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Osallistujat 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Hasu Anne puheenjohtaja  
 Sainio Teppo varapuheenjohtaja  
 Harkko Mia jäsen  
 Hänninen Marika jäsen  
 Jukola Heta jäsen  
 Kiviaho Heli varajäsen Päivi Matilaisen varajä-

sen 
 Koivunen Asta jäsen  
 Kuutti Heikki jäsen  
 Kärhä Ismo jäsen  
 Lappi Jukka jäsen  
 Niilo-Rämä Kari jäsen  
 Suurnäkki Ismo jäsen  
 Söderholm Jukka jäsen  

 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Muu Aikio Jenni kaupunginhallituksen edus-

taja 
Poistui kokouksesta klo 
15.19 § 52 käsittelyn 
aikana 

 Sihvola Ronja nuorisovaltuuston edustaja  
 Kangas Katja esittelijä  
 Soini Arja asiantuntija  
 Forsström Eeva sihteeri  

 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Poissa Matilainen Päivi jäsen  
 Tylli Hannu tekninen johtaja  
 Sandås Päivi asiantuntija, lakimies  
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Pöytäkirjan tarkastus 

puheenjohtaja Anne Hasu  

sihteeri Eeva Forsström 

pöytäkirjan tarkastaja Heta Jukola 

pöytäkirjan tarkastaja Asta Koivunen 

Pöytäkirja on tarkastettu 29.11.2021. 

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

Pöytäkirja on nähtävänä 

yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 30.11.2021 
lähtien.    
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kymen jätelautakunta 25.11.2021 § 44 

Hallintosäännön 140 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja 
toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja 
päätösvaltainen. 

Kuntalain (410/2015) 103 § 2 mom. mukaan muu toimielin kuin valtuus-
to on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on il-
moitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokous-
kutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää ennen ko-
kousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toi-
mielimen päättämällä tavalla. 

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätös-
valtaisuuden. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi Kymen jätelautakunta totesi 
kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

____________
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Pöytäkirjan tarkastajat 

Kymen jätelautakunta 25.11.2021 § 45 

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista pide-
tään pöytäkirjaa. 

Hallintosäännön 151 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 
päättämällä tavalla. 

Hallintosäännön 152 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään tarkasta-
misen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:n 
mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden. 

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tar-
kastusvuorossa olevat jäsenet Heta Jukolan ja Asta Koivusen sekä va-
ralle Heikki Kuutin. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Heta Jukolan ja 
Asta Koivusen. 

____________ 
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Kymen jätelautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2021 

4527/02.02.02/2021 

 

Kymen jätelautakunta 25.11.2021 § 46 

      

Valmistelija: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, 
katja.kangas(at)kouvola.fi 

Kymen Jätelautakunnan alaisuuteen kuuluu palveluna alueellinen jäte-
huolto. Lautakunta hoitaa yhdeksän kunnan (Hamina, Iitti, Kotka, Kou-
vola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti) jätehuollon 
lakisääteiset viranomaistehtävät. 

 
Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-10/2021:  
   
Euroa TA 2021 Tot. 1-10 Tot-% TPE 
Toimintatulot 252 000 154 408 61,3 252 000 
Toimintamenot -252 000 -203 834 80,9 -252 000 
Toimintakate 0 -49 426 

 
0 

  
Henkilöstökulut ovat toteutuneet 91,3 %, palvelujen ostot 39,6 %, ai-
neet. tarvikkeet ja tavarat 71,8 % ja muut toimintakulut 94,9 %.  

 
Toimintatuotot laskutetaan neljännesvuosittain. Toteutumassa on kolme 
ensimmäistä maksuerää lautakuntamaksuja eli tulot syyskuun loppuun 
asti. Tulot tulevat hieman jäljessä, koska iso osa lautakuntamaksuista 
maksetaan lautakunnalle vasta vuoden viimeisessä maksuerässä.    
 
Toiminta ja talous ovat toteutuneet pääosin suunnitelman mukaisesti. 
ICT-kulut ovat nousseet ennalta-arvaamattomasti. Postipalveluiden 
tarve on ollut ennakoitua suurempi johtuen suuresta hakemus- ja pää-
tösmäärästä tänä vuonna. Myös vuokriin ja henkilöstökuluihin on men-
nyt suunniteltua enemmän rahaa. 

