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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kyjäte § 1
Hallintosäännön 39 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on
todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Li säk si
puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja pää tös val tai suus.

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

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

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Pöytäkirjan tarkastajat

Kyjäte § 2
Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Lantta ja Juha Palonen.

____________
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Sako – ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin
alueella

7629/14.06.00/2015

Kyjäte § 3
Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm. vakinaisessa
asun nos sa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asunnossa
syn ty vän yhdyskuntajätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen se-
kä sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulutustoiminnan ja julkisen hal lin to- ja
palvelutoiminnan jätehuollon (JL32§).

Kunnan on huolehdittava, että kunnallisella jätehuoltovastuulla olevan jät-
teen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä vas taan ot to pai-
kas ta käsittelyyn (kiinteistöittäinen jätteenkuljetus). Kunta ei voi siir tää
jätelain 32 §:n säätelemää järjestämisvastuuta yksityisille kul je tus yrit tä jil le,
vaan vastuu säilyy aina kunnalla, vaikka kuljetus jär jes tet täi siin kiinteistön
haltijan järjestämänä. Kuntavastuulle kuuluvan jätteen jät teen kul je tuk ses-
sa on kyse julkisesta välttämättömyyspalvelusta, jon ka on toimittava
kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kai kil la alueilla.

Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla:
1. Kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tai
2. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena

Uuden jätelain mukainen ensisijainen jätteenkuljetusjärjestelmä on kun nan
järjestämä ja kilpailuttama kuljetus, jonka toteuttavat yksityiset kul je tus yri-
tyk set (jätelain 36 §:n mukainen kunnan järjestämä jät teen kul je tus).
Urakkasopimukset yksityisten kuljetusyritysten kanssa tekee kun nan
jätelaitos tai jäteyhtiö.

Jätelakiin on jätetty mahdollisuus toissijaisesti valita kiinteistön haltijan jär-
jes tä mä jätteenkuljetus (aiemmin sopimusperusteinen jät teen kul je tus),
mikäli jätelain 35 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Päätös kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteiden kul je-
tus jär jes tel män jatkamisesta voidaan tehdä, jos:
1. tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä koh-
tuul li sin ja syrjimättömin ehdoin;
2. kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa noudatetaan kunnan jä te huol to-
mää räyk siä ja jätteet toimitetaan kunnan määräämään vas taan ot to- tai
käsittelypaikkaan.
3. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tu kee
jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa ter vey-
del le tai ympäristölle;
4. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ot taen
huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja vi ran-
omais ten toimintaan.

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijat
so pi vat itse yksityisen kuljetusyhtiön kanssa jätteiden keräyksestä ja kul je-
tuk ses ta.

Jätelain mukaan jätehuoltoviranomaisen päätösvaltaan kuuluu mm. jät-
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teen kul je tus jär jes tel mää koskeva päätöksenteko.
Tällä alueella kunnan jätehuoltoviranomainen on Kymen jä te lau ta kun ta.
Päätöksenteko on viranomaistoimintaa ja jätehuoltoviranomainen rat kai-
see asian itsenäisesti. Lain mukaan kuntien, jäteyhtiön tai muiden asian-
omais ten lausunnot tai kannanotot eivät sido jä te huol to vi ran omais ta, mutta
sen tulee päätöstä harkitessaan ottaa lau sun to jen tai kan nan ot to jen
lakiperusteiset asiasisällöt huomioon. Jä te huol to vi ran omai sen
päätösharkinnan perusteena ovat jätelain nou dat ta mi nen, jä te huol to nä kö-
koh dat sekä jätehuollon yleinen toimivuus jä te lau ta kun nan toi mi alu eel la.

Kymen jätelautakunnan toimialueella sako- ja umpikaivolietteiden jät teen-
kul je tus on kiinteistön haltijan järjestämä Haminassa, Iitissä, Kou vo las sa,
Kotkassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä sekä Vi ro lah del la.
Mäntyharjulla on kunnan järjestämä sako- ja umpikaivolietteiden jät teen-
kul je tus.

Jätelain 37 §:n edellytysten arviointi ja kuvaus nykytilanteesta

Pöyry Finland Oy teki Kymen jätelautakunnan toimeksi annosta sel vi tys-
työn sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän ny ky ti las ta.
Selvitystyössä tarkasteltiin nykytilaa alueen kunnissa sekä kuinka jä te lain
vaatimukset ovat täyttyneet. Lisäksi suoritettiin kuntakohtainen tar kas te lu
sekä yhteenveto ja johtopäätökset.

Selvityksen yhteenvedossa ja johtopäätöksissä todetaan, että Pöyry Fin-
land Oy:n tehtyjen selvityksen perusteella eri haastatellut toimijat pi ti vät
nykyistä kuljetusjärjestelmää, joka on pääosin kiinteistön haltijan jär jes tä-
mää, toimivana. Myös Mäntyharjulla, jossa on kunnan jär jes tä mä kuljetus,
järjestelmää on pidetty toimivana ja toiminta on käytännön työn kannalta
samankaltaista molemmissa järjestelmissä. Molemmissa jär jes tel mis sä
tyhjennykset tapahtuvat pääosin asiakkaan tilausten mu kaan, mutta
molemmissa on myös käytössä säännöllisiä tyh jen nys so pi muk sia.

Kuntakohtaiset tarkastelut

Selvityksessä esitettiin työn tulokset kuntakohtaisesti. Koska liet tei tä kul je-
te taan kuntarajojen ylitse ja useat kuljettajat toimivat useam man kun nan
alueella on kuntakohtaisessa esityksessä kerrottu liet tei den pää asial li nen
purkupaikka ja merkittävimpien kunnan alueelle toi mi vien yrit tä jien
lukumäärä. Koska kunnissa ei pidetä rekistereitä sa ko- ja um pi kai vois ta,
on kiinteistöjen lukumäärä arvioitu viemäriverkon ul ko puo lel la olevien
asukkaiden lukumäärän perusteella. Haastattelujen pe rus teel la nykyisestä
kiinteistönomistajan hoitamasta so pi mus pe rus tei ses ta kul je tus jär jes tel-
mäs tä ei ole tehty selvää päätöstä missään tar kas te lu alu een kunnassa
sako- ja umpikaivolietteiden osalta Män ty har jua lu kuun ottamatta.

Pääosa Haminan alueelta kerätyistä sako- ja umpikaivolietteistä pu re taan
Nuutniemen puhdistamolle Haminaan. Reuna-alueilta lietteitä voi pää tyä
Kotkaan ja Kouvolaan. Kaupungin asukkaista noin 24 %, 5100 asu kas ta,
asuu viemäriverkon ulkopuolella. Haminan alueella toimii 3 mer kit tä väm-
pää kuljetusyrittäjää. Sako- ja umpikaivolietteiden vas taan ot to hin ta
puhdistamolle on 5,5 €/m3. Kuljettajilta saatujen tietojen mu kaan
tyhjennyksen ja kuljetuksen hinta vaihtelee 50–150 €, riippuen kiin teis tö-
etäi syy des tä suhteessa kuljettajan varikkoon ja kaivon koosta. Kun nas sa
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ei pidetä rekisteriä kaivoista. Kuljettajilla on omat asia kas re kis te rin sä.
Valituksia viranomaisille sako- ja umpikaivoista ei ole tullut. Muu ta mis sa
tapauksissa on havaittu vuotoja jätevesien käsittelyssä ta lous ve des sä
ilmenneiden ongelmien vuoksi. Palvelujen saatavuus kun nan alueella on
todettu hyväksi ja puhdistamolle vastaanotettujen lie te mää rien perusteella
suurin osa sako- ja um pi kai vo liet teis tä päätyy asian mu kai seen käsittelyyn.
Lietteiden käsittelyn hin ta on hyvin ta sa puo li nen kaikille kuntalaisille, koska
ympäryskuntien puhdistamoilla vas taan ot to hin nat ovat likimain samat.
Kau pun gin eri osissa kul je tus hin nois sa on eroavaisuutta ainakin siten, et tä
kauimpana olevat kiinteistöt jou tu vat maksamaan enemmän kul je tuk sis ta
kuin lähempänä olevat.

Eroavuudet kuljetusten järjestämisessä näkyvät hinnoittelussa, mistä syys-
tä jätelain 37 § ja 34 § esitetyt määräykset eivät täyty ny kyi sel lään kai kil ta
osin sako- ja umpikaivojen lietteen keräyksessä ja kul je tuk ses sa Ky men
jätelautakunnan toiminta-alueella.
Kotitaloudet eivät ole perittyjen maksujen suhteen täysin ta sa puo li ses sa
ase mas sa. Erot hinnoittelussa johtuvat pääasiassa lietteen vas taan ot to-
mak su jen eroista ja kuljetusetäisyyksistä kiinteistön ja kuljettajan vä lil lä se-
kä etäisyydestä lietteen vastaanottopaikkaan. Myös yritysten hin noit te lus-
sa on eroavaisuuksia.

Kymen jätelautakunnan toimialueella toimii noin 16 sako- ja um pi kai voliet-
teen kuljetusyrittäjää. Tämän hetkisessä hinnoittelussa on eroja niin
kuntien välillä kuin yksittäisen kunnan sisällä.
Käytössä on usein kiinteähintainen tyhjennys kaivon koon tai kul je tus mat-
kan mukaan, jolloin kuljetusyrittäjä laskuttaa aina saman hinnan tiet tyä
kokoa pienemmästä kaivosta tai ajomatkasta eikä asiakas vält tä mät tä
tiedä lietteen vastaanottomaksun suuruutta kokonaislaskusta.
Kuljetusyrityksillä on vaihtelevia rekistereitä asiakkaistaan. Toisilla on säh-
köi nen ohjelmisto asiakastietoja varten ja toisilla taas ainoastaan pa pe ri sia
listoja asiakaskäynneistä. Kuljetusyritysten kirjanpito asiak kais ta on
lähinnä keskittynyt laskutusten tarpeita varten ja rekistereissä on vaihtelua
asiakastiedoissa. Erityisesti lietemäärät poikkeavat usein to del li ses ta,
koska ne on merkitty kaivon koon mukaisesti, eikä mi tat tuun määrään
perustuen.

Myönteisinä havaintoina selvityksessä oli palvelujen riittävyys sekä yrit tä-
jien halu palvella asiakkaitaan heidän toivominaan ajankohtina. Li säk si
vuosien kokemuksella on opittu toimimaan kohteessa asiakkaan toi vo mal-
la tavalla. Lisäksi viranomaisilta saatujen lausuntojen perusteella sa ko- ja
umpikaivolietteisiin liittyvien valitusten määrä oli hyvin pieni, min kä
perusteella laiminlyöntejä lietteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä oli si
vähän.

Perusteena siirtymiselle kiinteistökohtaisesta kuljetusjärjestelmästä kun-
nan järjestämään kuljetukseen olisi tämän selvityksen perusteella hin ta-
ero jen tasoittaminen saman kunnan alueella ja ajosuoritteen vä hen tä mi-
nen keräystä yhdistämällä. Lisäksi valvontaa voitaisi tehostaa, kun tieto
kaivoista ja lietemääristä lisääntyisi.

Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän ny ky ti-
las ta on kokonaisuudessaan
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 liitteenä nro 1.

Jätteenkuljetusjärjestelmäpäätös tehdään nyt sako- ja um pi kai vo liet tei den
osalta niissä kunnissa, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä jät teen kul je-
tus eikä ole voimassa olevaa päätöstä kunnan järjestämään jät teen kul je-
tuk seen siirtymiseksi.

Kymen jätelautakunnan tekemä päätös ei koske yritystoiminnan jätteitä.
Yri tys toi min nan jätteenkuljetuksesta vastaavat päätöksestä riippumatta jat-
kos sa kin yritykset itse solmimalla jätteenkuljetussopimuksen va lit se man sa
kuljetusyrityksen kanssa.

Jos kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta siirrytään kun nan
järjestämään jätteenkuljetukseen, tämä voi tapahtua aikaisintaan kol men
vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä.

Jätehuoltoviranomainen voi myös päättää, että kiinteistöittäistä jät teen kul-
je tus ta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jät-
teen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ym pä ris tö-
tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena.

Kunta ei voi kuitenkaan vapauttaa itseään jätelain 32§:n mukaisesta yh-
dys kun ta jät teen hyödyntämisen tai käsittelyn jär jes tä mis vel vol li suu des ta.
Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueen ulkopuolelle rajattujenkin aluei-
den asukkailla tulee olla mahdollisuus toimittaa asumisessa syn ty vä
jätteensä asianmukaiseen käsittelyyn.
Alueen rajaaminen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle edel lyt-
tää siten jonkinlaisen vaihtoehtoisen palvelun suunnittelua ja osoit ta mis ta
alueen asukkaille.

Vaikutusmahdollisuuden varaaminen

Kymen jätelautakunta on ennen päätöksen tekemistä varannut kaikille, joi-
den oloihin päätöksen tekemisellä on huomattava vaikutus, mah dol li suu-
den- saada tietoa ja lausua mielipiteensä asiasta. Vai ku tus mah dol li suuk-
sien varaamiseksi niille, joihin asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, tie do tet-
tiin asian vireillä olosta hallintolain 41 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Asiaa koskeva ilmoitus taustamateriaaleineen olivat nähtävillä Haminan
kau pun gin virallisella ilmoitustaululla 1.10.–13.11.2015. Ilmoitus oli sa-
maan aikaan nähtävissä kaikissa niissä jätelautakunnan kunnissa, joita
kul je tus jär jes tel mä pää tös koskee. Lisäksi asiaa koskeva ilmoitus taus ta-
ma te ri aa lei neen on ollut nähtävillä Kymen jätelautakunnan in ter net si vuil la
1.10–13.11.2015 välisen ajan.

Asiaa koskeva lehti-ilmoitus julkaistiin seuraavissa kuntien virallisissa il-
moi tus leh dis sä:
- Östra Nylandissa   6.10.2015
- Loviisan Sanomissa    7.10.2015
- Pohjois-Kymenlaaksossa  7.10.2015
- Kaupunkilehti Ankkurissa  7.10.2015
- Kymen Sanomissa  7.10.2015
- Kaakonkulmassa   8.10.2015
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Asiasta pyydettiin lisäksi lausunnot kunnilta ja kuntien ym pä ris tön suo je lu vi-
ran omai sil ta, vesilaitoksilta sekä Kymenlaakson Jäte Oy:ltä 13.11.2015
mennessä.

Kymenlaakson Jäte Oy:n lausunto on

liitteenä nro 2.

Haminan kaupungin kaupunkikehityslautakunnan lausunto on

liitteenä nro 4.

Haminan Veden lausunto ja Haminan kaupungin ym pä ris tö val von ta vi ran-
omai sen on

liitteenä nro 5.

Jätteenkuljetusjärjestelmästä kannanottonsa ovat lähettäneet seuraavat
ta hot:
 Suurpää Oy, Puhdistusliike R. Jokimäki Ky, Kausalan Kiin teis tö- ja

Siivouspalvelu Oy, Solla-Trans Oy, Puhdistushuolto Pertti Leh ti nen
Ky, Ekoturve Oy / Loka-auto sekä Autoyhtymä Vuorinen Oy

 Lassila & Tikanoja Oyj
 Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT
 Ympäristöteollisuus ja – palvelut YTP ry
 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry
 Kymen Yrittäjät ry
 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Kannanotot ovat kokonaisuudessaan 

liitteenä nro 3.

Kymen jätelautakunta on tehnyt sako- ja umpikaivolietteiden jät teen kul je-
tus jär jes tel män tarkastelun lausunnoista sekä kannanotoista Kymen jä te-
lau ta kun nan alueella jätelain 17.6.2011/ 646 149 § 4 mom. mu kai ses ti.
Tarkasteluaineisto on

oheismateriaalina nro 1.

Päätöksen perustelut

Tarkasteluaineiston perusteella nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä sa-
ko- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus täyttää jätelain 37§:n edel ly tyk set.
Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuspalveluja on tehdyn tar kas te lun
mukaan saatavissa kattavasti ja luotettavasti sekä koh tuul li sin ja
syrjimättömin ehdoin.

Sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa nou-
da te taan pääsääntöisesti kunnan jätehuoltomääräyksiä ja jätteet toi mi te-
taan kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.

Lisäksi voidaan todeta, että jätehuolto ei aiheuta haittaa ympäristölle tai
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ter vey del le, sillä valituksia valvontaviranomaiselle ei Haminan alueella ole
tehty.

Tarkasteluaineiston perusteella nykyistä jätteenkuljetusjärjestelmää voi-
daan arvioida vaikutukseltaan myönteiseksi ottaen huomioon erityisesti
vai ku tuk set kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toi min-
taan.

Kaikissa annetuissa lausunnoissa ja kannanotoissa kiinteistön haltijan jär-
jes tä män jätteenkuljetuksen sako- ja umpikaivolietteiden osalta kat sot tiin
täyttävän jätelain edellytykset, lukuun ottamatta Kymenlaakson Jä te Oy:n
lausuntoa, jossa  todettiin asukasnäkökulman  puuttuvan ko ko naan
tehdystä selvityksestä.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, että Haminan kaupungissa jatketaan kiin-
teis tön haltijan järjestämää sako- ja umpikaivolietteiden jät teen kul je tus jär-
jes tel mää edellä mainituin perusteluin.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Sako – ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Iitin kunnan alueella

7629/14.06.00/2015

Kyjäte § 4
Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm. vakinaisessa
asun nos sa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asunnossa
syn ty vän yhdyskuntajätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen se-
kä sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulutustoiminnan ja julkisen hal lin to- ja
palvelutoiminnan jätehuollon (JL32§).

Kunnan on huolehdittava, että kunnallisella jätehuoltovastuulla olevan jät-
teen kul je tus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä vas taan ot to pai-
kas ta käsittelyyn (kiinteistöittäinen jätteenkuljetus). Kunta ei voi siir tää
jätelain 32 §:n säätelemää järjestämisvastuuta yksityisille kul je tus yrit tä jil le,
vaan vastuu säilyy aina kunnalla, vaikka kuljetus jär jes tet täi siin kiinteistön
haltijan järjestämänä. Kunnan vastuulle kuuluvan jät teen jät teen kul je tuk-
ses sa on kyse julkisesta välttämättömyyspalvelusta, jon ka on toimittava
kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla.

Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla:
1. Kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tai
2. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena

Jätelain mukainen ensisijainen jätteenkuljetusjärjestelmä on kun nan jär jes-
tä mä ja kilpailuttama kuljetus, jonka toteuttavat yksityiset kul je tus yri tyk set
(jätelain 36 §:n mukainen kunnan järjestämä jät teen kul je tus). Urak ka so pi-
muk set yksityisten kuljetusyritysten kanssa tekee kun nan jä te lai tos tai
jäteyhtiö.

