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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kyjäte § 43
Hallintosäännön 39 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on
todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Lisäksi
puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Pöytäkirjan tarkastajat

Kyjäte § 44
Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Allan Jaakkola ja Jari Kansikas.

____________



Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 6

Kymen jätelautakunta § 45 01.12.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Ekomaksutaksa 1.1.2017 alkaen

13899/14.06.02/2016

Kyjäte § 45
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jä te huol los ta
jätemaksu, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kus tan nuk set.
Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta mak sus ta.

Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
kun nan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jä te tak sas ta
yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vai kut ta-
mis mah dol li suuk sien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä kos ke van
asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41§:ssä.

Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jä te mak-
sun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksan tulee si säl tää
kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuotoiset kantoperusteet sekä mak su-
jen numeeriset taksataulukot.

Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueella on ekomaksu käytössä Kou vo las sa,
Iitissä, Mäntyharjulla, Lapinjärvellä, Pyhtäällä, Miehikkälässä ja Vi ro lah del-
la. Kotkassa perusmaksu sisältyy loppujäteastian tyhjennysmaksuun; tak-
sa on vahvistettu 1.7.2016 alkaen vuodeksi eteenpäin. Kotkassa,
Kouvolassa ja Iitissä lautakuntamaksu sisältyy lop pu jä te as tian
tyhjennysmaksuun. Mäntyharjulla, Lapinjärvellä, Pyhtäällä, Virolahdella ja
Miehikkälässä lau ta kun ta mak su sisältyy ekomaksuun.

Kouvolassa ja Iitissä ekomaksussa siirrytään asukasmäärän mukaan por-
ras te tus ta maksuperusteesta kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan mää-
räy ty vään ekomaksuun 1.1.2017 alkaen (Kyjäte 22.9.2016 § 36). Tämä
peruste on käy tös sä jo muissa alueen kunnissa.

Vuonna 2015 eko- ja perusmaksuja kannettiin yhteensä 2,0 miljoonaa eu-
roa, joilla rahoitettiin jäteasemien, vaarallisten jätteiden ja ke räys tem paus-
ten, neuvonnan, tiedotuksen ja valistuksen kustannukset sekä tuot ta ja yh-
tei sö jen verkostoa täydentävien ekopisteiden ylläpito.

Vuoden 2016 alusta pakkausjätteiden keräys siirtyy tuottajien vastuulle.
Jä te lai tok sen hoitamien hyötyjätepisteiden ylläpito maksoi yhteensä 311
800 €, joka oli 16.3 % koko eko- ja perusmaksutuotosta.
Kymen Jätelautakunta esittää lautakuntamaksuun 30 000 euron eli n. 14
%:n korotusta, joka esitetään huomioitavaksi taksojen lau ta kun ta mak suis-
sa.

Miehikkälän ja Virolahden kunnat ovat ilmoittaneet, että niiden taksat pi de-
tään nykyisellään.

Mäntyharjun ja Pyhtään ekomaksut esitetään pi det tä väk si
lautakuntamaksun korotusta lukuun ottamatta nykyisellään.

La pin jär vel le vahvistettu ekomaksutaksa ei ole yhtenäkään vuotena riit tä-
nyt kattamaan ekomaksuilla maksettavia kustannuksia, tämän takia tak-
saan esitetään 15 %:n korotusta.
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Kouvolaan ja Iittiin eh do te taan uutta taksaa, joka perustuu alueen muissa
kunnissa käytössä ole vaan yhtenäistaksaan, jota on alennettu keskimäärin
9 %:lla, jolloin ko ko nais mak su ker ty mä vastaa vuoden 2016 tasoa.

Esitys ekomaksuksi (Ekomaksutaulukko 5) 1.1.2017 alkaen on

liitteenä nro 1.