 
Hakemuksia on tullut paljon myös loppuvuotta kohti johtuen päätösten 
määräaikojen umpeutumisesta. Lisäksi Kouvolan ns. koti-mökki-jäte-
kimppojen purku on alkanut kehotuskirjeitä lähettämällä. Lapinjärven joi-
denkin asukkaiden liian pitkät jäteastian tyhjennysvälit on viety ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle jatkotoimenpiteitä varten. 

 
Lisätietoja: Jätehuoltopäällikkö Katja Kangas p.020 615 8143, katja.kan-
gas(at)kouvola.fi tai controller Pia Rusanen, p. 020 615 4817 pia.rusa-
nen(at)kouvola.fi  
   
Jätehuoltopäällikön ehdotus:  

Kymen Jätelautakunta merkitsee kuukausikatsauksen 1-10.2021 tie-
doksi. 
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Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

____________
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Ekomaksutaksa ja lukollisten yhteiskeräyspisteiden vuosimaksut 1.1.2022 alkaen 

7304/02.05.00.00/2021 

 

Kymen jätelautakunta 25.11.2021 § 47 

      

Valmistelija: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, kat-
ja.kangas(at)kouvola.fi 

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 jätetak-
sasta 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 taksan mukaisesti.  

Taksaesitys ja perustelut 

Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt Kymen jätelautakunnan määrättä-
väksi ekomaksutaksat ja yhteiskeräyspisteiden vuosimaksutaksat 
1.1.2022 alkaen (JL 81 §). Varsinaista taksan tekstiosaa (JL 79 §), joka 
on päätetty Kymen jätelautakunnan kokouksessa 27.5.2021 ja tullut voi-
maan 1.7.2021, ei ole tarpeen päivittää. 

Ekomaksu eli perusmaksu käytössä Haminassa, Kouvolassa, Iitissä, 
Mäntyharjulla, Lapinjärvellä, Pyhtäällä, Miehikkälässä ja Virolahdella.  

Kotkassa perusmaksu sisältyy loppujäteastian tyhjennysmaksuun. Ky-
men jätelautakunta on jo 27.5.2021 § 23 vahvistanut perusmaksun si-
sältävän kuljetustaksan 1.7.2021 alkaen vuodeksi eteenpäin. 

Eko-/perusmaksun lisäksi kannetaan lautakuntamaksua. Kotkassa ja 
Kouvola-Iitti alueella lautakuntamaksu sisältyy loppujäteastian tyhjen-
nysmaksuun. Muualla lautakuntamaksu (Mäntyharjulla, Lapinjärvellä, 
Pyhtäällä, Haminassa, Virolahdella ja Miehikkälässä) kannetaan erilli-
senä lautakuntamaksuna ekomaksun yhteydessä. 

Vuonna 2022 eko- ja perusmaksuja on budjetoitu kannettavaksi yh-
teensä 2,48 miljoonaa euroa. Ekomaksulla rahoitetaan jäteasemien, 
vaarallisten jätteiden ja keräystempausten sekä neuvonnan, tiedotuksen 
ja valistuksen kustannuksia sekä jätehuoltoviranomaistoimintaa ja tuot-
tajayhteisöjen verkostoa täydentävien ekopisteiden ylläpitoa. Kasvu (v. 
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2021 2,46 milj. €) johtuu mm. Jumalniemen ja Ahlmanintien jäteasemilla 
tehtävistä poistotekstiilin erilliskeräilykokeiluista ja vuonna 2022 toteut-
tavista eri jäteasemien kunnostus- ja investointitöistä. 

Kymen jätelautakunta on esittänyt budjetissaan korotuksia lautakunta-
maksuun vuodelle 2022 siten, että uudet lautakuntamaksut kattavat Ky-
men jätelautakunnan kasvavan vuosibudjetin, joka nousee 252 000 eu-
rosta 296 00 euroon. Lautakuntamaksujen kasvu johtuu mm. uuden jä-
telain vuoksi lisääntyneistä henkilöstökuluista ja ICT-kuluista. 