Jätelakiin on jätetty mahdollisuus toissijaisesti valita kiinteistönhaltijan jär-
jes tä mä jätteenkuljetus (aiemmin sopimusperusteinen jät teen kul je tus),
mikäli jätelain 35 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät.
Päätös kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteiden kul je-
tus jär jes tel män jatkamisesta voidaan tehdä, jos:
1. tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä koh-
tuul li sin ja syrjimättömin ehdoin;
2. kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa noudatetaan kunnan jä te huol to-
mää räyk siä ja jätteet toimitetaan kunnan määräämään vas taan ot to- tai
käsittelypaikkaan.
3. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tu kee
jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa ter vey-
del le tai ympäristölle;
4. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ot taen
huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja vi ran-
omais ten toimintaan.

Kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistönhaltijat so-
pi vat itse yksityisen kuljetusyhtiön kanssa jätteiden keräyksestä ja kul je tuk-
ses ta.

Jätelain mukaan jätehuoltoviranomaisen päätösvaltaan kuuluu mm. jät-
teen kul je tus jär jes tel mää koskeva päätöksenteko.
Tällä alueella kunnan jätehuoltoviranomainen on Kymen jätelautakunta.
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Päätöksenteko on viranomaistoimintaa ja jätehuoltoviranomainen rat kai-
see asian itsenäisesti. Lain mukaan kuntien, jäteyhtiön tai muiden asian-
omais ten lausunnot tai kannanotot eivät sido jä te huol to vi ran omais ta, mutta
sen tulee päätöstä harkitessaan ottaa lausuntojen tai kan nan ot to jen
lakiperusteiset asiasisällöt huomioon. Jä te huol to vi ran omai sen
päätösharkinnan perusteena ovat jätelain noudattaminen, jä te huol to nä kö-
koh dat sekä jätehuollon yleinen toimivuus jätelautakunnan toi mi alu eel la.

Kymen jätelautakunnan toimialueella sako- ja umpikaivolietteiden jät teen-
kul je tus on järjestetty kiinteistön haltijoiden toimesta Haminassa, Ii tis sä,
Kou vo las sa, Kotkassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä se kä Vi ro-
lah del la. Mäntyharjulla on kunnan järjestämä sako- ja um pi kai vo liet tei den
jät teen kul je tus.

Jätelain 37 §:n edellytysten arviointi ja kuvaus nykytilanteesta

Pöyry Finland Oy teki Kymen jätelautakunnan toimeksiannosta sel vi tys työn
sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän ny ky ti las ta. Sel vi-
tys työs sä tarkasteltiin nykytilaa alueen kunnissa sekä kuinka jä te lain
vaatimukset ovat täyttyneet. Lisäksi suoritettiin kuntakohtainen tar kas te lu
sekä yhteenveto ja johtopäätökset.

Selvityksen yhteenvedossa ja johtopäätöksissä todetaan, että Pöyry Fin-
land Oy:n tehtyjen selvityksen perusteella eri haastatellut toimijat pi ti vät
nykyistä kuljetusjärjestelmää, joka on pääosin kiinteistön haltijan jär jes tä-
mää, toimivana. Myös Mäntyharjulla, jossa on kunnan jär jes tä mä kuljetus,
järjestelmää on pidetty toimivana ja toiminta on käytännön työn kannalta
samankaltaista molemmissa järjestelmissä. Molemmissa jär jes tel mis sä
tyhjennykset tapahtuvat pääosin asiakkaan tilausten mu kaan, mutta
molemmissa on myös käytössä säännöllisiä tyh jen nys so pi muk sia.

Kuntakohtaiset tarkastelut

Selvityksessä esitettiin selvitystyön tulokset kuntakohtaisesti. Koska liet tei-
tä kuljetetaan kuntarajojen ylitse ja useat kuljettajat toimivat useam man
kunnan alueella, on kuntakohtaisessa esityksessä kerrottu liet tei den
pääasiallinen purkupaikka ja merkittävimpien kunnan alueelle toi mi vien
yrittäjien lukumäärä. Koska kunnissa ei pidetä rekistereitä sa ko- ja um pi-
kai vois ta, on kiinteistöjen lukumäärä arvioitu viemäriverkon ul ko puo lel la
olevien asukkaiden lukumäärän perusteella. Haastattelujen pe rus teel la
nykyisestä kiinteistönomistajan hoitamasta so pi mus pe rus tei ses ta
kuljetusjärjestelmästä ei ole tehty selvää päätöstä missään tar kas te lu alu-
een kunnassa sako- ja umpikaivolietteiden osalta Män ty har jua lukuun
ottamatta.

Iitin alueelta kerätyt sako- ja umpikaivolietteet puretaan lähes ko ko nai suu-
des saan Vuolenkosken ja Kausalan vastaanottopisteisiin. Haas tat te lu jen
perusteella kunta on jakautunut kahteen osaan lietteen ke räyk sen
suhteen. Kunnan pohjoisosassa on paljon loma-asutusta kapeiden mut-
kais ten teiden takana, mistä syystä alueella toimivilla kuljettajilla on käy tös-
sä normaalia pienempää autokalustoa ja osa suurempaa ka lus toa
käyttäjistä yrittäjistä ei toimi pohjoisosan alueella. Kunnan asuk kais ta noin
28 %, n.2000 asukasta, asuu viemäriverkon ulkopuolella, ar viol ta noin
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1000 kiinteistössä. Iitin alueella toimii kolme (3) merkittävämpää kul je tus-
yrit tä jää. Lisäksi muutamat yrittäjät Päijät-Hämeen alueelta ke rää vät lie tet-
tä Iitistä. Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottohinta Vuo len kos kel la on
3,5 €/m3. Kausalan puhdistamolla ei ole peritty vas taan ot to hin taa saa tu jen
tietojen mukaan, mutta sinne on tarkoitus rakentaa liet tei den mittaus ja
aloittaa veloitus. Vuolenkoskella lietteiden mittaus on aloitettu 2015 ja
tarkkoja määriä lietteistä ei ole vielä tiedossa. Kul jet ta jil ta saatujen tietojen
mukaan tyhjennyksen ja kuljetuksen hinta vaih te lee 68–150 €, riippuen
kiinteistön etäisyydestä suhteessa kul jet ta jan varikkoon ja kaivon koosta.
Kunnassa ei pidetä rekisteriä kaivoista. Kul jet ta jil la on omat
asiakasrekisterinsä.

Eroavuudet kuljetusten järjestämisessä näkyvät hinnoittelussa, mistä syys-
tä jätelain 37 § ja 34 § pykälissä esitetyt määräykset eivät täyty ny kyi sel-
lään kaikilta osin sako- ja umpikaivojen lietteen keräyksessä ja kul je tuk-
ses sa Kymen jätelautakunnan toiminta-alueella.
Kotitaloudet eivät ole perittyjen maksujen suhteen täysin tasapuolisessa
ase mas sa. Erot hinnoittelussa johtuvat pääasiassa lietteen vas taan ot to-
mak su jen eroista ja kuljetusetäisyyksistä kiinteistön ja kuljettajan välillä se-
kä etäisyydestä lietteen vastaanottopaikkaan. Myös yritysten hin noit te lus-
sa on eroavaisuuksia.

Kymen jätelautakunnan toimialueella toimii noin 16 sako- ja um pi kai voliet-
teen kuljetusyrittäjää. Tämän hetkisessä hinnoittelussa on eroja niin
kuntien välillä kuin yksittäisen kunnan sisällä.
Käytössä on usein kiinteähintainen tyhjennys kaivon koon tai kul je tus mat-
kan mukaan, jolloin kuljetusyrittäjä laskuttaa aina saman hinnan tiet tyä
kokoa pienemmästä kaivosta tai ajomatkasta eikä asiakas vält tä mät tä
tiedä lietteen vastaanottomaksun suuruutta kokonaislaskusta.
Kuljetusyrityksillä on vaihtelevia rekistereitä asiakkaistaan. Toisilla on säh-
köi nen ohjelmisto asiakastietoja varten ja toisilla taas ainoastaan pa pe ri sia
listoja asiakaskäynneistä. Kuljetusyritysten kirjanpito asiak kais ta on
lähinnä keskittynyt laskutusten tarpeita varten ja rekistereissä on vaihtelua
asiakastiedoissa. Erityisesti lietemäärät poikkeavat usein to del li ses ta,
koska ne on merkitty kaivon koon mukaisesti, eikä mi tat tuun määrään
perustuen.

Myönteisinä havaintoina selvityksessä oli palvelujen riittävyys sekä yrit tä-
jien halu palvella asiakkaitaan heidän toivominaan ajankohtina. Li säk si
vuosien kokemuksella on opittu toimimaan kohteessa asiakkaan toi vo mal-
la tavalla. Lisäksi viranomaisilta saatujen lausuntojen perusteella sa ko- ja
umpikaivolietteisiin liittyvien valitusten määrä oli hyvin pieni, min kä
perusteella laiminlyöntejä lietteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä oli si
vähän.

Perusteena siirtymiselle kiinteistökohtaisesta kuljetusjärjestelmästä kun-
nan järjestämään kuljetukseen olisi tämän selvityksen perusteella hin ta-
ero jen tasoittaminen saman kunnan alueella ja ajosuoritteen vä hen tä mi-
nen keräystä yhdistämällä. Lisäksi valvontaa voitaisi tehostaa, kun tieto
kaivoista ja lietemääristä lisääntyisi.

Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän ny ky ti-
las ta on kokonaisuudessaan
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 liitteenä nro 1.

Jätteenkuljetusjärjestelmäpäätös tehdään nyt sako- ja um pi kai vo liet tei den
osalta niissä kunnissa, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä jät teen kul je-
tus eikä ole voimassa olevaa päätöstä kunnan järjestämään jät teen kul je-
tuk seen siirtymiseksi.

Kymen jätelautakunnan tekemä päätös ei koske yritystoiminnan jätteitä.
Yri tys toi min nan jätteenkuljetuksesta vastaavat päätöksestä riippumatta jat-
kos sa kin yritykset itse solmimalla jätteenkuljetussopimuksen va lit se man sa
kuljetusyrityksen kanssa.

Jos kiinteistönhaltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta siirrytään kun nan
järjestämään jätteenkuljetukseen, tämä voi tapahtua aikaisintaan kol men
vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä.

Jätehuoltoviranomainen voi myös päättää, että kiinteistöittäistä jät teen kul-
je tus ta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jät-
teen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ym pä ris tö-
tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena.

Kunta ei voi kuitenkaan vapauttaa itseään jätelain 32§:n mukaisesta yh-
dys kun ta jät teen hyödyntämisen tai käsittelyn jär jes tä mis vel vol li suu des ta.
Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueen ulkopuolelle rajattujenkin aluei-
den asukkailla tulee olla mahdollisuus toimittaa asumisessa syn ty vä
jätteensä asianmukaiseen käsittelyyn.
Alueen rajaaminen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle edel lyt-
tää siten jonkinlaisen vaihtoehtoisen palvelun suunnittelua ja osoit ta mis ta
alueen asukkaille.

Vaikutusmahdollisuuden varaaminen

Kymen jätelautakunta on ennen päätöksen tekemistä varannut kaikille, joi-
den oloihin päätöksen tekemisellä on huomattava vaikutus, mah dol li suu-
den saada tietoa ja lausua mielipiteensä asiasta. Vai ku tus mah dol li suuk-
sien varaamiseksi niille, joihin asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, tie do tet-
tiin asian vireillä olosta hallintolain 41 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Asiaa koskeva ilmoitus taustamateriaaleineen olivat nähtävillä Iitin kun nan-
vi ras ton virallisella ilmoitustaululla 1.10.–13.11.2015. Ilmoitus oli sa maan
aikaan nähtävissä kaikissa niissä jätelautakunnan kunnissa, joita kul je tus-
jär jes tel mä pää tös koskee. Lisäksi asiaa koskeva ilmoitus taus ta ma te ri aa-
lei neen on ollut nähtävillä Kymen jätelautakunnan in ter net si vuil la
1.10–13.11.2015 välisen ajan.

Asiaa koskeva lehti-ilmoitus julkaistiin seuraavissa kuntien virallisissa il-
moi tus leh dis sä:

- Östra Nylandissa   6.10.2015
- Loviisan Sanomissa    7.10.2015
- Pohjois-Kymenlaaksossa  7.10.2015
- Kaupunkilehti Ankkurissa  7.10.2015
- Kymen Sanomissa  7.10.2015
- Kaakonkulmassa   8.10.2015
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Asiasta pyydettiin lisäksi lausunnot kunnilta ja kuntien ym pä ris tön suo je lu vi-
ran omai sil ta, vesilaitoksilta sekä Kymenlaakson Jäte Oy:ltä 13.11.2015
mennessä.

Kymenlaakson Jäte Oy:n lausunto on

liitteenä nro 2.

Iitin kunnan terveyden- ja ympäristösuojeluviranomaisena toimiva Kou vo-
lan ympäristöpalvelut on valmistellut lausunnon Kouvolan kau pun gin hal li-
tuk sel le. Lausunto on

liitteenä nro 6.

Jätteenkuljetusjärjestelmästä kannanottonsa ovat lähettäneet seuraavat
ta hot:  
 Suurpää Oy, Puhdistusliike R. Jokimäki Ky, Kausalan Kiin teis tö- ja

Siivouspalvelu Oy, Solla-Trans Oy, Puhdistushuolto Pertti Leh ti nen
Ky, Ekoturve Oy / Loka-auto sekä Autoyhtymä Vuorinen Oy

 Lassila & Tikanoja Oyj
 Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT
 Ympäristöteollisuus ja – palvelut YTP ry
 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry
 Kymen Yrittäjät ry
 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Kannanotot ovat

liitteenä nro 3.

Kymen jätelautakunta on tehnyt sako- ja umpikaivolietteiden jät teen kul je-
tus jär jes tel män tarkastelun lausunnoista sekä kannanotoista Kymen jä te-
lau ta kun nan alueella jätelain 17.6.2011/ 646 149 § 4 mom. mu kai ses ti.
Tarkasteluaineisto on

oheismateriaalina nro 1.

Päätöksen perustelut

Tarkasteluaineiston perusteella nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä sa-
ko- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus täyttää jätelain 37§:n edel ly tyk set.
Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuspalveluja on tehdyn tar kas te lun
mukaan saatavissa kattavasti ja luotettavasti sekä koh tuul li sin ja
syrjimättömin ehdoin.

Sako- ja umpikaivolitteiden kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa nou da-
te taan pääsääntöisesti kunnan jätehuoltomääräyksiä ja jätteet toi mi te taan
kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.

Lisäksi voidaan todeta, että jätehuolto ei aiheuta haittaa ympäristölle tai
ter vey del le, sillä valituksia valvontaviranomaiselle ei Iitin kunnan alu eel la
ole tehty.
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Tarkasteluaineiston perusteella nykyistä jätteenkuljetusjärjestelmää voi-
daan arvioida vaikutukseltaan myönteiseksi ottaen huomioon erityisesti
vai ku tuk set kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toi min-
taan.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, että Iitin kunnassa jatketaan kiinteistön hal-
ti jan järjestämää sako- ja umpikaivolietteiden jät teen kul je tus jär jes tel mää
edellä mainituin perusteluin.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Sako – ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Kotkan kaupungin
alueella

7629/14.06.00/2015

Kyjäte § 5
Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm. vakinaisessa
asun nos sa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asunnossa
syn ty vän yhdyskuntajätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen se-
kä sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulutustoiminnan ja julkisen hal lin to- ja
palvelutoiminnan jätehuollon (JL32§).

Kunnan on huolehdittava, että kunnallisella jätehuoltovastuulla olevan jät-
teen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä vas taan ot to pai-
kas ta käsittelyyn (kiinteistöittäinen jätteenkuljetus). Kunta ei voi siir tää
jätelain 32 §:n säätelemää järjestämisvastuuta yksityisille kul je tus yrit tä jil le,
vaan vastuu säilyy aina kunnalla, vaikka kuljetus jär jes tet täi siin kiinteistön
haltijan järjestämänä. Kunnan vastuulle kuuluvan jät teen jät teen kul je tuk-
ses sa on kyse julkisesta välttämättömyyspalvelusta, jon ka on toimittava
kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla.

Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla:
1. Kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tai
2. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena

Uuden jätelain mukainen ensisijainen jätteenkuljetusjärjestelmä on kun nan
järjestämä ja kilpailuttama kuljetus, jonka toteuttavat yksityiset kul je tus yri-
tyk set (jätelain 36 §:n mukainen kunnan järjestämä jät teen kul je tus).
Urakkasopimukset yksityisten kuljetusyritysten kanssa tekee kun nan
jätelaitos tai jäteyhtiö.

Jätelakiin on jätetty mahdollisuus toissijaisesti valita kiinteistön haltijan jär-
jes tä mä jätteenkuljetus (aiemmin sopimusperusteinen jät teen kul je tus),
mikäli jätelain 35 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Päätös kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteiden kul je-
tus jär jes tel män jatkamisesta voidaan tehdä, jos:
1. tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä koh-
tuul li sin ja syrjimättömin ehdoin;
2. kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa noudatetaan kunnan jä te huol to-
mää räyk siä ja jätteet toimitetaan kunnan määräämään vas taan ot to- tai
käsittelypaikkaan.
3. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tu kee
jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa ter vey-
del le tai ympäristölle;
4. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ot taen
huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja vi ran-
omais ten toimintaan.

Kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistönhaltijat so-
pi vat itse yksityisen kuljetusyhtiön kanssa jätteiden keräyksestä ja kul je tuk-
ses ta.

Jätelain mukaan jätehuoltoviranomaisen päätösvaltaan kuuluu mm. jät-



Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2016 19

Kymen jätelautakunta § 5 28.01.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

teen kul je tus jär jes tel mää koskeva päätöksenteko.
Tällä alueella kunnan jätehuoltoviranomainen on Kymen jätelautakunta.

Päätöksenteko on viranomaistoimintaa ja jätehuoltoviranomainen rat kai-
see asian itsenäisesti. Lain mukaan kuntien, jäteyhtiön tai muiden asian-
omais ten lausunnot tai kannanotot eivät sido jä te huol to vi ran omais ta, mutta
sen tulee päätöstä harkitessaan ottaa lausuntojen tai kan nan ot to jen
lakiperusteiset asiasisällöt huomioon. Jä te huol to vi ran omai sen
päätösharkinnan perusteena ovat jätelain noudattaminen, jä te huol to nä kö-
koh dat sekä jätehuollon yleinen toimivuus jätelautakunnan toi mi alu eel la.

