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1 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kymen jätelautakunta 25.05.2022    

Hallintosäännön 137 §: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 129 §: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: 
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2 
Pöytäkirjan tarkastajat 

Kymen jätelautakunta 25.05.2022    

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

Hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 
päättämällä tavalla. 

Hallintosäännön 149 §: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 Jukka Lapin ja Päivi Matilaisen.   

Kymen jätelautakunnan päätös: 
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3 
Kymen jätelautakunnan osavuosikatsaus 1-4/2022 

659/02.02.02/2022 

 

Kymen jätelautakunta 25.05.2022    

      

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

Kymen jätelautakunta on alueellinen, yhdeksän kunnan jätehuoltoviran-
omainen, jonka isäntäkuntana on Kouvola. 

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-4/2022: 

Milj. Euroa TA 2022 TA-
muutos 

MTA 
2022 

Tot. 1-4 Tot-% TPE 

Toimintatulot 0,296 0 0,296 0,047 16,0 0,296 
Toimintamenot -0,296 0 -0,296 -0,083 28,2 -0,296 
Toimintakate 0 0 0 -0,036  0 

 

Toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitelman mukaisina talousarvi-
oon verrattuna. Toimintatuottoihin sisältyy Kymenlaakson Jäte Oy:n 
maksamat lautakuntamaksut maaliskuun loppuun asti. Alkuvuodesta 
jäteyhtiö on laskuttanut pienempien kuntien asukkaita, joka selittää pie-
nen tulokertymän 16,0 %. Lautakuntamaksujen tilitysmäärä kasvaa lop-
puvuotta kohti. Toimintamenot ovat toteutuneet 28,2 %, joten olemme 
pysyneet hyvin talousarviossa.  

Henkilöstön määrä on pysynyt alkuvuonna samana. Talousarvioon bud-
jetoitu määräaikainen työntekijä aloittaa elokuussa. Korona ei juurikaan 
vaikuttanut yksikön toimintaan.  

Henkilöstön 
määrä (htv) 

TP 2021 TA 2022 Tot. 1-4/2022 

Kymen 
jätelautakunta 
yhteensä 

3,0 3,3 2,96 

 

Liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa on kerrottu kauden toimin-
nasta ja talousarviotavoitteiden sekä käyttösuunnitelman mukaisten toi-
menpiteiden toteutumisesta tarkemmin.  

Kymen jätelautakunnan osavuosikatsaus 1-4/2022 on liitteenä. 
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Lisätietoja: Jätehuoltopäällikkö Katja Kangas p.02061 58143 katja.kan-
gas(at)kouvola.fi, controller Pia Rusanen, p. 020 615 4817 pia.rusa-
nen(at)kouvola.fi 

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunnan osavuosikatsaus 1-4/2022 merkitään tiedoksi. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

 

 Liite[1] Kymen jätelautakunnan osavuosikatsaus 1-4 
2022_Kyjäte25052022 
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Jätehuoltoviranomaisen rekisterin informointiasiakirja 

276/14.06.00/2022 
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Valmistelija: Kymen jätelautakunnan suunnittelija Arja Soini, puh. 
0206155545, arja.soini(at)kouvola.fi 

Kymen jätelautakunnan henkilörekisterit 

Kymen jätelautakunta on jätelain 646/2011 143 § perusteella rekisterin-
pitäjä ylläpitäessään jätteenkuljetusten ja biojätteen käsittelyn kiinteistö-
jen tietoja jätehuoltojärjestelmässään (jätteenkuljetus- ja kompostointire-
kisteri). 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (myöhemmin 
tietosuoja-asetus eli GDPR) tarkoittama henkilörekisteri muodostuu 
myös silloin, kun henkilötietoja kertyy tietyn käyttötarkoituksen johdosta. 
Tällaisena rekisterinä voidaan pitää Kymen jätelautakunnan käsittele-
mistä hakemuksista ja tehdyistä viranhaltijapäätöksistä muodostuvia ai-
neistoja, jotka sisältävät yksittäisten kuntalaisten tai vapaa-ajanasukkai-
den henkilötietoja. 

Henkilötietojen käsittelystä ja tietojen luovuttamisesta päättäminen 

Jätelain 143§ määrätään muiden kuin Laki viranomaisen toiminnan jul-
kisuudesta 621/2019 (myöh. julkisuuslaki) nojalla salassa pidettävien 
tietojen luovuttamisesta. Julkisuuslain mukaan salassa pidettävien tieto-
jen luovuttamisesta salassapitovelvoitteen estämättä määrätään jätelain 
146§. 