Kouvola-Iitin, Pyhtään, Mäntyharjun, Lapinjärven, Haminan, Miehikkälän 
ja Virolahden ekomaksuja esitetään korotettavaksi 2-4 %.  

Lukollisten yhteisastioiden, jotka sijaitsevat Haminassa, Miehikkälässä, 
Pyhtäällä ja Virolahdella, vuosimaksuihin esitetään 13 % korotusta. Yh-
tiössä on havaittu, että jo kuluvan vuoden aikana 2021 lukollisten yh-
teisastioiden nykyiset vuosimaksut eivät riitä kattamaan niiden palve-
luita kasvaneen kustannustason vuoksi. Lukollisten yhteisastioiden vuo-
simaksut ovat pysyneet samoin vuodesta 2019 lähtien. Lisäksi lukollis-
ten yhteisastioiden vuosimaksuja laskettiin vuoden 2019 alussa 45-48 
% Haminassa, Miehikkälässä ja Virolahdella. Iitin, Kotkan, Kouvolan ja 
Mäntyharjun lukollisten yhteisastioiden vuosimaksut on hyväksytty jä-
teastioiden tyhjennystaksojen yhteydessä jätelautakunnan kokouksessa 
27.5.2021. 

Esitys kuntakohtaisista ekomaksuista - ja yhteiskeräyspisteiden vuosi-
maksuista 1.1.2022 alkaen on esitetty 

liitteenä. 

Asian nähtävillä olo ja kirjalliset kannanotot 

Esitys ja asiakirjat ekomaksutaksaksi ja lukollisten yhteiskeräyspistei-
den vuosimaksuksi 1.1.2022 alkaen sekä kuulutus asian vireillä olosta 
oli nähtävillä 29.10.-17.11.2021 yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi 
sekä www.kymenjatelautakunta.fi. Kuulutus lähetettiin myös kuntiin jul-
kaistavaksi kuntien omalla ilmoitustaululla yleisessä tietoverkossa.  

Ilmoitus kuulutuksesta julkaistiin PK- ja Ankkuri-kaupunkilehdissä 3.11 
sekä Pitäjänuutiset –sanomalehdessä 4.11.2021.  

Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 17.11.2021 
klo 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään kan-
nanottoa. 

Lisätietoja: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, kat-
ja.kangas(at)kouvola.fi 
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Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää ekomaksutaksan ja lukollisten yhteiske-
räyspisteiden vuosimaksut edellä esitetyn mukaiseksi ja voimaan tule-
vaksi 1.1.2022 alkaen. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

____________ 

 

 Liite[2] Esitys Ekomaksutaksaksi ja lukollisten yhteiskeräys-
pisteiden vuosimaksuksi 1.1.2022_kyjäte25112021 
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Mäntyharjun saostus- ja umpisäilölietteiden käsittely- ja kuljetusmaksutaksa 1.1.2022 al-
kaen 

7308/02.05.00.00/2021 

 

Kymen jätelautakunta 25.11.2021 § 48 

      

Valmistelija: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, 
katja.kangas(at)kouvola.fi 

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 jätetak-
sasta 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 taksan mukaisesti.  

Taksaesitys ja perustelut 

Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt Kymen jätelautakunnan määrättä-
väksi Mäntyharjun uudeksi sako- ja umpisäiliölietteiden tyhjennysmak-
sutaksaksi 1.1.2022 alkaen (JL 81 §). §). Varsinaista taksan tekstiosaa 
(JL 79 §), joka on päätetty Kymen jätelautakunnan kokouksessa 
27.5.2021 ja tullut voimaan 1.7.2021, ei ole tarpeen päivittää. 

Kymen jätelautakunnan toimialueella vain Mäntyharjulla saostus- ja um-
pisäiliölietteet sisältyvät kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin. 

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksulla katetaan lietteiden kä-
sittelyjätevedenpuhdistamolla. Käsittelymaksu on Mäntyharjun kunnan 
jätevedenpuhdistamolle teknisen lautakunnan kulloinkin vahvistaman 
vastaanottomaksun suuruinen. 

