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Kymen jätelautakunta § 25 24.08.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

726/00.00.01/2017

Kyjäte § 25
 Hallintosäännön 139 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja

toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin val tuus to on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läs nä.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja pää tös val-
tai suu den.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

____________
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Kymen jätelautakunta § 26 24.08.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

726/00.00.01/2017

Kyjäte § 26
Hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät-
tä mäl lä tavalla.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja
paikassa.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, että

Kymen jätelautakunta valitsee keskuudestaan kaksi tämän pöytäkirjan tar-
kas ta jaa. Kymen jätelautakunta va lit see tarkastajaksi vuorollaan kaksi
toimielimen jäsentä aak kos jär jes tyk ses sä.

Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pu heen joh ta jan ja pöytäkirjan tar kas ta-
jien tarkastettavaksi. Puheenjohtaja ja tar kas ta jat vas taa vat sa moin
sähköpostilla pöytäkirjan tarkastamisesta. Var si nai sesti pöy tä kir ja
allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai va li tus osoi tuk si-
neen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tie to ver kos sa,
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on
kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ai noas taan mai nin ta
salassa pidettävän asian käsittelystä.

Pöytäkirjat julkaistaan Kouvolan kaupungin ja jätelautakunnan internet -si-
vuil la. Linkki pöytäkirjaan lähetetään jätelautakunnan alueen kun tiin
www-sivuilla julkaistavaksi. Pöytäkirjan liitteet julkaistaan vain jä te lau ta-
kun nan internet-sivuilla.

Pöytäkirjan tarkastuspäivä on kokousta seuraavan viikon keskiviikko ja
nähtävilläolopäivä perjantai.

Jätelautakunnan tekemien päätösten tiedottamisesta huolehtii ko kouk sen
sihteeri.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Harju ja
Marketta Kalliola.

____________
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Kymen jätelautakunta § 27 24.08.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Pöytäkirjanpitäjä

726/00.00.01/2017

Kyjäte § 27
Toimielimen kokouksessa pöytäkirjanpitäjänä (sihteerinä) toimii
toimielimen määräämä viranhaltija tai toimihenkilö.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen@kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää jätelautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi
toimistosihteeri Eeva Forsströmin.

Kymen jätelautakunnan päätös:

 Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ____________
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Kymen jätelautakunta § 28 24.08.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Kymen jätelautakunnan kokousajat, -paikka, -kutsut ja esityslistat

726/00.00.01/2017

Kyjäte § 28
Kouvolan kaupungin hallintosäännön 130 § mukaan toimielin päättää ko-
kous ten sa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 131 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hä-
nen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on il moi tet ta va
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lä he te tään
kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää en nen
kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -vel vol li suus,
toimielimen päättämällä tavalla.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen@kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta pitää kokouksensa Kou vo lan kau pun gin Tek niik ka-
ja ympäristötalossa, osoitteessa: Val ta ka tu 33, Kuu san kos ki, lop pu vuo den
2017 osalta 19.10. ja 14.12. torstaisin klo 14 al kaen. Mah dol li set
poikkeukset sallitaan.

Kokouskutsu ja esityslista lähetetään vähintään viisi (5) päi vää en nen ko-
kous ta sähköpostitse (ei liitteitä) ja kirjeitse (liitteineen) jä se nil le ja muil le,
joilla on oikeus osallistua kokoukseen.

Esityslista liitteineen on luettavissa Kouvolan kaupungin www-si vuil la/pää-
tök sen te ko sekä jätelautakunnan internet-sivuilla viisi (5) päi vää en nen
kokousta.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 29 24.08.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Asiantuntijoiden osallistuminen kokouksiin

726/00.00.01/2017

Kyjäte § 29
Hallintosäännön 136 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän li säk si
toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston pu heen-
joh ta jal la ja varapuheenjohtajalla kaupunginhallituksen ko kouk ses sa
kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä kaupunginhallituksen pu heen joh ta jal la ja
kaupunginjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kui ten kaan
tarkastuslautakunnan eikä valtuuston ti la päi sen valiokunnan ko kouk ses sa
eikä vaalilaissa säädettyjen vaa li toi mi elin ten kokouksissa.

Toimialajohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimialansa toimielimen ko-
kouk ses sa.

