § 1 momentin mukaan ”Jos asian ratkaisulla voi olla huo-
mattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työnte-
koon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mah-
dollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä 
lausua mielipiteensä asiasta. 
Hallintolain 41 § 3 momentin mukaan "Asian vireilläolosta ei kuitenkaan 
tarvitse ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen 
tai aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen tarpee-
tonta.” 
 
Esitys jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja kuulutus asian vireil-

lä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista lähetettiin kuntiin jul-
kaistavaksi kuntien omalla ilmoitustaululla yleisessä tietoverkossa. 
 

Asiakirjat olivat nähtävänä 1.-15.11.2019 yleisessä tietoverkossa 
www.kouvola.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi 
 
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 15.11.2019 
klo 15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja 
ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski. 
 
Määräaikaan 15.11.2019 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään kan-
nanottoa. 
 
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiai-

nen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi 
 

 Jätehuoltopäällikö ehdotus: 
 
Kymen jätelautakunta määrää jäteasemien vastaanottomaksutaksan 
hinnaston esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.1.2020 alkaen. 
 
Kymen jätelautakunnan päätös: 
 
 

Liitteet 4 Esitys Jäteasemien yhtenäistaksa 1.1.2020 
 



Kouvolan kaupunki Kokouskutsu ja 
esityslista 

5/2019 14 (24) 

 
Kymen jätelautakunta  28.11.2019 
 

 

9 
Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksa 1.1.2020 alkaen 
 
8333/02.04.00/2019 
 
Kyjäte      

Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti järjestä-
mästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta 
aiheutuvat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useam-
masta maksusta. 
 
Jätelakiin hyväksyttiin 24.3.2019 pykälään 78 muutos, jonka mukaan 

kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta perittävä jätemaksu ei saa 

alittaa 32 §:n nojalla järjestetystä lajiltaan ja laadultaan vastaavan jät-

teen jätehuoltopalvelusta perittävää jätemaksua. Tämän takia alle kunta-

vastuisen hinnan olevat vaihteluvälit yritysjätteissä on jätetty taksasta 

pois. 

Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksuhinnasto tulee vahvistaa 
Kymen jätelautakunnalla taksana, koska hinnasto toimii laskutusperus-
teena myös jätelain 33 §:n tarkoittaman kunnan toissijaisella vastuulla 
tapahtuvan jätteen vastaanoton osalta. 
 
Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin 
kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksas-
ta yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vai-
kuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä kos-
kevan asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä.  
 
Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jäte-
maksun kunnan hyväksymän taksan mukaisesti. 
 
Esitetyt korotustarpeet johtuvat yleisen kustannustason noususta, lähin-
nä henkilöstö-, kuljetus- ja konekustannusten osalta, jätteiden hyödyntä-
jien käsittelymaksujen noususta sekä investointien aiheuttamien poisto-
jen noususta. 
 
Kuorma-autoliikenteen kokonaisindeksi on noussut vuoden 2018 elo-
kuusta vuoden 2019 elokuuhun 0,8 %. Työvoimakustannukset ovat 
nousseet Tilastokeskuksen mukaan yksityissektorilla hieman. Vuoden 
2019 kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2019 Tam-
mi-maaliskuussa 1,8 prosenttiaja huhti-kesäkuussa 0,3 prosenttia ver-
rattuna edellisvuoden vastaaviin ajankohtiin.  
 
Vuodelle 2020 kaatopaikalle sijoitettavan jätteen jäteveroon ei ole tulos-
sa korotusta jäteveron ollessa edelleen 70 €/t. Yleiseen arvonlisäveroon 
ei ole myöskään tulossa muutoksia.  
 
Kaatopaikkakäsittelyn omakustannehinta on säilynyt edellisvuosien ta-

paan tasolla 35 €/tn. Kaatopaikkakäsittelyn maksuihin ei ole tarpeita 

esittää korotuksia. Hinnastosta esitetään poistettaviksi jätelain hengen 

vastaisina sopimushinnoittelut. Hinnastoon esitetään lisättäväksi ”Maa-

aines kaatopaikalle”- jäteverollinen tuote. Nämä pääasiallisesti lievästi 

pilaantuneet tai roskaantuneet maa-ainekset käytetään hyödyksi kaato-
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paikan rakenteissa, mutta varsinkin suurempien määrien tullessa kysee-

seen voi verottoman hyötykäytön perustelu olla vaikeaa.    