Vuodelle 2022 Mäntyharjun kunta ei esitä korotuksia vastaanottomak-
suun, vaan se säilyy vuoden 2021 tasolla. Sen sijaan kuljetusmaksuihin 
vuodelle 2022 esitetään liitteenmukaisia korotuksia. Ehdotuksen mukai-
sesti kuljetusmaksuihin tulisi 5,2 % korotus vuonna 2022 (painekalusto 
6,93 %). Kuljetusmaksut perustuvat kilpailutettuihin kuljetusurakoihin. 
Vuoden 2022 alkaa uusi kuljetusurakka. Kuljetusmaksulla katetaan 
myös lietteen kuljettamisesta, rekisterin hoitamisesta, laskuttamisesta ja 
viranomaisraportoinnista aiheutuvat kulut. 
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Kuljetusmaksu sisältää kohteen keräysvälineiden lietesäiliöiden tyhjen-
nyksen käyntikertaa kohden. Kuljetusmaksu kattaa tavanomaiseen tyh-
jennystyöhön liittyvät toimet kohteella ja jätevedenpuhdistamolla sekä 
matkat. Kiinteistöstä johtuvat ylimääräiset työt on urakoitsija oikeutettu 
laskuttamaan taksassa vahvistetulla tuntiveloitushinnalla. Urakoitsija on 
oikeutettu laskuttamaan kiireellisenä tilatusta tyhjennyksestä silloin, kun 
tyhjennys on tehtävä odottamatta seuraaville viidelle (5) arkipäivälle esi-
tettyä tyhjennyspäivää pikaisemmin tai työ on suoritettava normaalin 
työajan ulkopuolella esim. viikonloppuna tai pyhäpäivinä. 

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittely- ja kuljetusmaksuesitys vuo-
delle 2022 on  

liitteenä.  

Asian nähtävillä olo ja kirjalliset kannanotot 

Esitys ja asiakirjat Mäntyharjun uudeksi saostus- ja umpikaivolietteiden 
tyhjennysmaksutaksaksi 1.1.2022 alkaen sekä kuulutus asian vireillä 
olosta oli nähtävillä 29.10.-17.11.2021 yleisessä tietoverkossa 
www.kouvola.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi. Kuulutus lähetettiin 
myös kuntiin julkaistavaksi kuntien omalla ilmoitustaululla yleisessä tie-
toverkossa.  

Ilmoitus kuulutuksesta julkaistiin PK- ja Ankkuri-kaupunkilehdissä 3.11 
sekä Pitäjänuutiset –sanomalehdessä 4.11.2021.  

Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 17.11.2021 
klo 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään kan-
nanottoa. 

Lisätietoja: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, 
katja.kangas(at)kouvola.fi 

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää Mäntyharjun saostus- ja umpisäiliöliettei-
den tyhjennysmaksutaksan edellä esitetyn mukaiseksi ja voimaan tule-
vaksi 1.1.2022 alkaen. 

Kymen jätelautakunnan päätös:  

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

____________ 

 

 Liite[3] Esitys Saostus-ja umpisäiliölietteiden taksaksi, Mju 
1.1.2022 alkaen_Kyjäte25112021 
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Jäteasemien yhtenäistaksa 1.1.2022 alkaen 

7305/02.05.00.00/2021 

 

Kymen jätelautakunta 25.11.2021 § 49 

      

Valmistelija: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, 
katja.kangas(at)kouvola.fi 

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 jätetak-
sasta 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 taksan mukaisesti.  

Taksaesitys ja perustelut 

Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt Kymen jätelautakunnan määrättä-
väksi jäteasemien yhtenäistaksan 1.1.2022 alkaen (JL 81 §). Varsi-
naista taksan tekstiosaa (JL 79 §), joka on päätetty Kymen jätelautakun-
nan kokouksessa 27.5.2021 ja tullut voimaan 1.7.2021, ei ole tarpeen 
päivittää. 

Kymenlaakson Jäte Oy:n ylläpitämillä jäteasemilla on käytössä sama 
yhtenäistaksa. Taksassa eri jätelajien keskinäisellä hinnoittelulla pyri-
tään kannustamaan lajitteluun ja jätemateriaalien kierrätettävyyden pa-
rantamiseen. 