Muuta sääntelyä Kymen jätelautakunnan toimintaa koskien on Kouvolan 
kaupungin hallintosäännössä, tietosuojapolitiikassa, digitaalisen turvalli-
suuden politiikassa ja tiedonohjaussuunnitelmassa, sillä Kymen jätelau-
takunta on osa Kouvolan kaupungin organisaatiota. Edellä kuvatuissa 
dokumenteissa on tietosuojaa, tietojen luovuttamista, tietojen säilyttä-
mistä ja hävittämistä koskevaa säätelyä.   

Tietosuojapolitiikan mukaan kunkin henkilötietoja sisältävän rekisterin 
tietosuojasta vastaa kyseisen rekisterin nimetty rekisterinpitäjä ja jokai-
sen yksikön esimies vastaa yksikkönsä vastuulla olevien tehtävien 
osalta tietosuojasta. Kaupungin hallintosäännön mukaan toimivalta 
päättää asiakirjan antamisesta ja ratkaista tietopyynnöt, kuuluu toimieli-
men esittelijälle tai palvelun johtajalle.  
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Digitaalisen turvallisuuden politiikkaa noudattavat kaikki kaupungin pal-
veluksessa työskentelevät, luottamushenkilöt sekä kaupungille palveluja 
tuottavien organisaatioiden henkilöt. Jokaisen yksikön esimies vastaa 
yksikkönsä vastuulla olevien tehtävien osalta tietoturvasta. Jokainen 
kaupungin työntekijä ja kaupungille palveluita tuottava henkilö vastaa 
tietoturvasta omassa toiminnassaan. Kukin palveluntuottaja vastaa toi-
mintansa tietoturvasta Kouvolan kaupungille tuotettavien palveluiden 
osalta. Kouvolan kaupungilla on vastuu palveluntuottajan palveluiden ja 
toiminnan tietoturvallisuuden seurannasta. 

Keskeisiä lakeja ovat EU:n yleinen tietosuoja-asetus, Laki viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta 621/1999, Tietosuojalaki 1050/2018 sekä laki 
julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019.  

Edellä kerrotusta johtuen Informointiasiakirjan ajantasaisuudesta ja do-
kumentin oikeellisuudesta vastaa lautakunnan sijaan rekisterin vastuu-
henkilö, joka on tässä tapauksessa jätehuoltopäällikkö. 

Tietosuojaselosteiden muuttaminen informointiasiakirjoiksi 

Tietosuoja-asetus korostaa, että rekisteröityjä on informoitava henkilö-
tietojen käsittelystä ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi. Siksi vanhat tieto-
suojaselosteet päivitetään selosteellisiksi informointiasiakirjoiksi. Infor-
mointiasiakirjoissa kerrotaan rekisteröidyille, kuka on rekisterinpitäjä, 
miksi ja millä perusteella heidän henkilötietojaan käsitellään, kuinka 
kauan tietoja säilytetään, luovutetaanko tietoja eteenpäin, miten tietoja 
suojataan ja miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan. 

Informointiasiakirjat ovat julkisia asiakirjoja. Kouvolan kaupunki julkai-
see informointiasiakirjat kaupungin kotisivulla. Kymen jätelautakunta voi 
julkaista informointiasiakirjan lisäksi omalla internetsivullaan.  

Kuten aiemmin käytössä olleita tietosuojaselosteita, myös informointi-
asiakirjoja täydennetään ja niissä olevia mahdollisia puutteita korjataan 
jatkuvasti. 

Kymen jätelautakunnan jätteenkuljetus- ja kompostointirekisterin (JL 
143 §) informointiasiakirja on liitteenä. 

Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista 

Kouvolan kaupungin henkilörekistereistä tulee laatia rekisteröidyille toi-
mitettavan informointiasiakirjan lisäksi kaupungin sisäinen dokumentti 
eli ”Seloste käsittelytoimista”. 

Seloste käsittelytoimista on kirjallinen kuvaus organisaation tekemästä 
henkilötietojen käsittelystä. Se toimii apuvälineenä henkilötietojen käsit-
telyn hahmottamiseen, ja sen tarkoituksena on osaltaan osoittaa, että 
henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Seloste 
onkin olennainen osa organisaation osoitusvelvollisuuden toteuttamista. 
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Lisätietoja: Jätehuoltopäällikkö Katja Kangas puh. 020 615 8143, 
katja.kangas(at)kouvola.fi, Kymen jätelautakunnan suunnittelija Arja 
Soini, puh. 020 615 5545, arja.soini(at)kouvola.fi sekä Kouvolan kau-
pungin tietosuojavastaava puh. 020 615 3899, tietosuoja@kouvola.fi. 