Kymen jätelautakunnan toimialueella sako- ja umpikaivolietteiden jät teen-
kul je tus on kiinteistön haltijan järjestämä Haminassa, Iitissä, Kou vo las sa,
Kotkassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä sekä Vi ro lah del la.
Mäntyharjulla on kunnan järjestämä sako- ja umpikaivolietteiden jät teen-
kul je tus.

Jätelain 37 §:n edellytysten arviointi ja kuvaus nykytilanteesta:

Pöyry Finland Oy teki Kymen jätelautakunnan toimeksiannosta sel vi tys työn
sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän ny ky ti las ta jä te lau-
ta kun nan alueella. Selvitystyössä tarkasteltiin nykytilaa alueen kun nis sa
sekä kuinka jä te lain vaatimukset ovat täyttyneet. Lisäksi suo ri tet tiin
kuntakohtainen tar kas te lu sekä yhteenveto ja johtopäätökset.

Selvityksen yhteenvedossa ja johtopäätöksissä todetaan, että Pöyry Fin-
land Oy:n tehtyjen selvityksen perusteella eri haastatellut toimijat pi ti vät
nykyistä kuljetusjärjestelmää, joka on pääosin kiinteistön haltijan jär jes tä-
mää, toimivana. Myös Mäntyharjulla, jossa on kunnan jär jes tä mä kuljetus,
järjestelmää on pidetty toimivana ja toiminta on käytännön työn kannalta
samankaltaista molemmissa järjestelmissä. Molemmissa jär jes tel mis sä
tyhjennykset tapahtuvat pääosin asiakkaan tilausten mu kaan, mutta
molemmissa on myös käytössä säännöllisiä tyh jen nys so pi muk sia.

Kuntakohtaiset tarkastelut 

Selvityksessä esitettiin tulokset kuntakohtaisesti. Koska liet tei tä kul je te taan
kuntarajojen ylitse ja useat kuljettajat toimivat useam man kunnan alu eel la
on kuntakohtaisessa esityksessä kerrottu liet tei den pää asial li nen
purkupaikka ja merkittävimpien kunnan alueelle toi mi vien yrittäjien lu ku-
mää rä. Koska kunnissa ei pidetä rekistereitä sa ko- ja umpikaivoista, on
kiinteistöjen lukumäärä arvioitu viemäriverkon ul ko puo lel la olevien asuk kai-
den lukumäärän perusteella. Haastattelujen pe rus teel la ny kyi ses tä
kiinteistönomistajan hoitamasta so pi mus pe rus tei ses ta kul je tus jär jes tel-
mäs tä ei ole tehty selvää päätöstä missään tar kas te lu alu een kun nas sa
sako- ja umpikaivolietteiden osalta Män ty har jua lukuun ot ta mat ta.

Pääosa Kotkan alueelta kerätyistä sako- ja umpikaivolietteistä puretaan
Mus sa lon puhdistamolle Kotkaan. Kaupungin pohjoisosista lietteitä pää tyy
Huhdanniemen puhdistamolle. Kaupungin asukkaista noin 7 %, 3800
asukasta, asuu viemäriverkon ulkopuolella. Viemäriverkon ul ko puo li sia
kiinteistöä n arviolta noin 2000. Kotkan alueella toimii viisi (5) mer kit tä väm-
pää kuljetusyrittäjää. Sako- ja umpikaivolietteiden vas taan ot to hin ta
puhdistamolle on 5,5 €/m3. Kuljettajilta saatujen tietojen mu kaan tyh jen-
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nyk sen ja kuljetuksen hinta vaihtelee 50–150 €, riippuen kiin teis tö etäi syy-
des tä suhteessa kuljettajan varikkoon ja kaivon koosta. Kun nas sa ei pidetä
rekisteriä kaivoista. Kuljettajilla on omat asia kas re kis te rin sä. Valituksia
viranomaisille sako- ja umpikaivoista on tullut hy vin vä hän. Tapauksia,
joissa lietteet olisivat pilanneet kaivovettä, ei ole ol lut. Pal ve lu jen
saatavuus kunnan alueella on todettu hyväksi. Kes ki mää rin puh dis ta mol le
vastaanotettu lietemäärä suhteessa viemäröinnin ul ko puo lel la asuvien
lukumäärään on korkea. Vaikka Kotkaan tuodaan liet tei tä käsiteltäväksi
muiden kuntien alueelta, voidaan tuloksista pää tel lä, et tä suurin osa sako-
ja umpikaivolietteistä päätyy asian mu kai seen kä sit te lyyn. Lietteiden
käsittelyn hinta on hyvin tasapuolinen kai kil le kun ta lai sil le, koska
ympäryskuntien puhdistamoilla vastaanottohinnat ovat li ki main samat.
Kaupungin eri osissa kuljetushinnoissa on eroa vai suut ta ai na kin siten, että
kauimpana olevat kiinteistöt joutuvat mak sa maan enem män kuljetuksista
kuin lähempänä olevat.

Eroavuudet kuljetusten järjestämisessä näkyvät hinnoittelussa, mistä syys-
tä jätelain 37 § ja 34 § esitetyt määräykset eivät täyty ny kyi sel lään kai kil ta
osin sako- ja umpikaivojen lietteen keräyksessä ja kul je tuk ses sa Ky men
jätelautakunnan toiminta-alueella. Kotitalouden eivät ole pe rit ty jen
maksujen suhteen täysin ta sa puo li ses sa asemassa. Erot hin noit te lus sa
johtuvat pääasiassa lietteen vas taan ot to mak su jen eroista ja kul je tus etäi-
syyk sis tä kiinteistön ja kuljettajan vä lil lä sekä etäisyydestä liet teen
vastaanottopaikkaan. Myös yritysten hin noit te lus sa on eroa vai suuk sia.

Kymen jätelautakunnan toimialueella toimii noin 16 sako- ja um pi kai voliet-
teen kuljetusyrittäjää. Tämän hetkisessä hinnoittelussa on eroja niin
kuntien välillä kuin yksittäisen kunnan sisällä.
Käytössä on usein kiinteähintainen tyhjennys kaivon koon tai kul je tus mat-
kan mukaan, jolloin kuljetusyrittäjä laskuttaa aina saman hinnan tiet tyä
kokoa pienemmästä kaivosta tai ajomatkasta eikä asiakas vält tä mät tä
tiedä lietteen vastaanottomaksun suuruutta kokonaislaskusta.
Kuljetusyrityksillä on vaihtelevia rekistereitä asiakkaistaan. Toisilla on säh-
köi nen ohjelmisto asiakastietoja varten ja toisilla taas ainoastaan pa pe ri sia
listoja asiakaskäynneistä. Kuljetusyritysten kirjanpito asiak kais ta on
lähinnä keskittynyt laskutusten tarpeita varten ja rekistereissä on vaihtelua
asiakastiedoissa. Erityisesti lietemäärät poikkeavat usein to del li ses ta,
koska ne on merkitty kaivon koon mukaisesti, eikä mi tat tuun määrään
perustuen.

Myönteisinä havaintoina selvityksessä oli palvelujen riittävyys sekä yrit tä-
jien halu palvella asiakkaitaan heidän toivominaan ajankohtina. Li säk si
vuosien kokemuksella on opittu toimimaan kohteessa asiakkaan toi vo mal-
la tavalla. Lisäksi viranomaisilta saatujen lausuntojen perusteella sa ko- ja
umpikaivolietteisiin liittyvien valitusten määrä oli hyvin pieni, min kä
perusteella laiminlyöntejä lietteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä oli si
vähän.

Perusteena siirtymiselle kiinteistökohtaisesta kuljetusjärjestelmästä kun-
nan järjestämään kuljetukseen olisi tämän selvityksen perusteella hin ta-
ero jen tasoittaminen saman kunnan alueella ja ajosuoritteen vä hen tä mi-
nen keräystä yhdistämällä. Lisäksi valvontaa voitaisi tehostaa, kun tieto
kaivoista ja lietemääristä lisääntyisi.
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Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän ny ky ti-
las ta on kokonaisuudessaan

liitteenä nro 1.

Jätteenkuljetusjärjestelmäpäätös tehdään nyt sako- ja um pi kai vo liet tei den
osalta niiden kuntien osalta, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä jät-
teen kul je tus eikä ole voimassa olevaa päätöstä kunnan järjestämään jät-
teen kul je tuk seen siirtymiseksi.

Kymen jätelautakunnan tekemä päätös ei koske yritystoiminnan jätteitä.
Yri tys toi min nan jätteenkuljetuksesta vastaavat päätöksestä riippumatta jat-
kos sa kin yritykset itse solmimalla jätteenkuljetussopimuksen va lit se man sa
kuljetusyrityksen kanssa.

Jos kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta siirrytään kun nan
järjestämään jätteenkuljetukseen, tämä voi tapahtua aikaisintaan kol men
vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä.

Jätehuoltoviranomainen voi myös päättää, että kiinteistöittäistä jät teen kul-
je tus ta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jät-
teen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ym pä ris tö-
tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena.

Kunta ei voi kuitenkaan vapauttaa itseään jätelain 32§:n mukaisesta yh-
dys kun ta jät teen hyödyntämisen tai käsittelyn jär jes tä mis vel vol li suu des ta.
Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueen ulkopuolelle rajattujenkin aluei-
den asukkailla tulee olla mahdollisuus toimittaa asumisessa syn ty vä
jätteensä asianmukaiseen käsittelyyn.
Alueen rajaaminen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle edel lyt-
tää siten jonkinlaisen vaihtoehtoisen palvelun suunnittelua ja osoit ta mis ta
alueen asukkaille.

Vaikutusmahdollisuuden varaaminen

Kymen jätelautakunta on ennen päätöksen tekemistä varannut kaikille, joi-
den oloihin päätöksen tekemisellä on huomattava vaikutus, mah dol li suu-
den saada tietoa ja lausua mielipiteensä asiasta. Vai ku tus mah dol li suuk-
sien varaamiseksi niille, joihin asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, tie do tet-
tiin asian vireillä olosta hallintolain 41 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Asiaa koskeva ilmoitus taustamateriaaleineen olivat nähtävillä Kotkan kau-
pun gin virallisella ilmoitustaululla 1.10.–13.11.2015. Ilmoitus oli sa maan
aikaan nähtävissä kaikissa niissä jätelautakunnan kunnissa, joita kul je tus-
jär jes tel mä pää tös koskee. Lisäksi asiaa koskeva ilmoitus taus ta ma te ri aa-
lei neen on ollut nähtävillä Kymen jätelautakunnan in ter net si vuil la
1.10–13.11.2015 välisen ajan.

Asiaa koskeva lehti-ilmoitus julkaistiin seuraavissa kuntien virallisissa il-
moi tus leh dis sä:
- Östra Nylandissa   6.10.2015
- Loviisan Sanomissa    7.10.2015
- Pohjois-Kymenlaaksossa  7.10.2015
- Kaupunkilehti Ankkurissa  7.10.2015
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- Kymen Sanomissa  7.10.2015
- Kaakonkulmassa   8.10.2015.

Asiasta pyydettiin lisäksi lausunnot kunnilta ja kuntien ym pä ris tön suo je lu vi-
ran omai sil ta, vesilaitoksilta sekä Kymenlaakson Jäte Oy:ltä 13.11.2015
mennessä.

Kymenlaakson Jäte Oy:n lausunto on

liitteenä nro 2.

Kotkan kaupungin ympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen lau sun to
on

liitteenä nro 7.

Jätteenkuljetusjärjestelmästä kannanottonsa ovat lähettäneet seuraavat
ta hot:
 Suurpää Oy, Puhdistusliike R. Jokimäki Ky, Kausalan Kiinteistö- ja

Sii vous pal ve lu Oy, Solla-Trans Oy, Puhdistushuolto Pertti Leh ti nen
Ky, Eko tur ve Oy / Loka-auto sekä Autoyhtymä Vuorinen Oy

 Lassila & Tikanoja Oyj
 Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT
 Ympäristöteollisuus ja – palvelut YTP ry
 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry
 Kymen Yrittäjät ry
 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Kannanotot ovat kokonaisuudessaan

liitteenä nro 3.

Kymen jätelautakunta on tehnyt sako- ja umpikaivolietteiden jät teen kul je-
tus jär jes tel män tarkastelun lausunnoista sekä kannanotoista Kymen jä te-
lau ta kun nan alueella jätelain 17.6.2011/ 646 149 § 4 mom. mu kai ses ti.
Tarkasteluaineisto on

oheismateriaalina nro 1.

Päätöksen perustelut

Tarkasteluaineiston perusteella nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä sa-
ko- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus täyttää jätelain 37§:n edel ly tyk set.
Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuspalveluja on tehdyn tar kas te lun
mukaan saatavissa kattavasti ja luotettavasti sekä koh tuul li sin ja
syrjimättömin ehdoin.

Sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa nou-
da te taan pääsääntöisesti kunnan jätehuoltomääräyksiä ja jätteet toi mi te-
taan kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.

Lisäksi voidaan todeta, että jätehuolto ei aiheuta haittaa ympäristölle tai
ter vey del le, sillä valituksia valvontaviranomaiselle ei Kotkan alueella ole
teh ty.
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Tarkasteluaineiston perusteella nykyistä jätteenkuljetusjärjestelmää voi-
daan arvioida vaikutukseltaan myönteiseksi ottaen huomioon erityisesti
vai ku tuk set kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toi min-
taan.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, että Kotkan kaupungissa jatketaan kiin teis-
tön haltijan järjestämää sako- ja umpikaivolietteiden jät teen kul je tus jär jes-
tel mää edellä mainituin perusteluin.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Sako – ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Kouvolan kaupungin
alueella

7629/14.06.00/2015

Kyjäte § 6
Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm. vakinaisessa
asun nos sa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asunnossa
syn ty vän yhdyskuntajätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen se-
kä sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulutustoiminnan ja julkisen hal lin to- ja
palvelutoiminnan jätehuollon (JL32§).

Kunnan on huolehdittava, että kunnallisella jätehuoltovastuulla olevan jät-
teen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä vas taan ot to pai-
kas ta käsittelyyn (kiinteistöittäinen jätteenkuljetus). Kunta ei voi siir tää
jätelain 32 §:n säätelemää järjestämisvastuuta yksityisille kul je tus yrit tä jil le,
vaan vastuu säilyy aina kunnalla, vaikka kuljetus jär jes tet täi siin kiinteistön
haltijan järjestämänä. Kunnan vastuulle kuuluvan jät teen jät teen kul je tuk-
ses sa on kyse julkisesta välttämättömyyspalvelusta, jon ka on toimittava
kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla.

Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla:
1. Kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tai
2. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena

Uuden jätelain mukainen ensisijainen jätteenkuljetusjärjestelmä on kun nan
järjestämä ja kilpailuttama kuljetus, jonka toteuttavat yksityiset kul je tus yri-
tyk set (jätelain 36 §:n mukainen kunnan järjestämä jät teen kul je tus).
Urakkasopimukset yksityisten kuljetusyritysten kanssa tekee kun nan
jätelaitos tai jäteyhtiö.

Jätelakiin on jätetty mahdollisuus toissijaisesti valita kiinteistön haltijan jär-
jes tä mä jätteenkuljetus (aiemmin sopimusperusteinen jät teen kul je tus),
mikäli jätelain 35 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Päätös kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteiden kul je-
tus jär jes tel män jatkamisesta voidaan tehdä, jos:
1. tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä koh-
tuul li sin ja syrjimättömin ehdoin;
2. kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa noudatetaan kunnan jä te huol to-
mää räyk siä ja jätteet toimitetaan kunnan määräämään vas taan ot to- tai
käsittelypaikkaan.
3. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tu kee
jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa ter vey-
del le tai ympäristölle;
4. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ot taen
huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja vi ran-
omais ten toimintaan.

Jätelain mukaan jätehuoltoviranomaisen päätösvaltaan kuuluu mm. jät-
teen kul je tus jär jes tel mää koskeva päätöksenteko.
Tällä alueella kunnan jätehuoltoviranomainen on Kymen jätelautakunta.
Päätöksenteko on viranomaistoimintaa ja jätehuoltoviranomainen rat kai-
see asian itsenäisesti. Lain mukaan kuntien, jäteyhtiön tai muiden asian-
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omais ten lausunnot tai kannanotot eivät sido jä te huol to vi ran omais ta, mutta
sen tulee päätöstä harkitessaan ottaa lausuntojen tai kan nan ot to jen
lakiperusteiset asiasisällöt huomioon. Jä te huol to vi ran omai sen
päätösharkinnan perusteena ovat jätelain noudattaminen, jä te huol to nä kö-
koh dat sekä jätehuollon yleinen toimivuus jätelautakunnan toi mi alu eel la.

Kymen jätelautakunnan toimialueella sako- ja umpikaivolietteiden jät teen-
kul je tus on kiinteistön haltijan järjestämä Haminassa, Iitissä, Kou vo las sa,
Kotkassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä sekä Vi ro lah del la.
Mäntyharjulla on kunnan järjestämä sako- ja umpikaivolietteiden jät teen-
kul je tus.

Jätelain 37 §:n edellytysten arviointi ja kuvaus nykytilanteesta

Pöyry Finland Oy teki Kymen jätelautakunnan toimeksiannosta sel vi tys työn
sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän ny ky ti las ta. Sel vi-
tys työs sä tarkasteltiin nykytilaa alueen kunnissa sekä kuinka jä te lain
vaatimukset ovat täyttyneet. Lisäksi suoritettiin kuntakohtainen tar kas te lu
sekä yhteenveto ja johtopäätökset.

Selvityksen yhteenvedossa ja johtopäätöksissä todetaan, että Pöyry Fin-
land Oy:n tehtyjen selvityksen perusteella eri haastatellut toimijat pi ti vät
nykyistä kuljetusjärjestelmää, joka on pääosin kiinteistön haltijan jär jes tä-
mää, toimivana. Myös Mäntyharjulla, jossa on kunnan jär jes tä mä kuljetus,
järjestelmää on pidetty toimivana ja toiminta on käytännön työn kannalta
samankaltaista molemmissa järjestelmissä. Molemmissa jär jes tel mis sä
tyhjennykset tapahtuvat pääosin asiakkaan tilausten mu kaan, mutta
molemmissa on myös käytössä säännöllisiä tyh jen nys so pi muk sia.