 

Loppujätteen käsittelyhintaan esitetään 1 €/tn korotusta. Korotuksella 
katetaan odotettavissa oleva n. 1 €/tn Kotkan hyötyvoimalan polttomak-
sun korotusta vuodelle 2020.    
 
Lajiteltavien jätteiden käsittelymaksuihin esitetään korotuksia. Hinnanko-

rotuksilla katetaan SRF polttoaineen ja muiden hyödyntäjien lisääntyvät 

jatkokäsittelykustannukset ja lajittelulinjaston lisääntyviä huolto- ja kun-

nossapitokuluja. Hinnankorotusten arvioitu yhteisvaikutus vuotuiseen 

liikevaihtoon konsernitasolla on noin 170 000 €. Lajiteltavan jätteen 

keskimääräinen käsittelymaksu on korotusten jälkeen n. 120 €/tn, joka 

on edelleen valtakunnallista tasoa selkeästi edullisempi. 

Keltakankaan lämpölaitoksen hyödyntämän kierrätyspuumurskeen tulee 

täyttää ns. A/B -luokan laatuvaatimukset. Lähtökohtaisesti kaikki Kelta-

kankaan jätekeskukseen vastaanotettavat jätepuut ovat B-luokkaa. Kui-

tenkin erilaiset käsitellyt puut (maali, liima, lakka ja pinnoite) sisältävät 

riskin epäpuhtauksista tuotettavassa murskeessa. Vuoden 2020 hinnas-

toon esitetään lisättäväksi vastaanotettavalle puulle kaksi eri laatuluok-

kaa, joista Laatu I on puhdas puu ja Laatu II voi sisältää käsiteltyjä puita. 

Menettelyllä varmistetaan tuotetun puumurskeen laadunhallinta ja esite-

tyllä hinnoittelumallilla kannustetaan asiakkaita puhtaan puun erilliske-

räykseen.    

Huonekalujen erilliskeräyksen hinnoittelu ei ole ollut aiempina vuosina 

lajitteluun kannustava. Huonekalujen käsittelymaksuun esitetään alen-

nusta 10 €/tn, lajittelukannusteen ylläpitämiseksi.   

Kattohuovan ja kyllästetyn puun valtakunnalliset hyödyntäjät ovat ilmoit-
taneet heti tai myöhemmin voimaan astuvista hinnankorotuksista ja ke-
räysjärjestelmien muutoksista.  
Esitetyt hinnankorotukset ovat oletetun käsittelykustannustason nousua 
vastaavia. 

 
Erilaisten vaikeasti murskattavien muovijakeiden, kuten maatilamuovien, 

aumamuovien, suurten kovamuovien, suursäkkien ja merikonttien sisä-

säkkien, toimitus jätekeskukseen on lisääntynyt merkittävästi. Kyseisten 

muovien käsittely on haastavaa ja vaatii useampivaiheisen prosessoin-

nin ennen jatkohyödyntämiseen ohjaamista. Nykyinen hinnoittelu ei ole 

riittävä kattamaan näitä käsittelykustannuksia. Hinnastoon esitetään 

lisättäväksi uusi laji: Muovit, erikoiskäsiteltävät esitetyllä hinnoittelulla.   

Hevosenlannan hinnoitteluväli esitetään poistettavaksi hinnastosta sel-

keyden vuoksi.  

Vaaka-aseman punnitusmaksuun esitetään 1 euron korotusta ja erillisen 

palvelumaksun lisäämistä taksaan. Vaakan punnitusmaksua ei ole koro-

tettu viimeisen 10 vuoden aikana. Palvelumaksu peritään tilanteissa, 

joissa jätteen toimittajan ilmoittamat kuorman perustiedot osoittautuvat 

virheellisiksi ja joudutaan muodostamaan uusi lasku asiakkaalle.   
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Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt hinnastoa Kymen jätelautakunnalle 
vahvistettavaksi taksana 1.1.2020 alkaen.  
 
Esitys Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi jossa 
muutokset näkyvät korostettuna 1.1.2020 alkaen on 
 
liitteenä nro 5. 
 
Hallintolaki 41 § 1 momentin mukaan ”Jos asian ratkaisulla voi olla huo-
mattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työnte-
koon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mah-
dollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä 
lausua mielipiteensä asiasta. 
Hallintolain 41 § 3 momentin mukaan "Asian vireilläolosta ei kuitenkaan 
tarvitse ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen 
tai aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen tarpee-
tonta.” 
 