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa.
Asian tun ti ja voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun
päät ty mi seen asti.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen@kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, että lautakunnan kokouksissa on py sy väs ti
läsnäolo- ja puheoikeus jätelautakunnan suunnittelijalla ja Tek niik ka- ja
ympäristöpalveluiden lakimiehellä.

 Hyväksytään kokouksessa käsiteltäviin asiohin liittyvien asiantuntijoiden
kuuleminen yksittäisissä asioissa. Asiantuntijat kutsuu kokoukseen
lautakunnan esittelijä.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ____________
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Kymen jätelautakunta § 30 24.08.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Nuorisovaltuuston edustus Kymen jätelautakunnassa

417/00.00.01/2017

Kyjäte § 30
Kymen jätelautakunta on yhdeksän kunnan yhteislautakunta joka huo leh tii
jätelain mukaisista viranomaistehtävistä.
Kymen jätelautakunta toimii isäntäkuntaperaatteella Kouvolan kau pun gin
lautakuntana.

Kouvolan nuorisovaltuusto on ilmaissut kiinnostuksensa valita edustajansa
Ky men jätelautakuntaan. Kymen jätelautakunnassa ei ole aiemmin ollut
nuo ri so val tuus ton edustajaa.

Nuorisovaltuuston mukaan kaikki asiat koskevat välittömästi tai vä lil li ses ti
nuoria ja siksi on tärkeää, että kaikissa lautakunnissa on nuorison edus ta-
ja.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen@kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää esittää, että Kouvolan nuorisovaltuusto
valitsee kes kuu des taan edustajan ja hänelle varaedustajan.
Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua Kymen jätelautakunnan ko kouk-
siin läsnäolo- ja puheoikeudella lautakunnan käsitellessä julkisia asioi ta.

 Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 31 24.08.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Kymen jätelautakunnan pöytäkirjanotteiden allekirjoitus

726/00.00.01/2017

Kyjäte § 31
Toimielimen pöytäkirjanotteet allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toi mi-
eli men alainen tehtävään määrätty. Käytännön toiminnan su ju mi sek si
Kymen jätelautakunnan tulisi oikeuttaa otteiden allekirjoittajaksi mui ta kin
kuin pöytäkirjanpitäjä.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen@kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää lautakunnan pöytäkirjanotteiden al le kir joit ta-
jak si pöytäkirjanpitäjän poissaollessa suunnittelija Arja Soinin ja
molempien poissaollessa jä te huol to pääl lik kö Leena Rautiaisen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 32 24.08.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Jätehuoltomääräyksiin liittyvän päätösvallan delegointi

750/00.01.01/2017

Kyjäte § 32
Kouvolan kaupungin hallintosäännön 30 § mukaan toimielin voi siirtää sil le
tässä säännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen toi mi eli mel le ja
viranhaltijalle.

Jätelain 23 § :n 3 momentin mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen (täs-
sä tapauksessa kuntien yhteislautakunta) voi edelleen siirtää teh tä vien
hoidon alaiselleen viranhaltijalle kuntalaissa säädetyllä tavalla.
Vi ran hal ti jaan sovelletaan tällöin mitä näitä tehtäviä muutoin hoitavasta vi-
ran omai ses ta ja muutoksenhausta viranomaisen päätöksiin sää de tään.

Jätelain mukaan jätelautakunnan tehtäviin kuuluviin jätehuollon vi ran-
omais teh tä viin sisältyy myös jätemaksujen maksuunpanoon ja niitä kos ke-
vien muistutusten käsittelyyn liittyvien päätösten tekeminen.

Kymen jätelautakunnan alueella on voimassa yhtenäiset ja yleiset jä te-
huol to mää räyk set, jotka Kymen jätelautakunta on hyväksynyt 26.3.2015
16 §. Jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.5.2015.

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 45 §:n mukaan yk sit täis ta-
pauk sis sa voidaan erityisestä syystä poiketa siitä mitä jä te huol to mää räyk-
sis sä on sanottu. Poikkeamiset voivat koskea mm. jäteastioiden si joit te lua,
sallittuja tyhjennysvälejä yms. käytännön asioita.