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta päättää merkitä jätelain 143 §:n mukaisen jät-
teenkuljetus- ja kompostointirekisterin informointiasiakirjan tiedoksi. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

 

 Liite[2] Informointiasiakirja jätehuoltoviranomaisen rekiste-
ristä_Kyjäte25052022 
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5 
Jätemaksutaksa tekstiosa 1.7.2022 alkaen 

1286/02.05.00.00/2022 

 

Kymen jätelautakunta 25.05.2022    

      

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

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. Jätelain 81 §:n mukaan kunnan 
jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jäte-
taksan mukaisesti.  

Taksan tekstiosan muutokset 

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus on kokouksessaan 26.4.2022 päättä-
nyt esittää Kymen jätelautakunnalle, että jätetaksan tekstiosaan teh-
dään 1.7.2022 alkaen pieniä muutoksia, mm: 

Taksan 1 §: Lisätty kohta: Kunnan järjestämä tekstiilijätteen keräys. 
1.12.2021 voimaan tulleen jäteasetuksen mukaan kunnan on järjestet-
tävä tekstiilijätteen alueellinen vastaanotto 1.1.2023.  

Taksan 3 §: ”Määritelmät” poistetaan pääosin ja viitataan jätehuolto-
määräyksiin. Maksuja koskevat määritelmät täytyy kuitenkin edelleen 
jättää taksaan. 

Pieniä tarkennuksia esitetään myös 7 §:ään mm. lisäjätteen noudon ti-
lauskäytäntöihin, avainlisään ja kohtaan muut veloitukset. 

Lisäksi taksan tekstiosaan esitetään seuraavat muutokset: 

13 § Perus- ja ekomaksun määrääminen: Poistettu maksujen kohtuullis-
tamistekstit, koska ne ovat samat kuin 21 §:ssä.  

Lukua 10, joka koskee jätemaksulaskutusta ja jätemaksun kohtuullista-
mista, on tarkennettu mm. lisäämällä viittaus lakiin verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta sekä maininta julkisoikeudellisten maksujen vanhe-
nemisesta. 

Esitys Kymen jätelautakunnan jätemaksutaksan tekstiosaksi 1.7.2022 
alkaen on liitteenä. 
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Nähtävilläolo ja kannanotot 

Kuulutus asian vireilläolosta ja taksaluonnos on julkaistu Kymen jätelau-
takunnan ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla ajalla 3.-17.5.2022. 
Kuulutus on lähetetty Kymen jätelautakunnan alueen kuntiin julkaista-
vaksi.  

Kuulutuksesta on ilmoitettu PK- ja Ankkuri- lehdissä 4.5.2022 sekä Pitä-
jän Uutiset -sanomalehdessä 5.5.2022. 

Taksaluonnoksesta oli mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläolo-
aikana. Luonnoksesta ei saapunut muistutuksia tai mielipiteitä. 

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää Kymen jätelautakunnan jätetaksan teksti-
osan esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.7.2022 alkaen. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

 

 Liite[3] Esitys taksan tekstiosa 1.7.2022_Kyjäte25052022 
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6 
Jätemaksutaksa Kouvola ja Iitti taksataulukko 1.7.2022 alkaen 

1287/02.05.00.00/2022 

 

Kymen jätelautakunta 25.05.2022    

      

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

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. Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jä-
tehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetak-
san mukaisesti.  

Esitys Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetuksen maksuiksi 

Kouvolan ja Iitin kuntaurakat käsittävät loppujätteen ja biojätteen sekä 
kaikkien hyötyjätteiden tyhjennykset. 

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus on kokouksessaan 26.4.2022 päättä-
nyt esittää Kymen jätelautakunnalle, että jätteenkuljetuksista Kouvo-
lassa ja Iitissä peritään taksataulukon mukaiset maksut 1.7.2022 al-
kaen. 

Taksalaskennassa on käytetty Kymen jätelautakunnan 17.10.2013 hy-
väksymiä yhtenäisiä jätteenkuljetustaksan perusteita. Kuljetusmaksu 
sisältää urakoitsijalle maksettavan urakkakorvauksen, perintä- ja luotto-
tappiovarauksen sekä tyhjennettävien astioiden osuuteen perustuvan 
ajojärjestelykustannuksen. Käsittelymaksuun sisältyy kaikille taksa-alu-
eille sama porttimaksu eli käsittelykustannus ja yleiskulu sekä alueittain 
vaihteleva perusmaksu, lautakuntamaksu ja kunnalle tilitettävämaksu-
osuus. 