Esitys jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja kuulutus asian vireil-
lä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista lähetettiin kuntiin jul-
kaistavaksi kuntien omalla ilmoitustaululla yleisessä tietoverkossa. 
 

Asiakirjat olivat nähtävänä 1.-15.11.2019 yleisessä tietoverkossa 
www.kouvola.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi 
 
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 15.11.2019 
klo 15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja 
ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski. 
 
Määräaikaan 15.11.2019 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään kan-
nanottoa. 
 
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiai-
nen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi 
 
Jätehuoltopäällikö ehdotus: 
  

Kymen jätelautakunta määrää Keltakankaan jätekeskuksen vastaanot-
tomaksutaksan esitetyn mukaiseksi ja tulevaksi voimaan 1.1.2020 
alkaen. 
 

Kymen jätelautakunnan päätös: 
 
 

Liitteet 5 Esitys Keltakankaan vastaanottomaksut 1.1.2020 
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10 
Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden taksa 1.1.2020 alkaen 
 
8334/02.04.00/2019 
 
Kyjäte      

Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti järjestä-
mästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta 
aiheutuvat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useam-
masta maksusta. 
 
Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin 
kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksas-
ta yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vai-
kuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä kos-
kevan asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä.  
 
Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jäte-
maksun kunnan hyväksymän taksan mukaisesti. Jätelain 78 §.n mu-
kaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksu, jolla 
katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksu voi 
muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 
 
Kymen jätelautakunta on vahvistanut 1.1.2019 voimaan astuneen nykyi-
sen jätemaksutaksan 29.11.2018 § 70.   
 
Sako- ja umpikaivolietteiden uusi kuljetusurakka alkoi 1.1.2017. 
 
Urakkasopimuksen mukaan kuljetuksen hintoja on mahdollisuus tarkis-
taa ensimmäisen kerran vuoden 2019 alusta kuljetuskustannusindeksin 
muutosta vastaavasti. Indeksin arvioidaan nostavan kuljetuksen hintaa 
nykyisestä n. 2,2 %:lla. 
 
Mäntyharjun kunta on ilmoittanut, ettei se muuta vastaanottohintojaan 
vuodelle 2019. Hinnat ovat: sakokaivoliete 15,00 €/m3 ja umpikaivoliete 
8,00 €/m3 (Alv 0 %).  
 
Taksan tekstiosaan § 17 esitetään täsmennystä veloitusperusteeseen, 

jos kerralla tyhjennettävä määrä kohteessa ylittää 10 m3. 

Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt Kymen jätelautakunnan määrättä-
väksi Mäntyharjun uudeksi sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennysmak-
sutaksaksi 1.1.2020 alkaen.  
 
Esitys Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksaksi 
1.1.2020 alkaen on 
 
liitteenä nro 6. 
 
Esitys Mäntyharjun uudeksi sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennysmak-

sutaksaksi 1.1.2020 alkaen ja kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalais-

ten vaikutusmahdollisuuksista lähetettiin kuntiin julkaistavaksi kuntien 

omalla ilmoitustaululla yleisessä tietoverkossa. 
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Asiakirjat olivat nähtävänä 1.-15.11.2019 yleisessä tietoverkossa 
www.kouvola.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi 
 
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 15.11.2019 
klo 15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja 
ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski. 
 
Määräaikaan 15.11.2019 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään kan-
nanottoa. 
 
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiai-
nen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi 
 

 Jätehuoltopäällikön ehdotus: 
 

Kymen jätelautakunta määrää Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden 
tyhjennysmaksutaksaksi esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 
1.1.2020 alkaen. 
 

Kymen jätelautakunnan päätös: 
 
 

Liitteet 6 Esitys Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteet 1.1.2020 
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11 
Jätteenkuljetustaksan täsmentäminen 
 
8335/02.04.00/2019 
 
Kyjäte      

Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti järjestä-
mästään jätehuollosta jätemaksu, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta 
aiheutuvat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useam-
masta maksusta. 
 
Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin 
kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksas-
ta yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 
 
Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä 
koskevan asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä. 
 
Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jäte-
maksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksan tulee sisäl-
tää kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuotoiset kantoperusteet sekä 
maksujen numeeriset taksataulukot. Taksan tekstiosaan on tehty tarkis-
tuksia, jotka on merkitty keltaisella. 
 