Kymen jätelautakunta on siirtänyt sille määriteltyä toi mi val taa jä te huol to-
mää räyk sis tä poikkeamisen ja jätemaksujen mak suun pa noon ja niitä kos-
ke vien muistutusten käsittelyn osalta jä te lau ta kun nan jä te huol to pääl li köl le
21.2.2013 12 §.
Kymen jätelautakunta on päättänyt 16.10.2014 38 § periaatteista jä te huol-
to mää räyk sis tä poikkeamiseen.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset ja jätemaksujen maksuunpanoon ja
niitä koskevien muistutusten käsittelyyn liittyvien päätösten te ke mi nen on
tarkoituksenmukaista niiden suuren määrän takia tehdä vir ka mies työ nä.

Muutoksenhaku päätöksistä tehdään oikaisuvaatimuksena jä te lau ta kun-
nal le, jonka päätöksestä voi valittaa  hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen@kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää siirtää jätehuoltomääräyksistä poik kea mi sen
sekä jätemaksujen maksuunpanoon ja niitä koskevien muistutusten kä sit-
te lyyn liittyvien päätösten tekemisen jätelautakunnan jä te huol to pääl li kön
tehtäväksi viranhaltijapäätöksinä.
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Kymen jätelautakunta § 32 24.08.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Kymen jätelautakunnan päätös:

 Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ____________
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Kymen jätelautakunta § 33 24.08.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Kymen jätelautakunnan ilmoitukset

827/00.01.03/2017

Kyjäte § 33
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi jul kai se-
mal la ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista sään nök-
sis tä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päät tä mäl lä
tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuo ro kaut ta, jollei
asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät hen ki lö tie dot on
poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Kouvolan kaupungin uuden Hallintosäännön 20 §:n mukaan kau pun gin hal-
li tus päättää kaupungin il moi tus ten julkaisemisesta. Tämän mukaan myös
lautakuntien esityslistat jul kais taan hallintosäännön määräysten mu kai ses ti
kaupungin verk ko si vuil la.

Kymen jätelautakunnan lakisääteiset ilmoitukset ja kokoukset on ai em min
saatettu tiedoksi julkaisemalla ne jul kis ten kuulutusten il moi tus tau lul la.
Tämän lisäksi il moi tuk set on julkaistu myös kaupungin www-si vuil la sekä
tarvittaessa tie do tus vä li neis sä (epävirallinen tiedottaminen).

Julkisten kuulutusten ilmoitustaulun käyttö on perustunut vanhan kun ta lain
(365/1995) säännöksiin. Uuden kun ta lain mukainen kunnan il moi tus ten
tiedoksi saattamisen tapa on yleinen tie to verk ko eli käytännössä kau pun-
gin www-sivut.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen@kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

 Kymen jätelautakunnan il moi tuk set sekä esityslistat julkaistaan ylei ses sä
tie to ver kos sa (Kouvolan kaupungin www-sivut ja Kymen jätelautakunnan
www-sivut). Lisäksi ilmoitukset julkaistaan tarvittaessa Kymen jä te lau ta-
kun nan toimialueen alueellisissa tiedotusvälineissä  jä te huol to pääl li kön
harkitsemalla tavalla (epävirallinen tiedottaminen).

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 34 24.08.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Viranhaltijapäätösten ilmoittaminen toimielimelle

807/00.01.02/2017

Kyjäte § 34

Kaupunginhallitus on antanut omalta osaltaan ohjeet vi ran hal ti ja pää tök sis-
tä ja kaupunginhallituksen otto-oikeuden käyttämisestä ko kouk ses saan
26.6.2017. Päätös sisältää ohjeen siitä, missä asioissa vi ran hal ti ja pää tös
ei ole tarpeellinen ja mitkä asiat vaativat päätöksen. Kau pun gin hal li tus on
omalta osaltaan päättänyt, mitkä päätökset se rajaa kh:n ot to-oi keu den
ulkopuolelle.

Uuden, 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön 35 §:n mukaan

”Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle te ke mis-
tään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asia-
ryh miä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä ot to-oi keut taan.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta.
Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan al le kir joit ta-
mi ses ta.

Ilmoitus tehdään sähköisesti lautakunnan puheenjohtajalle ja esit te li jäl le.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan ot to-oi keu den
estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole il moi tet tu asian
ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.”