Kuljetustaksojen muutosten perustelut 

Jäteastioiden tyhjennystaksoihin vaikuttavat nopeasti nousseet kuljetus-
kustannukset ja kohonneet loppujätteen käsittelymaksut sekä osin myös 
aikaisempaa suuremmat lautakuntamaksut. Jätteiden tyhjennysmaksu-
jen kuljetusurakoiden hintoja tarkastetaan yleensä urakkasopimusten 
mukaan vuosittain heinäkuun alusta Tilastokeskuksen ylläpitämän 
kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin perusteella (käytetty vuosi-
keskiarvoa). 
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Vuoden 2022 alussa kuljetuskustannukset ovat kuitenkin nousseet his-
toriallisen paljon. Kymenlaakson Jäte Oy on päivittänyt jäteastioiden 
tyhjennysurakoiden sopimuksia 1.4.2022 alkaen siten, että hintoja on 
tarkastettu viimeisten kolmen kuukauden kuljetusindeksien perusteella. 
Tämän seurauksena jäteastioiden tyhjennysten kuljetusurakoiden hin-
nat ovat nousseet urakasta riippuen 11,2-16,4 %. 

Talouden epävarmuus sekä epätietoisuus poikkeusolojen kestosta ja 
vaikutuksesta aiheuttavat epävarmuutta jätteenkuljetuksen hintojen ja 
täten jätetaksatason oikeellisuuteen. 

Tämän vuoksi jäteastioiden kuljetusurakoiden hintoja on sovittu tarkas-
tettavaksi kolmen kuukauden välein, mikä vuoksi myös tyhjennystaksoja 
on hyvä tarkastella aikaisempaa tiheämmin kuten puolen vuoden välein. 

Loppujäte käsitellään Kotkan hyötyvoimalaitoksella. Loppujätteen käsit-
telystä aiheutuvat kustannukset riippuvat mm. hyötyvoimalaitokseen oh-
jattavien jätetonnien vastaanottohinnoista, kuljetusten hinnasta ja kuo-
nan sekä tuhkan käsittelyn hinnoista. Kymenlaakson Jäte Oy:n osalta 
hyötyvoimalaitokselle ohjattavan loppujätteen painotettu jätteiden vas-
taanoton keskihinta nousi 9,8 % vuoden 2022 alussa. Kuonan käsittelyn 
hinnat ovat alkuvuodesta 2022 nousseet 5,5 %. Myös kuljetuskustan-
nukset ovat nousseet kuten edellä on esitetty. Kaiken kaikkiaan loppu-
jätteen käsittelymaksunperusteena olevaan loppujätteen porttimaksun 
pohjana aiemmin käytetty hinta 96 €/t, joka on noussut hintaan 103 
€/tonni, joka vastaa 7,3 % korotusta.  

Esimerkkinä 240 litran loppujäteastian tyhjennysmaksun esitetään nou-
sevan 8,03 % (0,52 €) Kouvolassa ja Iitissä. 

Biojätteen vastaanottomaksuun ei ole tullut muutoksia, mutta sen kulje-
tuksiin tuli kuitenkin maltillisia korotuksia vuoden 2022 alussa. 

Lautakuntamaksu on sisältynyt Kouvolassa ja Iitissä loppujäteastioiden 
tyhjennysmaksuihin. Kymen jätelautakunta korotti lautakuntamaksuja 
vuodelle 2022 siten, että Kymen jätelautakunnan vuosibudjetti nousi 
252 000 eurosta 296 000 euroon. Lautakuntamaksujen kasvu johtuu 
mm. jätelain muutoksen vuoksi lisääntyneistä henkilöstökuluista ja kas-
vaneista ICT-kuluista. 

Taksataulukkoesitys Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetustaksoiksi 1.7.2022 
alkaen on liitteenä. 

Nähtävilläolo ja kannanotot 

Kuulutus asian vireilläolosta ja taksaluonnos on julkaistu Kymen jätelau-
takunnan ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla ajalla 3.-17.5.2022. 
Kuulutus on lähetetty Kymen jätelautakunnan alueen kuntiin julkaista-
vaksi.  
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Kuulutuksesta on ilmoitettu PK- ja Ankkuri- lehdissä 4.5.2022 sekä Pitä-
jän Uutiset -sanomalehdessä 5.5.2022. 

Taksaluonnoksesta oli mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävillä-
oloai-kana. Luonnoksesta ei saapunut muistutuksia tai mielipiteitä. 

