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Osallistujat 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Sainio Teppo puheenjohtaja  
 Hänninen Marika jäsen  
 Jukola Heta jäsen  
 Kalliola Marketta jäsen  
 Kuutti Heikki jäsen  
 Lappi Jukka jäsen  
 Matilainen Päivi jäsen  
 Niilo-Rämä Kari jäsen  
 Suurnäkki Ismo jäsen  
 Söderholm Jukka jäsen  

 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Muu Aikio Jenni kaupunginhallituksen edus-

taja 
 

 Qvist Toivo nuorisovaltuuston edustaja  
 Kangas Katja esittelijä  
 Soini Arja asiantuntija  
 Kytölä Marika asiantuntija, lakimies  
 Forsström Eeva sihteeri  

 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Poissa Hasu Anne puheenjohtaja  
 Keveri Raija varajäsen Mia Harkon varajäsen 
 Kärhä Ismo jäsen  
 Tylli Hannu tekninen johtaja  
 Berg Elsa-Helga nuorisovaltuuston edustaja  
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Pöytäkirjan tarkastus 

puheenjohtaja Teppo Sainio 

sihteeri Eeva Forsström 

pöytäkirjan tarkastaja Marika Hänninen 

pöytäkirjan tarkastaja Marketta Kalliola 

Pöytäkirja on tarkastettu 16.12.2022. 

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

Pöytäkirja on nähtävänä 

Yleisessä tietoverkossa Kouvolan kaupungin www-sivuilla sekä Kymen jä-
telautakunnan www-sivuilla 16.12.2022    
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 33 

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 osallistujat ja kokouksen laillisuuden ja päätösval-
taisuuden. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

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

__________
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Pöytäkirjan tarkastajat 

Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 34 

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 Marika Hännisen ja Marketta Kalliolan. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Marika Hännisen ja 
Marketta Kalliolan. 

__________ 
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Kymen jätelautakunnan kuukausikatsaus 10/2022 

659/02.02.02/2022 

  

Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 35 

      

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 1-10/2022 

1000 euroa TA 
2022 

TA-
muutos 

MTA 
2022 

Tot.  
1-10 

Tot-% TPE 

Toimintatulot 296 0 296 173 58,3 296 
Toimintamenot -296 0 -296 -227 76,6 -296 
Toimintakate 0 0 0 -54  0 

 

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 78,1 %, palvelujen ostot 64,4 %, ai-
neet, tarvikkeet ja tavarat 132,3 % ja muut toimintakulut 83,7 %. 

Kymen jätelautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2022 on oheismateriaa-
lina. 

Lisätietoja: Jätehuoltopäällikkö Katja Kangas p.020 615 8143, katja.kan-
gas(at)kouvola.fi tai controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, 
karoliina.summanen(at)kouvola.fi 

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen Jätelautakunta päättää merkitä kuukausikatsauksen 1-10/2022 
tiedoksi. 
 
Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

__________ 

 

Oheismateriaali 

Kymen jätelautakunta Kuukausikatsaus 1_10_2022_Kyjäte14122022 
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Kymen jätelautakunnan kokousaika ja -paikka 2023 

3243/00.02.03.05/2022 

  

Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 36 

      

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

Hallintosäännön 128 §:n mukaan toimielin päättää kokousten ajan 
ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouk-
sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjoh-
tajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä 
varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 

Kymen jätelautakunta kokoontuu varsinaisena kokouksena läsnä ko-
kouspaikalla tai sähköisenä kokouksena. (Hallintosääntö 125-126 §§:t). 

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 

Lisätietoja: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, 
katja.kangas(at)kouvola.fi; hallintopalvelupäällikkö Saara Rahkonen-
Rannikko, puh. 020 615 9066, saara.rahkonen-rannikko(at)kouvola.fi 

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta kokoontuu sähköisesti tai Kouvolan kaupunginta-
lolla tai muussa sovitussa paikassa. 

Vuoden 2023 kokouspäivät ovat 23.2., 27.4., 25.5., 28.9., 23.11.  

Kokousten yhteydessä tai muuna myöhemmin erikseen sovittavana ai-
kana käsitellään ”iltakoulussa” mm. jätepoliittista ohjelmaa sekä jätetak-
soja. 

Puheenjohtaja oikeutetaan päättämään kokouspaikasta tai sähköisestä 
kokouksesta sekä poikkeuksista kokousaikaan. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

__________ 
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Kuntien jätehuollon palvelutaso 2023-2024 

2595/14.06.00/2022 

 

Kymen jätelautakunta 20.10.2022 § 31 

  

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

Jätehuollon palvelutasossa määritellään se, millaisia jätehuoltopalveluja 
kuntalaisille tarjotaan Kymen jätelautakunnan alueella, johon kuuluu Ha-
mina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju, Miehikkälä, Pyhtää ja 
Virolahti sekä vuoden 2023 alusta alkaen lisäksi Pertunmaa. Toiminta-
alue muodostuu edellä mainittujen kuntien omistaman Kymenlaakson 
Jäte Oy:n toiminta-alueesta.     

Jätehuollon palvelutaso määritellään ensisijaisesti kunnan vastuulle 
kuuluvan jätehuollon osalta, erityisesti asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen 
jätehuoltopalveluihin. Palvelutasossa asetetaan vähimmäistaso Kymen-
laakson Jäte Oy:n tai kunnan tarjoamille jätteiden keräys-, kuljetus- ja 
vastaanottopalveluille sekä neuvonnalle ja viestinnälle. Palvelutasossa 
käsitellään myös Kymen jätelautakunnan toteuttamat viranomaispalve-
lut.   

Jätehuollon palvelutasosta päättäminen on jätelautakunnan tehtävä lau-
takuntasopimuksen ja johtosäännön mukaisesti. Jätelain mukaan kun-
tien on järjestettävä jätehuoltopalvelut, ja niiden tulee täyttää jätelain 
edellyttämät laatuvaatimukset. Tämä tarkoittaa jätehuollonpalveluiden 
kattavuuden ja laadun vähimmäistason takaamista kaikille asukkaille ja 
vapaa-ajanasukkaille.   

Taustaa 

Jätehuollon yhteisestä palvelutasosta Kymen jätelautakunnan alueella 
päätettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2015, jolloin laadittiin "Jätehuollon 
palvelutaso vuoteen 2020". Pitkäksi venyneen jätelain uudistusproses-
sin aikana ei nähty mielekkääksi päivittää palvelutasoa, joten päivittä-
mistä lykättiin.   

Tällä kertaa palvelutasomäärittely päivitetään vain kahdelle seuraavalle 
vuodelle, koska jätelain mukanaan tuomat muutokset muokkaavat pal-
veluja voimakkaasti, joten jo parin vuoden kuluttua tilannetta on hyvä 
tarkastella uudestaan. 

Jätehuollon palvelutasoa on valmisteltu yhdessä alueen kuntien kanssa 
jätelautakunnan ja jäteyhtiön ehdotuksen perusteella. Kymen jätelauta-
kunta järjesti palvelutasoluonnoksesta kunnille esittely- ja keskusteluti-
laisuuden verkossa 6.10.2022. Kuntia pyydettiin nimeämään edustajat 
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kokoukseen. Lisäksi kutsuttuna olivat jätelautakunnan jäsenet ja Ky-
menlaakson Jäte Oy:stä asiaa valmistelevat henkilöt.  

Valmistelua jatkettiin kokouksen keskustelun pohjalta. Asiaa sivuttiin jo 
myös 30.8.2022 Kotkan Höyrypanimolla järjestetyssä “Taksaseminaa-
rissa”, etenkin sen työpajaosuudessa.   

Palvelutasossa tapahtuvat muutokset 

Sekä asukkaat että kuntien edustajat ovat toivoneet lisää muovipak-
kausten keräyspisteitä. Muovipakkausten keräystä eniten käytetyillä 
ekopisteillä aiotaankin lisätä ja siten, että joka kunnassa on vähintään 
yksi muovipakkausten keräyspiste. Jätelain erilliskeräysvaatimukset 
ovat ulottuneet entistä pienempiin kiinteistöihin, jolloin ekopisteiden 
tarve kerrostalo- ja rivitalovaltaisilta alueilla on vähentynyt. Ekopisteitä 
poistetaan näiltä alueilta ja lisäksi joitakin muita hyvin vähän käytössä 
olevia pisteitä.  

Pakkausten tuottajayhteisö RINKI:llä on alueella lakisääteisiä ekopis-
teitä, joita Kymenlaakson Jäte Oy:n ylläpitämät ekopisteet täydentävät. 
RINKI tekee ensi vuonna muutoksia verkostoonsa. Näistä muutoksista 
tiedetään vasta loppuvuonna 2022. Kymenlaakson Jäte Oy:n ekopistei-
den sijaintia ja verkoston laajuutta ei siten vielä voi ”lyödä lukkoon”. Pal-
velutasossa esitetäänkin alustava kokonaismäärä, jotta voidaan ottaa 
huomioon myös RINKI-ekopisteiden sijainti.  

Poistotekstiilin keräys laajenee jätelain perusteella, ja keräyspiste tul-
laan järjestämään jokaiseen kuntaan. 

Jätteenkuljetusjärjestelmä muuttuu ja erilliskeräysvelvoitteet laajenevat 
jätelain muutosten myötä: bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksen siirtymi-
nen kuntien eli Kymenlaakson Jäte Oy:n vastuulle kaikissa kunnissa 
heinäkuussa 2023, biojätteiden erilliskeräyksen laajeneminen myös 
omakoti- ja paritalokiinteistöille Kouvolan, Kotkan ja Haminan keskus-
taajamissa kesällä 2024. Pyhtäällä myös loppujätteiden kuljetukset siir-
tyvät jäteyhtiölle 1.7.2023.  

Tiedotus, neuvonta ja asiakaspalvelu ovat avainasemassa uudistusten 
toteutumisessa. Näidenkin resursointiin kuljetuslogistiikan järjestelyn li-
säksi pitää kiinnittää erityistä huomiota palvelutasokaudella 2023-2024.   

Yhteiskunnan yleiset trendit, itsepalvelun lisääntyminen ja digitalisaatio 
muokkaavat lähivuosina myös jätehuollon palveluja. 

Palvelujen rahoitus 

Asukkaille tarjottavat jätehuollon palvelut rahoitetaan perus- ja ekomak-
suilla, jäteastioiden tyhjennysmaksuilla, lukollisten yhteiskeräyspisteiden 
vuosimaksuilla ja jäteasemien vastaanottomaksuilla.   
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Perus- ja ekomaksuilla rahoitetaan kokonaan täydentävien ekopistei-
den, vaarallisten jätteiden jätehuollon, viestinnän ja neuvonnan kulut 
sekä merkittävä osa jäteasemien kustannuksista. Jäteastioiden tyhjen-
nysmaksuilla rahoitetaan jätteenkuljetuspalvelun järjestämisen ja asia-
kaspalvelun kulut, kuljetetun jätteen käsittelykulut sekä kuljetusurakoitsi-
jan korvaukset. Jäteasemilla kerätyt maksut käytetään jäteasemien ku-
lujen kattamiseen, ja lukollisten yhteiskeräyspisteiden vuosimaksut nii-
den kuluihin.   