Kaupunginhallitukselle ei tarvitse ilmoittaa seuraavia asioita koskevia pää-
tök siä (kh 26.6.2017 § ):

- 6 kk tai tätä lyhyemmät työsuhteet ja viranhoitomääräykset
- 6 kk tai tätä lyhyemmät virka- ja työvapaat
- sairaudesta ja perhevapaista johtuvat virka- ja työvapaat
- muut virka- tai työvapaat
- virka- työehtosopimuksiin perustuvat lisät
- vuosilomat
- saatavien tileiltä poistot
- hankinnat, joiden arvo on alle 3 000 euroa
- avustukset, tuki-ilmoitukset, muistamiset yms., joiden arvo on alle
 1 000 euroa
- kotimaassa tapahtuva, enintään viiden päivän koulutus ja kotimainen vir-
ka mat ka
- terveydentilaa koskevien tietojen pyytäminen ja terveydentilaa kos ke viin
tarkastuksiin ja tutkimuksiin määrääminen

Lautakunta voi käyttää tätä samaa rajausta tai omalta osaltaan lisätä / vä-
hen tää asioita tai asiaryhmiä.

Kymen jätelautakunta on 20.11.2014 § 50 päättänyt, että kaikki jä te huol to-
pääl li kön toimivaltaan siirretyt Kymen jätelautakunnan asiat il moi te taan
lautakunnalle ilmoitusasioissa, taulukkomuodossa, jossa on eri tel ty
päätösten lukumäärä kunnittain eri päätöstyypeillä.
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Kymen jätelautakunta § 34 24.08.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Päätökset tuodaan lautakunnan kokoukseen, jossa lautakunnan jä se net
voivat tutustua niihin ja esittää lisäkysymyksiä. Lautakunnalla ja muil la
asianosaisilla on muutoin mahdollisuus tutustua päätöksiin nor maa lin
julkipanon tapaan Kymen jätelautakunnan toimistossa, Tek niik ka- ja
ympäristötalossa (Valtakatu 33, Kuusankoski) kello 9-15 välisenä ai ka na.
Kukin päätös on julkisesti nähtävillä päätöksentekoa seu raa va na
maanantaina.

Muut jätehuoltopäällikön toimivaltaan siir re tyt Ky men jätelautakunnan asiat
ilmoitetaan lautakunnalle il moi tus asiois sa.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen@kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, että jätehuoltopäällikön päätökset tyh jen-
nys vä leis tä, jätehuollon järjestämisestä ja koh tuul lis ta mi ses ta il moi te taan
lautakunnalle esityslistassa ja pöytäkirjassa il moi tus asiois sa. Il moi tus
tehdyistä jätehuoltopäätöksistä tuodaan lau ta kun nal le tau luk ko muo dos sa,
jossa on eri tel ty päätösten lukumäärä kun nit tain eri pää tös tyy peil lä.
Pää tök set tuodaan nähtäville jä te lau ta kun nan kokoukseen aiempaan ta-
paan.

Muut jätehuoltopäällikön tai kaupungininsinöörin toimivaltaan siir re tyt Ky-
men jätelautakunnan asiat ilmoitetaan lautakunnalle il moi tus asiois sa.

Ilmoitusasiat käsitellään kokouksen lopussa. Muut kuin pää tös eh do tuk sen
ensimmäisessä kappaleessa mainitut ilmoitusasiat kirjataan esi tys lis taan
otsikkotasolla ja lautakunta voi esittää viranhaltijoille li sä ky sy myk siä
päätöksistä.

Jätehuoltopäällikön muutettu ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, että sille ilmoitetaan ottokelpoiset pää tök set
lukuun ottamatta niitä asioita ja asiaryhmiä, jotka on lueteltu kau pun gin hal-
li tuk sen yllä olevassa päätöksessä (kh 26.6.2017, § 209) sen li säk si
lautakunta päätää ettei se käytä otto-oikeutta  jätehuoltopäällikön te ke miin
viranhaltijapäätöksiin tyh jen nys vä leis tä, jätehuollon jär jes tä mi ses tä ja koh-
tuul lis ta mi ses ta.

Sopimus yhteistoiminta-alueen lautakunnasta (perustamissopimus)
Kohta 7. Otto-oikeuden käyttäminen
Isäntäkunnan toimielin ei saa ottaa lautakunnan tai sen viranhaltijan päät-
tä miä asioita käsiteltäväkseen.

Viranhaltijapäätöksiä ei ilmoitetta sähköpostilla lautakunnan pu heen joh ta-
jal le ja esittelijälle, koska viranhaltijapäätöksiä tehdään  n.1000-1500 kpl
/vuosi.