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää Kymen jätelautakunnan jätetaksan Kou-
volan ja Iitin jätteenkuljetusten osalta esitetyn mukaiseksi ja voimaan 
tulevaksi 1.7.2022 alkaen. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

 

 Liite[4] Esitys Kouvola - Iitti taksataulukko 1.7.2022_Ky-
jäte25052022 
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Jätemaksutaksa Kotka taksataulukko 1.7.2022 alkaen 
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Kymen jätelautakunta 25.05.2022    

      

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

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. Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jä-
tehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetak-
san mukaisesti.  

Esitys Kotkan jätteenkuljetuksen maksuiksi 

Kotkan kuntaurakat käsittävät loppujätteen ja biojätteen tyhjennykset. 
Lisäksi Kotkan urakka käsittää pakkausmuovijätteiden keräyksen sekä 
kaikkien muiden hyötyjätteiden keräyksen niiltä kiinteistöiltä, jotka tilaa-
vat kiinteistökohtaisesti erilliskerättyjen hyötyjätteiden kuljetuksen Ky-
menlaakson Jäte Oy:n kautta.  

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus on kokouksessaan 26.4.2022 päättä-
nyt esittää Kymen jätelautakunnalle, että jätteenkuljetuksista Kotkassa 
peritään taksataulukon mukaiset maksut 1.7.2022 alkaen. 

Taksalaskennassa on käytetty Kymen jätelautakunnan 17.10.2013 hy-
väksymiä yhtenäisiä jätteenkuljetustaksan perusteita. Kuljetusmaksu 
sisältää urakoitsijalle maksettavan urakkakorvauksen, perintä- ja luotto-
tappiovarauksen sekä tyhjennettävien astioiden osuuteen perustuvan 
ajojärjestelykustannuksen. Käsittelymaksuun sisältyy kaikille taksa-alu-
eille sama porttimaksu eli käsittelykustannus ja yleiskulu sekä alueittain 
vaihteleva perusmaksu, lautakuntamaksu ja kunnalle tilitettävämaksu-
osuus. 

Kuljetustaksojen muutosten perustelut 

Jäteastioiden tyhjennystaksoihin vaikuttavat nopeasti nousseet kuljetus-
kustannukset ja kohonneet loppujätteen käsittelymaksut sekä osin myös 
aikaisempaa suuremmat lautakuntamaksut. Jätteiden tyhjennysmaksu-
jen kuljetusurakoiden hintoja tarkastetaan yleensä urakkasopimusten 
mukaan vuosittain heinäkuun alusta Tilastokeskuksen ylläpitämän 
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kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin perusteella (käytetty vuosi-
keskiarvoa). 

Vuoden 2022 alussa kuljetuskustannukset ovat kuitenkin nousseet his-
toriallisen paljon. Kymenlaakson Jäte Oy on päivittänyt jäteastioiden 
tyhjennysurakoiden sopimuksia 1.4.2022 alkaen siten, että hintoja on 
tarkastettu viimeisten kolmen kuukauden kuljetusindeksien perusteella. 
Tämän seurauksena jäteastioiden tyhjennysten kuljetusurakoiden hin-
nat ovat nousseet urakasta riippuen 11,2-16,4 %. 

Talouden epävarmuus sekä epätietoisuus poikkeusolojen kestosta ja 
vaikutuksesta aiheuttavat epävarmuutta jätteenkuljetuksen hintojen ja 
täten jätetaksatason oikeellisuuteen. 

Tämän vuoksi jäteastioiden kuljetusurakoiden hintoja on sovittu tarkas-
tettavaksi kolmen kuukauden välein, mikä vuoksi myös tyhjennystaksoja 
on hyvä tarkastella aikaisempaa tiheämmin kuten puolen vuoden välein. 

Loppujäte käsitellään Kotkan hyötyvoimalaitoksella. Loppujätteen käsit-
telystä aiheutuvat kustannukset riippuvat mm. hyötyvoimalaitokseen oh-
jattavien jätetonnien vastaanottohinnoista, kuljetusten hinnasta ja kuo-
nan sekä tuhkan käsittelyn hinnoista. Kymenlaakson Jäte Oy:n osalta 
hyötyvoimalaitokselle ohjattavan loppujätteen painotettu jätteiden vas-
taanoton keskihinta nousi 9,8 % vuoden 2022 alussa. Kuonan käsittelyn 
hinnat ovat alkuvuodesta 2022 nousseet 5,5 %. Myös kuljetuskustan-
nukset ovat nousseet kuten edellä on esitetty. Kaiken kaikkiaan loppu-
jätteen käsittelymaksunperusteena olevaan loppujätteen porttimaksun 
pohjana aiemmin käytetty hinta 96 €/t, joka on noussut hintaan 103 
€/tonni, joka vastaa 7,3 % korotusta.  