Vastaanottomaksuja jäteasemilla nostettiin tälle vuodelle ja asiakas-
myynnin sekä metallimyynnin kasvusta johtuen, maksuihin ei esitetä ko-
rotuksia ensi vuodelle. Sen sijaan hinnastoon kivijätteen rinnalle esite-
tään lisättäväksi uusi keräyskokeilussa ollut saniteettiposliini. Erilliske-
rätty saniteettiposliini hyödynnetään tiiliteollisuuden raaka-aineena. 

Esitys jäteasemien yhtenäistaksaksi 1.1.2022 alkaen on 

liitteenä. 

Asian nähtävillä olo ja kirjalliset kannanotot 
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Esitys ja asiakirjat jäteasemien yhtenäistaksaksi 1.1.2022 alkaen sekä 
kuulutus asian vireillä olosta oli nähtävillä 29.10.-17.11.2021 yleisessä 
tietoverkossa www.kouvola.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi. Kuulu-
tus lähetettiin myös kuntiin julkaistavaksi kuntien omalla ilmoitustaululla 
yleisessä tietoverkossa.  

Ilmoitus kuulutuksesta julkaistiin PK- ja Ankkuri-kaupunkilehdissä 3.11 
sekä Pitäjänuutiset –sanomalehdessä 4.11.2021.  

Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 17.11.2021 
klo 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään kan-
nanottoa. 

Lisätietoja: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, kat-
ja.kangas(at)kouvola.fi 

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää jäteasemien yhtenäistaksan edellä esite-
tyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.1.2022 alkaen. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

____________ 

 

 Liite[4] Esitys Jäteasemien vastaanottohinnoiksi 1.1.2022 al-
kaen_Kyjäte25112021 
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Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksa 1.1.2022 alkaen 

7306/02.05.00.00/2021 

 

Kymen jätelautakunta 25.11.2021 § 50 

      

Valmistelija: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, 
katja.kangas(at)kouvola.fi 

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 33 §:ssä tarkoitetusta kunnan toissijaisesta jätehuoltopalve-
lusta, joka on tarkoitettu yrityksille tai yhteisöille tarvittaessa, perittävä 
jätemaksu ei saa alittaa 78 §:n mukaan alittaa jätelain 32 §:n (mm. 
asukkaiden jätteet) mukaan järjestetyn jätehuollon jätemaksua. 

Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin 
kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetak-
sasta 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 taksan mukaisesti.  

Taksaesitys ja perustelut 

Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt Kymen jätelautakunnan määrättä-
väksi jätekeskuksen vastaanottotaksan 1.1.2022 alkaen (JL 81 §). Var-
sinaista taksan tekstiosaa (JL 79 §), joka on päätetty Kymen jätelauta-
kunnan kokouksessa 27.5.2021 ja tullut voimaan 1.7.2021, ei ole tar-
peen päivittää. 

Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksuhinnasto tulee vahvistaa 
jätelautakunnassa taksana emoyhtiön vastaanottamien jätejakeiden 
osalta, koska hinnasto toimii laskutusperusteena myös jätelain 33 §:n 
tarkoittaman kunnan toissijaisella vastuulla (TSV) tapahtuvan jätteen 
vastaanoton osalta. Jätelain mukaan TSV hinta ei saa olla alempi kuin 
lakisääteisiltä asiakkailta perittävät maksut. 

Yleisen kustannustason nousua on ollut henkilöstö-, kuljetus- ja kone-
kustannusten sekä kunnossapidon materiaalien osalta. Kuorma-autolii-
kenteen kokonaisindeksi on kasvanut vuoden 2020 elokuusta vuoden 
2021 elokuuhun 7,6 prosenttia. Työvoimakustannukset ovat nousseet 
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Tilastokeskuksen mukaan yksityissektorilla hieman. Vuoden 2021 kau-
sitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2021 tammi-maalis-
kuussa 2,2 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 2,1 prosenttia verrattuna 
edellisvuoden vastaaviin ajankohtiin. Teollisuuden tuottajahintojen koti-
markkinoiden perushintaindeksi on noussut elokuussa 2021 11,4 % 
vuoden takaisesta tilanteesta. Etenkin perusmetallien, kemikaalien ja 
raakaöljyn kallistuminen on johtanut teollisuuden tuottajahintojen kas-
vuun. Tämä näkyy etenkin jätekeskuksen mekaanisen kunnossapidon 
kustannustason nousuna. Yleiseen arvonlisäveroon ei ole tulossa muu-
toksia.  

