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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kyjäte
Hallintosäännön 39 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan
on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä.
Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:
Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Kymen jätelautakunnan päätös:
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Pöytäkirjan tarkastajat
Kyjäte
Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:
Kymen jätelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Kymen jätelautakunnan päätös:
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Mäntyharjun kunnan jätemaksutaksa 1.1.2014 alkaen
Kyjäte
Jätelain 78§:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta
aiheutuvat kustannukset. jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta.
Jätelain 79§:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksasta 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 jätemaksun kunnan hyväksymän taksan mukaisesti.
Kymen jätelautakunta on vahvistanut 1.1.2013 voimaan astuneen nykyisen jätemaksutaksan 9.12.2012 §36 ja 17.2012 voimaan astuneen
sako-ja umpikaivolietteen tyhjennysmaksutaksan 20.6.2012 §11.
Voimassa olevan kiinteiden yhdyskuntajätteiden kuljetussopimuksen
hintoja koskevan sopimuskohdan mukaan kuljetushintoja on mahdollista
tarkistaa kalenterivuosittain käyttäen perusteena
kuljetuskustannusten muutosta. Kuljetuskustannusindeksi on noussut
sopimuksen tarkoittamalla tarkastelujaksolla 1.10.2012-30.9.2013
1,74% . Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetustaksan tarkastelujakso on
1.6-2012-30.6.2013. Muutos lähtötasoon on +2,37%.
Loppujätteen käsittelymaksut laskevat 19,9%, koska käsittelymaksut
esitetään yhtenäistettäväksi koko toimialueella.
Ekomaksuun esitetään lautakuntamaksun nousun takia 0,79%:n korotusta.
Sako-ja umpikaivolietteiden tyhjennysmaksutaksaa korjataan asiakkailta
saadun palautteen mukaisesti. Nyt kun samalla kiinteistöllä on vierekkäin sekä sako- että umpikaivolietettä tai vastaavia sisältävät säiliöt,
menee niiden tyhjentämisestä samalla kertaa molemmista oma maksu,
vaikka kuljetusliike tekee vain yhden matkan. Tällaisia tyhjennyksiä on
vuoden aikana ollut yhteensä 61 kappaletta. Kaikkiaan tyhjennyksiä on
tehty 1258 kappaletta, joten toisen maksun poistaminen nostaa tyhjennysmaksua 3,14€ / tyhjennys, joten tyhjennysmaksun lähtöhinta nousee 64,80 eurosta 71,54 euroon / tyhjennyskerta.
Mäntyharjun tekninen lautakunta ei esitä vesilaitoksen käsittelymaksuihin muutoksia.
Mäntyharjun kunta esittää, että jätemaksuista tilitetään vanhan kaatopaikan jälkihoitokustannusten kattamiseen sama kuin tänäkin vuonna
eli 8 000 €.
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Jäteasemahinnasto ja hinnoittelu pidetään nykyisellään ja se on sama
kuin kaikilla muillakin jäteasemilla.
Jätemaksutaksa sisältää kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen tyhjennysmaksut ja lisäveloitukset, jäteasemilla vastaanotettavien pienerien
vastaanottomaksut, ekomaksun sekä sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennysmaksut.
Kuljetustaksaan sisältyy urakkakorvauksen lisäksi 5%:n luottotappio- ja
perintäkuluosuus sekä ajojärjestelyn kustannus 5 709 € /v.
Sako-ja umpikaivolietteet ovat jätelain mukaista jätettä, joten jätelautakunta päättää lietteiden käsittelymaksusta siltä osin, kun kyseessä on
asuinkiinteistöillä ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät
lietteet tai tyhjennys perustuu jätelain 33§:n tarkoittamalle kunnan toissijaiselle jätehuollon järjestämisvastuulle.
Mäntyharjun kunnan jätetaksan perustelut ja jätetaksataulukko
1.1.2014 on
liitteenä nro 1.
Jätetaksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin Pitäjän Sanomissa 1.11.2013 ja lähetettiin pidettäväksi nähtävillä Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä
ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 3, 52701 Mäntyharju ja internet-sivuilla sekä kymen jätelautakunnan internetsivuilla
www.kymenjatelautakunta.fi ajalla 30.10 -13.11.2013.
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 13.11.2013
klo 12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / tekniikka- ja
Ympäristötalo PL 32, 45701 Kuusankoski.