Esimerkkinä 240 litran loppujäteastian tyhjennysmaksun esitetään nou-
sevan 8,13 % (0,57 €) Kotkassa. 

Biojätteen vastaanottomaksuun ei ole tullut muutoksia, mutta sen kulje-
tuksiin tuli kuitenkin maltillisia korotuksia vuoden 2022 alussa. 

Lautakuntamaksu on sisältynyt Kotkassa loppujäteastioiden tyhjennys-
maksuihin. Kymen jätelautakunta korotti lautakuntamaksuja vuodelle 
2022 siten, että Kymen jätelautakunnan vuosibudjetti nousi 252 000 eu-
rosta 296 000 euroon. Lautakuntamaksujen kasvu johtuu mm. jätelain 
muutoksen vuoksi lisääntyneistä henkilöstökuluista ja kasvaneista ICT-
kuluista. 

Taksataulukkoesitys Kotkan jätteenkuljetustaksoiksi 1.7.2022 alkaen on 
liitteenä. 

Nähtävilläolo ja kannanotot 

Kuulutus asian vireilläolosta ja taksaluonnos on julkaistu Kymen jätelau-
takunnan ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla ajalla 3.-17.5.2022. 
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Kuulutus on lähetetty Kymen jätelautakunnan alueen kuntiin julkaista-
vaksi.  

Kuulutuksesta on ilmoitettu PK- ja Ankkuri- lehdissä 4.5.2022 sekä Pitä-
jän Uutiset -sanomalehdessä 5.5.2022. 

Taksaluonnoksesta oli mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävillä-
oloai-kana. Luonnoksesta ei saapunut muistutuksia tai mielipiteitä. 

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää Kymen jätelautakunnan jätetaksan Kot-
kan jätteenkuljetusten osalta esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 
1.7.2022 alkaen. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

 

 Liite[5] Esitys Kotka taksataulukko 1.7.2022_Kyjäte25052022 
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Jätemaksutaksa Mäntyharju taksataulukko 1.7.2022 alkaen 

1289/02.05.00.00/2022 

 

Kymen jätelautakunta 25.05.2022    

      

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

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. Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jä-
tehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetak-
san mukaisesti.  

Esitys Mäntyharjun jätteenkuljetuksen maksuiksi 

Mäntyharjun kuntaurakka sisältää loppujätteen ja biojätteen sekä hyöty-
jätteiden tyhjennykset. 

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus on kokouksessaan 26.4.2022 päättä-
nyt esittää Kymen jätelautakunnalle, että jätteenkuljetuksista Mäntyhar-
julla peritään taksataulukon mukaiset maksut 1.7.2022 alkaen. 

Taksalaskennassa on käytetty Kymen jätelautakunnan 17.10.2013 hy-
väksymiä yhtenäisiä jätteenkuljetustaksan perusteita. Kuljetusmaksu 
sisältää urakoitsijalle maksettavan urakkakorvauksen, perintä- ja luotto-
tappiovarauksen sekä tyhjennettävien astioiden osuuteen perustuvan 
ajojärjestelykustannuksen. Käsittelymaksuun sisältyy kaikille taksa-alu-
eille sama porttimaksu eli käsittelykustannus ja yleiskulu sekä alueittain 
vaihteleva perusmaksu, lautakuntamaksu ja kunnalle tilitettävä maksu-
osuus. 

Kuljetustaksojen muutosten perustelut 

Jäteastioiden tyhjennystaksoihin vaikuttavat nopeasti nousseet kuljetus-
kustannukset ja kohonneet loppujätteen käsittelymaksut sekä osin myös 
aikaisempaa suuremmat lautakuntamaksut. Jätteiden tyhjennysmaksu-
jen kuljetusurakoiden hintoja tarkastetaan yleensä urakkasopimusten 
mukaan vuosittain heinäkuun alusta Tilastokeskuksen ylläpitämän 
kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin perusteella (käytetty vuosi-
keskiarvoa). 
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Vuoden 2022 alussa kuljetuskustannukset ovat kuitenkin nousseet his-
toriallisen paljon. Kymenlaakson Jäte Oy on päivittänyt jäteastioiden 
tyhjennysurakoiden sopimuksia 1.4.2022 alkaen siten, että hintoja on 
tarkastettu viimeisten kolmen kuukauden kuljetusindeksien perusteella. 
Tämän seurauksena jäteastioiden tyhjennysten kuljetusurakoiden hin-
nat ovat nousseet urakasta riippuen 11,2-16,4 %. 