Lautakunnalle tuodaan kokoukseen  tiedoksi ja nähtäville edellämainitut jä-
te huol to pääl li kön viranhaltijapäätökset.
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Tehdyt jätehuoltopäätökset tuodaan lau ta kun nal le nähtäväksi tau luk ko-
muo dos sa, jossa on eri tel ty päätösten lukumäärä kun nit tain eri pää tös tyy-
peil lä.

Muut kuin pää tös eh do tuk sen edellisessä kappaleessa mainitut il moi tus-
asiat kirjataan esi tys lis taan otsikkotasolla ja lautakunta voi esittää vi ran hal-
ti joil le li sä ky sy myk siä päätöksistä.

Muut jätehuoltopäällikön toimivaltaan siir re tyt Ky men jätelautakunnan asiat
ilmoitetaan lautakunnalle il moi tus asiois sa.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Oikaisuvaatimus Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen 11.5.2017
§ 733

15108/14.06.02/2017

Kyjäte § 35
Kymen jätelautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön vi-
ran hal ti ja pää tök ses tä 11.5.2017 § 733.

Viranhaltijapäätöksessä hakijalle myönnettiin oikeus käyttää va lit se maan-
sa Kymenlaakson Jäte Oy:n ylläpitämää lu kol lis ta yhteisastiaa. Kiin teis töt,
joilla ei ole jäteautolla liikennöitävissä ole vaa tie yh teyt tä voi daan liittää
lukkopisteeseen. Jätelaki ja Kymen jä te lau ta kun nan jä te huol to mää räyk set
edel lyt tä vät, että kiinteistön haltija jär jes tää ke räys pai kan ja luo vut taa jät-
teen kiinteistöittäiseen jät teen kul je tuk seen tai alu eel li seen vas taan ot to-
paik kaan.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan lupaa toimittaa vapaa-ajan asunnolla
syn ty vät  jätteet vakituisen asunnon jäteastiaan.
Kyseessä on saaressa sijaitseva vapaa-ajan asunto.

Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan

liitteenä nro 1.

 Hakijalle ei myönnetä lupaa toimittaa vapaa-ajan asunnolla syntyviä jät tei-
tä vakituisen asunnon jäteastiaan. Yhteisastian vapaa-ajan ja va ki tui sen
asunnon välillä voi muodostaa ainoastaan lähikiinteistöjen (pe rus tee na
maitse kuljettava matka) kesken.

Päätöksen perustelut

 Jätelain 17.6.2011/646
 32 § Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto
 Kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jä-

te huol to:
 1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa ja muus sa

asu mi ses sa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja um pi kai vo lie te.

 41 § Jätteen luovuttaminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alu-
eel li seen vastaanottopaikkaan

 Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on viipymättä luovutettava §32
mu kai ses ti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiin teis töit-
täi seen jätteenkuljetukseen.

 Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 1.5.2015
 8 § Yhteisastian eli kimpan muodostaminen  ja 11§ Kiinteistön jä te huol to

eritystapauksissa

 Kymen jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan 22.9.2016 § 37,
 että  sen alueella 1.10.2016 alkaen jätehuolto järjestetään lautakunnan

hy väk sy mien periaatteiden mukaisesti kohdat (1-3).
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2. Lähekkäisten kiinteistöjen yhteisastia (Kimppa) 
Toisena vaihtoehtona on lähekkäisten kiinteistöjen yhteisastian eli kim pan
muodostaminen (Kimppa).

Lähekkäiset kiinteistöt voivat perustaa yksityisiä yhteisastioita eli kimp po ja.
Kriteerinä on kiinteistöjen sijainti ja kiinteistöjen keskinäinen so pi mus.
Myös vakituisen ja vapaa-ajanasunnon välinen kimppa edellyttää lä hek käi-
siä kiinteistöjä. Kimpan muodostamisesta määrätään jä te huol to mää räys-
ten 8 §.

Yhteisastian voivat muodostaa lähekkäiset kiinteistöt:
 lähinaapurit tai kiinteistöt jotka sijaitsevat ajotietä enintään 5 ki lo met-

rin päässä yhteisestä keräysvälineestä tai
 vakituinen asunto sijaitsee lähempänä vapaa-ajanasuntoa kuin lu-

kol li nen yhteiskeräyspiste tai käytettävissä oleva yhteisastia tai
 kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella tai
 vapaa-ajan kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen astia on

sijoitettu venepaikan yhteyteen, kuitenkin läheisyysperiaatetta nou-
dat taen.