Kannanottoja vireillä olevasta taksaesityksestä ei tullut nähtävänä oloaikana.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:
Kymen jätelautakunta määrää Mäntyharjun kunnan jätetaksan esitetyn
mukaiseksi. Jätetaksa tulee voimaan 1.1.2014.
Kymen jätelautakunnan päätös:
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Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksa 1.1.2014
Kyjäte
Jätelain 78§:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta
aiheutuvat kustannukset. jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta.
Jätelain 79§:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksasta 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 jätemaksun kunnan hyväksymän taksan mukaisesti.
Kymen jätelautakunnan tulee vahvistaa Keltakankaan jätekeskuksen
vastaanottomaksuhinnasto taksana, koska hinnasto toimii laskutusperusteena jätelain 33§:n tarkoittaman kunnan toissijaisella vastuulla tapahtuvan jätteen vastaanoton osalta.
Maksujen suuruuteen vaikuttavat yleisen kustannustason nousu, henkilöstö-, kuljetus- ja konekustannukset sekä tärkeimpien jätteen vastaanottopaikkojen hintojen muutos.
Kuljetusindeksi on vuoden 2012 syyskuusta vuoden 2013 syyskuuhun
noussut 0,62 %. Palkkakustannukset ovat tilastokeskuksen mukaan
heinä-syyskuussa 2013 nousseet keskimäärin 2,2 % edelliseen vuoteen
verrattuna.
Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen jäteveroon eikä yleiseen arvonlisäveroon ole tulossa muutoksia vuodelle 2014.
Kotkan Hyötyvoimalan polttomaksuksi vuodelle on ennakoitu indeksien
pohjalta kiintiöjäte 54,57 €/t ja optiojäte 44,78 €/t. Vastaavat hinnat tällä
hetkellä ovat; kiintiöjäte 53,33 €/t ja optiojäte 43,76 €/t. Nousua 2,32 %.
Kymen bioenergian vastaanottomaksu laski 94 €/t:sta 89 €:oon/t.
Vastaanottomaksut esitetään pidettäväksi pääosin nykyisellään. Korotuksia esitetään muutamiin elinkeinotoiminnan jätteisiin, joiden vastaanottomaksu ei nykyisillään kata käsittelymaksukustannuksia.
Lisäksi esitetään korotusta energiajätteen hintaan 3 €/t.
Vastaanottomaksutaksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin Kouvolan Sanomissa
31.10.2013 ja pidettiin nähtävillä Kymen jätelautakunnan osoitteessa
Valtakatu 33 45700 Kuusankoski sekä Kymen jätelautakunnan internetsivuilla www.kymenjatelautakunta.fi ajalla 31.10. -12.11.2013.
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 12.11. klo
12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / tekniikka- ja Ympäristötalo PL 32, 45701 Kuusankoski.
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Esitys Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi 1.1.2014
alkaen on
liitteenä 2.
Kannanottoja vireillä olevasta taksaesityksestä ei tullut nähtävänä oloaikana.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:
Kymen jätelautakunta määrää Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksan esitetyn mukaiseksi joka tulee voimaan 1.1.2014.
Kymen jätelautakunnan päätös:
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Virolahden ja Miehikkälän jätetaksa 1.1.2014
Kyjäte
Jätelain 78§:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti
järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän
hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. jätemaksu voi muodostua
yhdestä tai useammasta maksusta.
Jätelain 79§:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava
jätetaksasta 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
jätemaksun kunnan hyväksymän taksan mukaisesti.
Virolahden kunnanvaltuusto hyväksyi taksarakenteen muutoksen
kokouksessaan 30.9.2013 § 47 ja Miehikkälän kunnanvaltuusto
hyväksyi taksarakenteen muutoksen 30.9.2013 § 48.
Virolahdella ja Miehikkälässä otettiin 1.4.2012 käyttöön jätehuollon
perusmaksu, joka perustuu jäteastian tyhjennykseen. Nyt saatujen
kokemusten mukaan arvioidut tulot eivät toteudu kummassakaan
kunnassa. Tämä johtuu siitä, että molemmissa kunnissa n. 25%
kiinteistöistä on jätehuollon ulkopuolella ja että tyhjennysvälejä on
venytetty mahdollisimman pitkiksi. Astiatyhjennysten yhteydessä
perittävä maksu ei kohdennu yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti.
Järjestelmässä jätehuollon vastuullisesti hoitavat kiinteistöt joutuvat
kustantamaan niidenkin jätehuollon, jotka eivät ole liittyneet
järjestelmään .