Esitys ekomaksuiksi ja kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin:

Kouvolan Sanomissa 31.10.2016
Loviisan Sanomissa, Öst Nylandissa 1.11.2016
Pohjois-Kymenlaaksossa ja kaupunkilehti Ankkurissa 2.11.2016
Pitäjän Uutisissa 3.11.2016

Asiakirjat olivat nähtävänä seuraavissa paikoissa:
• Kymen jätelautakunta, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski 
• Iitin kunnan yhteispalvelupiste Monitori, Rautatiekatu 20, 47520 Kausala
• Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupiste, Asematie 3, 52701 Mäntyharju
• Lapinjärven kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A,
07800 Lapinjärvi
• Pyhtään kunnanviraston ilmoitustaulu, Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä
• Kymen jätelautakunnan sivuilla www.kymenjatelautakunta.fi

Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 14.11.2016 klo
15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / tekniikka- ja
Ympäristötalo PL 32, 45701 Kuusankoski.

Määräaikaan 14.11.2016 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään
kannanottoa.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää ekomaksut esitetyn mukaiseksi 1.1.2017
alkaen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

____________
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Jäteasemien yhtenäistaksa 1.1.2017

13905/14.06.02/2016

Kyjäte § 46
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti jär jes tä-
mäs tään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta ai-
heu tu vat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useam mas-
ta maksusta.

Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
kun nan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jä te tak sas ta
yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vai kut ta-
mis mah dol li suuk sien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä kos ke van
asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä.

Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jä te mak-
sun kunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Kymen jätelautakunnan tulee vahvistaa jäteasemien yhtenäistaksa, kos ka
hinnasto toimii laskutusperusteena jätelain 33 §:n tarkoittaman kun nan
toissijaisella vastuulla tapahtuvan jätteen vastaanoton osalta.

Kymenlaakson Jäte Oy:n ylläpitämillä jäteasemilla on käytössä sama yh te-
näis tak sa. Taksassa eri jätelajien keskinäisellä hinnoittelulla py ri tään
kannustamaan lajitteluun ja jätemateriaalien kierrätettävyyden pa ran ta mi-
seen.

Asiakasmaksut ovat kattaneet jäteasemien ylläpitokustannuksista n. 35 %
ja materiaalien myyntitulot n. 20 %, loppu on rahoitettu ekomaksuilla. Ma-
te ri aa lien myyntitulot ovat pienentyneet alle 15 %:iin, asiakasmaksut ovat
pysyneet euromääräisesti entisellään, mutta niiden osuus on las ke nut n.
30 %:iin. Ekomaksurahoitus on pidetty jo vuosia ennallaan, yh des sä nämä
ovat johtaneet siihen, että jäteasemien talous on ko ko nai suu te na
alijäämäistä. Vuoden 2016 ensimmäisen 8 kuukauden ajalta ali jää mää
ilman hallintokulujen vyörytystä on kertynyt n. 45 000 €.  Mi kä li alijäämä
katettaisiin asiakasmaksujen korotuksella, olisi ko ro tus tar ve n. 15 %.

Jäteasemien vastaanottomaksut esitetään edelleen pidettäväksi pää osin
nykyisellään.

Kaatopaikkajätteen tilalle tullutta lajittelematonta jätettä on kerätty
1.1.2015 lähtien. Hinnaksi jäi silloisen kaatopaikkajätteen taksa 10 € al le ½
m3 ja 20 € /m3. Hintaa ei ole tarkistettu tämän jälkeen.

Alkuperäinen idea, että hinta ohjaisi asiakasta lajittelussa, ei ole to teu tu nut
odotetulla tavalla. Lajittelemattoman jätteen tonnimäärät jä te ase mil la ovat
pysyneet samanlaisina tai nousseet 2015–2016 välisenä ai ka na.

Lajittelemattomaan jätteeseen esitetään 50 %:n korotusta, uudet hinnat 15
€ alle ½ m3 ja 30 €/ m3. Uutena taksaan esitetään lisättäväksi hinta yk sit-
täi sel le säkille, 7,50 € /säkki. Uusi hinta olisi ns. kohtuullistaminen, kun
asiakkaalla on vain alle 200 litran säkillisen verran lajittelematonta jä tet tä.
Hinnastossa säilyy edelleen lajitteluun kannustavuus ja kohtuullinen hin ta-
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ta so.

Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt Kymen jätelautakunnalle
määrättäväksi jä te ase mien yhtenäistaksan ja otettavaksi käyttöön
1.1.2017 alkaen.