Kuntakohtaiset tarkastelut 

Selvityksessä esitettiin työn tulokset kuntakohtaisesti. Koska liet tei tä kul je-
te taan kuntarajojen ylitse ja useat kuljettajat toimivat useam man kun nan
alueella on kuntakohtaisessa esityksessä kerrottu liet tei den pää asial li nen
purkupaikka ja merkittävimpien kunnan alueelle toi mi vien yrit tä jien
lukumäärä. Koska kunnissa ei pidetä rekistereitä sa ko- ja um pi kai vois ta on
kiinteistöjen lukumäärä arvioitu viemäriverkon ul ko puo lel la olevien
asukkaiden lukumäärän perusteella. Haastattelujen pe rus teel la nykyisestä
kiinteistönomistajan hoitamasta so pi mus pe rus tei ses ta kul je tus jär jes tel-
mäs tä ei ole tehty selvää päätöstä missään tar kas te lu alu een kunnassa
sako- ja umpikaivolietteiden osalta Män ty har jua lu kuun ottamatta.

Kouvolassa sako- ja umpikaivolietteistä on aiemmin vastanotettu Akan ojal-
la Kuusankoskella, Huhdanojalla Anjalankoskella ja pienempiä mää riä
Jaalassa, joihin pisteisiin pääosa kaupungin alueelta kerätyistä liet teis tä on
vastaanotettu. Vuonna 2015 vastaanottoa on keskitetty Mä ki ky lään
Kouvolaan ja vastaanotto Akanojalla on lopetettu. Vastaanoton jat ku mi nen
Huhdanojalla riippuu ympäristölupapäätöksestä. Jos vas taan ot to
Huhdanojalla päättyy, voi osa kerätyistä lietteistä päätyä Kot kaan.
Kaupungin asukkaista noin 11 %, 9600 asukasta, asuu vie mä ri ver kon
ulkopuolella. Viemäriverkon ulkopuolisia kiinteistöjä on arviolta noin 5000.
Kouvolan alueella toimii 6 merkittävämpää kuljetusyrittäjää. Sa ko- ja
umpikaivolietteiden vastaanottohinta Kouvolan Mäkikylän puh dis ta mol le on
5,0 €/m3 ja Huhdanojalla 5,5 €/m3. Kuljettajilta saatujen tie to jen mukaan
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tyhjennyksen ja kuljetuksen hinta vaihtelee 35–150 €, riip puen
kiinteistöetäisyydestä suhteessa kuljettajan varikkoon ja kaivon koos ta.
Kunnassa ei pidetä rekisteriä kaivoista. Kuljettajilla on omat asia kas re kis-
te rin sä. Valituksia viranomaisille sako- ja umpikaivoista on tul lut hyvin
vähän. Viimeisten vuosien aikana on tiedossa yk sit täis ta paus, jossa
lietteitä on tyhjennetty väärään paikkaan. Palvelujen saa ta vuut ta kunnan
alueella pidetään hyvänä ja puhdistamolle vas taan otet tu jen lietemäärien
perusteella suurin osa sako- ja umpikaivolietteistä pää tyy asianmukaiseen
käsittelyyn.

Lietteiden käsittelyn hinta ei ole täysin tasapuolinen kaikille kuntalaisille.
Mi ten vastaanottohinnan merkittävä ero Kouvolan ja Iitin välillä vai kut taa
keräykseen, ei täysin selvinnyt selvitystyön aikana, mutta on to den nä köis-
tä, että sillä on vaikutusta asiakkaiden maksamaan ko ko nais ve loi tuk seen.
Kaupungin eri osissa kuljetushinnoissa on eroavaisuutta si ten, että
kauimpana olevat kiinteistöt joutuvat maksamaan enemmän kul je tuk sis ta
kuin lähempänä olevat. Erityisesti puhdistamoiden lähellä toi mi vat
kuljettajat kertoivat selvästi alhaisemmista veloitushinnoista, kun
kauempana olevat.

Eroavuudet kuljetusten järjestämisessä näkyvät hinnoittelussa, mistä syys-
tä jätelain 37 § ja 34 § esitetyt määräykset eivät täyty ny kyi sel lään kai kil ta
osin sako- ja umpikaivojen lietteen keräyksessä ja kul je tuk ses sa Ky men
jätelautakunnan toiminta-alueella.

Kotitaloudet eivät ole perittyjen maksujen suhteen täysin ta sa puo li ses sa
ase mas sa. Erot hinnoittelussa johtuvat pääasiassa lietteen vas taan ot to-
mak su jen eroista ja kuljetusetäisyyksistä kiinteistön ja kuljettajan vä lil lä se-
kä etäisyydestä lietteen vastaanottopaikkaan. Myös yritysten hin noit te lus-
sa on eroavaisuuksia.

Kymen jätelautakunnan toimialueella toimii noin 16 sako- ja um pi kai voliet-
teen kuljetusyrittäjää. Tämän hetkisessä hinnoittelussa on eroja niin
kuntien välillä kuin yksittäisen kunnan sisällä. Käytössä on usein kiin teä-
hin tai nen tyhjennys kaivon koon tai kul je tus mat kan mukaan, jol loin
kuljetusyrittäjä laskuttaa aina saman hinnan tiet tyä kokoa pie nem mäs tä
kaivosta tai ajomatkasta eikä asiakas vält tä mät tä tiedä lietteen vas taan ot-
to mak sun suuruutta kokonaislaskusta.

Kuljetusyrityksillä on vaihtelevia rekistereitä asiakkaistaan. Toisilla on säh-
köi nen ohjelmisto asiakastietoja varten ja toisilla taas ainoastaan pa pe ri sia
listoja asiakaskäynneistä. Kuljetusyritysten kirjanpito asiak kais ta on
lähinnä keskittynyt laskutusten tarpeita varten ja rekistereissä on vaihtelua
asiakastiedoissa. Erityisesti lietemäärät poikkeavat usein to del li ses ta,
koska ne on merkitty kaivon koon mukaisesti, eikä mi tat tuun määrään
perustuen.

Myönteisinä havaintoina selvityksessä oli palvelujen riittävyys sekä yrit tä-
jien halu palvella asiakkaitaan heidän toivominaan ajankohtina. Li säk si
vuosien kokemuksella on opittu toimimaan kohteessa asiakkaan toi vo mal-
la tavalla. Lisäksi viranomaisilta saatujen lausuntojen perusteella sa ko- ja
umpikaivolietteisiin liittyvien valitusten määrä oli hyvin pieni, min kä
perusteella laiminlyöntejä lietteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä oli si
vähän.
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Perusteena siirtymiselle kiinteistökohtaisesta kuljetusjärjestelmästä kun-
nan järjestämään kuljetukseen olisi tämän selvityksen perusteella hin ta-
ero jen tasoittaminen saman kunnan alueella ja ajosuoritteen vä hen tä mi-
nen keräystä yhdistämällä. Lisäksi valvontaa voitaisi tehostaa, kun tieto
kaivoista ja lietemääristä lisääntyisi.

Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän ny ky ti-
las ta on kokonaisuudessaan

 liitteenä nro 1.

Jätteenkuljetusjärjestelmäpäätös tehdään nyt sako- ja um pi kai vo liet tei den
osalta niissä kunnissa, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä jät teen kul je-
tus eikä ole voimassa olevaa päätöstä kunnan järjestämään jät teen kul je-
tuk seen siirtymiseksi.

Kymen jätelautakunnan tekemä päätös ei koske yritystoiminnan jätteitä.
Yri tys toi min nan jätteenkuljetuksesta vastaavat päätöksestä riippumatta jat-
kos sa kin yritykset itse solmimalla jätteenkuljetussopimuksen va lit se man sa
kuljetusyrityksen kanssa.

Jos kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta siirrytään kun nan
järjestämään jätteenkuljetukseen, tämä voi tapahtua aikaisintaan kol men
vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä.

Jätehuoltoviranomainen voi myös päättää, että kiinteistöittäistä jät teen kul-
je tus ta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jät-
teen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ym pä ris tö-
tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena.

Kunta ei voi kuitenkaan vapauttaa itseään jätelain 32§:n mukaisesta yh-
dys kun ta jät teen hyödyntämisen tai käsittelyn jär jes tä mis vel vol li suu des ta.
Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueen ulkopuolelle rajattujenkin aluei-
den asukkailla tulee olla mahdollisuus toimittaa asumisessa syn ty vä
jätteensä asianmukaiseen käsittelyyn. Alueen rajaaminen kiin teis töit täi sen
jätteenkuljetuksen ulkopuolelle edel lyt tää siten jonkinlaisen vaih to eh toi sen
palvelun suunnittelua ja osoit ta mis ta alueen asukkaille.

Vaikutusmahdollisuuden varaaminen 

Kymen jätelautakunta on ennen päätöksen tekemistä varannut kaikille, joi-
den oloihin päätöksen tekemisellä on huomattava vaikutus, mah dol li suu-
den- saada tietoa ja lausua mielipiteensä asiasta. Vai ku tus mah dol li suuk-
sien varaamiseksi niille, joihin asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, tie do tet-
tiin asian vireillä olosta hallintolain 41 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Asiaa koskeva ilmoitus taustamateriaaleineen olivat nähtävillä Kouvolan
kau pun gin virallisella ilmoitustaululla 1.10.–13.11.2015. Ilmoitus oli sa-
maan aikaan nähtävissä kaikissa niissä jätelautakunnan kunnissa, joita
kul je tus jär jes tel mä pää tös koskee. Lisäksi asiaa koskeva ilmoitus taus ta-
ma te ri aa lei neen on ollut nähtävillä Kymen jätelautakunnan in ter net si vuil la
1.10–13.11.2015 välisen ajan.
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Asiaa koskeva lehti-ilmoitus julkaistiin seuraavissa kuntien virallisissa il-
moi tus leh dis sä:

- Östra Nylandissa   6.10.2015
- Loviisan Sanomissa    7.10.2015
- Pohjois-Kymenlaaksossa  7.10.2015
- Kaupunkilehti Ankkurissa  7.10.2015
- Kymen Sanomissa  7.10.2015
- Kaakonkulmassa   8.10.2015

Asiasta pyydettiin lisäksi lausunnot kunnilta ja kuntien ym pä ris tön suo je lu vi-
ran omai sil ta, vesilaitoksilta sekä Kymenlaakson Jäte Oy:ltä 13.11.2015
mennessä.

Kymenlaakson Jäte Oy:n lausunto on

liitteenä nro 2.

Kouvolan kaupungin hallituksen lausunto on

liitteenä nro 6.

Kouvolan Veden lausunto on

liitteenä nro 8.

Jätteenkuljetusjärjestelmästä kannanottonsa ovat lähettäneet seuraavat
ta hot:
 Suurpää Oy, Puhdistusliike R. Jokimäki Ky, Kausalan Kiinteistö- ja

Siivouspalvelu Oy, Solla-Trans Oy, Puhdistushuolto Pertti Leh ti nen
Ky, Ekoturve Oy / Loka-auto sekä Autoyhtymä Vuorinen Oy

 Lassila & Tikanoja Oyj
 Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT
 Ympäristöteollisuus ja – palvelut YTP ry
 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry
 Kymen Yrittäjät ry
 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Kannanotot ovat kokonaisuudessaan 

liitteenä nro 3.

Kymen jätelautakunta on tehnyt sako- ja umpikaivolietteiden jät teen kul je-
tus jär jes tel män tarkastelun lausunnoista sekä kannanotoista Kymen jä te-
lau ta kun nan alueella jätelain 17.6.2011/ 646 149 § 4 mom. mu kai ses ti.
Tarkasteluaineisto on

oheismateriaalina nro 1.

Päätöksen perustelut

Tarkasteluaineiston perusteella nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä sa-
ko- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus täyttää jätelain 37§:n edel ly tyk set.
Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuspalveluja on tehdyn tar kas te lun
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mukaan saatavissa kattavasti ja luotettavasti sekä koh tuul li sin ja
syrjimättömin ehdoin.

Sako- ja umpikaivolitteiden kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa nou da-
te taan pääsääntöisesti kunnan jätehuoltomääräyksiä ja jätteet toi mi te taan
kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.

Lisäksi voidaan todeta, että jätehuolto ei aiheuta haittaa ympäristölle tai
ter vey del le, sillä valituksia valvontaviranomaiselle ei Kouvolan alueella ole
tehty.

Tarkasteluaineiston perusteella nykyistä jätteenkuljetusjärjestelmää voi-
daan arvioida vaikutukseltaan myönteiseksi ottaen huomioon erityisesti
vai ku tuk set kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toi min-
taan.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, että Kouvolan kaupungissa jatketaan kiin-
teis tön haltijan järjestämää sako- ja umpikaivolietteiden jät teen kul je tus jär-
jes tel mää edellä mainituin perusteluin.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________



Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2016 30

Kymen jätelautakunta § 7 28.01.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Sako – ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Lapinjärven kunnan
alueella

7629/14.06.00/2015

Kyjäte § 7
Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm. vakinaisessa
asun nos sa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asunnossa
syn ty vän yhdyskuntajätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen se-
kä sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulutustoiminnan ja julkisen hal lin to- ja
palvelutoiminnan jätehuollon (JL32§).

Kunnan on huolehdittava, että kunnallisella jätehuoltovastuulla olevan jät-
teen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä vas taan ot to pai-
kas ta käsittelyyn (kiinteistöittäinen jätteenkuljetus). Kunta ei voi siir tää
jätelain 32 §:n säätelemää järjestämisvastuuta yksityisille kul je tus yrit tä jil le,
vaan vastuu säilyy aina kunnalla, vaikka kuljetus jär jes tet täi siin kiinteistön
haltijan järjestämänä. Kunnan vastuulle kuuluvan jät teen jät teen kul je tuk-
ses sa on kyse julkisesta välttämättömyyspalvelusta, jon ka on toimittava
kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla.

Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla:
1. Kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tai
2. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena

Jätelain mukainen ensisijainen jätteenkuljetusjärjestelmä on kun nan jär jes-
tä mä ja kilpailuttama kuljetus, jonka toteuttavat yksityiset kul je tus yri tyk set
(jätelain 36 §:n mukainen kunnan järjestämä jät teen kul je tus). Urak ka so pi-
muk set yksityisten kuljetusyritysten kanssa tekee kun nan jä te lai tos tai
jäteyhtiö.

Jätelakiin on jätetty mahdollisuus toissijaisesti valita kiinteistön haltijan jär-
jes tä mä jätteenkuljetus (aiemmin sopimusperusteinen jät teen kul je tus),
mikäli jätelain 35 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Päätös kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteiden kul je-
tus jär jes tel män jatkamisesta voidaan tehdä, jos:
1. tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä koh-
tuul li sin ja syrjimättömin ehdoin;
2. kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa noudatetaan kunnan jä te huol to-
mää räyk siä ja jätteet toimitetaan kunnan määräämään vas taan ot to- tai
käsittelypaikkaan.
3. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tu kee
jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa ter vey-
del le tai ympäristölle;
4. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ot taen
huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja vi ran-
omais ten toimintaan.
Kiiteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistönhaltijat so pi-
vat itse yksityisen kuljetusyhtiön kanssa jätteiden keräyksestä ja kul je tuk-
ses ta.

Jätelain mukaan jätehuoltoviranomaisen päätösvaltaan kuuluu mm. jät-
teen kul je tus jär jes tel mää koskeva päätöksenteko.
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Tällä alueella kunnan jätehuoltoviranomainen on Kymen jätelautakunta.

Päätöksenteko on viranomaistoimintaa ja jätehuoltoviranomainen rat kai-
see asian itsenäisesti. Lain mukaan kuntien, jäteyhtiön tai muiden asian-
omais ten lausunnot tai kannanotot eivät sido jä te huol to vi ran omais ta, mutta
sen tulee päätöstä harkitessaan ottaa lausuntojen tai kan nan ot to jen
lakiperusteiset asiasisällöt huomioon. Jä te huol to vi ran omai sen
päätösharkinnan perusteena ovat jätelain noudattaminen, jä te huol to nä kö-
koh dat sekä jätehuollon yleinen toimivuus jätelautakunnan toi mi alu eel la.

Kymen jätelautakunnan toimialueella sako- ja umpikaivolietteiden jät teen-
kul je tus on kiinteistön haltijan järjestämä Haminassa, Iitissä, Kou vo las sa,
Kotkassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä sekä Vi ro lah del la.
Mäntyharjulla on kunnan järjestämä sako- ja umpikaivolietteiden jät teen-
kul je tus.

Jätelain 37 §:n edellytysten arviointi ja kuvaus nykytilanteesta

Pöyry Finland Oy teki Kymen jätelautakunnan toimeksiannosta sel vi tys työn
sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän ny ky ti las ta. Sel vi-
tys työs sä tarkasteltiin nykytilaa alueen kunnissa sekä kuinka jä te lain
vaatimukset ovat täyttyneet. Lisäksi suoritettiin kuntakohtainen tar kas te lu
sekä yhteenveto ja johtopäätökset.

Selvityksen yhteenvedossa ja johtopäätöksissä todetaan, että Pöyry Fin-
land Oy:n tehtyjen selvityksen perusteella eri haastatellut toimijat pi ti vät
nykyistä kuljetusjärjestelmää, joka on pääosin kiinteistön haltijan jär jes tä-
mää, toimivana. Myös Mäntyharjulla, jossa on kunnan jär jes tä mä kuljetus,
järjestelmää on pidetty toimivana ja toiminta on käytännön työn kannalta
samankaltaista molemmissa järjestelmissä. Molemmissa jär jes tel mis sä
tyhjennykset tapahtuvat pääosin asiakkaan tilausten mu kaan, mutta
molemmissa on myös käytössä säännöllisiä tyh jen nys so pi muk sia.

Kuntakohtaiset tarkastelut 

Selvityksessä esitettiin työn tulokset kuntakohtaisesti. Koska liet tei tä kul je-
te taan kuntarajojen ylitse ja useat kuljettajat toimivat useam man kun nan
alueella, on kuntakohtaisessa esityksessä kerrottu liet tei den pää asial li nen
purkupaikka ja merkittävimpien kunnan alueelle toi mi vien yrit tä jien
lukumäärä. Koska kunnissa ei pidetä rekistereitä sa ko- ja um pi kai vois ta,
on kiinteistöjen lukumäärä arvioitu viemäriverkon ul ko puo lel la olevien
asukkaiden lukumäärän perusteella. Haastattelujen pe rus teel la nykyisestä
kiinteistönomistajan hoitamasta so pi mus pe rus tei ses ta kul je tus jär jes tel-
mäs tä ei ole tehty selvää päätöstä missään tar kas te lu alu een kunnassa
sako- ja umpikaivolietteiden osalta Män ty har jua lu kuun ottamatta.