Palvelutasomäärityksen kanssa käsikädessä kulkee myös jätemaksu-
taksa. Tavoitteena on luoda alueelle yhtenäisempi taksamalli jätehuol-
lon perusmaksun (ekomaksun) osalta nykyiseen verrattuna.  

Jätehuollon palvelutasomäärityksen luonnos on oheismateriaalina. 

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta päättää asettaa jätehuollon palvelutasomäärityk-
sen luonnoksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

Jenni Aikio oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 
14.46-14.49. 

__________ 

 

 

Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 37 

      

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

Kymen jätelautakunnassa on ollut valmisteltavana Jätehuollon palvelu-
taso vuosille 2023-2024. Kymen jätelautakunta on kokouksessaan 
20.10.2022 § 31 päättänyt asettaa palvelutasoluonnoksen nähtäville ja 
pyytää siitä tarvittavat lausunnot. 

Nähtävillä olo ja lausuntopyynnöt 

Palvelutasoluonnos on ollut nähtävillä 2.-18.11.2022 Kymen jätelauta-
kunnan nettisivuilla. Kuulutus on toimitettu myös kaikkiin Kymen jätelau-
takunnan alueen kuntiin sekä Pertunmaalle. Nähtävillä olosta on ilmoi-
tettu PK-, Ankkuri-, Loviisan Sanomat -, Pitäjänuutiset- sekä Öst Nyland 
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-lehdissä. Sekä kuulutus nähtävillä olosta että itse palvelutasoluonnos 
on käännetty myös ruotsinkielelle. 

Palvelutasoluonnoksesta on pyydetty lausunnot kaikilta alueen kunnilta 
ml. Pertunmaa. 

Lausunnot 

Kouvolan kaupungin Teknisen lautakunnan lausunnossa, 30.11.2022, 
todetaan seuraavaa: 

”Jätehuollon yhteisestä palvelutasosta Kymen jätelautakunnan alueella 
päätettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2015, jolloin laadittiin "Jätehuollon 
palvelutaso vuoteen 2020". Kuten liitteessä todetaan, pitkäksi venyneen 
jätelain uudistusprosessin aikana ei nähty mielekkääksi päivittää palve-
lutasoa, joten päivittämistä lykättiin. 

Vaikkakin jätelain mukanaan tuomat muutokset muokkaavat palveluja 
lähivuosina edelleen voimakkaasti, on hyvä, että palvelutaso määritel-
lään, edes pariksi seuraavaksi vuodeksi, jo tässä vaiheessa. Kouvolan 
kaupunki pitää palvelutason määritystä hyvänä askeleena kohti parem-
paa jätehuoltoa. Tosin, FCG:n vuosittain tekemä Yhdyskuntatekniset 
palvelut –tutkimus osoittaa, että Kouvolassa on tehty hyvää jätehuoltoa 
jo tähänkin asti.  

Jätehuollon palvelutaso 2023–2024 -luonnoksesta jää kuitenkin kuva 
kiireessä tehdystä työstä. Jo sisällysluettelo voi antaa vääristetyn kuvan 
luonnoksen sisällöstä: Kuntien yhteinen jätehuollon palvelutaso vuosille 
2023–2024 on sisällysluettelon perusteella yhden sivun mittainen. Kun 
huomioi sisällysluettelon ja otsikoinnit, jää epäselväksi, mitä kuvataan 
kohdissa 4–7 (alaotsikoineen). Onko näissä kohdissa siis kyse palvelu-
tasosta vuosille 2023–2024 vai nykytilan kuvauksesta? Jätehuollon pal-
velutaso 2023–2024 -määrityksessä tulisi esittää selkeästi palvelutason 
nykytila sekä mikä on palvelutaso vuosille 2023-2024. Nähtävillä ol-
leesta luonnoksesta asia ei välttämättä selviä. 

Palvelutasoon kuuluu olennaisesti jäteasemien, ekopisteiden ja täyden-
tävien keräyspalveluiden palvelut. Näiden osalta tekstissä on viitattu 
ekopisteverkoston järkevöittämiseen, mutta se, mitä se tarkoittaa, jää 
epäselväksi. Asiasta järjestetyssä työpajassa näytettiin taulukko, jossa 
oli ehdotukset poistettavista ekopisteistä. Näihin eikä mahdollisiin li-
säystoiveisiin esim. poistotekstiilien vastaanottopisteissä kunta pysty 
ottamaan kantaa, kun aineisto puuttuu lausuntopyyntöasiakirjoista. 

Kohtaan 5.1. Jäteasemat on kirjoitettu, että Kymenlaakson Jäte Oy 
määrittelee jäteasemien operatiivisen toiminnan esim. sijainnit, aukiolo-
ajat, kerättävät jakeet. Määrittelyssä huomioidaan alueelliset erot vä-
estö- ja kiinteistöjakautumassa, sekä talvi ja kesäaukioloajat. Jätease-
mien sijainti asemakaava-alueilla määrittyy osin kaavaprosessissa eikä 
operatiivisen toimijan päätöksillä. 
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Palvelutason kohdassa 4.2. Kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen muu-
tokset 2023–2024 on kuva, josta selviää erinomaisesti jätteenkuljetus-
ten muutokset lähivuosina. 

Tulevaisuutta ajatellen eli esimerkiksi vuosille 2025 ja eteenpäin tehtä-
vää palvelutason määritystyötä tulisi tehdä enemmän vuorovaikutuk-
sessa kuntien / kuntien valitsemien edustajien kanssa, jos halutaan kun-
tien ”tahdon” näkyvän määrityksissä. Nyt yhden työpalan anti oli lähinnä 
informatiivinen. 

Palvelutason määritykseen liittyvät pienemmät, stilistiset kommentit, an-
netaan jätehuoltopäällikölle erikseen.” 

Kotkan kaupunginhallituksen lausunto 21.11.2022: 

” Palvelutasoluonnoksessa on määritelty mitä ja minkälaisia jätehuolto-
palveluja alueen kuntalaisille tarjotaan. Palvelutaso on perustaso, joka 
taataan asukkaille. Luonnos täyttää jätelain perusvaatimukset ja osittain 
ylittää sen, takaamalla perustasoa kattavampia palveluita mm. muovin 
keräyksen osalla. Palveluiden laatu tulee säilyttää kattavana jatkossa-
kin. Palvelutasoluonnos on laadittu koko alueen osalta samanlaisin pe-
rustein. Tasapuolisuus ja yhdenmukaisuus koskee myös taksoja ja nii-
den perusteita. 

Palvelutasoluonnos on laadittu vain kahdelle seuraavalle vuodelle, 
koska jätehuoltoon on tulossa muutoksia uudistuneen jätelain myötä. 
Merkittävimmät muutokset koskevat erilliskeräysvelvoitteiden laajentu-
mista ja jätekuljetuksia.  

Biojätteen erilliskeräys tai kompostointivelvoite laajenee koskemaan 
pienkiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamissa kesällä 2024. Pakkaus-
jätteen erilliskeräyskeräysvelvoite ei aiheuta kiinteistöillä muutosta, 
koska se oli jo huomioitu nykyisissä jätehuoltomääräyksissä. 

Toisaalta kiinteistöjen lakisääteisten velvoitteiden lisääntyminen vähen-
tää vastaavasti tuottajayhdistysten pakkausjätteen keräysvelvoitteita ja 
heidän keräyspisteiden määrää ainakin taajamissa. Hyötyjätepistever-
kostoon ei ole palvelutasoluonnoksessa Kotkan osalta esitetty isoja 
muutoksia. Luonnoksessa esitetty vain yhden keräyspisteen poistoa, 
enemmän on painotettu laatua, ns. täyden palvelun keräyspisteet on 
katsottu olevan asiakkaiden kannalta tärkeämpi kuin hajautetut palvelut. 
Hyötyjätepisteverkosto tulee tarkempaan selvittelyyn, kun selviää tuotta-
jayhteisön keräysverkoston laajuus. 

Yksi merkittävä muutos jätelain osalta on, että bio- ja pakkausjätteiden 
kiinteistöittäinen kuljetus siirtyy kunnan vastuulle eli käytännössä Ky-
men Jäte Oy:n hoidettavaksi. Muiden jätejakeiden osalta kuljetusjärjes-
telmästä päättää jätelain edellytysten mukaisesti kukin kunta itse. Kot-
kassa kiinteistön haltijoiden vastuulle jää enää vain sako- ja umpikaivo-
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lietteiden kuljetusten järjestäminen, muilta osin kuljetusjärjestelmäpää-
tökset on tehty jo aiemmin. Sako- ja umpikaivolietteiden toimivuustar-
kastelu kokonaisuuden kannalta tulisi tehdä ja tarkistaa onko edellytyk-
siä jatkaa kiinteistön haltijan vastuulla olevaa järjestelmää myös jat-
kossa. 

Palvelutaso on kiinteästi yhteydessä maksuihin, joilla ne rahoitetaan. 
Haasteena jatkossa on taata laadukkaat palvelut asukasmäärän pie-
nentyessä. Yksi merkittävä muutos palvelutasoluonnoksessa on taksa-
rakenteen ja maksujen perusteiden yhtenäistäminen. Kotkassa perus-
maksu on sisällytetty käsittelymaksuun astiakohtaisena maksuna, jat-
kossa se laskutetaan erillisenä. Jätetaksa tulee näin koko alueella pe-
rusteineen yhdenmukaiseksi. Kuntakohtaisista rakenteellisista eroista 
huolimatta tasapuolisuus ja yhdenmukaisuus luo yhdenvertaisuutta ko-
koalueella. 

Palvelutasoluonnoksessa ei ole kovin paljon otettu kantaa kunnan vas-
tuulle kuuluvien hallinto- ja palvelutoiminnan ja muiden asumiseen rin-
nastettavien kiinteistöjen jätehuollon järjestelyihin. Hyvinvointialueiden-
käynnistymisen myötä selkiintyy mm. kunnan haltuun jäävien kiinteistö-
jen kohtalo. Seuraavaan palvelutasomääritykseen tulisi sisällyttää em. 
kiinteistöjen jätehuoltoratkaisut ja peruspalvelutaso tarkemmin. 