Esitys jäteasemien vastaanottohinnoista (Jätemaksutaulukko 4)
1.1.2017 alkaen on

liitteenä nro 2.

Esitys jäteasemien yhtenäistaksan vastaanottohinnastosta ja kuulutus
asian vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin:

Kouvolan Sanomissa 31.10.2016
Loviisan Sanomissa, Öst Nylandissa 1.11.2016
Pohjois-Kymenlaaksossa ja kaupunkilehti Ankkurissa 2.11.2016
Pitäjän Uutisissa 3.11.2016,

Asiakirjat asetettiin nähtäväksi seuraaviin paikkoihin ajalle 28.10
-14.11.2016.
• Iitin kunnan yhteispalvelupiste, Rautatiekatu 20, 47520 Kausala
• Kotkan kaupungintalon asianhallintayksikkö Keskuskatu 6,
• Kouvolan tekniikka-ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski
• Lapinjärven kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A,
07800 Lapinjärvi
• Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupiste, Asematie 3, 52701 Män ty har ju
• Pyhtään kunnanvirasto, Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä 
• Kymen jätelautakunta, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski 
• Kymen jätelautakunnan sivuilla www.kymenjatelautakunta.fi

Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 14.11.2016 klo
15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja Ym pä-
ris tö ta lo PL 32, 45701 Kuusankoski.

Määräaikaan 14.11.2016 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään
kannanottoa.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää jäteasemien vastaanottomaksutaksan hin-
nas ton esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.1.2017 alkaen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

____________
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Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksa 1.1.2017 alkaen

Kyjäte § 47
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti jär jes tä-
mäs tään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta ai-
heu tu vat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useam mas-
ta maksusta.

Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
kun nan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jä te tak sas ta
yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vai kut ta-
mis mah dol li suuk sien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä kos ke van
asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä.

Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jä te mak-
sun kunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Kymen jätelautakunnan tulee vahvistaa Keltakankaan jätekeskuksen vas-
taan ot to mak su hin nas to taksana, koska hinnasto toimii las ku tus pe rus tee na
jätelain 33 §:n tarkoittaman kunnan toissijaisella vastuulla ta pah tu van
jätteen vastaanoton osalta.

Maksujen suuruuteen vaikuttavat yleinen kustannustason muutos, lä hin nä
henkilöstö-, kuljetus- ja konekustannusten osalta sekä tär keim pien jätteen
vastaanottopaikkojen hintojen muutos.

Kul je tus kus tan nus in dek si on laskenut vuoden 2015 elokuusta vuoden
2016 elokuuhun 0,6 %. Palkkakustannukset ovat nousseet Ti las to kes kuk-
sen mukaan yksityissektorilla tammi-maaliskuus sa 2016 kes ki mää rin 1,5
% edelliseen vuoteen verrattuna.
Kilpailukykysopimuksen mukaiselle sopimuskaudelle 1.2.2017–31.1.2018
ei tule sopimuskorotuksia.

Vuo del le 2016 kaatopaikalle sijoitettavan jätteen jäteveroon ei ole tu los sa
ko ro tus ta, nyt vero on 70 €/tn, yleiseen arvonlisäveroon ei ole tu los sa
muutoksia.
Kotkan Hyötyvoimalan polttomaksuun vuodelle 2017 on ennakoitu in dek-
sien pohjalta nousua n. 0,17 %.

Kouvolan Vesi Oy:n Mäkikylän biojalostamon vastaanottomaksuun on tu-
los sa indeksikorotus. Eril lis ke rät ty jen jakeiden vastaanottomaksuihin ei ole
ennakoitu muu tok sia lukuun ottamatta biojätteen ja kyllästetyn puun
käsittelijän, Demolite Oy:n, 20 €/tn käsittelymaksun korotusta.

Biojätteen ja lajiteltavien jätteiden 50 % ja 70 % käsittelymaksuihin esi te-
tään 2 € / tn korotusta yleisen kustannustason nousun vuoksi.