Lapinjärvellä sako- ja umpikaivolietteistä vastaanotetaan Kirkonkylän puh-
dis ta mol la yhden kuljettajan tuomana. Osa Lapinjärven alueelta ke rät tä vis-
tä lietteistä päätyy todennäköisesti käsiteltäväksi myös muiden kun tien
puhdistamoille, kuten Loviisaan ja Myrskylän sekä Orimattilan suun taan.
Lapinjärvellä ei tällä hetkellä ole mittausta ja tarkoista vas taan ot to mä ris tä
ei ole tietoa. Mittaus on tarkoitus rakentaa lähiaikoina. Kau pun gin
asukkaista noin 73 %, noin 2100 asukasta, asuu vie mä ri ver kon
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ulkopuolella. Viemäriverkon ulkopuolisia kiinteistöä on arviolta noin 1000.
Lapinjärven alueella toimii 1-2 merkittävämpää kuljetusyrittäjää. Vas taan-
ot to hin ta Lapinjärven puhdistamolle kuljettajan ilmoituksen mu kaan on
n.15 €/m3. Ympäryskunnissa hinnat vaihtelevat: Orimattilassa 7,0 €/m3,
Loviisassa 7,68 €/m3 sekä Myskylässä sakokaivoliete 14,88 €/m3 ja
umpikaivoliete 5,27 €/m3. Yhdellä kunnassa toimivalla yrittäjällä on
ilmoituksensa mukaan kiinteä kuljetushinta ja toisilla etäisyys vai kut taa
hintaa. Selvityksen perusteella kuljetuksen hinta vaihtelee 60 - 120 €/m3.
Kunnassa ei pidetä rekisteriä kaivoista. Kuljettajilla on omat asia kas re kis-
te rin sä. Valituksia viranomaisille sako- ja umpikaivoista on tullut hy vin
vähän alle 5 kpl viimeisen kahden vuoden aikana. Yleisesti va li tuk sia
aiheutuu hajusta. Palvelujen saatavuus kunnan alueella on kat sot tu
riittäväksi. Puhdistamolle vastaanotettujen lietemäärien pe rus teel la osa
sako- ja umpikaivolietteistä päätyy muiden kuntien jä te ve den puh dis ta moil-
le käsiteltäväksi. Lietteiden käsittelyn hinta ei ole täysin ta sa puo li nen
kaikille kuntalaisille, koska hintaero naapurikuntien vas taan ot to pai kois sa
aiheuttaa epä tasa-arvoa kiinteistöjen ja yrittäjien välillä. Li säk si
kuljetushintojen osalta kauimpana olevat kiinteistöt joutuvat mak sa maan
enemmän kuljetuksista kuin lähempänä olevat.

Eroavuudet kuljetusten järjestämisessä näkyvät hinnoittelussa, mistä syys-
tä jätelain 37 § ja 34 § esitetyt määräykset eivät täyty ny kyi sel lään kai kil ta
osin sako- ja umpikaivojen lietteen keräyksessä ja kul je tuk ses sa Ky men
jätelautakunnan toiminta-alueella.

Kotitaloudet eivät ole perittyjen maksujen suhteen täysin ta sa puo li ses sa
ase mas sa. Erot hinnoittelussa johtuvat pääasiassa lietteen vas taan ot to-
mak su jen eroista ja kuljetusetäisyyksistä kiinteistön ja kuljettajan vä lil lä se-
kä etäisyydestä lietteen vastaanottopaikkaan. Myös yritysten hin noit te lus-
sa on eroavaisuuksia.

Kymen jätelautakunnan toimialueella toimii noin 16 sako- ja um pi kai voliet-
teen kuljetusyrittäjää. Tämän hetkisessä hinnoittelussa on eroja niin
kuntien välillä kuin yksittäisen kunnan sisällä. Käytössä on usein kiin teä-
hin tai nen tyhjennys kaivon koon tai kul je tus mat kan mukaan, jol loin
kuljetusyrittäjä laskuttaa aina saman hinnan tiet tyä kokoa pie nem mäs tä
kaivosta tai ajomatkasta eikä asiakas vält tä mät tä tiedä lietteen vas taan ot-
to mak sun suuruutta kokonaislaskusta.

Kuljetusyrityksillä on vaihtelevia rekistereitä asiakkaistaan. Toisilla on säh-
köi nen ohjelmisto asiakastietoja varten ja toisilla taas ainoastaan pa pe ri sia
listoja asiakaskäynneistä. Kuljetusyritysten kirjanpito asiak kais ta on
lähinnä keskittynyt laskutusten tarpeita varten ja rekistereissä on vaihtelua
asiakastiedoissa. Erityisesti lietemäärät poikkeavat usein to del li ses ta,
koska ne on merkitty kaivon koon mukaisesti, eikä mi tat tuun määrään
perustuen.

Myönteisinä havaintoina selvityksessä oli palvelujen riittävyys sekä yrit tä-
jien halu palvella asiakkaitaan heidän toivominaan ajankohtina. Li säk si
vuosien kokemuksella on opittu toimimaan kohteessa asiakkaan toi vo mal-
la tavalla. Lisäksi viranomaisilta saatujen lausuntojen perusteella sa ko- ja
umpikaivolietteisiin liittyvien valitusten määrä oli hyvin pieni, min kä
perusteella laiminlyöntejä lietteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä oli si
vähän.
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Perusteena siirtymiselle kiinteistökohtaisesta kuljetusjärjestelmästä kun-
nan järjestämään kuljetukseen olisi tämän selvityksen perusteella hin ta-
ero jen tasoittaminen saman kunnan alueella ja ajosuoritteen vä hen tä mi-
nen keräystä yhdistämällä. Lisäksi valvontaa voitaisi tehostaa, kun tieto
kaivoista ja lietemääristä lisääntyisi.

Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän ny ky ti-
las ta on kokonaisuudessaan

 liitteenä nro 1.

Jätteenkuljetusjärjestelmäpäätös tehdään nyt sako- ja um pi kai vo liet tei den
osalta niissä kunnissa, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä jät teen kul je-
tus eikä ole voimassa olevaa päätöstä kunnan järjestämään jät teen kul je-
tuk seen siirtymiseksi.

Kymen jätelautakunnan tekemä päätös ei koske yritystoiminnan jätteitä.
Yri tys toi min nan jätteenkuljetuksesta vastaavat päätöksestä riippumatta jat-
kos sa kin yritykset itse solmimalla jätteenkuljetussopimuksen va lit se man sa
kuljetusyrityksen kanssa.

Jos kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta siirrytään kun nan
järjestämään jätteenkuljetukseen, tämä voi tapahtua aikaisintaan kol men
vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä.

Jätehuoltoviranomainen voi myös päättää, että kiinteistöittäistä jät teen kul-
je tus ta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jät-
teen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ym pä ris tö-
tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena. Kunta ei voi kui ten kaan vapauttaa
itseään jätelain 32§:n mukaisesta yh dys kun ta jät teen hyö dyn tä mi sen tai
käsittelyn jär jes tä mis vel vol li suu des ta. Kiin teis töit täi sen jätteenkuljetuksen
alueen ulkopuolelle rajattujenkin aluei den asuk kail la tulee olla
mahdollisuus toimittaa asumisessa syn ty vä jätteensä asian mu kai seen
käsittelyyn. Alueen rajaaminen kiinteistöittäisen jät teen kul je tuk sen
ulkopuolelle edel lyt tää siten jonkinlaisen vaihtoehtoisen pal ve lun
suunnittelua ja osoit ta mis ta alueen asukkaille.

Vaikutusmahdollisuuden varaaminen 

Kymen jätelautakunta on ennen päätöksen tekemistä varannut kaikille, joi-
den oloihin päätöksen tekemisellä on huomattava vaikutus, mah dol li suu-
den- saada tietoa ja lausua mielipiteensä asiasta. Vai ku tus mah dol li suuk-
sien varaamiseksi niille, joihin asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, tie do tet-
tiin asian vireillä olosta hallintolain 41 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Asiaa koskeva ilmoitus taustamateriaaleineen olivat nähtävillä La pin jär ven
kunnan virallisella ilmoitustaululla 1.10.–13.11.2015. Ilmoitus oli sa maan
aikaan nähtävissä kaikissa niissä jätelautakunnan kunnissa, joita kul je tus-
jär jes tel mä pää tös koskee. Lisäksi asiaa koskeva ilmoitus taus ta ma te ri aa-
lei neen on ollut nähtävillä Kymen jätelautakunnan in ter net si vuil la
1.10–13.11.2015 välisen ajan.

Asiaa koskeva lehti-ilmoitus julkaistiin seuraavissa kuntien virallisissa il-
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moi tus leh dis sä:
- Östra Nylandissa   6.10.2015
- Loviisan Sanomissa    7.10.2015
- Pohjois-Kymenlaaksossa  7.10.2015
- Kaupunkilehti Ankkurissa  7.10.2015
- Kymen Sanomissa  7.10.2015
- Kaakonkulmassa   8.10.2015.

Asiasta pyydettiin lisäksi lausunnot kunnilta ja kuntien ym pä ris tön suo je lu vi-
ran omai sil ta, vesilaitoksilta sekä Kymenlaakson Jäte Oy:ltä 13.11.2015
mennessä.

Kymenlaakson Jäte Oy:n lausunto on

liitteenä nro 2.

Lapinjärven kunnan teknisen lautakunnan lausunto on

liitteenä nro 9.

Lapinjärven kunnan ympäristösuojeluviranomaisena toimivan Loviisan ra-
ken nus- ja ympäristölautakunnan lausunto on

liitteenä nro 10.

Jätteenkuljetusjärjestelmästä kannanottonsa ovat lähettäneet seuraavat
ta hot: 
 Suurpää Oy, Puhdistusliike R. Jokimäki Ky, Kausalan Kiinteistö- ja

Siivouspalvelu Oy, Solla-Trans Oy, Puhdistushuolto Pertti Leh ti nen
Ky, Ekoturve Oy / Loka-auto sekä Autoyhtymä Vuorinen Oy

 Lassila & Tikanoja Oyj
 Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT
 Ympäristöteollisuus ja – palvelut YTP ry
 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry
 Kymen Yrittäjät ry
 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Kannanotot ovat kokonaisuudessaan

liitteenä nro 3.

Kymen jätelautakunta on tehnyt sako- ja umpikaivolietteiden jät teen kul je-
tus jär jes tel män tarkastelun lausunnoista sekä kannanotoista Kymen jä te-
lau ta kun nan alueella jätelain 17.6.2011/ 646 149 § 4 mom. mu kai ses ti.
Tarkasteluaineisto on

oheismateriaalina nro 1.

Päätöksen perustelut

Tarkasteluaineiston perusteella nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä sa-
ko- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus täyttää jätelain 37§:n edel ly tyk set.
Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuspalveluja on tehdyn tar kas te lun
mukaan saatavissa kattavasti ja luotettavasti sekä koh tuul li sin ja



Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2016 35

Kymen jätelautakunta § 7 28.01.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

syrjimättömin ehdoin.

Sako- ja umpikaivolitteiden kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa nou da-
te taan pääsääntöisesti kunnan jätehuoltomääräyksiä ja jätteet toi mi te taan
kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.

Lisäksi voidaan todeta, että jätehuolto ei aiheuta haittaa ympäristölle tai
ter vey del le, sillä valituksia valvontaviranomaiselle ei Lapinjärven alu eel la
ole tehty.

Tarkasteluaineiston perusteella nykyistä jätteenkuljetusjärjestelmää voi-
daan arvioida vaikutukseltaan myönteiseksi ottaen huomioon erityisesti
vai ku tuk set kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toi min-
taan.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, että Lapinjärvellä jatketaan kiinteistön hal ti-
jan järjestämää sako- ja umpikaivolietteiden jät teen kul je tus jär jes tel mää
edellä mainituin perusteluin.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Sako – ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Miehikkälän kunnan
alueella

7629/14.06.00/2015

Kyjäte § 8
Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm. vakinaisessa
asun nos sa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asunnossa
syn ty vän yhdyskuntajätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen se-
kä sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulutustoiminnan ja julkisen hal lin to- ja
palvelutoiminnan jätehuollon (JL32§).

Kunnan on huolehdittava, että kunnallisella jätehuoltovastuulla olevan jät-
teen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä vas taan ot to pai-
kas ta käsittelyyn (kiinteistöittäinen jätteenkuljetus). Kunta ei voi siir tää
jätelain 32 §:n säätelemää järjestämisvastuuta yksityisille kul je tus yrit tä jil le,
vaan vastuu säilyy aina kunnalla, vaikka kuljetus jär jes tet täi siin kiinteistön
haltijan järjestämänä. Kunnan vastuulle kuuluvan jät teen jät teen kul je tuk-
ses sa on kyse julkisesta välttämättömyyspalvelusta, jon ka on toimittava
kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla.

Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla:
1. Kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tai
2. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena

Jätelain mukainen ensisijainen jätteenkuljetusjärjestelmä on kun nan jär jes-
tä mä ja kilpailuttama kuljetus, jonka toteuttavat yksityiset kul je tus yri tyk set
(jätelain 36 §:n mukainen kunnan järjestämä jät teen kul je tus). Urak ka so pi-
muk set yksityisten kuljetusyritysten kanssa tekee kun nan jä te lai tos tai
jäteyhtiö.

Jätelakiin on jätetty mahdollisuus toissijaisesti valita kiinteistön haltijan jär-
jes tä mä jätteenkuljetus (aiemmin sopimusperusteinen jät teen kul je tus),
mikäli jätelain 35 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Päätös kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteiden kul je-
tus jär jes tel män jatkamisesta voidaan tehdä, jos:
1. tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä koh-
tuul li sin ja syrjimättömin ehdoin;
2. kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa noudatetaan kunnan jä te huol to-
mää räyk siä ja jätteet toimitetaan kunnan määräämään vas taan ot to- tai
käsittelypaikkaan.
3. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tu kee
jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa ter vey-
del le tai ympäristölle;
4. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ot taen
huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja vi ran-
omais ten toimintaan.

Kiiteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijat so-
pi vat itse yksityisen kuljetusyhtiön kanssa jätteiden keräyksestä ja kul je tuk-
ses ta.

Jätelain mukaan jätehuoltoviranomaisen päätösvaltaan kuuluu mm. jät-
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teen kul je tus jär jes tel mää koskeva päätöksenteko.
Tällä alueella kunnan jätehuoltoviranomainen on Kymen jätelautakunta.

Päätöksenteko on viranomaistoimintaa ja jätehuoltoviranomainen rat kai-
see asian itsenäisesti. Lain mukaan kuntien, jäteyhtiön tai muiden asian-
omais ten lausunnot tai kannanotot eivät sido jä te huol to vi ran omais ta, mutta
sen tulee päätöstä harkitessaan ottaa lausuntojen tai kan nan ot to jen
lakiperusteiset asiasisällöt huomioon. Jä te huol to vi ran omai sen
päätösharkinnan perusteena ovat jätelain noudattaminen, jä te huol to nä kö-
koh dat sekä jätehuollon yleinen toimivuus jätelautakunnan toi mi alu eel la.

Kymen jätelautakunnan toimialueella sako- ja umpikaivolietteiden jät teen-
kul je tus on kiinteistön haltijan järjestämä Haminassa, Iitissä, Kou vo las sa,
Kotkassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä sekä Vi ro lah del la.
Mäntyharjulla on kunnan järjestämä sako- ja umpikaivolietteiden jät teen-
kul je tus.

Jätelain 37 §:n edellytysten arviointi ja kuvaus nykytilanteesta

Pöyry Finland Oy teki Kymen jätelautakunnan toimeksi annosta sel vi tys-
työn sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän ny ky ti las ta.
Selvitystyössä tarkasteltiin nykytilaa alueen kunnissa sekä kuinka jä te lain
vaatimukset ovat täyttyneet. Lisäksi suoritettiin kuntakohtainen tar kas te lu
sekä yhteenveto ja johtopäätökset.

Selvityksen yhteenvedossa ja johtopäätöksissä todetaan, että Pöyry Fin-
land Oy:n tehtyjen selvityksen perusteella eri haastatellut toimijat pi ti vät
nykyistä kuljetusjärjestelmää, joka on pääosin kiinteistön haltijan jär jes tä-
mää, toimivana. Myös Mäntyharjulla, jossa on kunnan jär jes tä mä kuljetus,
järjestelmää on pidetty toimivana ja toiminta on käytännön työn kannalta
samankaltaista molemmissa järjestelmissä. Molemmissa jär jes tel mis sä
tyhjennykset tapahtuvat pääosin asiakkaan tilausten mu kaan, mutta
molemmissa on myös käytössä säännöllisiä tyh jen nys so pi muk sia.

Kuntakohtaiset tarkastelut 

Selvityksessä esitettiin työn tulokset kuntakohtaisesti. Koska liet tei tä kul je-
te taan kuntarajojen ylitse ja useat kuljettajat toimivat useam man kun nan
alueella, on kuntakohtaisessa esityksessä kerrottu liet tei den pää asial li nen
purkupaikka ja merkittävimpien kunnan alueelle toi mi vien yrit tä jien
lukumäärä. Koska kunnissa ei pidetä rekistereitä sa ko- ja um pi kai vois ta,
on kiinteistöjen lukumäärä arvioitu viemäriverkon ul ko puo lel la olevien
asukkaiden lukumäärän perusteella. Haastattelujen pe rus teel la nykyisestä
kiinteistönomistajan hoitamasta so pi mus pe rus tei ses ta kul je tus jär jes tel-
mäs tä ei ole tehty selvää päätöstä missään tar kas te lu alu een kunnassa
sako- ja umpikaivolietteiden osalta Män ty har jua lu kuun ottamatta.

Miehikkälässä ei ole omaa sako- ja umpikaivolietteiden vas taan ot to pis tet-
tä. Pääosa vastaanotetusta lietteistä päättyy todennäköisesti Vi ro lah den
Vaaherkankaan vastaanottopisteeseen ja Haminaan Nuut nie men puh dis-
ta mol le. Kunnan asukkaista noin 77 %, 1673 asukasta, asuu vie mä ri ver-
kon ulkopuolella. Viemäriverkon ulkopuolisia kiinteistöjä on ar viol ta noin
1000. Miehikkälän alueella toimii 2 merkittävämpää kul je tus yrit tä jää. Sako-
ja umpikaivolietteiden vastaanottohinta Vi ro lah del la ja Ha mi nas sa on 5,5
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€/m3. Kuljettajilta saatujen tietojen mukaan tyh jen nyk sen ja kuljetuksen
hinta vaihtelee 65–150 €, riippuen kiinteistön etäi syy des tä suhteessa
kuljettajan varikkoon ja kaivon koosta. Kun nas sa ei pi de tä rekisteriä
kaivoista. Kuljettajilla on omat asia kas re kis te rin sä. Kul jet ta jia
haastattelemalla tietojen kohdistaminen Miehikkälän alu eel le on epä tark-
kaa, koska kuljettajat toimivat useamman kunnan alu eel la ja kun nas sa ei
ole omaa vastaanottopistettä sako- ja um pi kai vo liet teil le. Kes ki mää rin
tarkasteltaessa Haminaa Virolahtea ja Mie hik kä lää yh te näi se nä alueena
näyttäisi pääosa lietteistä päätyvän asian mu kai seen kä sit te lyyn. Myös
Miehikkälässä kauimpana olevat kiinteistöt jou tu vat mak sa maan enemmän
kuljetuksista kuin lähempänä olevat. Mui hin kun tiin nähden
syrjäisemmästä sijainnista johtuen hinnat ovat kes ki mää rin muita kuntia
korkeammat. Lietteiden käsittelyn hinta on suh teel li sen tasapuolinen
kaikille kuntalaisille.