Kymen jätelautakunta hyväksyi taksa-alueittaiset kiinteistökeräyksen jät-
teenkuljetustaksat 1.7.2019 alkaen kokouksessaan 23.5.2019. 
Kotkan taksassa on julkaistussa taksataulukossa rivit sekaisin muovin ja 
hyötyjätteiden syväkeräysastioiden osalta ja lisäksi virhe. (Taulukossa 
1. oikeat luvut). 

 
Lisäksi sekä Kotkan-, että Kouvola-Iitin taksoista puuttuu muovin osalta 
hinnat lisäsäkeille. Muovinkeräyksen yleistyessä myös tarve lisäsäkkien 
noutamiselle on kasvanut etenkin yhteisökohteissa, kuten sairaaloissa. 
Taksaan tulee lisätä lisäsäkin hinta, joka olisi sama kuin 240 litran as-
tian tyhjennysmaksu. (Taulukossa 2.lisäsäkin hinta). 

 
Muovinkeräys tulee pakolliseksi 1.7.2020 alkaen, Mäntyharjulla ei vuo-
den 2016 kilpailutuksessa vielä ollut muovia mukana. Nyt myös Mänty-
harjulla on kiinnostusta muovin keräykseen vapaaehtoisena ja myös 
kunnan kiinteistöiltä on asiaa kyselty. Kuntaurakkaa hoitavalta toimivalta 
RL-Palvelut Oy:ltä on pyydetty hinta muovin kuljetukselle biojätteen 
kanssa 2-lokeroautolla Mikkelin Rinki-terminaaliin. (Taulukossa 
3.taksaesitys). 

 
Kaikki täsmennykset sekä lisäykset ovat  
 
liitteenä nro 7. 

 
Kymenlaakson Jäte Oy esittää Kymen jätelautakunnalle, että lautakunta 
vahvistaa jätteenkuljetustaksaan esitetyt täsmennykset ja lisäykset. 
 
Hallintolaki 41 § 1 momentin mukaan ”Jos asian ratkaisulla voi olla huo-
mattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työnte-
koon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mah-
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dollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä 
lausua mielipiteensä asiasta. 
Hallintolain 41 § 3 momentin mukaan "Asian vireilläolosta ei kuitenkaan 
tarvitse ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen 
tai aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen tarpee-
tonta.” 
 
Esitys Jätteenkuljetustaksan täsmentämiseksi ja kuulutus asian vireillä 
olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista lähetettiin kuntiin jul-
kaistavaksi kuntien omalla ilmoitustaululla yleisessä tietoverkossa. 
 

Asiakirjat olivat nähtävänä 1.-15.11.2019 yleisessä tietoverkossa 
www.kouvola.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi 
 
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 15.11.2019 
klo 15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja 
ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski. 
 
Määräaikaan 15.11.2019 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään kan-
nanottoa. 
 
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiai-
nen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi 
 
Jätehuoltopäällikön ehdotus: 
 

Kymen jätelautakunta vahvistaa jätteenkuljetustaksan täsmennykset 
esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.1.2020 alkaen. 
 

 Kymen jätelautakunnan päätös: 
 
 

Liitteet 7 Esitys Taksan täsmennyksiä 1.1.2020 
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12 
Anomus Haminan, Virolahden ja Miehikkälän jätteenkuljetusrekisterin luovuttamisesta 
Haminan kaupungin lupavaliokunnalle 
 
8499/14.06.00/2019 
 
Kyjäte      

Haminan kaupungin sekä Virolahden ja Miehikkälän kuntien ympäristö-
päällikkö Tapio Glumoff on valvontaviranomaisena ja lupavaliokunnan 
esittelijänä lähettänyt Kymen jätelautakunnalle seuraavansisältöisen 
tietopyynnön:  
 
"Tietopyyntö jätteenkuljetusrekisteristä 
 
Haminan, Virolahden ja Miehikkälän jätehuollon valvontaviranomainen 
pyytää Kymen jätelautakunnan jätteenkuljetusrekisteristä Haminan, 
Virolahden ja Miehikkälän asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan asuntojen 
tiedot.  
 
Haminassa 20.11.2019 
Tapio Glumoff 
ympäristöpäällikkö, lupavaliokunnan esittelijä" 
 
 Jätelain mukaan jätehuoltoviranomainen voi luovuttaa jätteenkuljetusre-
kisterin tietoja ainostaan valvovalle viranomaiselle. 