Virolahdessa jätehuollonkustannukset ovat 75 900 €/v ja tulot 68 100
€/v. Osavuosikatsauksessa tulojen arvioidaan jäävän n. 48 100 €/v.
Miehikkälässä jätehuoltokustannukset (ilman yleiskustannuksia) ovat 25
300 € /v ja tulot 22 600 € /v. Osavuosikatsauksessa tulojen arvioidaan
jäävän 18 600 €:oon / v.
Parhaimpana tapana jätehuollon kustannusvastaavuuden
saavuttamiseksi pidetään kiinteistökohtaista tai talouskohtaista
jätehuollon perusmaksua (ekomaksua). Tällä menetelmällä saadaan
perittyä kunnalle muodostuvat jätehuollon kustannukset jätelain
mukaisesti.
Virolahden ja Miehikkälän jätetaksa 1.1.2014 on
liitteenä 3.
Jätetaksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin Kaakonkulmassa 6.11.2013 ja
lähetettiin pidettäväksi nähtävillä Virolahden kunnan teknisessä
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toimistossa osoitteessa Opintie 2 B, 49900 Virolahti ja Miehikkälän
kuntien internet-sivuilla sekä kymen jätelautakunnan internet-sivuilla
www.kymenjatelautakunta.fi ajalla 4.11. -19.11.2013.
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 19.11. klo
12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / tekniikka- ja
Ympäristötalo PL 32, 45701 Kuusankoski.
Kannanottoja vireillä olevasta taksaesityksestä ei tullut ennen
esityslistan lähettämistä.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena
Rautiainen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:
Kymen jätelautakunta määrää Virolahden ja Miehikkälän jätetaksan
esitetyn mukaiseksi. Jätetaksa tulee voimaan 1.1.2014.
Tämä päätös kumoaa samalla 1.4.2012 käyttöönotetun jätehuollon
perusmaksun.
Kymen jätelautakunnan päätös:
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Oikaisuvaatimus Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen Pekka
Lindqvistin jäteastian tyhjennysvälipäätöksestä
Kyjäte
Pekka Lindqvist on tehnyt Kymen jätelautakunnalle osoitetun oikaisuvaatimuksen jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksestä 11.10.2013 §
238.
Viranhaltijapäätöksessä Pekka Lindqvistille ei myönnetty kuudentoista
(16) viikon tyhjennysväliä jäteastian tyhjennykselle.
Voimassa olevan Kymenlaakson ja Lapinjärven jätehuoltomääräysten
mukaisesti pisin myönnettävä jäteastian tyhjennysväli on kaksitoista
(12) viikkoa mikäli kiinteistöllä kompostoidaan biojätteet asianmukaisesti.
Oikaisuvaatimuksessa Pekka Lindqvist anoo muutosta viranhaltijapäätökseen 11.10.2013 § 238 ja vaatii kuudentoista (16) viikon tyhjennysväliä jäteastian tyhjennykselle.
Perusteluna hän esittää seuraavaa:
- kiinteistöllä on ollut jo käytössä kahdentoista (12) viikon
tyhjennysväli 4.1.2007 lähtien joten
kokoemusta on
riittävästi
kahdentoista (12) viikon tyhjennysvälistä
- biojätteet jätteet kompostoidaan
- kiinteistöllä on kolme tehdasvalmisteista haittaeläimiltä
suojattua kompostoria
- nykyinen kahdentoista (12) viikon tyhjennysväli on liian
lyhyt, astia jää vajaaksi tyhjennettäessä
- taloudessa on vain kaksi henkilöä
Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on
liitteenä nro 4.
Kymenlaakson ja Lapinjärven jätehuoltomääräykset 1.1.2011 §11
kohta 3.
Loppujäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää, jos biojätteet
kompostoidaan kiinteistöllä tai kiinteistö kuuluu biojätteen
erilliskeräyksen piiriin:
- neljään (4) viikkoon tekemällä kirjallinen ilmoitus
kunnallisen jätehuollon toteuttajalle.
- neljää (4) viikkoa pidemmäksi enintään 12 viikkoon,
tekemällä kirjallinen hakemus kunnan
jätehuoltoviranomaiselle
- vain kesäaikaan käytössä olevalla vapaa-ajankiinteistöllä
tulee jäteastia tyhjentää vähintään 2 kertaa
kesäkaudella (1.5-30.9)
Peruste jäteastian tyhjennysvälin pidentämiselle jätehuoltomääräysten
mukaisesta pisimmästä tyhjennysvälistä (12 viikkoa) ei ole se, että jäte-
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astia on vajaa tyhjennettäessä. Kiinteistön jätehuoltoilmoituksen mukaan Pekka Lindqvistin kiinteistöllä on 240 l jäteastia.
Viranhaltijapäätös jäteastian tyhjennysvälistä on aina määräaikainen ja
voimassaolo päivämäärä on päätöksessä.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:
Kymen jätelautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perustein. Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätöstä ei muuteta.
Kymen jätelautakunnan päätös:

Kouvolan kaupunki

Kokouskutsu ja
esityslista

Kymen jätelautakunta

21.11.2013

4/2013

13 (17)

7
Valvontamääräyksen antamista koskevan asian vireillepano lietteenkuljetustietojen
saamiseksi
Kyjäte
Jätelain (646/2011) 39 §:n mukaan jätteen kuljettajan on vuosittain annettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle tiedot kiinteistöistä, joilta
jätettä on noudettu, sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin
ja jätelajeittain. Jätelain mukaan kuljettajan on lisäksi vuosittain
Kymen jätelautakunnan suunnittelija on 2.8.2013 päivätyllä kirjeellään
pyytänyt Kymen jätelautakunnan toimialueella toimivilta sako- ja umpikaivolietteen kuljetusyrittäjiltä jätelain 39 §:n 2 momentin mukaisia
kuljetustietoja. Tietoja pyydettiin 31.8.2013 mennessä. Kaikki kuljetusyrittäjät eivät toimittaneet kuljetustietojaan määräpäivään mennessä.
Heiltä tiedot on pyydetty uudestaan 7.10.2013. Kirjeissä mainitaan, että
mikäli kuljetusyrittäjät eivät toimita kuljetustietojaan, asia voidaan siirtää
valvontaviranomaiselle ja jätelautakunta voi pyytää valvontaviranomaista määräämään tietojen antamisesta uhkasakon uhalla.
Esityslistan laatimiseen mennessä seuraavat kuljetusyrittäjät eivät ole
toimittaneet jätelain 39 §:n 2 momentin mukaisia kuljetustietoja:
Noviak Oy
Vesihuolto Eerola Oy
Kuljetus Suviranta Oy
Loka-auto Jari Tielinen
Delete Puhdistuspalvelut Oy
Jätehuoltoviranomaisella ei ole jätelain nojalla oikeutta antaa jätelain
mukaisia määräyksiä vaadittujen tietojen luovuttamisesta. Jätelain 126
§:n nojalla jätelain 24 §:n tarkoittamalla yleisellä valvontaviranomaisella
on määräysvalta asiassa. Jätelain 24 §:n mukaisia yleisiä valvontaviranomaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kuljetusyrittäjät voivat toimia usean kunnan alueella, joten on tarkoituksenmukaista laittaa asia vireille elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, joka myös vastaa jätelain 96 §:n
nojalla kuljetusyrittäjien hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin.
Toimituspyyntökirjeet ovat
liitteenä nro 5.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:
Kymen jätelautakunta päättää laittaa vireille Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa jätelain 134 §:n nojalla jätelain
126 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen valvontamääräyksen antamista
koskevan asian ja pyytää, että ELY-keskus määräyksessään velvoittaisi
sakon uhalla seuraavia kuljetusyrittäjiä antamaan jätelain 39 §:n 2 momentin sekä jätehuoltoviranomaisen jätelain 122 §:n 3 momentin mukai-

ann

Kouvolan kaupunki

Kokouskutsu ja
esityslista

Kymen jätelautakunta

21.11.2013

4/2013

14 (17)