Kaatopaikalle sijoitettavalle pakkauslasille esitetään lisättäväksi hin nas-
toon käsittelyhinta 115,00 € /tn. Kuluttajalasipakkauksien hyö dyn tä mi nen
ei ole mahdollista nykyisessä järjestelmässä, mikäli ne sisältävät ter vey-
den huol lon lämmönkestäviä erikoislaseja. Niitä sisältävät kuor ma ton
loppusijoitettava hyödyntämiskanavan puuttuessa.
Hinnoittelu sisältää jäteveron, kaatopaikan yleisen kä sit te ly kus tan nuk sen
ja maisemointivarauksen osuuden.
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Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt hinnastoa Kymen jätelautakunnalle
vah vis tet ta vak si taksana 1.1.2017 alkaen.

Esitys Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi on

liitteenä nro 3.

Esitys jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja kuulutus asian vi reil lä
olosta ja kuntalaisten vai ku tus mah dol li suuk sis ta julkaistiin

Kouvolan Sanomissa 31.10.2016
Loviisan Sa no mis sa, Öst Nylandissa 1.11.2016

 Pohjois-Kymenlaaksossa ja kau pun ki leh ti Ankkurissa 2.11.2016
 Pitäjän Uutisissa 3.11.2016

Asiakirjat asetettiin nähtäville seuraaviin paikkoihin:
 Iitin kunnan yhteispalvelupiste Monitori, Rautatiekatu 20, 47520 Kau-

sa la
 Kotka, kaupungintalon asianhallintayksikkö, Keskuskatu 6,
 Kouvola, tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33,45700 Kuu san-

kos ki
 Lapinjärvi, yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A, 07800 La pin jär vi
 Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteen ilmoitustaulu, Ase ma tie 3,

52701 Mäntyharju
 Pyhtään kunnanviraston ilmoitustaulu, Siltakyläntie 175, 49220 Sil ta-

ky lä sekä
 Kymen jätelautakunta, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski sekä

Kymen jätelautakunnan Kymen jätelautakunnan sivulla
www.kymenjatelautakunta.fi ajalla 29.10 -14.11.2016

Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 14.11.2016 klo
15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta, Kouvolan kau pun ki, PL
32, 45701 Kuusankoski tai tekninenjaymparisto@kouvola.fi

Määräaikaan 14.11.2016 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään
kannanottoa.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää Keltakankaan jätekeskuksen vas taan ot to-
mak su tak san esitetyn mukaiseksi. Esitetty vas taan ot to mak su tak sa tu lee
voimaan 1.1.2017 al kaen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

____________

http://www.kymenjatelautakunta.fi
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Mäntyharjun sako-ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksa 1.1.2017

13908/14.06.02/2016

Kyjäte § 48
 Jätelain 78 §.n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään 

jätehuollosta  jä te mak su, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat
kus tan nuk set. Jä te mak su voi muodostua yhdestä tai useammasta 
maksusta.

Jätelain 79 §.n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
kun nan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jä te tak sas ta
yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vai kut ta-
mis mah dol li suuk sien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä kos ke van
asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41§:ssä.

Jätelain 81 §.n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jä te mak-
sun kunnan hyväksymän taksan mukaisesti. Kymen jätelautakunta on
vahvistanut 1.1.2016 voimaan astuneen nykyisen Mäntyharjun jä te mak su-
tak san 3.12.2015 § 45. 

Kymenlaakson Jäte Oy on kilpailuttanut sako- ja umpikaivolietteiden kul je-
tus ura kan; uusi urakka alkaa 1.1.2017. Uudessa sopimuksessa ajo jär jes-
te ly, asiakaspalvelu ja laskutus sekä perintä ovat siirretty kul je tus ura kas ta
Kymenlaakson Jäte Oy:n hoidettavaksi.

Kilpailutuksessa kuljetuksen urakkahinnat tulevat nousemaan n. 0,4 % ny-
kyi ses tä.

Taksaesityksessä kuljetusmaksuun sisältyy ajojärjestelyn, asia kas pal ve lun
ja laskutuksen sekä perinnän osuutena 5.40 €/tyhjennyskerta.

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on §:ssä 48/20.9.2016 hy väk sy-
nyt sakokaivolietteen uudeksi vastaanottohinnaksi 15,00 €/m3 ja um pi kai-
vo liet teen vastaanottohinnaksi 8,00 €/m3 (Alv 0 %).