Yhteisastian (kimpan) perustamisesta on ilmoitettava etukäteen kir jal li ses ti
joko Kymen jätelautakunnalle tai Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Il moi tuk sen
tulee sisältää yhteisastian käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yh dys hen ki lön
(kimppaisännän) yhteystiedot, yhteisastian sijainti, koko ja as tioi den
lukumäärä sekä tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä (omis ta jien ja
haltijoiden nimet ja osoitteet). Kimppaisännän on il moi tet ta va yhteisastian
käytössä tapahtuvista muutoksista kuten kimppaan liit ty neis tä tai
poistuneista kimpan jäsenistä.

Oikaisuvaatimuksessa ei esitetä muita sellaisia perusteita, että jä te huol to-
pääl li kön päätöstä tulisi muuttaa.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin pe rus-
tein. Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätöstä ei muu te ta.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 1 Oikaisuvaatimus päätökseen 11.5.2017§ 733
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Oikaisuvaatimus Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen 12.5.2017
§ 737

16123/14.06.02/2017

Kyjäte § 36
Kymen jätelautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön vi-
ran hal ti ja pää tök ses tä 12.5.2017 § 737.

Viranhaltijapäätöksessä hakijalle myönnettiin oikeus käyttää va lit se maan-
sa Kymenlaakson Jäte Oy:n ylläpitämää lu kol lis ta yhteisastiaa. Kiin teis töt,
joilla ei ole jäteautolla liikennöitävissä ole vaa tie yh teyt tä voi daan liittää
lukkopisteeseen. Jätelaki ja Kymen jä te lau ta kun nan jä te huol to mää räyk set
edel lyt tä vät, että kiinteistön haltija jär jes tää ke räys pai kan ja luo vut taa jät-
teen kiinteistöittäiseen jät teen kul je tuk seen tai alu eel li seen vas taan ot to-
paik kaan.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan lupaa toimittaa vapaa-ajan asunnolla
syn ty vät jätteet vakituisen asunnon jäteastiaan. Lisäksi oi kai su vaa ti muk-
sen tekijä katsoo ettei ole oikein tässä tapauksessa maksaa kahta jä te-
mak sua saman kau pun gin alueella.

Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan

liitteenä nro 2.

 Hakijalle ei myönnetä lupaa toimittaa vapaa-ajan asunnolla syntyviä jät tei-
tä vakituisen asunnon jäteastiaan. Yhteisastian vapaa-ajan ja va ki tui sen
asunnon välillä voi muodostaa ainoastaan lähikiinteistöjen  kesken.

Päätöksen perustelut

 Jätelain 17.6.2011/646
 32 § Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto
 Kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jä-

te huol to:
 1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa ja muus sa

asu mi ses sa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja um pi kai vo lie te.

 41 § Jätteen luovuttaminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alu-
eel li seen vastaanottopaikkaan

 Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on viipymättä luovutettava §32
mu kai ses ti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiin teis töit-
täi seen jätteenkuljetukseen.

 Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 1.5.2015
 8 § Yhteisastian eli kimpan muodostaminen  ja 11§ Kiinteistön jä te huol to

eritystapauksissa

 Kymen jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan 22.9.2016 § 37,
 että  sen alueella 1.10.2016 alkaen jätehuolto järjestetään lautakunnan

hy väk sy mien periaatteiden mukaisesti kohdat (1-3).

2. Lähekkäisten kiinteistöjen yhteisastia (Kimppa) 
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Toisena vaihtoehtona on lähekkäisten kiinteistöjen yhteisastian eli kim pan
muodostaminen (Kimppa).

Lähekkäiset kiinteistöt voivat perustaa yksityisiä yhteisastioita eli kimp po ja.
Kriteerinä on kiinteistöjen sijainti ja kiinteistöjen keskinäinen so pi mus.
Myös vakituisen ja vapaa-ajanasunnon välinen kimppa edellyttää lä hek käi-
siä kiinteistöjä. Kimpan muodostamisesta määrätään jä te huol to mää räys-
ten 8 §.

Yhteisastian voivat muodostaa lähekkäiset kiinteistöt:
 lähinaapurit tai kiinteistöt jotka sijaitsevat ajotietä enintään 5 ki lo met-

rin päässä yhteisestä keräysvälineestä tai
 vakituinen asunto sijaitsee lähempänä vapaa-ajanasuntoa kuin lu-

kol li nen yhteiskeräyspiste tai käytettävissä oleva yhteisastia tai
 kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella tai
 vapaa-ajan kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen astia on

sijoitettu venepaikan yhteyteen, kuitenkin läheisyysperiaatetta nou-
dat taen.

