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Kymen Jätelautakunta 

Toimiala Asuminen ja Ympäristö 
Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet 

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen 

Toiminta ja talous ovat toteutuneet miltei suunnitelman mukaisina alkuperäiseen talousarvioon 
verrattuna. ICT-kulut ovat ennakoitua suuremmat johtuen ennalta-arvaamattomasta, uudesta 
käyttöoikeusmaksusta. Kokonaistoteuma on kuitenkin suunnitelmallisella tasolla. Toimintatuottoihin 
sisältyy lautakuntamaksut kesäkuun loppuun asti. Tulot siis “laahaavat” hieman perässä. 

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi 

Viranhaltijapäätöksiä mm. jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi tehtiin tammi-huhtikuussa eri 
kuntien asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille yhteensä 525 kpl. Touko-elokuussa 
viranhaltijapäätöksiä tehtiin 507 kpl. Yleensä päätöksiä on tullut vuosittain yhteensä n. 1000 kpl, 
tänä vuonna siis huomattavasti enemmän. Alkusyksystä muutimme käytäntöämme siten, että 
jatkossa tehtyjen päätösten määrä vähenee.  

Lapinjärven alueen jäteastioiden tyhjennysvälit otettiin jo keväällä tarkasteluun, jotta saataisiin 
kiinteistöjen jätehuolto jätehuoltomääräysten mukaiseksi. Tämä työ on tehty, mutta osa 
kiinteistönomistajista ei ole ottanut yhteyttä kehotuksista huolimatta. Nämä viedään 
ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi antaa määräyksiä asiassa.  

Haminan, Virolahden ja Miehikkälän saariston asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille järjestettiin 
toukokuussa loppujätteen vastaanotto venepaikoille lukollisiin yhteiskeräyspisteisiin yhteistyössä 
kuntien ja Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa. Tämä teetti kovasti töitä alkukesästä ja aiheutti 
liittymishakemusruuhkan. Nyt tämä ruuhka on saatu purettua.  

1.7.2021 astui voimaan jätehuoltomääräysten mukainen pakkausjätekeräyksen laajeneminen 
taajamien yli viiden asunnon kiinteistöihin. Asia on edennyt kunnan järjestämän jätehuollon 
alueella hyvin. Noin 90 % kaikista taloyhtiöistä on hankkinut pakkausjäteastiat ja niiden 
tyhjennykset. Kiinteistön haltijan järjestämän jätehuollon alueen tilannetta ei kaikilta osin tiedetä. 
Tilanne selviää jätteenkuljettajien raportointivelvollisuuden myötä myöhemmin.  

19.7.2021 tuli voimaan laki jätelain muutoksesta. Lisäksi uusi jäteasetus on luonnosvaiheessa. 
Jätelain muutos sekä uusi tuleva jäteasetus teettävät jätelautakunnalle paljon suunnittelu- ja 
rekisterinpitotyötä. Lain muutoksen jalkauttamisesta on käyty keskusteluja alueellisen jäteyhtiön, 
Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa. Tulossa on myös palavereja kuntien kanssa. Lakimuutos vaatii 
myös jätehuoltomääräysten päivittämistä. Kymen jätelautakunnan edustaja on mukana Kuntaliiton 
jätehuoltomääräystyöryhmässä. 

Kesällä tehtiin myös töitä viimeistenkin Kouvolan alueen ns. koti-mökkijätekimppojen purkamisen 
valmisteluksi. Varsinainen purkutyö eli yhteydenotto asukkaisiin alkaa syksyllä. 

Jäsenkunnat nimesivät jäsenet jätelautakuntaan. Lautakunnan ensimmäinen kokous on 30.9.2021. 

Riskianalyysi 

Toiminnallisia ja taloudellisia riskejä ei ole tiedostettu. 

Talous  

Kymen  jätelautakunta 
1000 e 

Alkuperäinen 
talousarvio 

Ta-
muutok. 

Muutettu 
TA 

Toteuma 
1-8/2021

Poik-
keama 

Tot-
% 

Ennuste 
tp 2021 

Toimintatulot 252 0 252 110 -142 43,8 252 

Myyntitulot 252 0 252 110 -142 43,8 252 

Toimintamenot -252 0 -252 -163 89 64,8 -252
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Henkilöstömenot -184 0 -184 -135 50 73,0 -184 

Palkat ja palkkiot -154 0 -154 -112 42 72,9 -154 

Henkilösivumenot -31 0 -31 -23 8 73,8 -31 

Eläkemenot -25 0 -25 -18 7 72,9 -25 

Muut henkilösivumenot -5 0 -5 -4 1 77,8 -5 

Palveluiden ostot -51 0 -51 -17 34 33,5 -51 

Aineet, tarvikkeet ja 
tavarat -2 0 -2 -1 1 66,5 -2 

Muut toimintamenot -15 0 -15 -11 4 70,8 -15 

Toimintakate 0 0 0 -53 -53 0,0 0 

Laskennalliset 
kustannukset 0 0 0 -7   

Poistot ja 
arvonalentumiset 0 0 0 0   

Muut laskennalliset kust. 0 0 0 -7   

Kokonaiskustannukset 0 0 0 -60   

 

 

Henkilöresurssit 

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina TP 2020 TA 2021 Tot. 1-8/2021 

Kymen Jätelautakunta yhteensä 3 3 3 
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