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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:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

____________
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Pöytäkirjan tarkastajat

Kyjäte § 2
Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Lantta ja Juha Palonen.

____________
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Kymen jätelautakunta tilinpäätös 2016

15398/02.02.01/2017

Kyjäte § 3
 Kunnan tilinpäätöstä, sen rakennetta ja sisältöä ohjaavat kuntalain sään-

nök set (113 – 115 §) ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleis oh jeet.
Kau pun gin hal li tuk sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seu raa-
van maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se ti lin tar kas ta jien tar kas-
tet ta vak si sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se val tuus ton kä si tel tä-
väk si kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kaupungin toiminnan tu-
lok ses ta ja taloudellisesta asemasta.

Talousarvion toteutumisvertailussa tarkastellaan valtuuston ta lous ar vios sa
asettamien tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden to teu tu mis ta.
Vuoden 2016 talousarviossa käyttötalousosan sitovuustasona oli kun kin
toimialan toimintakate.

Kymen jätelautakunnan talous toteutui hyvin v. 2016. Jäsenmaksuja ke rät-
tiin yhteensä 234 219,53 euroa.

Menot yhteensä olivat 218 122,32 euroa, joten vuoden 2016 ylijäämä (ke-
rät ty jen maksujen ja lautakunnan menojen erotus) oli 16 925,53 eu roa.
Edellisilta vuosilta oli kertynyt ylijäämää yhteensä 83 230,40 euroa, jo ten
koko ylijäämä 31.12.2016 oli 100 149,77 euroa.

Jätelautakunnan perustamissopimuksen mukaan isäntäkunnan ti lin pää tök-
sen valmistuttua tulee ylijäämä hyvittää jäsenkuntien seuraavaksi erään ty-
väs sä maksuerässä. Hyvitettävää maksua kertyy Kymenlaakson Jä te Oy:n
kautta maksaville kunnille yhteensä 89 839,62 euroa ja Ha mi nan
kaupungille 10 271,38 euroa. Nämä erät on tilinpäätöksessä kirjattu Kou-
vo lan kaupungin, Kymenlaakson Jäte Oy:n ja Haminan kaupungin ta sei-
siin.

Aikaisempina vuosina kertynyt ylijäämä on merkitty kunkin vuoden alus sa
suoraan jätelautakunnan tuloksi. Koska ylijäämää näyttää edelleen ker ty-
vän, vuoden 2016 tilinpäätöksessä kirjaukset tehtiin pe rus ta mis so pi muk-
sen mukaisina.

Kymen jätelautakunnan talousarvion toteutumisvertailu vuodelta 2016 on

liitteenä nro 1.

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

Kaupungininsinöörin ehdotus:

Kymen jätelautakunta hyväksyy osaltaan Kymen jätelautakunnan ta lous ar-
vion toteutumisvertailussa esitetyt arvioinnit toiminnallisten ja ta lou del lis ten
tavoitteiden toteutumisesta.
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Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 1 Kymen jätelautakunta 2016 tilinpäätös
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Kymen jätelautakunta talousarvion 2017 käyttösuunnitelma

13438/02.02.00/2016

Kyjäte § 4
Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan ”kau pun gin-
hal li tus ja lautakunnat hyväksyvät budjettirahoitteisten tehtävien käyt tö- ja
hankesuunnitelmat”. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, jo ka on
tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja tilivelvollinen teh tä vän
taloudesta.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.11.2016  hyväksynyt Kou vo lan
kaupungin talousarvion vuodelle 2017. Käyttötalousosassa si to vuus ta so
kaupunginvaltuustoon nähden on toimialan nettomääräisyys eli
toimintakate.

Kymen jätelautakunnan talousarvio on osa Kouvolan kaupungin Tek niik ka-
ja ympäristöpalvelujen talousarviota. Kymen jätelautakunnan ta lous ar vio-
esi tys käsiteltiin jätelautakunnan kokouksessa 22.9.2016 § 39.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakunta hyväksyy jätehuollon vi ran-
omais teh tä vien käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmalla mää ri tellään
talousarvion mukaisten rahojen käyttö.

Jätelautakunnassa käsiteltyyn talousarvioluonnokseen ei ole tehty ta lous-
ar vio kä sit te lys sä muutoksia. Hyväksytyn talousarvion mukaan toi min ta tuo-
tot ovat 246 000 euroa ja toimintakulut -244 000 euroa.