Kymenlaakson Jäte Oy on esittänyt Kymen jätelautakunnan määrättäväksi
Män ty har jun uudeksi sako- ja umpikaivolietteiden tyh jen nys mak su tak sak si
1.1.2017 alkaen.

 Jätemaksutak sa tau lu kko 6 on

liitteenä nro 4.

Esitys sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennysmaksutaksaksi 1.1.2017 al-
kaen sekä kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vai ku tus mah dol li-
suuk sis ta julkaistiin Pitäjän Sanomissa 10.11.2016 ja lä he tet tiin näh tä vil lä
pi det tä väk si Mäntyharjun kunnan yh teis pal ve lu pis teen il moi tus tau lul la
osoitteessa Asematie 3, 52701 Mäntyharju ja kunnan in ter net si vuil la.
Esitys oli nähtävänä myös Kymen jätelautakunnan in ter net si vuil la 3. -
22.11.2016.

Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 22.11.2016 klo
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12.00 mennessä.

Määräaikaan 22.11.2016 klo 12.00 mennessä ei saapunut yhtään kan nan-
ot toa.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden
tyh jen nys mak su tak sak si esi te tyn mu kai seksi ja voimaan tulevaksi
1.1.2017 alkaen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

____________
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Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen 13.10.2016 § 563

13695/14.06.02/2016

Kyjäte § 49
Kymen jätelautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön vi-
ran hal ti ja pää tök ses tä 13.10.2016 § 563. Päätöksessä hakijalle ei myön-
net ty vapaa-ajanasunnolle vapautusta järjestetystä jät teen kul je tuk ses ta.

Oikaisuvaatimuksessa hakija ilmoittaa, ettei jätettä tule, koska he käy vät
syömässä Mäntyharjussa tai Kuortissa. Ei ole mitään kom pos toi ta vaa.
Jätettä ei ole, eikä tule kun kiinteistöllä ei ole ketään.

 Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on

liitteenä nro 5.

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.

Jätehuoltomääräysten 45 § mukaan Kymen jätelautakunta voi pää tök sel-
lään yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää poik keuk-
sen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Kymen jä te lau ta kun ta
on päättänyt 16.10.2014 § 38 periaatteet jä te huol to mää räyk sis tä
poikkeamiseen. Kiinteistö voitaisiin vapauttaa järjestetystä jät teen kul je tuk-
ses ta vain, jos vapaa-ajan kiinteistö olisi todistettavasti käyt tö kel vo ton.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä jätettä syntyy ainoastaan ruokailuun
liittyvässä toi min nas sa. Oikaisuvaatimuksen tekijä on valmis maksamaan
ekomaksun, mutta ei järjestämään jät teen ke räys paik kaa ja
jätteenkuljetusta. Oikaisuvaatimuksen tekijä ilmoittaa asuvansa Ruotsissa.

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

Vapaa-ajan asunnon vähäinen käyttö tai myytävänä pitäminen eivät ole
pe rus tei ta järjestetystä jätteenkuljetuksesta vapautumiselle. Va ki tui nen
asuinpaikkakaan ei myöskään ole vapauttamisen peruste.
Oikaisuvaatimuksesta voidaan tulkita, että va paa-ajan asun to on käytössä.

Päätös perustuu Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksien
(1.5.2015)  pykäliin (§) 4,6,8,25 ja 45.

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:
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Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________



Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 16

Kymen jätelautakunta § 50 01.12.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Kymen jätelautakunnan kokouskäytännöt tammi-toukokuussa 2017

Kyjäte § 50
Kouvolan kaupungin hallintosäännön 38 § mukaan toimielin päättää ko-
kous ten sa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 39 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hä-
nen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on il moi tet ta va
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lä he te tään
kokouskutsun yhteydessä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsu ja esityslista lä he te tään kir jal li ses ti
tai sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta jä se nil le ja muil le,
joilla on oikeus osallistua kokoukseen. Kymen jätelautakunta on ai em min
päättänyt, että kokouskutsu ja esityslista lähetetään vähintään seit se män
(7) päi vää en nen kokousta sähköpostitse (ei liitteitä) ja kir jeit se (liitteineen)
jä se nil le ja muille, joilla on oikeus osallistua ko kouk seen. Tätä periaatetta
esitetään noudatettavan vastakin tämän lau ta kun nan kokousten osalta.