Vuodelle 2022 kaatopaikalle sijoitettavan jätteen jäteveroon ei ole tu-
lossa korotusta jäteveron ollessa edelleen 70 €/t. Kaatopaikkakäsittelyn 
jäteveroton omakustannehinta on säilynyt edellisvuosien tasolla ja jopa 
alentunut maisemointivarauksen tarpeen pienennettyä. Kaatopaikkakä-
sittelyn maksuihin ei näin ole tarpeita esittää korotuksia. Huomioitavaa 
on, että jäteveron veropohjaa on tarkoitus laajentaa vuoden 2023 alusta 
alkaen. Tarkemmista yksityiskohdista päätetään kevään 2022 kehysrii-
hessä valmisteilla oleva selvitys asiasta huomioon ottaen. 

Loppujätteen käsittelyhintaan esitetään korotusta. Korotuksella varau-
dutaan odotettavissa olevaan Kotkan hyötyvoimalan polttomaksun koro-
tukseen sekä siirtokuormauskustannusten nousuun vuodella 2022. 

Punnitusmaksuun esitetään korotusta tytäryhtiö Ekokaari Oy:n ope-
roiman vaaka-aseman punnitusmaksun noustessa vastaavasti. Hinnan-
korotuksella Ekokaari Oy varautuu vaaka-aseman uuden punnitus- ja 
raportointijärjestelmän investointi- ja käyttömaksuihin sekä tuleviin vaa-
kasiltojen mittaviin kunnossapito- ja korjausinvestointeihin. Vaakamaksu 
on edelleen valtakunnallisessa vertailussa keskitasoa tai edullisem-
massa neljänneksessä (12-20 €/kpl). 

Lajiteltavien jätteiden sekä muiden erilliskerättyjen jätejakeiden vastaan-
ottohinnoitteluihin ei esitetä muutoksia yleisen kustannustason noususta 
huolimatta. 

Jätekeskuksen käsittelymaksut kohdistuvat Kymenlaakson Jäte Oy:n 
osalta valtaosin kuluttaja-asiakkaisiin joko suoraan tai välillisesti esim. 
jäteasemien kautta. Kustannustason nousun hillitsemistä pyritään hallit-
semaan ensi vuonna muilla keinoin kuin kuluttajahintojen nostolla: 

• Yhtiön kunnossapitotoimia kehitetään edelleen ennakkohuoltojärjestel-
mää kehittämällä, jonka odotetaan tuovan kustannussäästöjä. 

• Jätejakeiden hyödyntämisneuvotteluissa haetaan eritoten jalostettujen 
energiahyödynnettävien jakeiden osalta käsittelyhintojen alennusta ja 
toisaalta myyntihintojen nostoa. 

• Hankintamenettelyjä tehostetaan rahti- ja alihankintakilpailutuksien 
osalta ja esimerkiksi puiteostojärjestelyjen avulla. 
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Jätekeskuksen vastaanottohinnoittelussa pyritään edelleen säilyttä-
mään kannustavuus lajitteluun. Hinnat ovat vertailukelpoisia ja edullisia-
kin valtakunnan tasoon nähden. 

Esitys Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi 1.1.2022 
alkaen on  

liitteenä. 

Asian nähtävillä olo ja kirjalliset kannanotot 

Esitys ja asiakirjat Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutak-
saksi 1.1.2022 alkaen sekä kuulutus asian vireillä olosta oli nähtävillä 
29.10.-17.11.2021 yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi sekä 
www.kymenjatelautakunta.fi. Kuulutus lähetettiin myös kuntiin julkaista-
vaksi kuntien omalla ilmoitustaululla yleisessä tietoverkossa.  