Talouden epävarmuus sekä epätietoisuus poikkeusolojen kestosta ja 
vaikutuksesta aiheuttavat epävarmuutta jätteenkuljetuksen hintojen ja 
täten jätetaksatason oikeellisuuteen. 

Tämän vuoksi jäteastioiden kuljetusurakoiden hintoja on sovittu tarkas-
tettavaksi kolmen kuukauden välein, mikä vuoksi myös tyhjennystaksoja 
on hyvä tarkastella aikaisempaa tiheämmin kuten puolen vuoden välein. 

Loppujäte käsitellään Kotkan hyötyvoimalaitoksella. Loppujätteen käsit-
telystä aiheutuvat kustannukset riippuvat mm. hyötyvoimalaitokseen oh-
jattavien jätetonnien vastaanottohinnoista, kuljetusten hinnasta ja kuo-
nan sekä tuhkan käsittelyn hinnoista. Kymenlaakson Jäte Oy:n osalta 
hyötyvoimalaitokselle ohjattavan loppujätteen painotettu jätteiden vas-
taanoton keskihinta nousi 9,8 % vuoden 2022 alussa. Kuonan käsittelyn 
hinnat ovat alkuvuodesta 2022 nousseet 5,5 %. Myös kuljetuskustan-
nukset ovat nousseet kuten edellä on esitetty. Kaiken kaikkiaan loppu-
jätteen käsittelymaksun perusteena olevaan loppujätteen porttimaksun 
pohjana aiemmin käytetty hinta 96 €/t, joka on noussut hintaan 103 
€/tonni, joka vastaa 7,3 % korotusta.  

Esimerkkinä 240 litran loppujäteastian tyhjennysmaksun esitetään nou-
sevan 10,40 % (0,84 €) Mäntyharjulla. 

Biojätteen vastaanottomaksuun ei ole tullut muutoksia, mutta sen kulje-
tuksiin tuli kuitenkin maltillisia korotuksia vuoden 2022 alussa. 

Lautakuntamaksu Mäntyharjulla sisältyy ekomaksuun, joten lautakunta-
maksulla ei ole vaikutusta Mäntyharjun kuljetusmaksuihin. 

Taksataulukkoesitys Mäntyharjun jätteenkuljetustaksoiksi 1.7.2022 al-
kaen on liitteenä. 

Nähtävilläolo ja kannanotot 

Kuulutus asian vireilläolosta ja taksaluonnos on julkaistu Kymen jätelau-
takunnan ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla ajalla 3.-17.5.2022. 
Kuulutus on lähetetty Kymen jätelautakunnan alueen kuntiin julkaista-
vaksi.  

Kuulutuksesta on ilmoitettu PK- ja Ankkuri- lehdissä 4.5.2022 sekä Pitä-
jän Uutiset -sanomalehdessä 5.5.2022. 
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Taksaluonnoksesta oli mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävillä-
oloai-kana. Luonnoksesta ei saapunut muistutuksia tai mielipiteitä. 

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää Kymen jätelautakunnan jätetaksan Män-
tyharjun jätteenkuljetusten osalta esitetyn mukaiseksi ja voimaan tule-
vaksi 1.7.2022 alkaen. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

 

 Liite[6] Esitys Mäntyharju taksataulukko 1.7.2022_Ky-
jäte25052022 
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Jätemaksutaksa jätekeskuksen vastaanottohinnat taksataulukko 1.7.2022 alkaen 

1290/02.05.00.00/2022 

 

Kymen jätelautakunta 25.05.2022    

      

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

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. Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jä-
tehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetak-
san mukaisesti.  

Esitys Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksuiksi 

Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksuhinnasto tulee vahvistaa 
jätelautakunnassa taksana. Hinnasto toimii laskutusperusteena myös 
jätelain 33 §:n tarkoittaman kunnan toissijaisella vastuulla (TSV) tapah-
tuvan jätteen vastaanoton osalta. Jätelain mukaan TSV hinta ei saa olla 
alempi kuin lakisääteisiltä asiakkailta perittävät maksut. 

Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksuhinnasto vahvistetaan 
vuosittain siten, että uudet hinnat tulevat voimaan aina tammikuun 
alussa. Yleisen kustannustason nousu on aiheuttanut painetta jätteiden 
käsittelymaksujen korotukselle kesken kalenterivuoden 2022. Vuoden 
2022 hinnastoa laadittaessa ennakoitu 3 - 5% kustannustason nousu 
hankittavien palvelujen, materiaalien ja energian osalta on osoittautunut 
riittämättömäksi. Jätteiden käsittelytoimintaan vaikuttavien keskeisten 
palvelujen ja palveluhintaindeksien kasvu on ollut 5-10 % luokkaa.  