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunnan kokoukset tammi-toukokuussa 2017 pidetään
26.1.2017, 23.3.2017, 18.5.2017.

Kymen jätelautakunta pitää kokoukset Kou vo lan kau pun gin Tekniikka- ja
ympäristötalossa, osoitteessa: Val ta ka tu 33, Kuu san kos ki. Mah dol li set
poikkeukset sallitaan.

Kokouskutsu ja esityslista lähetetään vähintään seitsemän (7) päi vää en-
nen kokousta sähköpostitse (ei liitteitä) ja kirjeitse (liitteineen) jä se nil le ja
muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen.

Esityslista liitteineen on luettavissa Kouvolan kaupungin www-si vuil la/pää-
tök sen te ko sekä jätelautakunnan internet-sivuilla seit se män (7) päi vää
ennen kokousta.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tuomo Peltola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo
14.16.

____________
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FCG Konsultointi Oy:n raportti asiakastyytyväisyydestä yhdyskuntateknisistä palveluista 2016

13752/00.01.04/2016

Kyjäte § 51
 FCG Konsultointi Oy tekee vuosittain tutkimuksen kuntien teknisistä pal ve-

luis ta. Kysely tehdään parillisina vuosina laajalla lomakkeella ja pa rit to mi na
vuosina suppeammalla lomakkeella, jossa ei ole ky sy myk siä
panostuskohteista eikä asioinnista.

Raportti on jaettu katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi- ja viemärihuoltoa ja
pa lo- ja pelastustoimea koskeviin lukuihin.

Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen kolme kuntaa; Hamina, Kou vo la ja
Kotka osallistuivat FCG-konsulttitoimiston toteuttamaan yh dys kun ta tek nis-
ten palvelujen kyselytutkimukseen.
Tutkimukseen osallistui 27 kuntaa.

Tutkimus perustuu asukkaiden mielipiteisiin. Asukkailta kysyttiin mie li pi det-
tä jätehuollon toimivuudesta seuraavaa:

 Miten hyvin
 järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus on hoidettu
 suurista jätteistä eroon pääsy on hoidettu
 paperin keruupisteiden sijainti on hoidettu
 miten hyvin lasin keruupisteiden sijainti on hoidettu
 ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti on hoidettu
 jätehuollon neuvonnan ja tiedotus toimivuus on hoidettu

Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyy ty väi sim-
piä Kouvolassa (ka.4,09) toisena Haminassa (ka.3,98) ja kah dek san te na
Kotkassa (ka.3,79). Mittarin asteikot on indeksoitu välillä 1-5 si ten, että
neutraalin arvon 3 alle jäävät arvot osoittavat kielteistä ja sen ylä puo lel le
asettuvat arvot myönteistä suhtautumista.

Ote raportista eli jätehuollon tulokset on luettavissa Kymen jä te lau ta kun-
nan nettisivuilla
http://www.kymenjatelautakunta.fi/ajankohtaista/118-fcg-raportti sekä lau-
ta kun nan oheismateriaaleissa (raportin sivut 25-31).

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Ilmoitusasiat

Kyjäte § 52

Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-,
jätehuollon järjestämis- ja kohtuullistamispäätöksistä ajalla
12.9.-18.11.2016 on esitetty oheismateriaaleissa.

Päätökset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä jätelautakunnan
kokouksessa.

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

Kymen jätelautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan  §:t 43, 44, 50, 51 ja 52.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § (365/1995).
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VALITUSOSOITUS, KUNNALLISVALITUS

Kymen jätelautakunta

Pöytäkirjan §:t 45, 46, 47 ja 48.

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:  Minna Canthin katu 64, 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 tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015.
Edellämainitun lain 9§:n mukaan oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.

Pöytäkirja

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

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 § 49.

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.
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Postiosoite:  PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite:  Minna Canthin katu 64, Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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