Ilmoitus kuulutuksesta julkaistiin PK- ja Ankkuri-kaupunkilehdissä 3.11 
sekä Pitäjänuutiset –sanomalehdessä 4.11.2021.  

Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 17.11.2021 
klo 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään kan-
nanottoa. 

Lisätietoja: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, kat-
ja.kangas(at)kouvola.fi 

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää Keltakankaan jätekeskuksen vastaanot-
tomaksutaksan edellä esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 
1.1.2022 alkaen. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

____________ 

 

 Liite[5] Esitys Jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi 
1.1.2022 alkaen_Kyjäte25112021 
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Kymen jätelautakunnan kokousaika ja -paikka 2022 

6748/00.02.03.05/2021 

 

Kymen jätelautakunta 25.11.2021 § 51 

      

Valmistelija: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, 
katja.kangas(at)kouvola.fi 

Hallintosäännön 131 §:n mukaan toimielin päättää kokousten ajan ja 
paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen 
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohta-
jalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä 
varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 

Kymen jätelautakunta kokoontuu varsinaisena kokouksena läsnä ko-
kouspaikalla tai sähköisenä kokouksena. (Hallintosääntö 128–129 §§:t). 

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 

Lisätietoja: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, 
katja.kangas(at)kouvola.fi; vs. hallintopalvelupäällikkö Janne Tapola, 
puh. 020 615 6594, janne.tapola(at)kouvola.fi 

Jätehuoltopäällikön ehdotus:  

Kymen jätelautakunta kokoontuu sähköisesti tai kaupungintalolla.  

Vuoden 2022 kokouspäivät ovat 24.2., 25.5., 29.9., 24.11. Lisäksi pide-
tään vapaamuotoinen tutustumis- ja ideointi-iltapäivä 28.4.2022. 

Puheenjohtaja oikeutetaan päättämään kokouspaikasta tai sähköisestä 
kokouksesta sekä poikkeuksista kokousaikaan. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

____________
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Ajankohtaiset tiedotusasiat 

Kymen jätelautakunta 25.11.2021 § 52 

 

Pertunmaa liittyy Kymen jätelautakuntaan ensi vuoden aikana 

Pertunmaan kunnanvaltuusto on 15.11.2021 kokouksessaan käsitellyt 
asiaa kunnanhallituksen esittämänä, että se päättää antaa jätehuol-
tonsa Kymenlaakson Jäte Oy:n hoidettavaksi 1.1.2022 alkaen. Vuosi 
2022 on siirtymäaikaa, jonka aikana osakkaaksi liittyminen tapahtuu. 
Tällöin myös kunnan jätehuoltoviranomaisuus siirtyy Kymen jätelauta-
kunnalle Jätelain 23 §:n mukaisesti.  

Lapinjärven pakkausjätekeräys 

Lapinjärven tekninen lautakunta on 27.10.2021 § 70 päättänyt hakea 
poikkeusta jätehuoltomääräyksien 14 ja 15 §:n noudattamiseksi pak-
kausjätekeräysvelvoitteen osalta koko kunnan alueelle. Lapinjärvellä ei 
ole löytynyt pakkausjätteille kerääjää. Hakemus kuulutetaan ja siitä val-
mistellaan päätösesitys seuraavaan lautakunnan kokoukseen. 

Etelä-Savon ELY:n tietopyyntö Mäntyharjun lietetyhjennyksistä 

Etelä-Savon ELY-keskus lähetti 18.10.2021 Kymen jätelautakunnalle 
Jätelain 143 §:n mukaisen tietopyynnön Mäntyharjun alueen saostus- ja 
umpikaivolietteiden tyhjennyksistä jätehuollon seurantaa ja raportointia 
varten. Tiedot, jotka liittyvät jätteen kuljettajan toimittamiin tietoihin pyy-
dettiin toimittamaan 1.11.2021 mennessä. Pyydetyt tiedot on annettu 
4.11.2021 Jätelain 143 §:n 2. momentin nojalla jätelautakunnan viran-
haltijan toimesta.  