Kymen jätelautakunnan toiminnan kustannukset katetaan jä te lau ta kun ta-
mak suil la. Maksu määräytyy kunnittain prosentteina suhteessa kun nan
väkilukuun. Vuoden 2017 talousarvion raamina on käytetty to teu tu nei ta
tuloja / menoja.

Kymen jätelautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2017 on

liitteenä nro 2.

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

Kaupungininsinöörin ehdotus:

Kymen jätelautakunta hyväksyy lautakunnan talousarvion käyt tö suun ni tel-
man vuodelle 2017 liitteen mukaisena.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 2 Kymen jätelautakunta TA 2017 käyttösuunitelma
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Muovipakkausjätteen kerääminen kiinteistöiltä Kotkassa

15386/14.06.00/2017

Kyjäte § 5
Kymenlaakson Jäte Oy on lähettänyt Kymen jätelautakunnan tiedoksi ja
hyväksyttäväksi muovipakkausjätteen keräyksen kiinteistöillä Kot kas sa.

Pakkausjäte kuuluu tuottajavastuun piiriin, ja tuottajana pidetään tuot teen
pakkaajaa tai pakatun tuotteen maahantuojaa. Yksittäisiä tuottajia edus ta-
vat tuottajayhteisöt, joille tuottajat ovat siirtäneet tuot ta ja vas tuu vel voit teen-
sa. Muovipakkausjätteen tuottajayhteisö on Suomen Uu sio muo vi Oy, joka
on tehnyt muovipakkausten aluekeräyksestä so pi muk sen Rinki Oy:n
kanssa. Sopimuksessa todetaan, että tuottajayhteisö ei tee
kiinteistökohtaista keräystä.

Kotkassa on jätelain 36 §:n mukaisesti kunnan järjestämä kiin teis töit täi nen
jätteenkuljetus, eikä pakkausjätteiden osalta ole tehty jätelain 37 §:n 2
momentissa tarkoitettuja rajauksia.

Jätelain 47 §:n 3 momentin mukaan kunta voi osana järjestämäänsä jä te-
huol toa täydentää käytöstä poistettujen tuotteiden kuljetusta ja vas taan ot-
toa. Mikäli tuottaja ei järjestä kiinteistökohtaista keräystä, kunnat voi vat
huolehtia täydentävän pakkausjätteen erilliskeräyksen jär jes tä mi ses tä
sellaisilta kiinteistöiltä, jotka muutoinkin kuuluvat kunnan jär jes tä män
jätehuollon piiriin. Kunnan tulee tällöin toimittaa keräämänsä pak kaus jä te
tuottajan järjestämään jätehuoltoon. (Jätelain 35 §:n 1 mo ment ti).

Mikäli tuottaja tai kunta ei järjestä kiinteistökohtaista pakkausjätteen ke-
räys tä, kiinteistönhaltija voi sopia siitä jätteenkuljetusyritysten kanssa ja
jät teen kul je tus yri tyk set voivat tarjota pakkausjätteen eril lis ke räys pal ve lua
kiinteistön haltijoille. (jätelain 41 §:n 3 mom.). Yritykset voivat periä kiin teis-
tön haltijoilta sopimukseen perustuvan yksityisoikeudellisen mak sun
kuljetuksesta. Jäte on aina toimitettava tuottajayhteisöjen jär jes tä mään
jätehuoltoon.

Koska tuottajat eivät ole järjestäneet pakkausjätteen kiinteistökohtaista ke-
räys tä, kunnan järjestämä täydentävä keräys turvaa osaltaan jä te ase tuk-
sen 14 §:ssä säädetyn yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteen to teu tu mis ta.

Kunnan järjestämä erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistökohtainen ke räys
jätelain 35 §:n mukaisesti toteutettuna parantaa jätehuollon yleistä toi mi-
vuut ta sekä turvaa jätehuoltopalvelujen saatavuuden kattavasti, luo tet ta-
vas ti ja syrjimättömin ehdoin.

Kymenlaakson Jäte Oy:n  hallituksen kokous 2/2017 24.2.2017
ote pöytäkirjasta on

liitteenä nro 3.

Kotkan kaupungin valtuusto on tehnyt jät teen kul je tus jär jes tel mä pää tök sen
29.12.1982 § 442.
Päätöksellä siirryttiin kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen  1.4.1983
käsittäen jätelaijit (Jätehuoltolaki 1978 / 673 § 3 mom 1 ja 2).
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Päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä on kokonaisuudessan

Liitteenä nro 4.