Jätehuollon laadukas oikea-aikainen tiedotus ja neuvonta ovat oleellisia 
jo toimivuuden onnistumisen kannalta. Jätehuollon ja kiertotalouden ta-
voitteiden edistäminen tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa enna-
koivasti mukaan uusiin jätehuoltomääräyksiin.” 

Pertunmaan kunnanhallituksen lausunto 7.11.2022: 

”Pertunmaan kunta toteaa lausunnossaan, että johdanto-osuudessa on 
tuotu esiin palvelutasoluonnoksen käsittely. Luonnoksesta on keskus-
teltu kunnille järjestetyissä esittely- ja keskustelutilaisuudessa sekä se-
minaarissa. Kunta pitää tärkeänä ja arvostaa Kymen jätelautakunnan 
toimintatapaa palvelujen yhteisestä käsittelystä. 

Johdanto-osuudessa tuodaan esiin asukkaille tarjottavat jätehuollon pal-
velut ja maksut. Pertunmaan kunta pitää erityisen tärkeänä, että jäte-
huollon palvelut ja maksut ovat mahdollisimman selkeitä asukkaille. Li-
säksi perustelut eri maksuille on tärkeää olla selkokielellä. 

Palvelutasoluonnoksen osassa 2. Taustatietoa kuvataan selkeästi Ky-
men jätelautakunnan alue (2.1.), jätehuollon laatuvaatimukset (2.2.), Jä-
telakiuudistuksen tuomat muutokset (2.3) ja Jätehuoltomääräysten uu-
distaminen (2.4.). 

Kuntien yhteinen jätehuollon palvelutaso vuosille 2023–2024 (kohta 3), 
kiinteistökohtainen jätteenkuljetus ja täydentävät palvelut (kohta 4) sekä 
jäteasemat, ekopisteet ja täydentävät keräyspalvelut (kohta 5) vaativat 
lukijalta tarkkaavaisuutta. Kyseisiä kohtia olisi hyvä vielä selventää. 
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Ymmärrettävää on, että jätelain uudistusprosessin venyminen, erilaisten 
jätemuotojen toteuttaminen sekä eri aikaan kunnissa aloitettavien toi-
mintojen yhteensovittaminen samaan palvelutasoluonnokseen on haas-
tavaa. Mm. kohdassa 4.1 toisessa ja viimeisessä kappaleessa maini-
taan sama asia Pertunmaan osalta: saostus- ja umpisäiliölietteiden kul-
jetus käynnistyy 27.4.2025. 

Pertunmaan kunta on erityisen iloinen siitä, että asukkailta saadun pa-
lautteen ja erityistoiveen perusteella Pertunmaalle saadaan vihdoin 
muovipakkausjätteen keräyspiste. 

Omana kohtanaan Jätehuollon palvelutasossa on kohta 6. Viestintä ja 
neuvonta, joihin ei voida koskaan liikaa panostaa. Tärkeintä ovat asuk-
kaat. Viestinnän satunnaisuus, epämääräisyys sekä erityisesti muutok-
sista tiedottamatta jättäminen, aiheuttaa turhaa kitkaa ja jännitteitä. Yh-
teydenotto ja vuorovaikutus pitää tapahtua mahdollisimman matalalla 
kynnyksellä ja helposti. 

Kohdassa 7. Jätehuollon viranomaispalvelut kuuluvat jätelautakunnalle. 
Ne on selkeästi kirjattu. Huomio kiinnittyy viimeiseen kappaleeseen: 
Tarkasteltavaksi tulevat myös kaikkien pienempien taajamien mahdolli-
nen rajaaminen bio- ja pakkausjätteiden keräysvelvoitteen ulkopuolelle. 
Tästä tehdään ratkaisu vasta jätehuoltomääräyksistä päätettäessä.  

Pienillä on taipumus jäädä isojen jalkoihin. Pertunmaan kunta pitää eri-
tyisen tärkeänä, että jätelautakunta harkitsee huolellisesti ja tarkkaan 
sen, ettei pienemmät jää katveeseen ja vaille toimivaa jätehuoltoa. Kai-
ken kaikkiaan jätehuollossa on kyse kaikkien toimijoiden asukkaiden 
sekä viranomaisten vastuullisesta toiminnasta ja kierrätyksestä, josta 
maailma kiittää.” 

Haminan, Virolahden ja Iitin kuntien lausunnoissa ei ollut huomautetta-
vaa Palvelutasoluonnoksesta. 

Muistutukset ja mielipiteet 

Henkilön A kannanotossa kohdat 2-3 sivuavat palvelutasoluonnosta: 

”2. Silloin kun Kymenlaakson Jäte ei tee tyhjennystä sovittuna aikana, 
tyhjennys tulee tehdä viipymättä huomautuksesta seuraavana päivänä. 

3. Kymenlaakson Jätteen pitää ilmoittaa asiakkaalle oma‐aloitteisesti, 
ettei ole tyhjennetty ja hoitaa tyhjennys viipymättä eikä jättää tyhjen-
nystä seuraavaan kesään.” 

Henkilö B on vapaa-ajanasukas ja toivoo muovinkeräyspistettä Kouvo-
lan Jaalassa sijaitsevan Hartolan kyläkaupan pihalle. 

Lausuntojen ja muistutusten sekä mielipiteiden huomiointi 

Kouvolan kaupungin Teknisen lautakunnan lausunnon perusteella pal-
velutasoluonnosta on muokattu sisällysluettelon osalta siten, että tulee 
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selkeämmäksi se, mikä kuuluu palvelutasoon 2023-2024. Lisäksi on 
muutettu kohtaa ”3.2.1 Jäteasemat” ja lisätty viittaus siihen, että myös 
kaavoitus vaikuttaa jäteasemien sijaintiin. Myös jätehuoltopäällikölle an-
netut stilistiset kommentit on huomioitu soveltuvin osin tekemällä luon-
nokseen pieniä, tarkentavia ja selkeyttäviä muutoksia. Nämä eivät 
muuta asiasisältöä.  

Ekopisteverkostoa koskeva kommentti ekopisteverkoston järkevöittämi-
sestä on huomioitu palvelutasoluonnoksessa. Järkevöittäminen tarkoit-
taa käytännössä verkoston supistamista ja tiettyjen jäljellä jäävien eko-
pisteiden palvelun parantamista. Ekopisteverkostoa ei ole syytä lyödä 
tässä palvelutason määrityksessä lukkoon, koska RINKI-tuottajayhteisö 
ei ole vielä tehnyt päätöstä omien ekopisteverkostonsa muutoksista. 
Tämä vaikuttaa Kymenlaakson Jäte Oy:n suunnitelmaan ekopis-
teidensä tulevasta sijainnista ja niiden palvelutasosta. Ekopisteverkos-
toa supistetaan vähän käytössä olevista pisteistä sekä taloyhtiövaltai-
silta alueilta, jotta saadaan toivottua muovinkeräystä ja myös kartonki-
keräystä lisättyä. 

Lausunnossa oli toivottu enemmän vuorovaikutusta kuntien kanssa pal-
velutason määrittelyssä. Kymen jätelautakunta pitää tätä tärkeänä ja 
pyrkii edelleen edistämään yhteistyötä ja vuorovaikutusta.  

Kotkan kaupunginhallituksen lausunnossa on kommentoitu, että palve-
lutasoluonnoksen mukaan ekopisteverkoston osalta Kotkassa poistuu 
vain yksi ekopiste. Lausunnossa viitataan luultavasti 6.10.2022 kuntien 
edustajille ja Kymen jätelautakunnan jäsenille järjestetyssä palvelutason 
määrittämiseen liittyvässä palaverissa esitettyyn alustavaan aineistoon 
poistuvista ekopisteistä. Aineistoa ei ole tuotu varsinaisesti tähän palve-
lutason määrittelyyn, jotta ei asetettaisi liian tiukkoja raameja operatii-
vista toimintaa tekevälle Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Varmuutta ekopis-
teverkoston toteutumisesta Kotkan osalta ei siis vielä ole.  

Kotkan kh:n lausunnossa viitataan myös seuraavaan palvelutasoon ja 
mm. kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuoltoon. Tämä voidaan 
huomioida paremmin seuraavassa palvelutasossa. Kymen jätelauta-
kunta huomioi myös neuvontaan ja tiedotukseen sekä jätehuoltomäärä-
yksiin liittyvät lausunnon kommentit mahdollisuuksien mukaan. 

Pertunmaan kunnanhallituksen lausunnossa oli pyydetty selventämään 
tiettyjä kappaleita. Joitain selvennyksiä on tehty uuteen luonnokseen 
näiden kohtien osalta. Kymen jätelautakunta pitää myös tärkeänä vies-
tintää ja neuvontaa ja ottaa huomioon Pertunmaan kehotuksen selke-
ään ja säännölliseen viestintään resurssien puitteissa. 

Kymen jätelautakunta pitää arvostaa sitä, että Pertunmaan kunta on 
huolissaan pienten taajamien jätehuollon palveluista. Lautakunta ottaa 
tämän huomioon jätehuoltomääräyksiä valmisteltaessa. Kunnalla on 
myös määräysten kuulemisvaiheessa mahdollisuus ottaa kantaa tähän 
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seikkaan. Lautakunta tuo esiin kuitenkin sen, että mikäli pienempiä taa-
jamia rajataan palvelujen ulkopuolelle, on yksityisillä jätteenkuljetusyri-
tyksillä mahdollisuus tarjota palveluja asukkaille näillä alueilla.  

Henkilön A kannanottoon on Kymenlaakson Jäte Oy vastannut seuraa-
vasti: Jos jäteastiantyhjennystä ei jostain syystä saada tehtyä, asiak-
kaalle lähetetään tästä tieto joko sähköpostitse tai kirjeellä. Viestissä on 
aihe, jonka vuoksi tyhjentäminen on estynyt (esim. liukkaus, lumityöt te-
kemättä, auto edessä) ja myös pyydetään ottamaan yhteyttä ja tilamaan 
ylimääräinen tyhjennys, jos seuraavaan tyhjennyskertaan on liian pitkä 
aika ja jäteasia ehtii täyttyä.” 

Henkilön B toivomus välitetään Kymenlaakson Jäte Oy:lle ekopistever-
koston suunnittelua varten. 

Muutokset palvelutasoluonnokseen 

Palvelutasoluonnosta 2023–2024 on muutettu lausuntojen ja komment-
tien myötä edellä esitetysti. Muutokset näkyvät liitteenä olevassa luon-
noksessa. Poistettavaksi esitettävät kohdat on yliviivattu ja uudet tekstit 
korostettu keltaisella. Otsikoiden numerointi ja siten sisällysluettelo on 
muutettu. 