  
 Haminan kaupungin sekä Virolahden ja Miehikkälän kuntien valvovana 
viranomaisena toimii Haminan kaupungin, Virolahden ja Miehikkälän 
kuntien yhteinen lupavaliokunta, joka on nimennyt viranhaltijat hoita-
maan Haminan kaupungin sekä Virolahden ja Miehikkälän kuntien ym-
päristövalvontaa. 

  
 Tietojen luovuttamisesta ja salassapidosta säädetään jätelaissa ja lais-
sa viranomaisen toiminnan julkisuudesta sekä henkilötietolaissa. Viran-
omainen toimii tietoja käsitellessään virkavastuulla. 
 
Jätelaki 122 § Tiedonsaantioikeus 
Valvontaviranomaisella, ympäristöministeriöllä ja Suomen ympäristö-
keskuksella tai tämän määräämällä virkamiehellä tai viranhaltijalla on oi-
keus pyynnöstä saada tämän lain ja sen nojalla varten: 
-- 
3) tarpeelliset tiedot ja asiakirjat toiselta tässä pykälässä tarkoitetulta vi-
ranomaiselta, virkamieheltä tai viranhaltijalta viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estä-
mättä. 
 
Jätelaki 146 § Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn sa-
lassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain mukaisia tehtäviä suo-
ritettaessa saatuja tietoja yksityisen ja yhteisön taloudellisesta asemas-
ta, liikesalaisuudesta sekä yksityisen henkilökohtaisista oloista luovuttaa 
valvontaviranomaiselle ja ympäristöministeriölle tämän lain mukaisten 
tehtävien suorittamiseksi sekä syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaiselle 
rikoksen selvittämiseksi. Lisäksi muutoin salassa pidettäviä tietoja voi-
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daan luovuttaa tulliviranomaisille jäteverolain (1126/2010) ja eräiden 
juomapakkausten valmisteverosta annetun lain toimeenpanon valvon-
taa varten. 
 
 Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiai-
nen, p. 02061 58143, leena.rautiainen@kouvola.fi 
 

  Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta päättää luovuttaa hakijalle jätteenkuljetusrekiste-
rin tiedot Haminan, Miehikkälän ja Virolahden osalta anomuksessa pyy-
dettyjen rekisteritietojen käyttämiseen edellä selostetuin perustein.  
 
 Kymen jätelautakunnan päätös: 
 
 



Kouvolan kaupunki Kokouskutsu ja 
esityslista 

5/2019 23 (24) 

 
Kymen jätelautakunta  28.11.2019 
 

 

13 
Ilmoitusasiat 

 
Kyjäte  

 Tietopyyntö  
Pirkanmaan ELY-keskus on lähettänyt 24.10.2019 päivätyn tieto-
pyynnön, jossa se pyytää kunnan jätehuoltoviranomaisia toimitta-
maan vuosia 2016, 2017 ja 2018 koskevat tiedot toiminta-alueel-
laan kiinteistöiltä kerättyjen yhdyskuntajätteiden määristä jätelajeit-
tain. Lisäksi pyydetään toimittamaan tiedot alueen jäteasemille ja 
jätekeskuksiin toimitetusta kotitalouksista peräisin olevasta yhdys-
kuntajätteestä (ns. suuret jäte-erät) jätelajeittain. Tietopyyntö ei 
koske sako- ja umpikaivolietettä. Tiedot pitää toimittaa kuntakohtai-
sesti 21.11.2019 mennessä. Tietopyyntö perustuu jätelain 89 § 4 
momenttiin. Tietopyyntö on 
 
oheismateriaalina. 

  

 Viranhaltijapäätökset kunnittain 
Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-, 
jätehuollon järjestämis- ja kohtuullistamispäätöksistä ajalla 1.1.-
15.11.2019 on esitetty 
 
oheismateriaaleissa. 
 
Päätökset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä jätelautakunnan 
kokouksessa. 
 
Jätehuoltopäällikön ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Kymen jätelautakunnan päätös: 
 
 

Oheismateriaali Tietopyyntö koskien kotitalousjätteitä 
 Viranhaltijapäätökset kunnittain 1.1.-15.11.2019 
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Muut esille tulevat asiat 
 
Kyjäte    
 
 