  Perustelut:

Pakkausmuovin erilliskeräys on Jätelain ja Jäteasetuksen etu si ja jär jes tyk-
sen kannalta parempi vaihtoehto kuin nykyinen energiahyötykäyttö. Jä te-
ase tuk sen 14 § mukaan kunnan on järjestettävä vastuulleen kuu lu van
muovijätteen erilliskeräys ja kierrätys. Jätelain 32§ nojalla kunnan jär jes tä-
mis vas tuun piirissä ovat mm. asuinkiinteistöt.

Koska asuinkiinteistöistä kerättävälle pakkausmuovijätteelle ei aiemmin ol-
lut materiaalihyödyntämisvaihtoehtoa, se on kerätty loppujätteen jou kos sa
energiahyötykäyttöön.
Esityksen mukaan kerättävä pakkausmuovijäte tullaan toimittamaan tuot-
ta ja yh tei sön osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Pakkausmuovijätteen keräys on kiinteistöille vapaa-ehtoista voi mas sa ole-
vien jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Muovin kerääminen kunnan järjestämänä on voimassaolevan kul je tus jär-
jes tel mä pää tös ten mukaista. Pakkausmuovijäte on aiemmin si säl ty nyt
loppujätteenä kerättyyn jätelajiin joka on kerätty kunnan jär jes tä mäs sä
jätteenkuljetuksessa. Kuljetusjärjestelmää ei esitetä vaih det ta vak si.

Kotkassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja kunta tulee esit tä mään
pakkausmuovijätteen keräyksen ja kuljetuksen ottamista teh tä väk seen.
Tuottajat ovat ilmoittaneet etteivät  järjestä  kiinteistökohtaista ke räys tä ja
käytä ensisijaista oikeuttaan.

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

 Päätös perustuu seuraaviin säännöksiin:

Jätelaki 17.6.2011 / 646, 8 §, 35 §, 36 §, 37 § mom.2, 41§ mom. 3, 47 §
mom. 3, 91 §
Jäteasetuksen 14 § mom.1

 Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 1.5.2015 13 §, 14 §
Kotkan kaupungin valtuusto jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöksen
29.12.1982 § 442.
Kotkan kaupunki tekninenlautakunta  14.2.2012  §16

 HAO 28.1.2014 14/0038/5

Kaupungininsinöörin ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, että kunta vastaa jatkossa erilliskerätyn
muo vi pak kaus jät teen keräyksestä ja kuljetuksesta Kotkan alueella.

 Keräys käynnistetään kokeilulla.
 Päätös ei koske kuljetusjärjestelmän valintaa.

Päätös tulee voimaan 1.5.2017 alkaen mahdollisesta muu tok sen haus ta
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huo li mat ta.

Kaupungininsinöörin muutettu ehdotus:

Kymen jätelautakunta hyväksyy Kymenlaakson Jäte Oy:n ehdotuksen, et tä
kunta ottaa pakkausmuovin keräystehtävän hoitaakseen Kotkan alu eel la
kokeiluluontoisesti.
Kymen jätelautakunta päättää, että kokeilu kestää enintään ajan 1.5.2017
– 30.7.2018. Kokeilun tulokset tuodaan jätelautakuntaan tie dok si ja
päätettäväksi jatkotoimenpiteiden osalta. Kokeilu voidaan käyn nis tää
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Asian käsittely:

Teppo Sainio esitti Jari Kansikkaan kannattamana, että:
Jätelautakunta ei päätä ryhtyä keräämään tuottajavastuulain mukaista
muo vi pak kaus jaet ta vaan sallii tuottajavastuulain mukaisesti yritysten sol-
mia sopimuksia kiinteistöjen kanssa.

Koska oli tehty kannatettu vastaehdotus, puheenjohtaja teki seuraavan ää-
nes tys esi tyk sen: Ne, jotka kannattavat kaupungininsinöörin muu tet tua
ehdotusta, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Teppo Sainion vas ta-
eh do tus ta, äänestävät ”ei”.

Äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Jaakkola, Hartikainen, Lantta, Pel to-
la Tuomo, Rinnesalmi ja Peltola Pulla) ja 5 ei-ääntä (Hongisto, Kan si kas,
Palonen, Pasi ja Sainio), joten puheenjohtaja totesi jä te lau ta kun nan
hyväksyneen kaupungininsinöörin muutetun ehdotuksen

Kymen jätelautakunnan päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Keijo Rinnesalmi poistui kokouksesta klo 14.54-14.56 väliseksi ajaksi tä-
män asian käsittelyn aikana.