Jätehuoltopäällikkö esittää lisäksi seuraavaa muutosta (kursivoidut ovat 
lisäyksiä): 

Kymenlaakson Jäte Oy määrittelee jäteasemien operatiivisen toiminnan 
esim. sijainnit, aukioloajat, kerättävät jakeet. Määrittelyssä huomioidaan 
alueelliset erot väestö- ja kiinteistöjakautumassa, sekä talvi ja kesäauki-
oloajat. Sijaintiin vaikuttaa myös mm. kaavoitusratkaisut. Tarvittaessa 
jäteasemien palveluihin liittyvät merkittävät asiat, jotka vaikuttavat esim. 
sijaintiin, aukioloaikoihin ja kerättäviin jakeisiin viedään jätelautakunnan 
käsittelyyn ja tarvittaessa myös asukkaita kuullaan asiassa. 
Perustelu tälle lisäykselle: Jäteasemat ovat operatiivista toimintaa ja jä-
teyhtiö voi päättää hyvin pitkälle niiden toiminnasta. Tietyissä tapauk-
sissa voi olla kuitenkin tarpeen, että myös jätelautakunnalle tuodaan 
muutoksia tiedoksi ja se voi harkita, tarvitseeko Palvelutasoasiakirjaa 
päivittää ja asiasta kuulla asukkaita hallintolain 41 §:n mukaisesti. Muu-
tosesityksestä on keskusteltu jäteyhtiön kanssa. 

Esitys Jätehuollon palvelutasoksi 2023-2024 on liitteenä. 

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Jätehuollon 
palvelutason 2023-2024. 

Palvelutaso tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
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Jätehuoltopäällikön muutettu ehdotus: 

Kymen jätelautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Jätehuollon 
palvelutason 2023-2024. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi jätehuoltopäällikön muutetun päätöseh-
dotuksen. 

__________ 

 

Liite2 Jätehuollon palvelutaso 2023-2024 luonnos sisällysluette-
lolla_Kyjäte14122022 

 

Oheismateriaali 

Jätehuollon palvelutaso 2023-2024 luonnos sisällysluettelolla_Ky-
jäte20102022 
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Jätemaksutaksan perusteluosa 1/2023 

2971/02.05.00.00/2022 

  

Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 38 

      

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 perusteluosan muutokset 

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus on kokouksessaan 26.10.2022 päättä-
nyt esittää Kymen jätelautakunnalle, että jätetaksan tekstiosaan teh-
dään vuodelle 2023 muutoksia seuraavasti: 

Siirrytään käyttämään ekomaksun sijaan lainsäädännön mukaista ter-
miä jätehuollon perusmaksu, sillä se kuvaa nykyistä toimintaa parem-
min, eikä anna asukkaille maksusta virheellistä mielikuvaa. 

Jätehuollon perusmaksussa siirrytään tasataksamalliin, jonka mukai-
sesti maksu olisi saman maksuluokan huoneistoille sama kunnasta riip-
pumatta. Maksuluokkia esitetään vain kaksi entisen kolmen sijaan. Ta-
loyhtiössä olevat asunnot ja pientalot olisivat jatkossa samassa maksu-
luokassa. 

Jätehuollon perusmaksun perusteet ovat samanlaiset eri kunnille, esi-
merkiksi lautakuntamaksu olisi jatkossa yhtä suuri kullekin taloudelle 
maksuluokasta riippuen. 

Kotkassa perusmaksu on sisältynyt jäteastian tyhjennyshintaan. Perus-
maksu sisältää perusosan sekä lautakuntamaksun. Kouvolassa, Iitissä 
ja Kotkassa lautakuntamaksu on tähän saakka peritty jäteastian tyhjen-
nyshinnoissa.  

Jätehuollon perusmaksussa noudatetaan Kuntaliiton julkaiseman ”Opas 
kunnallisen jätetaksan laadintaan” – linjauksia. 

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus kertoo taksamuutoksen valmistelusta 
seuraavaa: 
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Koska perusmaksuun esitetään suuria muutoksia, niin sen valmisteluun 
on osallistunut omistajakuntien edustajia ja heidän näkemyksiään on 
kuultu seuraavissa ao. tilaisuuksissa: 

Kotkan kaupungin edustajien kanssa on jo vuosi sitten alustavasti kes-
kusteltu Kotkan tyhjennystaksoihin sisältyvän perusmaksun muutta-
mista vastaavaksi vuotuiseksi ekomaksuksi kuin muissa kunnissa. 

Kymenlaakson Jäte Oy ja Kymen jätelautakunta järjestivät omistajakun-
tien edustajille 30.8.2022 taksaseminaarin, jonka työpajaan osallistu-
neista 94,5 % kannatti tasataksaan siirtymistä. 

Taksaseminaarin jälkeen on käyty erilliset neuvottelut Kotkan ja Mänty-
harjun kanssa kaatopaikan jälkitarkkailuun liittyvistä kustannuksista, ja 
sovittu, että jatkossa niitä ei rahoiteta jätetaksoilla. 

Taksauudistusta on käyty läpi myös Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituk-
sen strategiapäivillä 6.9.2022 ja Kymenlaakson Jätteen hallituksen ko-
kouksessa 28.9.2022, jolloin nähtiin kaksi maksuluokkaa perusteltuna 
ratkaisuna jätehuollon perusmaksussa. 

Kymen jätelautakunta järjesti 6.10.2022 palvelutasoluonnoksen esittely- 
ja keskustelutilaisuudessa, joihin osallistui nimetyt kuntien edustajat ja 
Kymenlaakson Jäte Oy:n edustajat. Tilaisuudessa keskusteltiin perus-
maksulla saatavasta peruspalvelutasosta. 

Asian käsittely Kymen jätelautakunnassa 

Kymen jätelautakunta on valmistellut jätetaksan muutosta yhdessä Ky-
menlaakson Jäte Oy:n kanssa. Jätelautakunnan jäseniä osallistui edellä 
mainittuihin 30.8. Taksaseminaariin sekä 6.10. kokoukseen. Kymen jä-
telautakunnan kokouksen 20.10.2022 yhteydessä Kymenlaakson Jäte 
Oy:n edustaja kertoi tulevasta jätetaksaluonnoksesta. 

Nähtävilläolo ja lausuntopyynnöt 

Kuulutus asian vireilläolosta ja taksaluonnos on julkaistu Kymen jätelau-
takunnan ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla ajalla 2.-18.11.2022. 
Kuulutus on lähetetty Kymen jätelautakunnan alueen kuntiin julkaista-
vaksi. Sekä kuulutus, että itse taksaluonnosteksti on käännetty myös 
ruotsinkielelle. 

Kuulutuksesta on ilmoitettu PK-, Ankkuri-, Loviisan Sanomat, Pitäjänuu-
tiset sekä Öst Nyland -lehdissä. 

Taksaluonnoksesta oli mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläolo-
aikana. Lisäksi luonnoksesta pyydettiin lausunnot kaikilta alueen kun-
nilta sekä Pertunmaan kunnalta. 

Lausunnot 
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Kouvolan kaupungin Tekninen lautakunta on 30.11.2022 lausunnos-
saan todennut: 

”Kouvolan kaupunki suhtautuu myönteisesti yhtenäiseen perusmaksuun 
siirtymistä. Yhteisellä jätelautakunnalla tulee olla yhtenäiset maksut nii-
den maksujen osalta, jotka voidaan yhtenäistää. Sinällään sekin, että 
vakituisen asunnon perusmaksu on sama riippumatta taloyhtiössä ole-
vasta asunnosta ja pientaloista, on kenties tasapuolisempi asukkaisiin 
nähden kokonaisuutta ajatellen. 

Se, miten perusmaksun suuruus on laskettu, jää kuitenkin selviämättä. 
Perusteluosaan tai tausta-aineistoon olisi tullut selvittää, mitä kaikkea 
perusmaksun perusosaan on sisällytetty ja millä perusteella jätelauta-
kunta on päätynyt maksuluokan I (vakituinen asunto tai ympärivuoti-
sessa käytössä olevan vapaa-ajan asunto) osalta perusosan osalta 
summaan 27,80 euroa ja maksuluokassa II (ei-ympärivuotisessa käy-
tössä oleva asunto tai vapaa- ajan asunto) osalta 18,32 euroon. Myös 
lautakuntamaksun perusteet tulisi selvittää perusteluosassa. 

Erityisesti asia kiinnostaa Kouvolan kaupunkia, koska sen asukkaiden 
maksuosuus nousee (aiempi ekomaksu vs. uusi perusosa) aiemman 
maksuluokan III (asunto taloyhtiössä) osalta jopa 25,18 % ja maksuluo-
kan II osalta 14,85 %. Asunto taloyhtiössä -maksuluokan korotus on sel-
keästi suurin verrattuna muiden jäsenkuntien muutoksiin (seuraavaksi 
suurin korotus on 17,88 %). 

Sinällään ekomaksu -nimityksen poistumiseen ja perusmaksu -nimityk-
sen käyttöönottoon ei Kouvolan kaupungilla ole lausuttavaa. Jätelauta-
kunta voi kuitenkin pohtia, onko perusmaksu -nimitys selkeä, kun jäte-
huollon perusmaksut -taulukossa (taksan liite 1) perusmaksu on sen 
taulukon mukaan jaettu perusmaksuun (ei perusosaan) ja lautakunta-
maksuun. 

Perusteluosan (1 §) mukaan taksassa määrätyt maksut lukuun otta-
matta jäteasemien yhtenäistaksaa vahvistetaan ilman arvonlisäveroa 
(Alv 0 %). Verollisissa hinnoissa voi olla järjestelmistä johtuvia pyöris-
tyseroja. Taksataulukoihin nähden lause on ristiriitainen; kaikissa taksa-
taulukoissa on esitetty arvonlisäveron osuus ja ikään kuin lopullisena 
summana viimeisessä sarakkeessa (usein boldattuna), on arvonlisäve-
rollinen hinta. 

Perusteluosassa (4 §) selostettu toimintatapa jätemaksulaskuista tehtä-
viin muistutuksiin on hyvin epäselvä (kenelle toimitetaan). Esitetään, 
että ko. taksakohtaa selvennetään (ellei asia selviä jätemaksulaskusta 
taksaesitystä paremmin). 
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Perusteluosan kohta 11 § Lisäveloitukset vaatii myös lisäselvennyksiä 
ja täydennyksiä (perusteluosassa on mainittu muuallakin lisäveloituspe-
riaatteita, joita ei kuitenkaan mainita tässä kohdassa). Samaisessa 11 
§:ssä on todettu lisäksi lisävetomatkan osalta, että Mikäli jäteauton 
kulku kiinteistön jätetilan/jäteastian luokse on tilapäisesti muuttunut tai 
estetty, peritään jäteastioiden tyhjennyksen edellyttämästä siirrosta lisä-
veloitus. Jätelautakunnan tulee pohtia, onko kiinteistön omistajalle esi-
tettävä maksu kohtuuton, jos kiinteistön jätetilan/jäteastian luokse kulku 
on tilapäisesti muuttunut esimerkiksi katusaneerausten osalta. 