Lisäksi vastattiin kyselyyn Etelä-Savon lietehuollon toiminnasta. Kysely 
liittyi Etelä-Savon ELY-keskuksen saostus- ja umpisäiliölietteiden kulje-
tuksen ja käsittelyn selvityshankkeeseen.  
kysely.  

Uusi jäteasetus on hyväksytty 

Valtioneuvosto on 18.11.2021 hyväksynyt asetuksen jätteistä. Asetus 
tulee voimaan 1.12.2021. Asetus velvoittaa nykyistä tehokkaampaan 
jätteiden erilliskeräykseen ja kierrätykseen. 

Kymenlaakson Jäte Oy:n tietopyyntö jätteenkuljetusrekisterin tie-
doista 

Kymenlaakson Jäte Oy pyytää 16.11.2021 päivätyllä kirjeellään Kymen 
jätelautakunnalta jätteenkuljetusten rekisteritietoja. Tietopyyntö on saa-
punut 18.11.2021.  
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Tietopyyntö käsittää Kotkan ja Haminan kaupunkien, Miehikkälän, Viro-
lahden, Pyhtään ja Lapinjärven kuntien alueen rekisteri-tietoja ajalta 
2020–2021. Tiedot pyydetään antamaan 31.12.2021 mennessä. 

Kymenlaakson Jäte käyttää tietoja asiakasrekisterin ja urakka-alueiden 
laatimiseen ja hankinta-asiakirjoissa, jotta se voi riittävän ajoissa valmis-
tautua jätelain muutoksen myötä sille siirtyviin pakkaus- ja biojätekulje-
tuksiin.  

Tietopyyntöä ei ehditty riittävästi valmistella tähän jätelautakunnan ko-
koukseen, joten sen vuoksi on pidettävä ylimääräinen kokous myöhem-
min ilmoitettavana ajankohtana. 

Viranhaltijapäätökset kunnittain 

Taulukko jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-, jätehuollon järjestämis- ja 
jätemaksun kohtuullistamispäätöksistä Kymen jätelautakunnan toiminta-
alueelle ajalla 24.9.-16.11.2021 on 

oheismateriaalina. 

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

Kaupunginhallituksen edustaja Jenni Aikio poistui kokouksesta tämän 
asian käsittelyn aikana klo 15.19 

____________ 

Oheismateriaali 

 Viranhaltijapäätökset kunnittain 24.9.-16.11.2021_Kyjäte25112021 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 44, § 45, § 46, § 51, § 52 

 

Muutoksenhakukielto 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta. 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 47, § 48, § 49, § 50 

 

Valitusosoitus, kunnallisvalitus 

Kymen jätelautakunta 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 

Valitusoikeus 

Päätökseen saa hakea muutosta: 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 

• kunnan jäsen. 

Valitusaika 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis-
ta. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimei-
senä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä 
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluessa siitä,  kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä 
tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusperusteet 

  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 

• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa 

• päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen vali-
tusajan päättymistä. 

Valitusviranomainen 
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Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.  

Postiosoite:  PL 1744, 70101 Kuopio 

Käyntiosoite:  Minna Canthin katu 64, Kuopio 

Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi 

Faksinumero: 029 564 2501 

Puhelinnumero: 029 564 2500 

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on ma-pe klo 8.00-16.15. 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointi- 
palvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet . 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan muutosta 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi 

• perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhe-
valtaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituk-
sen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän 
nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tar-
vittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi 
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Säh-
köistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos 
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä 
ole syytä epäillä. 

Valitukseen on liitettävä: 

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 

• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
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• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä 
oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 
1455/2015 ja oikeusministeriön asetuksessa 31.12.2018/1383. Maksu on 
260 euroa. Tuomioistuinmaksulain 9 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksua ei 
peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi.  

Pöytäkirja 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kymen 
jätelautakunnan toimistosta. 

Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 

Käyntiosoite:  Torikatu 10, 45100 Kouvola 

Sähköpostiosoite: kymenjatelautakunta@kouvola.fi 

Puhelinnumero: 020 615 9363 

Kirjaamon aukioloaika  ma-pe klo 9.00-15.00. 
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