Eroavuudet kuljetusten järjestämisessä näkyvät hinnoittelussa, mistä syys-
tä jätelain 37 § ja 34 § esitetyt määräykset eivät täyty ny kyi sel lään kai kil ta
osin sako- ja umpikaivojen lietteen keräyksessä ja kul je tuk ses sa Ky men
jätelautakunnan toiminta-alueella. Kotitaloudet eivät ole pe rit ty jen
maksujen suhteen täysin ta sa puo li ses sa asemassa. Erot hin noit te lus sa
johtuvat pääasiassa lietteen vas taan ot to mak su jen eroista ja kul je tus etäi-
syyk sis tä kiinteistön ja kuljettajan vä lil lä sekä etäisyydestä liet teen
vastaanottopaikkaan. Myös yritysten hin noit te lus sa on eroa vai suuk sia.

Kymen jätelautakunnan toimialueella toimii noin 16 sako- ja um pi kai voliet-
teen kuljetusyrittäjää. Tämän hetkisessä hinnoittelussa on eroja niin
kuntien välillä kuin yksittäisen kunnan sisällä.
Käytössä on usein kiinteähintainen tyhjennys kaivon koon tai kul je tus mat-
kan mukaan, jolloin kuljetusyrittäjä laskuttaa aina saman hinnan tiet tyä
kokoa pienemmästä kaivosta tai ajomatkasta eikä asiakas vält tä mät tä
tiedä lietteen vastaanottomaksun suuruutta kokonaislaskusta.
Kuljetusyrityksillä on vaihtelevia rekistereitä asiakkaistaan. Toisilla on säh-
köi nen ohjelmisto asiakastietoja varten ja toisilla taas ainoastaan pa pe ri sia
listoja asiakaskäynneistä. Kuljetusyritysten kirjanpito asiak kais ta on
lähinnä keskittynyt laskutusten tarpeita varten ja rekistereissä on vaihtelua
asiakastiedoissa. Erityisesti lietemäärät poikkeavat usein to del li ses ta,
koska ne on merkitty kaivon koon mukaisesti, eikä mi tat tuun määrään
perustuen.

Myönteisinä havaintoina selvityksessä oli palvelujen riittävyys sekä yrit tä-
jien halu palvella asiakkaitaan heidän toivominaan ajankohtina. Li säk si
vuosien kokemuksella on opittu toimimaan kohteessa asiakkaan toi vo mal-
la tavalla. Lisäksi viranomaisilta saatujen lausuntojen perusteella sa ko- ja
umpikaivolietteisiin liittyvien valitusten määrä oli hyvin pieni, min kä
perusteella laiminlyöntejä lietteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä oli si
vähän.

Perusteena siirtymiselle kiinteistökohtaisesta kuljetusjärjestelmästä kun-
nan järjestämään kuljetukseen olisi tämän selvityksen perusteella hin ta-
ero jen tasoittaminen saman kunnan alueella ja ajosuoritteen vä hen tä mi-
nen keräystä yhdistämällä. Lisäksi valvontaa voitaisi tehostaa, kun tieto
kaivoista ja lietemääristä lisääntyisi.

Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän ny ky ti-
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las ta on kokonaisuudessaan

 liitteenä nro 1.

Jätteenkuljetusjärjestelmäpäätös tehdään nyt sako- ja um pi kai vo liet tei den
osalta niissä kunnissa, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä jät teen kul je-
tus eikä ole voimassa olevaa päätöstä kunnan järjestämään jät teen kul je-
tuk seen siirtymiseksi.

Kymen jätelautakunnan tekemä päätös ei koske yritystoiminnan jätteitä.
Yri tys toi min nan jätteenkuljetuksesta vastaavat päätöksestä riippumatta jat-
kos sa kin yritykset itse solmimalla jätteenkuljetussopimuksen va lit se man sa
kuljetusyrityksen kanssa.

Jos kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta siirrytään kun nan
järjestämään jätteenkuljetukseen, tämä voi tapahtua aikaisintaan kol men
vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä.

Jätehuoltoviranomainen voi myös päättää, että kiinteistöittäistä jät teen kul-
je tus ta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jät-
teen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ym pä ris tö-
tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena.

Kunta ei voi kuitenkaan vapauttaa itseään jätelain 32§:n mukaisesta yh-
dys kun ta jät teen hyödyntämisen tai käsittelyn jär jes tä mis vel vol li suu des ta.
Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueen ulkopuolelle rajattujenkin aluei-
den asukkailla tulee olla mahdollisuus toimittaa asumisessa syn ty vä
jätteensä asianmukaiseen käsittelyyn. Alueen rajaaminen kiin teis töit täi sen
jätteenkuljetuksen ulkopuolelle edel lyt tää siten jonkinlaisen vaih to eh toi sen
palvelun suunnittelua ja osoit ta mis ta alueen asukkaille.

Vaikutusmahdollisuuden varaaminen 

Kymen jätelautakunta on ennen päätöksen tekemistä varannut kaikille, joi-
den oloihin päätöksen tekemisellä on huomattava vaikutus, mah dol li suu-
den- saada tietoa ja lausua mielipiteensä asiasta. Vai ku tus mah dol li suuk-
sien varaamiseksi niille, joihin asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, tie do tet-
tiin asian vireillä olosta hallintolain 41 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Asiaa koskeva ilmoitus taustamateriaaleineen olivat nähtävillä Mie hik kä län
kunnan virallisella ilmoitustaululla 1.10.–13.11.2015. Ilmoitus oli sa maan
aikaan nähtävissä kaikissa niissä jätelautakunnan kunnissa, joi ta
kuljetusjärjestelmäpäätös koskee. Lisäksi asiaa koskeva ilmoitus taus ta-
ma te ri aa lei neen on ollut nähtävillä Kymen jätelautakunnan in ter net si vuil la
1.10–13.11.2015 välisen ajan.

Asiaa koskeva lehti-ilmoitus julkaistiin seuraavissa kuntien virallisissa il-
moi tus leh dis sä:
- Östra Nylandissa   6.10.2015
- Loviisan Sanomissa    7.10.2015
- Pohjois-Kymenlaaksossa  7.10.2015
- Kaupunkilehti Ankkurissa  7.10.2015
- Kymen Sanomissa  7.10.2015
- Kaakonkulmassa   8.10.2015.
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Asiasta pyydettiin lisäksi lausunnot kunnilta ja kuntien ym pä ris tön suo je lu vi-
ran omai sil ta, vesilaitoksilta sekä Kymenlaakson Jäte Oy:ltä 13.11.2015
mennessä.

Kymenlaakson Jäte Oy:n lausunto on

liitteenä nro 2.

Miehikkälän kunnan teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen lau sun to
on

liitteenä nro 11.

Jätteenkuljetusjärjestelmästä kannanottonsa ovat lähettäneet seuraavat
ta hot: 
 Suurpää Oy, Puhdistusliike R. Jokimäki Ky, Kausalan Kiinteistö- ja

Siivouspalvelu Oy, Solla-Trans Oy, Puhdistushuolto Pertti Leh ti nen
Ky, Ekoturve Oy / Loka-auto sekä Autoyhtymä Vuorinen Oy Las si la
& Tikanoja Oyj

 Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT
 Ympäristöteollisuus ja – palvelut YTP ry
 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry
 Kymen Yrittäjät ry
 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Kannanotot ovat kokonaisuudessaan 

liitteenä nro 3.

Kymen jätelautakunta on tehnyt sako- ja umpikaivolietteiden jät teen kul je-
tus jär jes tel män tarkastelun lausunnoista sekä kannanotoista Kymen jä te-
lau ta kun nan alueella jätelain 17.6.2011/ 646 149 § 4 mom. mu kai ses ti.
Tarkasteluaineisto on

oheismateriaalina nro 1.

Päätöksen perustelut

Tarkasteluaineiston perusteella nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä sa-
ko- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus täyttää jätelain 37§:n edel ly tyk set.
Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuspalveluja on tehdyn tar kas te lun
mukaan saatavissa kattavasti ja luotettavasti sekä koh tuul li sin ja
syrjimättömin ehdoin.

Sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa nou-
da te taan pääsääntöisesti kunnan jätehuoltomääräyksiä ja jätteet toi mi te-
taan kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.

Lisäksi voidaan todeta, että jätehuolto ei aiheuta haittaa ympäristölle tai
ter vey del le, sillä valituksia valvontaviranomaiselle ei Miehikkälän alu eel la
ole tehty.



Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2016 41

Kymen jätelautakunta § 8 28.01.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Tarkasteluaineiston perusteella nykyistä jätteenkuljetusjärjestelmää voi-
daan arvioida vaikutukseltaan myönteiseksi ottaen huomioon erityisesti
vai ku tuk set kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toi min-
taan.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, että Miehikkälän kunnassa jatketaan kiin-
teis tön haltijan järjestämää sako- ja umpikaivolietteiden jät teen kul je tus jär-
jes tel mää edellä mainituin perusteluin.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Sako – ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Pyhtään kunnan
alueella

7629/14.06.00/2015

Kyjäte § 9
Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm. vakinaisessa
asun nos sa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asunnossa
syn ty vän yhdyskuntajätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen se-
kä sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulutustoiminnan ja julkisen hal lin to- ja
palvelutoiminnan jätehuollon (JL32§).

Kunnan on huolehdittava, että kunnallisella jätehuoltovastuulla olevan jät-
teen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä vas taan ot to pai-
kas ta käsittelyyn (kiinteistöittäinen jätteenkuljetus). Kunta ei voi siir tää
jätelain 32 §:n säätelemää järjestämisvastuuta yksityisille kul je tus yrit tä jil le,
vaan vastuu säilyy aina kunnalla, vaikka kuljetus jär jes tet täi siin kiinteistön
haltijan järjestämänä. Kunnan vastuulle kuuluvan jät teen jät teen kul je tuk-
ses sa on kyse julkisesta välttämättömyyspalvelusta, jon ka on toimittava
kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla.

Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla:
1. Kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tai
2. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena

Jätelain mukainen ensisijainen jätteenkuljetusjärjestelmä on kun nan jär jes-
tä mä ja kilpailuttama kuljetus, jonka toteuttavat yksityiset kul je tus yri tyk set
(jätelain 36 §:n mukainen kunnan järjestämä jät teen kul je tus). Urak ka so pi-
muk set yksityisten kuljetusyritysten kanssa tekee kun nan jä te lai tos tai
jäteyhtiö.

Jätelakiin on jätetty mahdollisuus toissijaisesti valita kiinteistön haltijan jär-
jes tä mä jätteenkuljetus (aiemmin sopimusperusteinen jät teen kul je tus),
mikäli jätelain 35 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Päätös kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteiden kul je-
tus jär jes tel män jatkamisesta voidaan tehdä, jos:
1. tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä koh-
tuul li sin ja syrjimättömin ehdoin;
2. kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa noudatetaan kunnan jä te huol to-
mää räyk siä ja jätteet toimitetaan kunnan määräämään vas taan ot to- tai
käsittelypaikkaan.
3. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tu kee
jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa ter vey-
del le tai ympäristölle;
4. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ot taen
huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja vi ran-
omais ten toimintaan.

Kiiteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistönhaltijat so-
pi vat itse yksityisen kuljetusyhtiön kanssa jätteiden keräyksestä ja kul je tuk-
ses ta.

Jätteenkuljetusjärjestelmästä tekee päätöksen kunnan jä te huol to vi ran-
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omai nen, joka tällä alueella on Kymen jätelautakunta.
Päätöksenteko on viranomaistoimintaa ja jätehuoltoviranomainen rat kai-
see asian itsenäisesti. Lain mukaan kuntien, jäteyhtiön tai muiden asian-
omais ten lausunnot tai kannanotot eivät sido jä te huol to vi ran omais ta, mutta
sen tulee päätöstä harkitessaan ottaa lausuntojen tai kan nan ot to jen
lakiperusteiset asiasisällöt huomioon. Jä te huol to vi ran omai sen
päätösharkinnan perusteena ovat jätelain noudattaminen, jä te huol to nä kö-
koh dat sekä jätehuollon yleinen toimivuus jätelautakunnan toi mi alu eel la.

Kymen jätelautakunnan toimialueella sako- ja umpikaivolietteiden jät teen-
kul je tus on kiinteistön haltijan järjestämä Haminassa, Iitissä, Kou vo las sa,
Kotkassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä sekä Vi ro lah del la.
Mäntyharjulla on kunnan järjestämä sako- ja umpikaivolietteiden jät teen-
kul je tus.

Jätelain 37 §:n edellytysten arviointi ja kuvaus nykytilanteesta

Pöyry Finland Oy teki Kymen jätelautakunnan toimeksi annosta sel vi tys-
työn sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän ny ky ti las ta.
Selvitystyössä tarkasteltiin nykytilaa alueen kunnissa sekä kuinka jä te lain
vaatimukset ovat täyttyneet. Lisäksi suoritettiin kuntakohtainen tar kas te lu
sekä yhteenveto ja johtopäätökset.

Selvityksen yhteenvedossa ja johtopäätöksissä todetaan, että Pöyry Fin-
land Oy:n tehtyjen selvityksen perusteella eri haastatellut toimijat pi ti vät
nykyistä kuljetusjärjestelmää, joka on pääosin kiinteistön haltijan jär jes tä-
mää, toimivana. Myös Mäntyharjulla, jossa on kunnan jär jes tä mä kuljetus,
järjestelmää on pidetty toimivana ja toiminta on käytännön työn kannalta
samankaltaista molemmissa järjestelmissä. Molemmissa jär jes tel mis sä
tyhjennykset tapahtuvat pääosin asiakkaan tilausten mu kaan, mutta
molemmissa on myös käytössä säännöllisiä tyh jen nys so pi muk sia.

Kuntakohtaiset tarkastelut 

Selvityksessä esitettiin työn tulokset kuntakohtaisesti. Koska liet tei tä kul je-
te taan kuntarajojen ylitse ja useat kuljettajat toimivat useam man kun nan
alueella, on kuntakohtaisessa esityksessä kerrottu liet tei den pää asial li nen
purkupaikka ja merkittävimpien kunnan alueelle toi mi vien yrit tä jien
lukumäärä. Koska kunnissa ei pidetä rekistereitä sa ko- ja um pi kai vois ta,
on kiinteistöjen lukumäärä arvioitu viemäriverkon ul ko puo lel la olevien
asukkaiden lukumäärän perusteella. Haastattelujen pe rus teel la nykyisestä
kiinteistönomistajan hoitamasta so pi mus pe rus tei ses ta kul je tus jär jes tel-
mäs tä ei ole tehty selvää päätöstä missään tar kas te lu alu een kunnassa
sako- ja umpikaivolietteiden osalta Män ty har jua lu kuun ottamatta.

Pyhtäällä ei ole sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottopistettä. Haas tat-
te lu jen perusteella pääosa Pyhtään alueelta kerätyistä sako- ja um pi kai vo-
liet teis tä puretaan Mussalon puhdistamolle Kotkaan. Osa lietteistä kul je te-
taan Loviisaan kuljettajan varikosta riippuen. Kunnan asukkaista noin 50
%, 2700 asukasta, asuu viemäriverkon ulkopuolella. Vie mä ri ver kon
ulkopuolisia kiinteistöjä on arviolta noin 1500. Selvityksen pe rus teel la
Pyhtään alueella toimii 3-4 merkittävämpää kuljetusyrittäjää. Sa ko- ja
umpikaivolietteiden vastaanottohinta puhdistamolle Kotkassa on 5,5 €/m3
ja Loviisassa 7,68 €/m3. Kuljettajilta saatujen tietojen mukaan tyh jen nyk-
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sen ja kuljetuksen hinta vaihtelee 50–150 €, riippuen kiin teis tö etäi syy des tä
suhteessa kuljettajan varikkoon ja kaivon koosta. Kes ki mää räi nen hinta on
noin 100 €. Kunnassa ei pidetä rekisteriä kaivoista. Kul jet ta jil la on omat
asiakasrekisterinsä. Valituksia viranomaisille sako- ja umpikaivoista ole
tullut. Viimeisen vuoden aikana on ollut yksi tapaus, jos sa maanviljelijä on
kerännyt ja levittänyt sakokaivolietettä pellolle. Käy ty jen neuvottelujen
jälkeen toiminta on tiettävästi loppunut. Aiemmin maan vil je li jöi den
harjoittama sakokaivolietteiden keräys on ollut yleistä, mut ta EU:n
liittymisen jälkeen se on vähentynyt ja tällä hetkellä tiet tä väs ti päättynyt.
Palvelujen saatavuus kunnan alueella on todettu hy väk si. Kun verrataan
Kotkan ja Pyhtään viemäröinnin ulkopuolella asuvien lu ku mää rää Kotkaan
vastaanotettuun lietemäärään, näyttää suurin osa sa ko- ja
umpikaivolietteistä päätyvän asianmukaiseen käsittelyyn. Liet tei den
käsittelyn hinta ei välttämättä ole täysin tasapuolinen kaikille kun ta lai sil le,
johtuen Kotkan ja Loviisan vastaanottohinnan erosta, mutta kos ka suurin
osa yrittäjistä toimii Kotkan suunnasta, koskee korkeampi hin ta vain osaa
asiakkaista. Selvityksen perusteella kuljetusten hin nois sa ei ole suurta
hinta eroa. On kuitenkin mahdollista, että kunnan eri osis sa
kuljetushinnoissa on eroavaisuutta ainakin siten, että kauimpana ole vat
kiinteistöt joutuvat maksamaan enemmän kuljetuksista kuin lä hem pä nä
olevat.