Teollisuuden tuottajahintaindeksi on kasvanut viimeisen 6 kk:n jaksolla 
7,7 % ja kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 7,4 %. Jätteenpolton 
keskihinta on kallistunut 9,7 % vuoteen 2021 verrattuna. Tärkeimpien 
mekaanisen kunnossapidon materiaalien, varaosien ja tarvikkeiden 
hankintakustannukset ovat nousseet pääsääntöisesti yli 30 %. 

Jätteenpolttoon ohjattavan loppujätteen tonnihintaan esitetään 7,3 % 
korotusta kattamaan käsittelykulun ja siirtokuormauksen kasvaneita 
kustannuksia. Lajiteltavien jätteiden ja tiettyjen erilliskerättyjen jätteiden 
käsittelyhintoihin esitetään n. 2,0 - 2,5 % korotuksia kattamaan yleisen 
kustannustason nousun aiheuttamia kustannuksia. 
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Kaatopaikalla hyödynnettävien jätteiden ja haravointijätteiden käsittely-
maksuihin esitetään euromääräisiä korotuksia vastaamaan prosessien 
todellisia käsittelykustannuksia. 

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus on kokouksessaan 26.4.2022 päättä-
nyt esittää Kymen jätelautakunnalle, että Keltakankaan jätekeskuksen 
vastaanottomaksutaksaksi 1.7.2022 alkaen määrätään taksataulukon 
mukaiset maksut. 

Taksataulukko on liitteenä. 

Nähtävilläolo ja kannanotot 

Kuulutus asian vireilläolosta ja taksaluonnos on julkaistu Kymen jätelau-
takunnan ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla ajalla 3.-17.5.2022. 
Kuulutus on lähetetty Kymen jätelautakunnan alueen kuntiin julkaista-
vaksi.  

Kuulutuksesta on ilmoitettu PK- ja Ankkuri- lehdissä 4.5.2022 sekä Pitä-
jän Uutiset -sanomalehdessä 5.5.2022. 

Taksaluonnoksesta oli mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläolo-
aikana. Luonnoksesta ei saapunut muistutuksia tai mielipiteitä. 

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 
1.7.2022 alkaen. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

 

 Liite[7] Esitys Jätekeskus Taksataulukko 1.7.2022_Ky-
jäte25052022 
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10 
Ilmoitusasiat 

Kymen jätelautakunta 25.05.2022    

1. Saapuneet kirjeet 

a. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 945/2022 21.4.2022 vali-
tukseen Kymen jätelautakunnan päätöksestä 26.11.2020 § 41 
joka koskee Pyhtään kunnan siirtymistä kunnan järjestämään 
jätteenkuljetukseen. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkää valituk-
sen. Pyhtäällä siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetuk-
seen (pl. lietteet)1.7.2023. 

b. Pertunmaan kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 25.4.2022 § 26: 
Hallintosäännön muuttaminen jätelain mukaisten tehtävien hoita-
misesta. Pertunmaan kunta lisäsi hallintosääntöönsä Kymen jä-
telautakunnan tehtävät 1.1.2023 alkaen.  

2. Lausunto Kouvolan ympäristönsuojelumääräyksistä 

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaostolle annettiin 
lausunto ympäristönsuojelumääräysluonnoksesta viranhaltijatyönä 
25.3.2022. Lausunto on lähetetty sähköpostitse jätelautakunnan jä-
senille 7.4.2022. Lupajaoston 4.5.2022 hyväksymissä ympäristön-
suojelumääräyksissä on otettu huomioon lausunnossa esitetyt asiat.  

3. Jätehuoltomääräysten valmistelu 

Jätehuoltomääräyksiä pitää muuttaa jätelainsäädännön muutosten 
myötä. Muutosluonnos on tavoitteena tuoda jätelautakunnan syys-
kuun kokoukseen käsiteltäväksi ja saada uudet jätehuoltomääräyk-
set voimaan 1.1.2023.  

4. Viranhaltijapäätökset kunnittain 

Taulukko jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-, jätehuollon järjestämis- 
ja jätemaksun kohtuullistamispäätöksistä Kymen jätelautakunnan 
toiminta-alueelle ajalla 18.2.-18.5.2022 on oheismateriaalina. 

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

 

Oheismateriaali 

 Viranhaltijapäätökset kunnittain 18.2.-18.5.2022_Kyjäte25052022 
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