Yhteisastian (kimpan) perustamisesta on ilmoitettava etukäteen kir jal li ses ti
joko Kymen jätelautakunnalle tai Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Il moi tuk sen
tulee sisältää yhteisastian käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yh dys hen ki lön
(kimppaisännän) yhteystiedot, yhteisastian sijainti, koko ja as tioi den
lukumäärä sekä tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä (omis ta jien ja
haltijoiden nimet ja osoitteet). Kimppaisännän on il moi tet ta va yhteisastian
käytössä tapahtuvista muutoksista kuten kimppaan liit ty neis tä tai
poistuneista kimpan jäsenistä.

Oikaisuvaatimuksessa ei esitetä muita sellaisia perusteita, että jä te huol to-
pääl li kön päätöstä tulisi muuttaa.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin pe rus-
tein. Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätöstä ei muu te ta.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 2 Oikaisuvaatimus päätökseen 12.5.2017 § 737
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Ilmoitusasiat

Kyjäte § 37

Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-, jä te-
huol lon järjestämis- ja kohtuullistamispäätöksistä ajalla
1.1.2017-11.8.2017

on esitetty oheismateriaalina.

Päätökset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä jätelautakunnan ko kouk-
ses sa.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Oheismateriaali Viranhaltijapäätökset kunnittain 1.1.-11.8.2017
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Muut esille tulevat asiat

Kyjäte § 38

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

 Saatettiin lautakunnalle tiedoksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
18.8.2017 asiassa, jossa Kouvolan aikuiskoulutuskeskus on valittanut
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä jätehuoltoa koskevaan
valitukseen. Päätös on julkisesti kuulutettu.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

Kymen jätelautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

§:t 25, 26, 30, 37, 38.

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muu-
tos ta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI)

Kymen jätelautakunta

§:t 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pää tök seen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vol li suu teen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian osai nen), sekä

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie dok si saan-
nis ta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tekniikka- ja ympäristötalon kirjaamoon
viimeistään mää rä ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy te tä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta val lis ta
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon pää tök-
ses tä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy te tä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oi kai su vaa ti mus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou lu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä en sim mäi se-
nä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kymen jätelautakunta.

Postiosoite:  PL 32, 45701 Kuusankoski
Käyntiosoite: Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski
Sähköpostiosoite: tekninenjaymparisto@kouvola.fi
Puhelinnumero:  020 615 8143

Tekniikka- ja ympäristöpalveluiden kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo
9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt tää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 se, millaista oikaisua vaaditaan
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, pos ti-
osoi te ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tie dok-
si sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää tekniikka- ja
ympäristöpalveluiden kirjaamosta.

Postiosoite:  PL 32, 45701 Kuusankoski
Käyntiosoite:  Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski
Sähköpostiosoite: tekninenjaymparisto@kouvola.fi
Puhelinnumero: 020 615 9363
Kirjaamon aukioloaika  ma-pe klo 9.00-15.00.
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VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUKSEN JOHDOSTA TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN

Kymen jätelautakunta

§:t 35, 36.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muu tos ta
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän pää-
tök seen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vol li suu teen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian osai nen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tie dok si saan nis-
ta.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii mei-
se nä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy te tä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä säh köis tä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon pää tök ses tä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päi vä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai ju han nus aat to 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
va li tus ajan 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 2500

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa ti muk-
sen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muu tok sia siihen

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan pu-
he val taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos va li-
tuk sen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tar-
vit ta vat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tie dok-
si sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.

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

Valitukseen on liitettävä:

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, al ku pe räi se nä tai
jäljennöksenä

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

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, joll ei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oi keu den käyn ti-
mak sun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015.
Edellämainitun lain 9§:n mukaan oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää tekniikka- ja
ympäristöpalveluiden kirjaamosta.
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Postiosoite:  PL 32, 45701 Kuusankoski
Käyntiosoite:  Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski
Sähköpostiosoite: tekninenjaymparisto@kouvola.fi
Puhelinnumero: 020 615 9363

  Kirjaamon aukioloaika  ma-pe klo 9.00-15.00.