____________

Liitteet 3 Kymenlaakson Jäte Oy hallitus 2/2017 asia 8
Muovipakkausjätteen keräys Kotkassa

4 Kotkan kaupunginvaltuusto jätteenkuljetusjärjestelmäpäätös
29.12.1982 § 442
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Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen 15.11.2016 § 644

13674/14.06.02/2016

Kyjäte § 6
Kymen jätelautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön vi-
ran hal ti ja pää tök ses tä 15.11.2016 § 664.

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 mukaisesti jätteen haltijan tulee liittyä alueella järjestettyyn jät teen kul-
je tuk seen.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan vapautusta velvollisuudesta liittyä jär jes-
tet tyyn jät teen kul je tuk seen, koska vapaa-ajan asunnolla käydään ke säl lä
hyvin harvoin ja talvella kiinteistö ei ole käytössä lainkaan. Oi kai su vaa ti-
muk ses sa vedotaan siihen, että kiinteistöllä ei yövytä eikä tehdä nor maa le-
ja kodinhoitotöitä kuten ruuan valmistusta.
Hakija esittää kahdentoista (12) viikon tyhjennysväliä ilman kom pos toin tia
mikäli vapautusta ei myönnetä.

Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on

liitteenä nro 5.

 Hakijalle on myönnetty loppujäteastian tyhjennykset jotka alkavat vii kol la
18/2017 kahden (2) vii kon tyhjennysvälillä, koska kiinteistöllä ei ole jär jes-
tet ty jätehuoltomääräysten mu kais ta elintarvikejätteen kom pos toin tia.
Hakijalla on ennen kesäkauden 2017 alkua mahdollisuus hakea pi dem pää
tyhjennysväliä (edellyttää elin tar vi ke jät teen kompostointia kiin teis töl lä).

 Erityisiä syitä jättää kiinteistö määräajaksi jätteenkuljetuksen ul ko puo lel le
ovat:

 - vapaa-ajankiinteistö on käyttökelvoton

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

40  § Jätteen vastaanottopaikka kiinteistöllä

Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka kiinteistöittäiseen jät-
teen kul je tuk seen kuuluvan jätteen keräystä varten. Vas taan ot to paik ka
voidaan järjestää yhdessä yhden tai useamman kiinteistön kanssa.

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

Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava 32§:n mu kai-
ses ti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiin teis töit täi seen
jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vas taan ot to paik-
kaan viimeistään toukokuussa 2016.

Päätös perustuu jätelakiin (17.6.2011/646): 32§, 36§, 40§, 41§, 91§ se kä
Kymen jä te lau ta kun nan jätehuoltomääräyksiin (1.5.2015) §:t 4, 6,7,13, 23.

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

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

Kaupungininsinöörin ehdotus:

Kymen jätelautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin pe rus-
tein. Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätöstä ei muu te ta.
Mikäli hakija järjestää kiinteistölle kompostorin elintarvikejätteille voi daan
hakijalle myöntää kahdentoista (12) viikon tyhjennysväli ke sä kau del le
viikot 18-40.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 5 Oikaisuvaatimus § 644_2016
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Kymen jätelautakunta § 7 23.03.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen 21.12.2016 § 739

11608/14.06.02/2016

Kyjäte § 7
Kymen jätelautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön vi-
ran hal ti ja pää tök ses tä 21.12.2016 § 739.

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 mukaisesti jätteen haltijan tulee liittyä alueella järjestettyyn jät teen kul-
je tuk seen.

Hakijalle on myönnetty loppujäteastian tyhjennykset jotka alkavat vii kol la
18/2017 kahden (2) vii kon tyhjennysvälillä, koska kiinteistöllä ei ole jär jes-
tet ty jätehuoltomääräysten mu kais ta elintarvikejätteen kom pos toin tia.
Hakijalla on ennen kesäkauden 2017 alkua mahdollisuus hakea pi dem pää
tyhjennysväliä (edellyttää elin tar vi ke jät teen kompostointia kiin teis töl lä).

 Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on

liitteenä nro 6.

Jätteiden omatoiminen kuljettaminen hakijan vakituisen asunnon jä te as ti-
aan ei ole peruste järjestetystä jätteenkuljetuksesta vapauttamiselle.
Velvollisuus liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen ei riipu jätteen mää räs-
tä, laadusta, jätteen käsittelystä tai omatoimisesta jätteen kul jet ta mi ses ta.