Eroavuudet kuljetusten järjestämisessä näkyvät hinnoittelussa, mistä syys-
tä jätelain 37 § ja 34 § esitetyt määräykset eivät täyty ny kyi sel lään kai kil ta
osin sako- ja umpikaivojen lietteen keräyksessä ja kul je tuk ses sa Ky men
jätelautakunnan toiminta-alueella. Kotitaloudet eivät ole pe rit ty jen
maksujen suhteen täysin ta sa puo li ses sa asemassa. Erot hin noit te lus sa
johtuvat pääasiassa lietteen vas taan ot to mak su jen eroista ja kul je tus etäi-
syyk sis tä kiinteistön ja kuljettajan vä lil lä sekä etäisyydestä liet teen
vastaanottopaikkaan. Myös yritysten hin noit te lus sa on eroa vai suuk sia.

Kymen jätelautakunnan toimialueella toimii noin 16 sako- ja um pi kai voliet-
teen kuljetusyrittäjää. Tämän hetkisessä hinnoittelussa on eroja niin
kuntien välillä kuin yksittäisen kunnan sisällä. Käytössä on usein kiin teä-
hin tai nen tyhjennys kaivon koon tai kul je tus mat kan mukaan, jol loin
kuljetusyrittäjä laskuttaa aina saman hinnan tiet tyä kokoa pie nem mäs tä
kaivosta tai ajomatkasta eikä asiakas vält tä mät tä tiedä lietteen vas taan ot-
to mak sun suuruutta kokonaislaskusta.

Kuljetusyrityksillä on vaihtelevia rekistereitä asiakkaistaan. Toisilla on säh-
köi nen ohjelmisto asiakastietoja varten ja toisilla taas ainoastaan pa pe ri sia
listoja asiakaskäynneistä. Kuljetusyritysten kirjanpito asiak kais ta on
lähinnä keskittynyt laskutusten tarpeita varten ja rekistereissä on vaihtelua
asiakastiedoissa. Erityisesti lietemäärät poikkeavat usein to del li ses ta,
koska ne on merkitty kaivon koon mukaisesti, eikä mi tat tuun määrään
perustuen.

Myönteisinä havaintoina selvityksessä oli palvelujen riittävyys sekä yrit tä-
jien halu palvella asiakkaitaan heidän toivominaan ajankohtina. Li säk si
vuosien kokemuksella on opittu toimimaan kohteessa asiakkaan toi vo mal-
la tavalla. Lisäksi viranomaisilta saatujen lausuntojen perusteella sa ko- ja
umpikaivolietteisiin liittyvien valitusten määrä oli hyvin pieni, min kä
perusteella laiminlyöntejä lietteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä oli si
vähän.



Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2016 45

Kymen jätelautakunta § 9 28.01.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Perusteena siirtymiselle kiinteistökohtaisesta kuljetusjärjestelmästä kun-
nan järjestämään kuljetukseen olisi tämän selvityksen perusteella hin ta-
ero jen tasoittaminen saman kunnan alueella ja ajosuoritteen vä hen tä mi-
nen keräystä yhdistämällä. Lisäksi valvontaa voitaisi tehostaa, kun tieto
kaivoista ja lietemääristä lisääntyisi.

Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän ny ky ti-
las ta on kokonaisuudessaan

 liitteenä nro 1.

Jätteenkuljetusjärjestelmäpäätös tehdään nyt sako- ja um pi kai vo liet tei den
osalta niissä kunnissa, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä jät teen kul je-
tus eikä ole voimassa olevaa päätöstä kunnan järjestämään jät teen kul je-
tuk seen siirtymiseksi.

Kymen jätelautakunnan tekemä päätös ei koske yritystoiminnan jätteitä.
Yri tys toi min nan jätteenkuljetuksesta vastaavat päätöksestä riippumatta jat-
kos sa kin yritykset itse solmimalla jätteenkuljetussopimuksen va lit se man sa
kuljetusyrityksen kanssa.

Jos kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta siirrytään kun nan
järjestämään jätteenkuljetukseen, tämä voi tapahtua aikaisintaan kol men
vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä.

Jätehuoltoviranomainen voi myös päättää, että kiinteistöittäistä jät teen kul-
je tus ta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jät-
teen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ym pä ris tö-
tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena. Kunta ei voi kui ten kaan vapauttaa
itseään jätelain 32§:n mukaisesta yh dys kun ta jät teen hyö dyn tä mi sen tai
käsittelyn jär jes tä mis vel vol li suu des ta. Kiin teis töit täi sen jätteenkuljetuksen
alueen ulkopuolelle rajattujenkin aluei den asuk kail la tulee olla
mahdollisuus toimittaa asumisessa syn ty vä jätteensä asian mu kai seen
käsittelyyn. Alueen rajaaminen kiinteistöittäisen jät teen kul je tuk sen
ulkopuolelle edel lyt tää siten jonkinlaisen vaihtoehtoisen pal ve lun
suunnittelua ja osoit ta mis ta alueen asukkaille.

Vaikutusmahdollisuuden varaaminen

Kymen jätelautakunta on ennen päätöksen tekemistä varannut kaikille, joi-
den oloihin päätöksen tekemisellä on huomattava vaikutus, mah dol li suu-
den- saada tietoa ja lausua mielipiteensä asiasta. Vai ku tus mah dol li suuk-
sien varaamiseksi niille, joihin asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, tie do tet-
tiin asian vireillä olosta hallintolain 41 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Asiaa koskeva ilmoitus taustamateriaaleineen olivat nähtävillä Pyhtään
kun nan virallisella ilmoitustaululla 1.10.–13.11.2015. Ilmoitus oli sa maan
aikaan nähtävissä kaikissa niissä jätelautakunnan kunnissa, joita kul je tus-
jär jes tel mä pää tös koskee. Lisäksi asiaa koskeva ilmoitus taus ta ma te ri aa-
lei neen on ollut nähtävillä Kymen jätelautakunnan in ter net si vuil la
1.10–13.11.2015 välisen ajan.

Asiaa koskeva lehti-ilmoitus julkaistiin seuraavissa kuntien virallisissa il-
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moi tus leh dis sä:
- Östra Nylandissa   6.10.2015
- Loviisan Sanomissa    7.10.2015
- Pohjois-Kymenlaaksossa  7.10.2015
- Kaupunkilehti Ankkurissa  7.10.2015
- Kymen Sanomissa  7.10.2015
- Kaakonkulmassa   8.10.2015.

Asiasta pyydettiin lisäksi lausunnot kunnilta ja kuntien ym pä ris tön suo je lu vi-
ran omai sil ta, vesilaitoksilta sekä Kymenlaakson Jäte Oy:ltä 13.11.2015
mennessä.

Kymenlaakson Jäte Oy:n lausunto on

liitteenä nro 2.

Pyhtään kunnanhallituksen sekä ympäristötarkastajan lausunto on

liitteenä nro 12.

Jätteenkuljetusjärjestelmästä kannanottonsa ovat lähettäneet seuraavat
ta hot:
 Suurpää Oy, Puhdistusliike R. Jokimäki Ky, Kausalan Kiinteistö- ja

Siivouspalvelu Oy, Solla-Trans Oy, Puhdistushuolto Pertti Leh ti nen
Ky, Ekoturve Oy / Loka-auto sekä Autoyhtymä Vuorinen Oy Las si la
& Tikanoja Oyj

 Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT
 Ympäristöteollisuus ja – palvelut YTP ry
 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry
 Kymen Yrittäjät ry
 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Kannanotot ovat kokonaisuudessaan

liitteenä nro 3.

Kymen jätelautakunta on tehnyt sako- ja umpikaivolietteiden jät teen kul je-
tus jär jes tel män tarkastelun lausunnoista sekä kannanotoista Kymen jä te-
lau ta kun nan alueella jätelain 17.6.2011/ 646 149 § 4 mom. mu kai ses ti.
Tarkasteluaineisto on

oheismateriaalina nro 1.

Päätöksen perustelut

Tarkasteluaineiston perusteella nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä
san ko- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus täyttää jätelain 37§:n edel ly tyk-
set. Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuspalveluja on tehdyn tar kas-
te lun mukaan saatavissa kattavasti ja luotettavasti sekä koh tuul li sin ja
syrjimättömin ehdoin.

Sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa nou-
da te taan pääsääntöisesti kunnan jätehuoltomääräyksiä ja jätteet toi mi te-
taan kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.
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Lisäksi voidaan todeta, että jätehuolto ei aiheuta haittaa ympäristölle tai
ter vey del le, sillä valituksia valvontaviranomaiselle ei Pyhtään alueella ole
tehty.

Tarkasteluaineiston perusteella nykyistä jätteenkuljetusjärjestelmää voi-
daan arvioida vaikutukseltaan myönteiseksi ottaen huomioon erityisesti
vai ku tuk set kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toi min-
taan.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, että Pyhtään kunnassa jatketaan kiin teis tön
haltijan järjestämää sako- ja umpikaivolietteiden jät teen kul je tus jär jes tel-
mää edellä mainituin perusteluin.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Sako – ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Virolahden kunnan
alueella

7629/14.06.00/2015

Kyjäte § 10
Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm. vakinaisessa
asun nos sa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asunnossa
syn ty vän yhdyskuntajätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen se-
kä sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulutustoiminnan ja julkisen hal lin to- ja
palvelutoiminnan jätehuollon (JL32§).

Kunnan on huolehdittava, että kunnallisella jätehuoltovastuulla olevan jät-
teen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä vas taan ot to pai-
kas ta käsittelyyn (kiinteistöittäinen jätteenkuljetus). Kunta ei voi siir tää
jätelain 32 §:n säätelemää järjestämisvastuuta yksityisille kul je tus yrit tä jil le,
vaan vastuu säilyy aina kunnalla, vaikka kuljetus jär jes tet täi siin kiinteistön
haltijan järjestämänä. Kunnan vastuulle kuuluvan jät teen jät teen kul je tuk-
ses sa on kyse julkisesta välttämättömyyspalvelusta, jon ka on toimittava
kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla.

Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla:
1. Kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tai
2. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena

Jätelain mukainen ensisijainen jätteenkuljetusjärjestelmä on kun nan jär jes-
tä mä ja kilpailuttama kuljetus, jonka toteuttavat yksityiset kul je tus yri tyk set
(jätelain 36 §:n mukainen kunnan järjestämä jät teen kul je tus). Urak ka so pi-
muk set yksityisten kuljetusyritysten kanssa tekee kun nan jä te lai tos tai
jäteyhtiö.

Jätelakiin on jätetty mahdollisuus toissijaisesti valita kiinteistön haltijan jär-
jes tä mä jätteenkuljetus (aiemmin sopimusperusteinen jät teen kul je tus),
mikäli jätelain 35 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Päätös kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteiden kul je-
tus jär jes tel män jatkamisesta voidaan tehdä, jos:
1. tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä koh-
tuul li sin ja syrjimättömin ehdoin;
2. kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa noudatetaan kunnan jä te huol to-
mää räyk siä ja jätteet toimitetaan kunnan määräämään vas taan ot to- tai
käsittelypaikkaan.
3. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tu kee
jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa ter vey-
del le tai ympäristölle;
4. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ot taen
huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja vi ran-
omais ten toimintaan.

Kiiteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijat so-
pi vat itse yksityisen kuljetusyhtiön kanssa jätteiden keräyksestä ja kul je tuk-
ses ta.

Jätelain mukaan jätehuoltoviranomaisen päätösvaltaan kuuluu mm. jät-
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teen kul je tus jär jes tel mää koskeva päätöksenteko.
Tällä alueella kunnan jätehuoltoviranomainen on Kymen jätelautakunta.

Päätöksenteko on viranomaistoimintaa ja jätehuoltoviranomainen rat kai-
see asian itsenäisesti. Lain mukaan kuntien, jäteyhtiön tai muiden asian-
omais ten lausunnot tai kannanotot eivät sido jä te huol to vi ran omais ta, mutta
sen tulee päätöstä harkitessaan ottaa lausuntojen tai kan nan ot to jen
lakiperusteiset asiasisällöt huomioon. Jä te huol to vi ran omai sen
päätösharkinnan perusteena ovat jätelain noudattaminen, jä te huol to nä kö-
koh dat sekä jätehuollon yleinen toimivuus jätelautakunnan toi mi alu eel la.

Kymen jätelautakunnan toimialueella sako- ja umpikaivolietteiden jät teen-
kul je tus on kiinteistön haltijan järjestämä Haminassa, Iitissä, Kou vo las sa,
Kotkassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä sekä Vi ro lah del la.
Mäntyharjulla on kunnan järjestämä sako- ja umpikaivolietteiden jät teen-
kul je tus.

Jätelain 37 §:n edellytysten arviointi ja kuvaus nykytilanteesta

Pöyry Finland Oy teki Kymen jätelautakunnan toimeksi annosta sel vi tys-
työn sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän ny ky ti las ta.
Selvitystyössä tarkasteltiin nykytilaa alueen kunnissa sekä kuinka jä te lain
vaatimukset ovat täyttyneet. Lisäksi suoritettiin kuntakohtainen tar kas te lu
sekä yhteenveto ja johtopäätökset.

Selvityksen yhteenvedossa ja johtopäätöksissä todetaan, että Pöyry Fin-
land Oy:n tehtyjen selvityksen perusteella eri haastatellut toimijat pi ti vät
nykyistä kuljetusjärjestelmää, joka on pääosin kiinteistön haltijan jär jes tä-
mää, toimivana. Myös Mäntyharjulla, jossa on kunnan jär jes tä mä kuljetus,
järjestelmää on pidetty toimivana ja toiminta on käytännön työn kannalta
samankaltaista molemmissa järjestelmissä. Molemmissa jär jes tel mis sä
tyhjennykset tapahtuvat pääosin asiakkaan tilausten mu kaan, mutta
molemmissa on myös käytössä säännöllisiä tyh jen nys so pi muk sia.

Kuntakohtaiset tarkastelut 

Selvityksessä esitettiin työn tulokset kuntakohtaisesti. Koska liet tei tä kul je-
te taan kuntarajojen ylitse ja useat kuljettajat toimivat useam man kun nan
alueella, on kuntakohtaisessa esityksessä kerrottu liet tei den pää asial li nen
purkupaikka ja merkittävimpien kunnan alueelle toi mi vien yrit tä jien
lukumäärä. Koska kunnissa ei pidetä rekistereitä sa ko- ja um pi kai vois ta,
on kiinteistöjen lukumäärä arvioitu viemäriverkon ul ko puo lel la olevien
asukkaiden lukumäärän perusteella. Haastattelujen pe rus teel la nykyisestä
kiinteistönomistajan hoitamasta so pi mus pe rus tei ses ta kul je tus jär jes tel-
mäs tä ei ole tehty selvää päätöstä missään tar kas te lu alu een kunnassa
sako- ja umpikaivolietteiden osalta Män ty har jua lu kuun ottamatta.

Pääosa Virolahden alueelta puretuista lietteistä vastaanotetusta pu re taan
Virolahden Vaaherkankaan vastaanottopisteeseen ja osa Ha mi naan
Nuutniemen puhdistamolle. Virolahden vastaanottopiste on yh den yrit tä jän
hallinnoima ja muut yrittäjät kuljettavat lietteet Haminaan. Kun nan
asukkaista noin 66 %, 2261 asukasta, asuu viemäriverkon ul ko puo lel la,
joka vastaa reilua 1000 kiinteistöä. Virolahden alueella toi mii 2 mer kit tä-
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väm pää kuljetusyrittäjää. Sako- ja umpikaivolietteiden vas taan ot to hin ta
puhdistamolle on 5,5 €/m3. Kuljettajilta saatujen tietojen mu kaan
tyhjennyksen ja kuljetuksen hinta vaihtelee 50-150 €, riippuen kiin teis tö-
etäi syy des tä suhteessa kuljettajan varikkoon ja kaivon koosta. Kun nas sa
ei pidetä rekisteriä kaivoista. Kuljettajilla on omat asia kas re kis te rin sä.
Valituksia viranomaisille sako- ja umpikaivoista ei ole tullut. Muu ta mis sa
tapauksissa on havaittu vuotoja jätevesien käsittelyssä ta lous ve des sä
ilmenneiden ongelmien vuoksi. Palvelujen saatavuus kun nan alueella on
todettu hyväksi ja puhdistamolle vastaanotettujen lie te mää rien perusteella
suurin osa sako- ja umpikaivolietteistä päätyy asian mu kai seen käsittelyyn.
Lietteiden käsittelyn hinta on tasapuolinen kai kil le kuntalaisille. Kunnan eri
osissa kuljetushinnoissa on eroa vai suut ta ainakin siten, että kauimpana
olevat kiinteistöt joutuvat mak sa maan enemmän kuljetuksista kuin
lähempänä olevat. Selvityksen pe rus teel la kunnassa toimii useampia
yrittäjiä. Yhdellä yrittäjällä on hal lin nas saan yksi lietteiden vastaanottopiste
kunnassa, joka voi vaikuttaa kil pai lu ase maan.

Eroavuudet kuljetusten järjestämisessä näkyvät hinnoittelussa, mistä syys-
tä jätelain 37 § ja 34 § esitetyt määräykset eivät täyty ny kyi sel lään kai kil ta
osin sako- ja umpikaivojen lietteen keräyksessä ja kul je tuk ses sa Ky men
jätelautakunnan toiminta-alueella.
Kotitaloudet eivät ole perittyjen maksujen suhteen täysin ta sa puo li ses sa
ase mas sa. Erot hinnoittelussa johtuvat pääasiassa lietteen vas taan ot to-
mak su jen eroista ja kuljetusetäisyyksistä kiinteistön ja kuljettajan vä lil lä se-
kä etäisyydestä lietteen vastaanottopaikkaan. Myös yritysten hin noit te lus-
sa on eroavaisuuksia.

Kymen jätelautakunnan toimialueella toimii noin 16 sako- ja um pi kai voliet-
teen kuljetusyrittäjää. Tämän hetkisessä hinnoittelussa on eroja niin
kuntien välillä kuin yksittäisen kunnan sisällä. Käytössä on usein kiin teä-
hin tai nen tyhjennys kaivon koon tai kuljetusmatkan mukaan, jol loin
kuljetusyrittäjä laskuttaa aina saman hinnan tiettyä kokoa pie nem mäs tä
kaivosta tai ajomatkasta eikä asiakas välttämättä tiedä lietteen vas taan ot-
to mak sun suuruutta kokonaislaskusta.

Kuljetusyrityksillä on vaihtelevia rekistereitä asiakkaistaan. Toisilla on säh-
köi nen ohjelmisto asiakastietoja varten ja toisilla taas ainoastaan pa pe ri sia
listoja asiakaskäynneistä. Kuljetusyritysten kirjanpito asiak kais ta on
lähinnä keskittynyt laskutusten tarpeita varten ja rekistereissä on vaihtelua
asiakastiedoissa. Erityisesti lietemäärät poikkeavat usein to del li ses ta,
koska ne on merkitty kaivon koon mukaisesti, eikä mi tat tuun määrään
perustuen.