Perusteluosaan liittyvät pienemmät, stilistiset kommentit, annetaan jäte-
huoltopäällikölle erikseen. Yksittäisenä nostona näistä voitaisiin kuiten-
kin esittää, että Kymen jätelautakunta luopuisi jo termistä ”Kouvola-Iitti” 
Kouvolan ja Iitin maksutaulukoissa.” 

Kotkan kaupunginhallitus on 21.11.2022 antanut lausunnon Jätehuollon 
palvelutasosta, mutta on lausunnossaan viitannut myös jätetaksaan: 

”Palvelutaso on kiinteästi yhteydessä maksuihin, joilla ne rahoitetaan. 
Haasteena jatkossa on taata laadukkaat palvelut asukasmäärän pie-
nentyessä. Yksi merkittävä muutos palvelutasoluonnoksessa on taksa-
rakenteen ja maksujen perusteiden yhtenäistäminen. Kotkassa perus-
maksu on sisällytetty käsittelymaksuun astiakohtaisena maksuna, jat-
kossa se laskutetaan erillisenä. Jätetaksa tulee näin koko alueella pe-
rusteineen yhdenmukaiseksi. Kuntakohtaisista rakenteellisista eroista 
huolimatta tasapuolisuus ja yhdenmukaisuus luo yhdenvertaisuutta 
koko alueella.” 

Pertunmaan kunnanhallitus on 7.11.2022 antamassaan lausunnossa 
todennut: 

”Pertunmaan kunta hyväksyy Kymenlaakson Jätelautakunnan esityksen 
Pertunmaan jäteperusmaksuiksi vuodelle 2023. Perusteena se, että a) 
hinnat pysyvät pääosin ennallaan ja b) samaan hintaa saadaan aiem-
paa enemmän palveluja, mm kartongin, biojätteen ja muovin keräyk-
sen.” 

Haminan kaupunginhallituksen 7.12.2022 antaman lausunnon esittely-
tekstissä todetaan: 

”Haminalaisille korotukset ovat pääosin maltillisia. Vapaa-ajanasuntojen 
osalta vuosimaksun korotus on n. 4 %, ja vakituisen asunnon osalta n. 7 
%. 

Suurin korotus on taloyhtiössä asuvalle, jolle siirto uuteen maksuluok-
kaan korottaa vuosimaksua n. 16 %. Prosentuaalisesti näin suuria ker-
takorotuksia tulisi välttää. 
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Kymen jätelautakunnan tarkoitusperä on kuitenkin maksujen yhdenmu-
kaistaminen alueen asukkaille, joka korostaa tasa-arvoista kohtelua alu-
een jätehuollon asiakkaille.” 

Varsinainen lausunto on seuraava: 

”Haminan kaupunki kehottaa Kymen jätelautakuntaa kiinnittämään huo-
miota jätetaksoissa siihen, että prosentuaalisesti näin suuria kertakoro-
tuksia ei pidä tehdä.” 

Iitin kunnanhallituksen 7.11.2022 antamassa lausunnossa todetaan, 
että jätetaksaluonnoksella ei ole olennaisia vaikutuksia jätteenkuljetuk-
sen hinnoitteluun, mutta taksajärjestelmän yksinkertaistaminen on jär-
kevä periaate. 

Virolahden kunnanhallitus on 7.11.2022 antamassa lausunnossa toden-
nut, että sillä ei ole huomautettavaa jätetaksaluonnoksesta. 

Muistutukset ja mielipiteet 

Henkilö A:n 18.11.2022 lähettämässä muistutuksessa kohdat 1.,4. ja 5. 
koskevat jätetaksaa: 

”1. Esitykseen selvennys korvautuuko ekomaksu 19,34 euroa perus-
maksulla 24,80 euroa eli korotus 28%. Viime kesänähän 120 L astian 
tyhjennysmaksu jo nousi 21% (5,1 > 6,17). Korotukset vain puolen vuo-
den sisällä ovat liian suuria. 

4. Väärinkäytökset: Esim. Kymenlaakson Jäte väittää käyneensä, todis-
tettu ettei ole, jäteauton jälkiä ei näy tien koko matkalla eikä pihan katta-
vissa kameroissa eikä jäteauton ääntä ole kuulunut jne. Kymenlaakson 
Jäte veloittaa käynnin vaikka ei ole käynyt. Kameroiden selvittyä Ky-
menlaakson Jätteelle, selitykset muuttuivat uskomattomiksi, virhe lo-
pulta myönnettiin. Kymenlaakson Jätteen pitää suorittaa asiakkaalle hy-
vityksenä sanktiomaksu, muuten astia jää tyhjentämättä ja vakava virhe 
toistuu. 

5. Kymenlaakson Jätteen asiakaspalvelusta saatu tieto, että yhteiskäyt-
töastiaan vieminen maksaa enemmän eli jokaiselle osakkaalle 41,76 
euroa + 24,80 euroa.  Pitäisi tietysti olla siten, että osakkaat jakavat 
tuon maksun, ei niin että jos on 10 osakasta, maksu on 665,60 euroa.” 

Henkilö B:n 9.11.2022 lähettämässä kirjeessä esitetään mm. seuraa-
vaa: 

”Vapaa-ajan kiinteistön omistajana esitän jätehuoltomaksujen korotuk-
sesta seuraavaa: 

1. Jätteiden kuljetus- ja käsittelymaksun korotusta pidän kohtuullisen. 
Ainakin minulla on tästä palvelusta vain myönteisiä kokemuksia. 
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2. Perusmaksun (ent. ekomaksu) huima 33,3 % korotus hieman askar-
ruttaa. Ainakin osa asiakkaista kokee maksavansa "ei mistään", varsin-
kin jos käyttää minimityjennysvälejä. Tämä saattaa rajoittaa myös jäte-
keräilyn piiriin liittymistä. Näitä kun jo nytkin on jostakin kumman syystä. 
Mistä viranomaiset saavat maksuvelvollisien yhteystiedot? Rekisteri on 
puutteellinen.” 

Lausuntojen, muistutusten ja mielipiteiden huomiointi 

Lausunnoissa ja muistutuksissa/mielipiteissä on kiinnitetty huomiota 
mm. maksujen %-korotuksiin. Jotta tasataksa ja kaksi maksuluokkaa 
toteutuvat, joidenkin kuntien sekä taloyhtiöiden osalta perusmaksu nou-
see nyt kerralla melko paljon, jotta maksut saadaan tasattua tasapuoli-
siksi kaikille. Perusmaksujen (ent. ekomaksujen) suuruus on vaihdellut 
kunnittain huomattavasti. Maksuissa on haettu kaikille kohtuullista ta-
soa.  

Kouvolan Teknisen lautakunnan lausunnossaan esittämät seikat on 
otettu soveltuvin osin huomioon, mm. perusteluosan tekstiä on selven-
netty jätemaksulaskuista tehtävien muistutusten osalta. Maksutaulu-
koista on poistettu ALV:n sisältämän hinnan lihavointi sekä muutettu pe-
rusmaksutaulukkoon ”perusmaksu” termiksi ”perusosa”. Lisävetomatkaa 
koskevan kommentin johdosta perusteluosan tekstiin on muutettu mai-
ninta, että mikäli kulku jäteastialle on estynyt katusaneeraustyön tai vas-
taavan takia, ei lisäveloitusta peritä. Kouvola-Iitti -taulukon nimi on muu-
tettu muotoon Kouvola ja Iitti. Perusteluosaa on selkeytetty hieman 
asiasisältöä muuttamatta erikseen annettujen stilististen kommenttien 
osalta. 

Kouvolan tekninen lautakunta halusi myös lisää perusteluita sille, miten 
perusmaksun suuruus on laskettu ja myös lautakuntamaksulle lisää pe-
rusteiden selvitystä. Kymenlaakson Jäte avaa laskentaa näin: Perus-
maksun suuruus on laskettu noudattaen vuonna 2022 julkaistua opasta 
kunnallisen jätetaksan laadinnasta.  Perusmaksu on laskettu siten, että 
sen kattaa vuonna 2023 jätehuollon kustannukset, jotka on arvioitu tule-
van seuraavista palveluista: alueelliset jäteasematoiminnot, jätelauta-
kuntamaksut, vaarallisten jätteiden vastaanotto jätehuolto, tiedotus ja 
neuvonta, täydentävät ekopisteet ja tarvittavat lisäpalvelut sekä hallin-
nolliset palvelut kuten laskutus. Kuntalaisilta laskutettava perusmaksu 
on saatu siten, että em. jätehuollon palveluista aiheutuvat kustannukset 
on jaettu alueella olevilla maksavilla asiakkaiden määrällä huomioiden 
jakauma vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden välillä. Vuoden 2023 kus-
tannusarvio perustuu edellisen vuoden 2022 toteumaan siten, että siinä 
on huomioutu vuonna 2023 tulevat muutokset palveluissa ja tiedossa 
olevat kustannusten muutokset kuten kuntapuolen palkkojen kehitys ja 
muuttuvien polttoainekustannusten vaikutukset. Vapaa-ajan asukkaiden 
perusmaksun suuruus perustuu arvioon vapaa-ajan asuntojen palvelu-
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jen käyttöasteesta. Vapaa-ajan asunnot käyttävät suhteessa eniten pe-
rusmaksulla katettavia palveluja kuin vakituiset, sillä niillä on vähiten 
kiinteistökohtaisia palveluja käytössä. Vapaa-ajajan asukkaiden perus-
maksulla käytettäviä palveluita ovat esimerkiksi jäteasematoiminnot, jä-
teyhtiön ylläpitämiä ekopisteitä ja vaarallisen jätteen vastaanottoa. Ky-
men jätelautakunnan toiminta-alueella on myös paljon palveluita, jotka 
toteutetaan erityisesti kesäaikaan ja kohdistuvat vapaa-ajan asukkaille. 
Tällaisia palveluita ovat mm. saaristokeräykset, haja-asutusalueella 
oleva runsas ekopisteverkosto ja jäteasemien laajennut aukioloajat ke-
säaikaan. 

Lautakuntamaksujen perustetta on hieman selvennetty taksan peruste-
luosassa. 

Henkilö A pyysi selvennystä siitä, korvautuuko ekomaksu perusmak-
sulla. Kyllä se korvautuu. Kymenlaakson Jäte Oy:n edustaja on 
9.12.2022 antanut selvityksensä muistutuksen kohtiin 4 ja 5: 

”Selvitystilanteissa, joissa täytyy selvittää jäteauton liikkumista, käy-
tämme ajonohjausjärjestelmäämme, johon tallentuu kuljettajan kuittauk-
set paikkatietoineen. Lisäksi urakoitsijan työnjohto selvittää kuljettajalta 
tiedon tapahtuneesta. Usein selvitykset vaativat useamman kontaktin ja 
tarkistuksen ennen kuin asiat selviävät, myös asiakkaiden havainnot, 
kuvat ja tallenteet ovat hyödyllisiä asioiden selvittämisessä.  