sen tiedonsaantioikeuden perusteella toimituspyynnön 2.8.2013 (liite 4)
mukaiset tiedot:
Noviak Oy
Vesihuolto Eerola Oy
Kuljetus Suviranta Oy
Loka-auto Jari Tielinen
Delete Puhdistuspalvelut Oy
sekä pyytää ELY-keskusta ottamaan uudelleen tarkasteluun edellä mainittujen kuljetusyrittäjien hyväksynnän jätehuoltorekisteriin jätelain 97
§:n nojalla, jos vaikuttaa ilmeiseltä, etteivät jätelain 95 §:n mukaiset hyväksymisen edellytykset täyty, mikäli kuljetusyritys ei noudata tietojen
antamisesta annettuja jätelain säännöksiä.
Kymen jätelautakunnan päätös:
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8
Ilmoitusasiat
Kyjäte
1. Viranhaltijapäätökset
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö
Yleinen päätös
10.10.2013 § 231 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Jaakkola Anita) Klamila Virolahti
10.10.2013 § 232 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Volanen Risto Juhani) Mäntyharju
11.10.2013 § 233 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Liikkanen Raija) Mäntyharju
11.10.2013 § 234 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Tasa Aimo) Ravijoki
Virolahti
11.10.2013 § 235 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Pykäläinen Markku)
Pyhtää
11.10.2013 § 236 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Pajaskoski Jarmo)
Koria Kouvola
11.10.2013 § 238 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Lindqvist Pekka)
Haapakimola Iitti
14.10.2013 § 239 Jätemaksun kohtuullistaminen (Arola Paavo) Elimäki
Kouvola
14.10.2013 § 240 Päätös kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (Niskanen Reijo) Mäntyharju
15.10.2013 § 241 Jätemaksun kohtuullistaminen ja päätös kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (Virtaniemi Veikko) Mäntyhaju
16.10.2013 § 242 Jätemaksun kohtuullistaminen ja määräaikainen autiotilapäätös (Jokinen Auli) Mäntyharju
17.10.2013 § 243 Jätemaksun kohtuullistaminen ja päätös kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (Kukkonen Miia ja Ville) Kotka
17.10.2013 § 244 Jätemaksun kohtuullistaminen ja päätös kiinteistön
jätehuollon järjestämisestä (Koivisto Unto) Kotka
21.10.2013 § 245 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Liuhto Meeri) Miehikkälä
21.10.2013 § 246 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Pohjonen Unto) Koria
Kouvola
21.10.2013 § 247 Määräaikainen autiotilapäätös (Ojala Kirsi) Mäntyharju
21.10.2013 § 248 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Auersalo Matti) Kotka
21.10.2013 § 249 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Ahola Sami) Miehikkälä
22.10.2013 § 250 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Kärkkäinen Sirkku)
Kotka
22.10.2013 § 251 Määräaikainen autiotilapäätös (Ramu Jukka) Miehikkälä
23.10.2013 § 252 Määräaikainen autiotilapäätös (Hoikkala Arto Juhani
kp) Jaala Kouvola
23.10.2013 § 253 Määräaikainen autiotilapäätös (Toivonen Uuno Jalmari kp) Pankalahti Mäntyharju
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23.10.2013 § 254 Määräaikainen autiotilapäätös (Hännikäinen Kalervo)
Mynttilä Mäntyharju
23.10.2013 § 255 Jätemaksun kohtuullistaminen ja määräaikainen autiotilapäätös (Laakso Timo) Elimäki Kouvola
24.10.2013 § 256 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Hostikka Hilpi ja Risto) Miehikkälä
24.10.2013 § 257 Määräaikainen autiotilapäätös (Lamponen Olli) Mäntyharju
24.10.2013 § 258 Määräaikainen autiotilapäätös (Lamponen Olli)
Mäntyharju
28.10.2013 § 259 Päätös kiinteistön jätehuollon järjestämisestä
(Lamponen Olli) Mäntyharju
28.10.2013 § 260 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Saarelainen Minna)
Verla Kouvola
24.10.2013 § 261 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Kääriä Mirka) Hamina
28.10.2013 § 262 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Seuna Leila) Poitsila
Hamina
28.10.2013 § 263 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Laiho Pirkko)
Kausala Iitti
28.10.2013 § 264 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Muhli Satu) Jaala
Kouvola
01.11.2013 § 265 Jätemaksun kohtuullistaminen (Siltovuori Eero)
Mäntyharju
05.11.2013 § 266 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Kauppila Pasi)
Valkeala, Kouvola
06.11.2013 § 267 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Orrain Harry) Kotka
07.11.2013 § 268 Jäteastian tyhjennysvälipäätös (Kokkonen Heikki)
Mäntyharju
08.11.2013 § 269 Päätös vapaa-ajan asunnon jätehuoltojärjestelyistä
(Kylmälä Ulla-Maija) Hamina
Yhdyskuntatekniikan johtaja:
Henkilöstöpäätös
29.10.2013 § 14 Kymen jätelautakunnan toimistosihteerin toimen
täyttäminen
Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Kymen jätelautakunnan päätös:
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Kyjäte
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