Myönteisinä havaintoina selvityksessä oli palvelujen riittävyys sekä yrit tä-
jien halu palvella asiakkaitaan heidän toivominaan ajankohtina. Li säk si
vuosien kokemuksella on opittu toimimaan kohteessa asiakkaan toi vo mal-
la tavalla. Lisäksi viranomaisilta saatujen lausuntojen perusteella sa ko- ja
umpikaivolietteisiin liittyvien valitusten määrä oli hyvin pieni, min kä
perusteella laiminlyöntejä lietteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä oli si
vähän.

Perusteena siirtymiselle kiinteistökohtaisesta kuljetusjärjestelmästä kun-
nan järjestämään kuljetukseen olisi tämän selvityksen perusteella hin ta-
ero jen tasoittaminen saman kunnan alueella ja ajosuoritteen vä hen tä mi-
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nen keräystä yhdistämällä. Lisäksi valvontaa voitaisi tehostaa, kun tieto
kaivoista ja lietemääristä lisääntyisi.

Selvitystyö sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän ny ky ti-
las ta on kokonaisuudessaan

liitteenä nro 1.

Jätteenkuljetusjärjestelmäpäätös tehdään nyt sako- ja um pi kai vo liet tei den
osalta niissä kunnissa, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä jät teen kul je-
tus eikä ole voimassa olevaa päätöstä kunnan järjestämään jät teen kul je-
tuk seen siirtymiseksi.

Kymen jätelautakunnan tekemä päätös ei koske yritystoiminnan jätteitä.
Yri tys toi min nan jätteenkuljetuksesta vastaavat päätöksestä riippumatta jat-
kos sa kin yritykset itse solmimalla jätteenkuljetussopimuksen va lit se man sa
kuljetusyrityksen kanssa.

Jos kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta siirrytään kun nan
järjestämään jätteenkuljetukseen, tämä voi tapahtua aikaisintaan kol men
vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä.

Jätehuoltoviranomainen voi myös päättää, että kiinteistöittäistä jät teen kul-
je tus ta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jät-
teen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ym pä ris tö-
tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena. Kunta ei voi kui ten kaan vapauttaa
itseään jätelain 32§:n mukaisesta yh dys kun ta jät teen hyö dyn tä mi sen tai
käsittelyn jär jes tä mis vel vol li suu des ta. Kiin teis töit täi sen jätteenkuljetuksen
alueen ulkopuolelle rajattujenkin aluei den asuk kail la tulee olla
mahdollisuus toimittaa asumisessa syn ty vä jätteensä asian mu kai seen
käsittelyyn. Alueen rajaaminen kiinteistöittäisen jät teen kul je tuk sen
ulkopuolelle edel lyt tää siten jonkinlaisen vaihtoehtoisen pal ve lun
suunnittelua ja osoit ta mis ta alueen asukkaille.

Vaikutusmahdollisuuden varaaminen 

Kymen jätelautakunta on ennen päätöksen tekemistä varannut kaikille, joi-
den oloihin päätöksen tekemisellä on huomattava vaikutus, mah dol li suu-
den saada tietoa ja lausua mielipiteensä asiasta. Vai ku tus mah dol li suuk-
sien varaamiseksi niille, joihin asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, tie do tet-
tiin asian vireillä olosta hallintolain 41 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Asiaa koskeva ilmoitus taustamateriaaleineen olivat nähtävillä Vi ro lah den
kunnan virallisella ilmoitustaululla 1.10.–13.11.2015. Ilmoitus oli sa maan
aikaan nähtävissä kaikissa niissä jätelautakunnan kunnissa, joita kul je tus-
jär jes tel mä pää tös koskee. Lisäksi asiaa koskeva ilmoitus taus ta ma te ri aa-
lei neen on ollut nähtävillä Kymen jätelautakunnan in ter net si vuil la
1.10–13.11.2015 välisen ajan.

Asiaa koskeva lehti-ilmoitus julkaistiin seuraavissa kuntien virallisissa il-
moi tus leh dis sä:
- Östra Nylandissa   6.10.2015
- Loviisan Sanomissa    7.10.2015
- Pohjois-Kymenlaaksossa  7.10.2015
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- Kaupunkilehti Ankkurissa  7.10.2015
- Kymen Sanomissa  7.10.2015
- Kaakonkulmassa   8.10.2015.

Asiasta pyydettiin lisäksi lausunnot kunnilta ja kuntien ym pä ris tön suo je lu vi-
ran omai sil ta, vesilaitoksilta sekä Kymenlaakson Jäte Oy:ltä 13.11.2015
mennessä.

Kymenlaakson Jäte Oy:n lausunto on

liitteenä nro 2.

Virolahden kunnan teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen lausunto on

liitteenä nro 13.

Jätteenkuljetusjärjestelmästä kannanottonsa ovat lähettäneet seuraavat
ta hot:

 Suurpää Oy, Puhdistusliike R. Jokimäki Ky, Kausalan Kiinteistö- ja
Siivouspalvelu Oy, Solla-Trans Oy, Puhdistushuolto Pertti Leh ti nen
Ky, Ekoturve Oy / Loka-auto sekä Autoyhtymä Vuorinen Oy

 Lassila & Tikanoja Oyj
 Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT
 Ympäristöteollisuus ja – palvelut YTP ry
 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry
 Kymen Yrittäjät ry
 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Kannanotot ovat kokonaisuudessaan  

liitteenä nro 3.

Kymen jätelautakunta on tehnyt sako- ja umpikaivolietteiden jät teen kul je-
tus jär jes tel män tarkastelun lausunnoista sekä kannanotoista Kymen jä te-
lau ta kun nan alueella jätelain 17.6.2011/ 646 149 § 4 mom. mu kai ses ti.
Tarkasteluaineisto on

oheismateriaalina nro 1.

Päätöksen perustelut

Tarkasteluaineiston perusteella nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä sa-
ko- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus täyttää jätelain 37§:n edel ly tyk set.
Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuspalveluja on tehdyn tar kas te lun
mukaan saatavissa kattavasti ja luotettavasti sekä koh tuul li sin ja
syrjimättömin ehdoin.

Sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa nou-
da te taan pääsääntöisesti kunnan jätehuoltomääräyksiä ja jätteet toi mi te-
taan kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.

Lisäksi voidaan todeta, että jätehuolto ei aiheuta haittaa ympäristölle tai
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ter vey del le, sillä valituksia valvontaviranomaiselle ei Virolahden alueella
ole tehty.

Tarkasteluaineiston perusteella nykyistä jätteenkuljetusjärjestelmää voi-
daan arvioida vaikutukseltaan myönteiseksi ottaen huomioon erityisesti
vai ku tuk set kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toi min-
taan.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, että Virolahden kunnassa jatketaan kiin teis-
tön haltijan järjestämää sako- ja umpikaivolietteiden jät teen kul je tus jär jes-
tel mää edellä mainituin perusteluin.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen 3.11.2015 § 1100

10487/14.06.02/2015

Kyjäte § 11
Kymen jätelautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön vi-
ran hal ti ja pää tök ses tä 3.11.2015 § 1100. Päätöksessä hakijalle ei myön-
net ty vapautusta velvollisuudesta liittyä järjestettyyn jät teen kul je tuk seen
eikä kiinteistön ekomaksusta.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan vapautusta velvollisuudesta liittyä jät-
teen kul je tuk seen ja esitetään, että kuljetustarve voitaisiin tarkistaa vuo sit-
tain. Oikaisuvaatimuksessa vedotaan siihen, että kysymyksessä on pe rin-
tö mök ki, jossa jätettä ei synny. Mökillä käydään muutaman kerran vuo des-
sa tarkastamassa, että paikat ovat kunnossa. Lisäksi mökin si jain ti on
jäteauton kulkua ajatellen erittäin vaativa, koska siellä ei ole kun nol lis ta
kääntöpaikkaa.

Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on

liitteenä nro 14.

Viranhaltijapäätöksessä hakijalle ei myönnetty vapautusta liittymisestä jär-
jes tet tyyn jätteenkuljetukseen. Jätelaki ja jätehuoltomääräykset edel lyt tä-
vät, että kiinteistön haltija järjestää keräyspaikan ja luovuttaa jät teen
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Voimassa olevan jätelain sekä Kymen jätelautakunnan jä te huol to mää räys-
ten mu kai ses ti jätteen haltijan tulee liittyä alueella järjestettyyn jät teen kul-
je tuk seen.

Vaihtoehdot jätehuollon järjestämiseen:
1. Jätteen haltija ilmoittaa kiinteistön jätteen kuljetusyritykselle jätteen ke-
räys tä ja laskutusta varten. (Kiinteistöittäinen jätteenkeräys)
2. Jätteen haltija sopii lähikiinteistöjen kanssa yhteisen jäteastian käy tös tä
sekä ilmoittaa Kymen jätelautakunnalle ja kuljetusliikkeelle astian käyt tä-
jäk si liittyvät kiinteistöt ja yhteyshenkilön osoitteineen (Kimppa)
3. Jätteen haltija ilmoittautuu Kymenlaakson Jäte Oy:n perustamaan lu kol-
li seen jätteen yhteiskeräyspisteeseen (Lukkopaikka)

Loppujätteen lukollisia yhteiskeräyspisteitä on perustettu pyhtääläisten
käyt töön 7 kpl (ml. Pyhtään ABC:n lukollinen yhteisastia) ja ne on tar koi tet-
tu saarikiinteistöille sekä Kymen jätelautakunnan päätöksellä niille man te-
reel la oleville kiinteistöille, joille ei ole jäteauton liikennöitävää tie tä.
Yhteiskeräyspisteisiin ei saa toimittaa jätettä, mikäli ei ole solminut yh teis-
as tia so pi mus ta tai maksanut vuosimaksu.

Jätelain (17.6.2011/646) 32 § mukaan kunnan on järjestettävä seu raa vien,
muiden kuin vaarallisten jätteiden jä te huol to:
1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa ja muus sa
asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja um pi kai vo lie te.

Jätelain 41 § mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luo vu-
tet ta va 32§:n mu kai ses ti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella jär jes tet-
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Kymen jätelautakunta § 11 28.01.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

tyyn kiin teis töit täi seen jätteenkuljetukseen tai kunnan jär jes tä mään
alueelliseen vas taan ot to paik kaan.

Ekomaksu perustuu jätelakiin (646/2011). Jätelain 78 § mom.3 ja 79 §
mom. 2 antavat perusteet vakituisen ja vapaa-ajanasunnon pe rus mak sul-
le, joka Pyhtäällä tunnetaan nimellä ekomaksu. Pyhtään ekomaksu on hy-
väk syt ty Kymen jätelautakunnassa 16.10.2014 § 36.

Erityisiä syitä jättää kiinteistö määräajaksi jätteenkuljetuksen ul ko puo lel le
ovat:
- kiinteistön haltija / asukas on laitoshoidossa suurimman osan ajasta
- asuinkiinteistö on muuten todistettavasti asumaton
- vapaa-ajan kiinteistö on asumiskelvoton

Jätehuollon palveluiden käyttö tai käyttämättömyys ei vaikuta eko mak sun
maksuvelvollisuuteen.

Oikaisuvaatimuksessa ei esitetä 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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin pe rus-
tein. Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätöstä ei muuteta.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 12 28.01.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen 26.11.2015 § 1157

10626/14.06.02/2015

Kyjäte § 12
Kymen jätelautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön vi-
ran hal ti ja pää tök ses tä 26.11.2015 § 1157. Päätöksessä hakijalle ei myön-
net ty vapautusta velvollisuudesta liittyä järjestettyyn jät teen kul je tuk seen
eikä kiinteistön ekomaksusta.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan vapautusta velvollisuudesta liittyä jät-
teen kul je tuk seen sekä ekomaksusta, koska vapaa-ajan asunto ei ole käy-
tet tä vis sä. Oikaisuvaatimuksessa vedotaan siihen, että kiinteistöllä on
sattunut putkirikko ja kiinteistö ollut käyttämättä v.2014 syksystä läh tien ja
sähkö eivät ole olleet päällä. Hakija ilmoittaa, että kotikunta on Por voo,
joten ei ole tarvinnut Pyhtään jätepalveluita.

Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on

liitteenä nro 15.

Viranhaltijapäätöksessä hakijalle ei myönnetty vapautusta liittymisestä jär-
jes tet tyyn jätteenkuljetukseen. Jätelaki ja jätehuoltomääräykset edel lyt tä-
vät, että kiinteistön haltija järjestää keräyspaikan ja luovuttaa jät teen
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Voimassa olevan jätelain sekä Kymen jätelautakunnan jä te huol to mää räys-
ten mu kai ses ti jätteen haltijan tulee liittyä alueella järjestettyyn jät teen kul-
je tuk seen.

Vaihtoehdot jätehuollon järjestämiseen:
1. Jätteen haltija ilmoittaa kiinteistön jätteen kuljetusyritykselle jätteen ke-
räys tä ja laskutusta varten. (Kiinteistöittäinen jätteenkeräys)
2. Jätteen haltija sopii lähikiinteistöjen kanssa yhteisen jäteastian käy tös tä
sekä ilmoittaa Kymen jätelautakunnalle ja kuljetusliikkeelle astian käyt tä-
jäk si liittyvät kiinteistöt ja yhteyshenkilön osoitteineen (Kimppa)
3. Jätteen haltija ilmoittautuu Kymenlaakson Jäte Oy:n perustamaan lu kol-
li seen jätteen yhteiskeräyspisteeseen (Lukkopaikka)

Loppujätteen lukollisia yhteiskeräyspisteitä on perustettu pyhtääläisten
käyt töön 7 kpl (ml. Pyhtään ABC:n lukollinen yhteisastia) ja ne on tar koi tet-
tu saarikiinteistöille sekä Kymen jätelautakunnan päätöksellä niille man te-
reel la oleville kiinteistöille, joille ei ole jäteauton liikennöitävää tie tä.
Yhteiskeräyspisteisiin ei saa toimittaa jätettä mikäli ei ole solminut yh teis-
as tia so pi mus ta tai maksanut vuosimaksu.

Jätelain 32 § mukaan kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin
vaa ral lis ten jätteiden jä te huol to:
1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa ja muus sa
asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja um pi kai vo lie te.

Jätelain 41 § mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luo vu-
tet ta va 32§:n mu kai ses ti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella jär jes tet-
tyyn kiin teis töit täi seen jätteenkuljetukseen tai kunnan jär jes tä mään
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Kymen jätelautakunta § 12 28.01.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

alueelliseen vas taan ot to paik kaan.

Ekomaksu perustuu jätelakiin. Jätelain 78 § mom.3 ja 79 § mom. 2 an ta vat
perusteet vakituisen ja vapaa-ajanasunnon pe rus mak sul le, joka Pyh tääl lä
tunnetaan nimellä ekomaksu. Pyhtään ekomaksu on hy väk syt ty Kymen
jätelautakunnassa 16.10.2014 § 36.

Erityisiä syitä jättää kiinteistö määräajaksi jätteenkuljetuksen ul ko puo lel le
ovat:
- kiinteistön haltija / asukas on laitoshoidossa suurimman osan ajasta
- asuinkiinteistö on muuten todistettavasti asumaton
- vapaa-ajan kiinteistö on asumiskelvoton

Jätehuollon palveluiden käyttö tai käyttämättömyys ei vaikuta eko mak sun
maksuvelvollisuuteen.

Oikaisuvaatimuksessa ei esitetä 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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin pe rus-
tein. Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätöstä ei muuteta.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 13 28.01.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Pyhtään ekomaksusta tehdystä valituksesta

10562/14.06.02/2015

Kyjäte § 13
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 8.1.2016 päivätyllä lähetteellä
(02590/15/5141) pyytänyt lausuntoa Pyhtään kunnalle lähetetystä hal lin to-
va li tuk ses ta ekomaksun perimisetä kaikissa Pyhtään asunnoissa.
Pyhtään kunta on toimittanut hallintovalituksen 1.12.2015 Itä-Suomen hal-
lin to-oi keu teen. Valitus koskee ekomaksun käyttöönottoa Pyhtään kun nas-
sa. Lausunto oli lähetteen mukaan palautettava viimeistään 8.2.2016
mennessä.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö on

liitteenä nro 16.

Johtuen annetusta aikataulusta esitetään, että hallinto-oikeudelle an net ta-
va lausunto valmistellaan virkamiestyönä. Lausunnossaan jä te lau ta kun ta
vaatii valituksen tutkimättä jättämistä, koska se on tehty va li tus ajan
jälkeen. Kymen jätelautakunta vahvisti Pyhtään jätetaksan ko kouk ses saan
16.10.2014 § 36.

Valitusosoitus päätöksestä on kunnallisvalitus. Päätökseen haetaan muu-
tos ta va lit ta mal la Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päi vää
pää tök sen tiedoksi saannista. Kunnan jäsenen katsotaan saa neen pää tök-
ses tä tiedon, kun päätös tai sen sisältävä pöytäkirja on ase tet tu ylei ses ti
nähtäville.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta merkitsee valituksen tiedoksi tulleena ja päättää, et-
tä jätelautakunnan lausunto valitukseen voidaan valmistella vir ka mies työ-
nä.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 14 28.01.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Ilmoitusasiat

Kyjäte § 14

Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-, jä te-
huol lon järjestämis- ja kohtullistamispäätöksistä ajalla
21.11.2015-20.1.2016 on esitetty

oheismateriaalissa nro 2.

Päätökset ovat nähtävillä jätelautakunnan kokouksessa sekä muuna ai ka-
na Kymen jätelautakunnan huoneessa (Valtakatu 33, Kuusankoski)

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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pj. ptk. tark. ptk. tark.

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Kymen jätelautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 13, 14  §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § (365/1995).
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pj. ptk. tark. ptk. tark.

VALITUSOSOITUS, KUNNALLISVALITUS

Kymen jätelautakunta

Pöytäkirjan  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
 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
Käyntiosoite:  Puistokatu 29, Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
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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 laissa tuomioistuinten ja eräiden oi keus hal-
lin to vi ran omais ten suoritteista perittävistä maksuista 26.7.1993/701.

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

Pöytäkirjan 11, 12 §.

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:  Puistokatu 29, 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 laissa tuomioistuinten ja eräiden oi keus hal-
lin to vi ran omais ten suoritteista perittävistä maksuista 26.7.1993/701.

Pöytäkirja

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

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