Lukollisen yhteiskäyttöastian veloitus on e/liittynyt kiinteistö. Vuosi-
maksu lasketaan yhteiskeräysastian kulujen mukaan. (tyhjennyskustan-
nukset ja jätteenkäsittelymaksu)” 

Henkilö B ihmetteli, mistä maksuvelvollisten yhteystiedot saadaan. Pe-
rusmaksulaskutusta varten yhteystiedot saadaan Digi- ja väestötietovi-
rastolta. Jätteenkuljetukseen liittymisen jokainen hoitaa itse. Liittymisiä 
valvotaan projektinomaisesti alueittain ja mikäli tapauksia tulee ilmi. 

Jätetaksan perusteluosaa ja sen rakennetta on muutenkin päivitetty ai-
kaisemmasta. 

Esitys Kymen jätelautakunnan jätemaksutaksan perustelu-
osaksi 1.1.2023 alkaen on liitteenä. 

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää Kymen jätelautakunnan jätetaksan pe-
rusteluosan esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.1.2023 alkaen.  

Perusteluosassa viitatut jätemaksutaulukot tulevat voimaan vuosimak-
sujen (perusmaksu, lukkopistemaksut, aluekeräyspistemaksut) osalta 
vuoden 2023 alusta alkaen. Kuljetus- ja käsittelymaksut ja niihin liittyvät 
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lisäveloitukset ja jäteasemien ja jätekeskuksen vastaanottomaksut tule-
vat voimaan 1.2.2023.  

Taksa määrätään tulevaksi voimaan mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

__________ 

 

Liite3 JÄTETAKSA 2023 09122022 _Kyjäte14122022 
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Jätehuollon perusmaksut 2023 

2972/02.05.00.00/2022 

  

Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 39 

      

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:n hallitus on kokouksessaan 26.10.2022 päättä-
nyt esittää Kymen jätelautakunnalle perusmaksut vuodelle 2023 jäte-
maksutaulukon 1 mukaisesti. Perusmaksun perusteet ilmenevät taksan 
perusteluosasta. 

Perusmaksuun tuleva kustannusten nousu Kymenlaakson Jäte Oy:n 
mukaan: 

Perusmaksuilla rahoitettavien palveluiden yhteenlasketut kustannukset 
tulevat vuonna 2023 olemaan arviolta 11,1 % suuremmat kuin vuonna 
2022. Selkeyden vuoksi todettakoon, että em. perusmaksujen kustan-
nuksissa ei ole huomioitu esimerkiksi jäteasemien investointi- ja raken-
nuskustannuksia. 

Huomioitavaa vuoden 2023 kustannusten osalta on myös Pertunmaan 
liittyminen, jonka myötä kustannusten lisäksi toisaalta myös perusmak-
sukertymä kasvaa. Näin ollen vuonna 2023 varsinainen korotustarve 
perusmaksuihin on noin 9,4 %. Kustannusten nousu johtuu yleisestä 
kustannustason noususta, erityisesti jäteasemien ja vaarallisten jättei-
den nousseista kuljetuskustannuksista sekä myös mm. kohonneista 
energia- ja kunnossapitokuluista. Lisäksi kustannuksia tuo jätelain 
myötä lisääntyvät tehtävät, joita ovat perusmaksulla rahoitettava poisto-
tekstiilin erilliskeräys ja lisääntyvä laskutus. 
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Esitys perusmaksuista 1.1.2023 alkaen on liitteenä. 

Nähtävilläolo ja lausuntopyynnöt 

Kuulutus asian vireilläolosta ja taksaluonnos on julkaistu Kymen jätelau-
takunnan ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla ajalla 2.-18.11.2022. 
Kuulutus on lähetetty Kymen jätelautakunnan alueen kuntiin julkaista-
vaksi. Sekä kuulutus, että itse taksaluonnosteksti on käännetty myös 
ruotsinkielelle. 

Kuulutuksesta on ilmoitettu PK-, Ankkuri-, Loviisan Sanomat, Pitäjänuu-
tiset sekä Öst Nyland -lehdissä. 

Taksaluonnoksesta oli mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläolo-
aikana. Lisäksi luonnoksesta pyydettiin lausunnot kaikilta alueen kun-
nilta sekä Pertunmaan kunnalta. 

Lausunnot, muistutukset ja kannanotot sekä vastaukset niihin on esi-
tetty taksan perusteluosaa käsittelevässä pykälässä. 

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää perusmaksutaksan esitetyn mukaiseksi 
ja voimaan tulevaksi 1.1.2023 alkaen. 

Taksa määrätään tulevaksi voimaan mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

__________ 

 

Liite4 Perusmaksu 2023_Kyjäte14122022 
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Jätehuollon lukollisten yhteiskeräyspisteiden vuosimaksut 2023 

2973/02.05.00.00/2022 

  

Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 40 

      

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:n hallitus on kokouksessaan 26.10.2022 päättä-
nyt esittää Kymen jätelautakunnalle Haminassa, Miehikkälässä, Pyh-
täällä ja Virolahdella olevien lukollisten yhteiskeräyspisteiden vuosimak-
sut vuodelle 2023 jätemaksutaulukon 2 mukaisesti. Perusteet ilmenevät 
taksan perusteluosasta. Vuosimaksuihin ei esitetä muutoksia. Tauluk-
koa on muutettu vain ulkonäöllisesti.  

Esitys lukollisten yhteiskeräyspisteiden vuosimaksuista 1.1.2023 alkaen 
on esitetty liitteenä. 

Nähtävilläolo ja lausuntopyynnöt 

Kuulutus asian vireilläolosta ja taksaluonnos on julkaistu Kymen jätelau-
takunnan ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla ajalla 2.-18.11.2022. 
Kuulutus on lähetetty Kymen jätelautakunnan alueen kuntiin julkaista-
vaksi. Sekä kuulutus, että itse taksaluonnosteksti on käännetty myös 
ruotsinkielelle. 

Kuulutuksesta on ilmoitettu PK-, Ankkuri-, Loviisan Sanomat, Pitäjänuu-
tiset sekä Öst Nyland -lehdissä. 

Taksaluonnoksesta oli mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläolo-
aikana. Lisäksi luonnoksesta pyydettiin lausunnot kaikilta alueen kun-
nilta sekä Pertunmaan kunnalta. 
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Lausunnot, muistutukset ja kannanotot sekä vastaukset niihin on esi-
tetty taksan perusteluosaa käsittelevässä pykälässä. 

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää lukollisten yhteiskeräyspisteiden vuosi-
maksut edellä esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.1.2023 al-
kaen. 

Taksa määrätään tulevaksi voimaan mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

__________ 

 

Liite5 Lukkopisteet 2023_Kyjäte14122022 
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Jäteastioiden tyhjennysmaksut ja lisäveloitukset, Kotka alkaen 1.2.2023 

2974/02.05.00.00/2022 

  

Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 41 

      

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 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 26.10.2022 päättä-
nyt esittää Kymen jätelautakunnalle jäteastioiden tyhjennysmaksut 
1.1.2023 alkaen jätemaksutaulukon 3 mukaisesti. Maksun perusteet il-
menevät taksan perusteluosasta. 

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. Taksan perus-
osan 14.12.2022 mukaisesti perusmaksu ja lautakuntamaksu eivät 
enää sisälly kuljetustaksaan. Myöskään kaatopaikan tarkkailusta aiheu-
tunut maksu ei enää sisälly jätetaksoihin. 

Em. muutosten seurauksena Kotkan loppujätteen, muovijätteen ja bio-
jätteen tyhjennysmaksut laskevat. Taksojen määrittelyssä on tehty jäte-
lainsäädännön tarkoittamaa subventointia siten, että biojätteen kustan-
nuksia on vyörytetty loppujätteelle. 

Esitys Kotkan jätteenkuljetustaksoiksi 1.1.2023 alkaen on liitteenä. 

Nähtävilläolo ja lausuntopyynnöt 



 

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja  5/2022 31 (49) 

Kymen jätelautakunta 14.12.2022   

 

 

Kuulutus asian vireilläolosta ja taksaluonnos on julkaistu Kymen jätelau-
takunnan ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla ajalla 2.-18.11.2022. 
Kuulutus on lähetetty Kymen jätelautakunnan alueen kuntiin julkaista-
vaksi. Sekä kuulutus, että itse taksaluonnosteksti on käännetty myös 
ruotsinkielelle. 

Kuulutuksesta on ilmoitettu PK-, Ankkuri-, Loviisan Sanomat, Pitäjänuu-
tiset sekä Öst Nyland -lehdissä. 

Taksaluonnoksesta oli mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläolo-
aikana. Lisäksi luonnoksesta pyydettiin lausunnot kaikilta alueen kun-
nilta sekä Pertunmaan kunnalta. 

Lausunnot, muistutukset ja kannanotot sekä vastaukset niihin on esi-
tetty taksan perusteluosaa käsittelevässä pykälässä.  

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 
1.2.2023 alkaen, jotta taksasta ehtii tulla lainvoimainen. 

Taksa määrätään tulevaksi voimaan mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. 

Jätehuoltopäällikön muutettu ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää Kymen jätelautakunnan jätetaksan Kot-
kan jätteenkuljetusten osalta esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 
1.2.2023 alkaen, jotta taksasta ehtii tulla lainvoimainen. 

Jäteastian tyhjennyshinnasta vähennetään tammikuussa 2023 perus-
maksun ja lautakuntamaksun osuus. 

Taksa määrätään tulevaksi voimaan mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi jätehuoltopäällikön muutetun päätöseh-
dotuksen. 

__________ 

  

Liite6 Kuljetusmaksut, Kotka_Kyjäte14122022 
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Jäteastioiden tyhjennysmaksut ja lisäveloitukset, Kouvola ja Iitti alkaen 1.2.2023 

2975/02.05.00.00/2022 

  

Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 42 

      

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 Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetuksen maksuiksi 

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

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus on kokouksessaan 26.10.2022 päättä-
nyt esittää Kymen jätelautakunnalle jäteastioiden tyhjennysmaksut 
1.1.2023 alkaen jätemaksutaulukon 4 mukaisesti. Maksun perusteet il-
menevät taksan perusteluosasta. 

Taksalaskennassa on käytetty Kymen jätelautakunnan 17.10.2013 hy-
väksymiä yhtenäisiä jätteenkuljetustaksan perusteita. Kuljetusmaksu si-
sältää 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. Taksan pe-
rusosan 14.12.2022 mukaisesti lautakuntamaksu ei enää sisälly kulje-
tustaksaan. Tästä seuraava jätehuollon tyhjennysmaksujen vähenemi-
nen on kohdennettu biojätteen tyhjennysmaksujen alentamiseen, jotta 
tyhjennysmaksut ohjaisivat aikaisempaa paremmin biojätteen erilliske-
räykseen. 

Nähtävilläolo ja lausuntopyynnöt 

Kuulutus asian vireilläolosta ja taksaluonnos on julkaistu Kymen jätelau-
takunnan ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla ajalla 2.-18.11.2022. 
Kuulutus on lähetetty Kymen jätelautakunnan alueen kuntiin julkaista-
vaksi. Sekä kuulutus, että itse taksaluonnosteksti on käännetty myös 
ruotsinkielelle. 
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Kuulutuksesta on ilmoitettu PK-, Ankkuri-, Loviisan Sanomat, Pitäjänuu-
tiset sekä Öst Nyland -lehdissä. 

Taksaluonnoksesta oli mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläolo-
aikana. Lisäksi luonnoksesta pyydettiin lausunnot kaikilta alueen kun-
nilta sekä Pertunmaan kunnalta. 

Lausunnot, muistutukset ja kannanotot sekä vastaukset niihin on esi-
tetty taksan perusteluosaa käsittelevässä pykälässä. 

Taksataulukkoesitys Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetustaksoiksi 1.1.2023 
alkaen on liitteenä. 

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 1.2.2023 alkaen, jotta taksasta ehtii tulla lainvoimainen. 

Taksa määrätään tulevaksi voimaan mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

__________ 

 

Liite7 Kuljetusmaksut, Kouvola ja Iitti_Kyjäte14122022 
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Jäteastioiden tyhjennysmaksut ja lisäveloitukset, Mäntyharju 1.2.2023 alkaen 

2976/02.05.00.00/2022 

  

Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 43 

      

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 Mäntyharjun jätteenkuljetuksen maksuiksi 

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

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus on kokouksessaan 26.10.2022 päättä-
nyt esittää Kymen jätelautakunnalle jäteastioiden tyhjennysmaksut 
1.1.2023 alkaen jätemaksutaulukon 5 mukaisesti. Maksun perusteet il-
menevät taksan perusteluosasta. 

Taksalaskennassa on käytetty Kymen jätelautakunnan 17.10.2013 hy-
väksymiä yhtenäisiä jätteenkuljetustaksan perusteita. Kuljetusmaksu si-
sältää 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. Taksan pe-
rusosan 14.12.2022 mukaisesti taksoista on vähennetty aiemmin niissä 
mukana ollut kunnan kaatopaikan jälkitarkkailun kustannukset. Kustan-
nusten alenema näkyy alhaisempina biojätteen, muovi- ja lasipakkaus-
ten tyhjennysmaksuina.  

Nähtävilläolo ja lausuntopyynnöt 

Kuulutus asian vireilläolosta ja taksaluonnos on julkaistu Kymen jätelau-
takunnan ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla ajalla 2.-18.11.2022. 
Kuulutus on lähetetty Kymen jätelautakunnan alueen kuntiin julkaista-
vaksi. Sekä kuulutus, että itse taksaluonnosteksti on käännetty myös 
ruotsinkielelle. 

Kuulutuksesta on ilmoitettu PK-, Ankkuri-, Loviisan Sanomat, Pitäjänuu-
tiset sekä Öst Nyland -lehdissä. 
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Taksaluonnoksesta oli mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläolo-
aikana. Lisäksi luonnoksesta pyydettiin lausunnot kaikilta alueen kun-
nilta sekä Pertunmaan kunnalta. 

Lausunnot, muistutukset ja kannanotot sekä vastaukset niihin on esi-
tetty taksan perusteluosaa käsittelevässä pykälässä. 

Taksataulukkoesitys Mäntyharjun jätteenkuljetustaksoiksi 1.1.2023 al-
kaen on liitteenä. 

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää Kymen jätelautakunnan jätetaksan Män-
tyharjun jätteenkuljetusten osalta esitetyn mukaiseksi ja voimaan tule-
vaksi 1.2.2023 alkaen, jotta taksasta ehtii tulla lainvoimainen. 

Taksa määrätään tulevaksi voimaan mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

__________ 

 

Liite8 Kuljetusmaksut, Mäntyharju_Kyjäte14122022 
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Jätehuollon aluekeräysmaksut Pertunmaa 2023 

2977/02.05.00.00/2022 

  

Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 44 

      

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:n hallitus on kokouksessaan 26.10.2022 päättä-
nyt esittää Kymen jätelautakunnalle Pertunmaan aluekeräyspistemaksut 
1.1.2023 alkaen jätemaksutaulukon 6 mukaisesti. Maksujen perusteet 
ilmenevät taksan perusteluosasta. 

Kymenlaakson Jäte ottaa hoitaakseen 1.1.2023 alkaen Pertunmaan 
alueella toimivat jätteiden aluekeräyspisteet, joita on yhteensä 32 kpl. 
Aluekeräyspisteet hoidetaan niiden laskutettavilla vuosimaksuilla. Yhtiö 
vastaa aluekeräyspisteiden jätteiden kuljetuksen järjestämisestä ja nii-
den laskutuksesta. Pertunmaan kunta on tehnyt loppujätteistä ja saos-
tus- ja umpisäiliölietteitä koskevan kuljetussiirtopäätöksen siten, että nii-
den kuljetukset siirtyvät kunnan vastuulle 27.4.2025. 

Vuosimaksut ovat vastaavat kuin tällä hetkellä voimassa olevat vuosi-
maksut, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2022 alkaen. Aluekeräyspistei-
den toimintaan ei ole tulossa muutoksia vuoden 2023 alussa, eikä vuo-
simaksuja koeta tässä vaiheessa tarpeelliseksi muuttaa. Aluekeräyspis-
teet tullaan poistamaan vuonna 2025, kun Kymenlaakson Jäte Oy aloit-
taa alueella kiinteistökohtaiset loppujätteenkuljetukset. Lisäksi alueelle 
tullaan tuolloin perustamaan joitakin ns. lukollisia yhteiskeräyspisteitä. 

Nähtävilläolo ja lausuntopyynnöt 
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Kuulutus asian vireilläolosta ja taksaluonnos on julkaistu Kymen jätelau-
takunnan ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla ajalla 2.-18.11.2022. 
Kuulutus on lähetetty Kymen jätelautakunnan alueen kuntiin julkaista-
vaksi. Sekä kuulutus, että itse taksaluonnosteksti on käännetty myös 
ruotsinkielelle. 

Kuulutuksesta on ilmoitettu PK-, Ankkuri-, Loviisan Sanomat, Pitäjänuu-
tiset sekä Öst Nyland -lehdissä. 

Taksaluonnoksesta oli mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläolo-
aikana. Lisäksi luonnoksesta pyydettiin lausunnot kaikilta alueen kun-
nilta sekä Pertunmaan kunnalta. 

Lausunnot, muistutukset ja kannanotot sekä vastaukset niihin on esi-
tetty taksan perusteluosaa käsittelevässä pykälässä. 

Taksataulukkoesitys Pertunmaan aluekeräyspistemaksuiksi 1.1.2023 
alkaen on liitteenä. 

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää Kymen jätelautakunnan Pertunmaan 
aluekeräyspisteille esitetyn mukaiseksi vuodelle 2023.  

Taksa määrätään tulevaksi voimaan mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. 

Jätehuoltopäällikön muutettu ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää Kymen jätelautakunnan Pertunmaan 
aluekeräyspistemaksut esitetyn mukaiseksi vuodelle 2023. Taksan pe-
rusteluosan jätemaksutaulukosta 6 poistetaan alin rivi: ”Vakituinen ja 
loma-asunto kunnassa, vak. asunnon maksu +”. 

Perustelut muutokselle: Perustuslain 6 §:n (Yhdenvertaisuus) mukaan 
asukkaita ei saa kohdella eriarvoisesti esim. asuinpaikkakunnan perus-
teella. 

Taksa määrätään tulevaksi voimaan mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi jätehuoltopäällikön muutetun päätöseh-
dotuksen. 

__________ 

Liite9 Pertunmaan aluekeräysmaksu 2023_Kyjäte14122022 
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Saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennysmaksut Mäntyharju 1.2.2023 alkaen 

2978/02.05.00.00/2022 

  

Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 45 

      

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:n hallitus on kokouksessaan 26.10.2022 päättä-
nyt esittää Kymen jätelautakunnalle Mäntyharjun uudeksi sako- ja um-
pisäiliölietteiden tyhjennysmaksutaksaksi 1.1.2023 alkaen jätemaksu-
taulukon 7 mukaisesti. Maksun perusteet ilmenevät taksan perustelu-
osasta. 

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

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksulla katetaan lietteiden kä-
sittely jätevedenpuhdistamolla. Käsittelymaksu on Mäntyharjun kunnan 
jätevedenpuhdistamolle teknisen lautakunnan kulloinkin vahvistaman 
vastaanottomaksun suuruinen. Vuodelle 2023 Mäntyharjun kunta ei 
esitä korotuksia vastaanottomaksuun, vaan se säilyy vuoden 2022 ta-
solla. Sen sijaan kuljetusmaksuihin vuodelle 2023 esitetään korotuksia. 
Ehdotuksen mukaisesti kuljetusmaksuihin tulisi 15,722 % korotus 
vuonna 2023 (painekalusto 6,93 %).  

Kuljetusmaksut perustuvat kilpailutettuihin kuljetusurakoihin, joiden hin-
nat on sidottu tilastokeskuksen kuljetuskustannusindeksiin, minkä mu-
kaan esitetyt korotukset on laskettu. Kuljetusmaksu sisältää kohteen ke-
räysvälineiden lietesäiliöiden tyhjennyksen käyntikertaa kohden. Kulje-
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tusmaksu kattaa tavanomaiseen tyhjennystyöhön liittyvät toimet koh-
teella ja jätevedenpuhdistamolla sekä matkat. Kiinteistöstä johtuvat yli-
määräiset työt on urakoitsija oikeutettu laskuttamaan taksassa vahviste-
tulla tuntiveloitushinnalla. Kuljetusmaksulla katetaan myös lietteen kul-
jettamisesta, rekisterin hoitamisesta, laskuttamisesta ja viranomaisra-
portoinnista aiheutuvat kulut. 

Nähtävilläolo ja lausuntopyynnöt 

Kuulutus asian vireilläolosta ja taksaluonnos on julkaistu Kymen jätelau-
takunnan ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla ajalla 2.-18.11.2022. 
Kuulutus on lähetetty Kymen jätelautakunnan alueen kuntiin julkaista-
vaksi. Sekä kuulutus, että itse taksaluonnosteksti on käännetty myös 
ruotsinkielelle. 

Kuulutuksesta on ilmoitettu PK-, Ankkuri-, Loviisan Sanomat, Pitäjänuu-
tiset sekä Öst Nyland -lehdissä. 

Taksaluonnoksesta oli mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläolo-
aikana. Lisäksi luonnoksesta pyydettiin lausunnot kaikilta alueen kun-
nilta sekä Pertunmaan kunnalta. 

Lausunnot, muistutukset ja kannanotot sekä vastaukset niihin on esi-
tetty taksan perusteluosaa käsittelevässä pykälässä. 

Taksataulukkoesitys Mäntyharjun saostus- ja umpisäiliölietteen käsit-
tely- ja kuljetusmaksuiksi 1.1.2023 alkaen on liitteenä. 

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää Kymen jätelautakunnan jätetaksan Män-
tyharjun saostus- ja umpisäiliölietteen käsittely- ja kuljetusmaksuiksi esi-
tetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.2.2023 alkaen, jotta taksasta 
ehtii tulla lainvoimainen. 

Taksa määrätään tulevaksi voimaan mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

__________ 

 

Liite10 Mäntyharjun lietteet_Kyjäte14122022 
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Jäteasemien vastaanottomaksut 1.2.2023 alkaen 

2979/02.05.00.00/2022 

  

Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 46 

      

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:n hallitus on kokouksessaan 26.10.2022 päättä-
nyt esittää Kymen jätelautakunnalle jäteasemien vastaanottomaksut 
1.1.2023 alkaen jätemaksutaulukon 8 mukaisesti. Maksujen perusteet 
ilmenevät taksan perusteluosasta. 

Jäteasemien vastaanottomaksuihin ei esitetä muutoksia. Taulukkoa on 
muutettu vain ulkonäöllisesti. 

Nähtävilläolo ja lausuntopyynnöt 

Kuulutus asian vireilläolosta ja taksaluonnos on julkaistu Kymen jätelau-
takunnan ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla ajalla 2.-18.11.2022. 
Kuulutus on lähetetty Kymen jätelautakunnan alueen kuntiin julkaista-
vaksi. Sekä kuulutus, että itse taksaluonnosteksti on käännetty myös 
ruotsinkielelle. 

Kuulutuksesta on ilmoitettu PK-, Ankkuri-, Loviisan Sanomat, Pitäjänuu-
tiset sekä Öst Nyland -lehdissä. 

Taksaluonnoksesta oli mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläolo-
aikana. Lisäksi luonnoksesta pyydettiin lausunnot kaikilta alueen kun-
nilta sekä Pertunmaan kunnalta. 
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Lausunnot, muistutukset ja kannanotot sekä vastaukset niihin on esi-
tetty taksan perusteluosaa käsittelevässä pykälässä. 

Taksataulukkoesitys jäteasemien vastaanottomaksuiksi 1.1.2023 alkaen 
on liitteenä. 

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää Kymen jätelautakunnan jätetaksan jäte-
asemien osalta esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.2.2023 al-
kaen, jotta taksasta ehtii tulla lainvoimainen. 

Taksa määrätään tulevaksi voimaan mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

__________ 

 

Liite11 Jäteasemien vastaanottomaksut_Kyjäte14122022 
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Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksut 1.2.2023 alkaen 

2980/02.05.00.00/2022 

  

Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 47 

      

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 emoyhtiön vastaanottamien jätejakeiden 
osalta. Taksaa sovelletaan laskutusperusteena myös jätelain 33 §:n tar-
koittaman kunnan toissijaisella vastuulla (TSV) tapahtuvan jätteen vas-
taanoton osalta. Keltakankaan jätekeskuksen jätteenkäsittelymaksuiksi 
Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus esittää jätemaksutaulukon 9 mukaisia 
muutoksia. 

Hallitus on esittänyt eduskunnalle jäteverolain muuttamista 1.1.2023 al-
kaen. Jäteveroa korotettaisiin 70 eurosta 80 euroon tonnilta ja veron pii-
riin siirrettäisiin tiettyjä jätejakeita 2023 ja 2027. Yleiseen arvonlisäve-
roon ei ole tulossa muutoksia. Kaatopaikalle sijoitettavien jäteverollisten 
jätteiden osalta käsittelymaksuihin esitetään jäteveron korotusta vastaa-
vaa osuutta, mikäli hallituksen esitys jäteverolain muutoksesta hyväksy-
tään eduskunnassa. Loppusijoitettavalle asbestijätteelle esitetään alen-
nusta perustuen sen jäteverottomaan loppusijoittamiseen kaatopaikalla. 
Hinnan alennuksen toivotaan ohjaavan asbestijätteet asianmukaiseen 
loppusijoitukseen entistä tehokkaammin ja samalla välttämään alueelli-
sesti houkutuksen mahdollisiin luvattomiin käsittelyihin (rakennusjätteen 
vastaanottajat tai laittomat kaatopaikat). 

Alkuvuonna 2022 nopeasti kasvaneiden palvelu-, raaka-aine- ja ener-
giakustannusten vuoksi jätekeskuksen vastaanottohinnoittelua tarkistet-
tiin poikkeuksellisesti jo kesken kalenterivuoden 1.7.2022. Tällöin noste-
tiin muassa poltettavan yhdyskuntajätteen hintaa 96 eurosta 103 eu-
roon. Kevään ja alkukesän 2022 kustannusnousu on hidastunut ja tie-
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tyiltä osin kääntynyt laskuun, esimerkiksi teollisuuden tuottajahintain-
deksi on laskenut 0,5 % kesäkuun 2022 tilanteesta. Jätteiden polttoka-
pasiteetti on myös lisääntynyt merkittävästi laajentuneiden jätteiden eril-
liskeräysvelvoitteiden laajentuessa. Poltettavista jätteistä käydään kil-
pailua, joka vaikuttaa valtakunnallisesti käsittelykustannuksiin alenevasti 
ja samalla korkeamman jalostusasteen jäteperäisistä polttoaineista 
maksetaan entistä suurempia hyvityksiä markkinoilla. Poltettavan yh-
dyskuntajätteen (loppujäte) käsittelymaksuun esitetään 4 €/tonni hinnan 
laskua (103 eurosta 99 euroon) verrattuna 1.7.2022 vahvistettuun käsit-
telyhintaan.  

Nähtävilläolo ja lausuntopyynnöt 

Kuulutus asian vireilläolosta ja taksaluonnos on julkaistu Kymen jätelau-
takunnan ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla ajalla 2.-18.11.2022. 
Kuulutus on lähetetty Kymen jätelautakunnan alueen kuntiin julkaista-
vaksi. Sekä kuulutus, että itse taksaluonnosteksti on käännetty myös 
ruotsinkielelle. 

Kuulutuksesta on ilmoitettu PK-, Ankkuri-, Loviisan Sanomat, Pitäjänuu-
tiset sekä Öst Nyland -lehdissä. 

Taksaluonnoksesta oli mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläolo-
aikana. Lisäksi luonnoksesta pyydettiin lausunnot kaikilta alueen kun-
nilta sekä Pertunmaan kunnalta. 

Lausunnot, muistutukset ja kannanotot sekä vastaukset niihin on esi-
tetty taksan perusteluosaa käsittelevässä pykälässä. 

Taksataulukkoesitys jäteasemien vastaanottomaksuiksi 1.1.2023 alkaen 
on liitteenä. 

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta määrää Kymen jätelautakunnan Keltakankaan 
jätekeskuksen osalta esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.2.2023 
alkaen, jotta taksasta ehtii tulla lainvoimainen. 

Taksa määrätään tulevaksi voimaan mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

 Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

__________ 

Liite12 Jätekeskuksen vastaanottomaksut_Kyjäte14122022 
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Ajankohtaiset ilmoitusasiat 

Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 48 

1. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 7.12.2022 nro 2757/2022 vali-
tuksesta Kouvolan kaupungin jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätök-
seen 25.07.2022, § 769/2022. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. 

2. Jätelautakuntasopimuksen luonnos lähetettiin jätelautakunnanko-
kouksessa 20.10.2022 hyväksyttäväksi alueen kuntiin. Kaikki kunnat 
ovat hyväksyneet sopimuksen.  

3. Miehikkälän kunnan päätös jätehuollon palvelutehtävien siirtäminen 
Kymenlaakson Jäte Oy:lle on oheismateriaalina.  

4. Yhdyskuntatekniikan toimistosihteeriksi 1.1.-31.12.2023 on valittu 
Satu Äikäs, jätehuoltopäällikön henkilöstöpäätös § 1/2022.  

5. Ympäristöministeriön muistio kunnan jätteenkuljetusten kilpailuttami-
sesta oheismateriaalina 

6. Jätelainsäädännön muutokset  

a. SIIRTO-rekisteri 

b. Hyvinvointialueiden jätehuolto 

c. SUP-asetus 

7. Viranhaltijapäätökset kunnittain 

Taulukko jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-, jätehuollon järjestämis-
ja jätemaksun kohtuullistamispäätöksistä Kymen jätelautakun-
nan toiminta-alueelle ajalla 14.10.-8.12.2022 on oheismateriaalina. 

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Kymen jätelauta-
kunta päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan kohdan 4. viranhaltijapää-
tökseen. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

__________ 

 

Oheismateriaali 

Ympäristöministeriön muistio: Kunnan jätteenkuljetusten kilpailutus ja 
jätteiden kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen alkaminen vuonna 
2023_Kyjäte14122022 
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Miehikkälä kuteltk 26.10.2022 § 95 Miehikkälän jätehuollon palvelu-
tehtävien siirto Kymenlaakson Jäte Oy:lle_Kyjäte14122022 

Itä-Suomen hao päätös 2757/2022 7.12.2022_Kyjäte14122022 

Viranhaltijapäätökset kunnittain_Kyjäte14122022 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 48 

 

Muutoksenhakukielto 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta. 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47 

 

Valitusosoitus, kunnallisvalitus 

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 tiedoksisaan-
nista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

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

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua 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 
valitusajan päättymistä. 

Valitusviranomainen 

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.  

Postiosoite:  PL 1744, 70101 Kuopio 
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Käyntiosoite:  Minna Canthin katu 64, Kuopio 

Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi 

Faksinumero: 029 564 2501 

Puhelinnumero: 029 564 2502 

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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa 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 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. 

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

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä 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, alkuperäsenä tai 
jäljennöksenä 

• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta 

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Oikeudenkäyntimaksu 

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeuden-
käyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015 ja 
oikeusministeriön asetuksessa 31.12.2018/1383. Maksu on 270 euroa. 
Tuomioistuinmaksulain 9 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos 
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhkijan 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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