Ainoa syy jättää vapaa-ajan kiinteistö jätteenkuljetuksen ul ko puo lel le
on että, vapaa-ajan kiinteistön on asuinkelvoton.

Voimassa olevan jätelain sekä Kymenlaakson jätehuoltomääräysten mu-
kai ses ti jätteen haltijan tulee liittyä alueella järjestettyyn jät teen kul je tuk-
seen. Jätteen haltijan tulee joko hankkia oma kiinteistökohtainen jä te as tia
tai sopia jonkun lähinaapurin kanssa yhteisastiasta ja ilmoittaa jä te as tia
Kymenlaakson Jäte Oy:lle tyhjennyksiä varten.

Jätelain (17.6.2011/646) 32 § mukaan:
Kunnan on järjestettävä seuraavien, 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 luovutettava 32§:n mu kai-
ses ti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiin teis töit täi seen
jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vas taan ot to paik-
kaan.

Jätteen haltijan tulee viipymättä ilmoittautua kiinteistökohtaiseen ke räyk-
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Kymen jätelautakunta § 7 23.03.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

seen tai yhteisastiaan Kymenlaakson Jäte Oy:lle osoite: Ekokaari 50,
46860 Keltakangas, p. (05) 744 3400.

Päätös perustuu jätelakiin (17.6.2011/646): 32§, 40§, 41§ sekä Kymen jä-
te lau ta kun nan jätehuoltomääräyksiin (1.5.2015) §:t 4, 6, 23, 25 ja 45

Oikaisuvaatimuksessa lisätietona on ilmoitettu kompostoinnista ja näin ol-
len päätöstä voidaan muuttaa tyhjennysvälin osalta, niin että tyh jen nys vä li
on kaksitoista (12) viikkoa kesäaikana, tyhjennykset tapahtuvat ai ka vä lil lä
viikot 18–40 .

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

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

Kaupungininsinöörin ehdotus:

Kymen jätelautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin pe rus tein
koskien velvollisuudesta liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Kymen jätelautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen siltä osin, että Ky men
jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätöstä muutetaan tyh jen nyk sen
osalta, koska kyseessä on vapaa-ajan asunto, jo ta käytetään vain ke sä-
kau te na ja tyhjennykset tulee suorittaa viik ko jen 18–40 välisenä ai ka na 12
vk tyhjennysvälillä.

Mikäli kiinteistölle ei ole jäteautolle kulkukelpoista tieyhteyttä, hakijalle voi-
daan myöntää käyttöoikeus lukolliseen yhteiskeräysastiaan.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 6 Oikaisuvaatimus § 739_2016



Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 16

Kymen jätelautakunta § 8 23.03.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen 16.2.2017 § 130

14999/14.06.02/2017

Kyjäte § 8
Kymen jätelautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön vi-
ran hal ti ja pää tök ses tä 16.2.2017 § 130.

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.

Hakijalle on myönnetty pisin jätehuoltomääräysten mahdollistama tyh jen-
nys vä li loppujätteelle ilman kompostointia, joka on kaksi (2) viikkoa ke sä ai-
ka na (vkot 18-40) ja neljä (4) viikkoa talviaikana (vkot 41-17

Oikaisuvaatimuksessa hakija ilmoittaa lajittelevansa metallit, pahvit ja la sin
sekä toimittavansa ne niille varattuihin kierrätyspisteisiin ja kiin teis töl lä
syntyvät biojätteet kompostoidaan.
Lisäksi hakija ilmoittaa toimittavansa jätteet yrityksen jä te as ti aan ja ettei
ole tarpeen tehdä muita järjestelyjä asian tiimoilta.

Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on

liitteenä nro 7.

Vakituisen asunnon jätteiden omatoiminen kuljettaminen oman yri tyk sen
jä te huoltoon ei ole peruste järjestetystä jätteenkuljetuksesta va paut ta mi-
sel le.
Velvollisuus liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen ei riipu jätteen mää räs-
tä, laadusta, jätteen käsittelystä tai omatoimisesta jätteen kul jet ta mi ses ta.

Voimassa olevan jätelain sekä Kymenlaakson jätehuoltomääräysten mu-
kai ses ti jätteen haltijan tulee liittyä alueella järjestettyyn jät teen kul je tuk-
seen. Jätteen haltijan tulee joko hankkia oma kiinteistökohtainen jä te as tia
tai sopia jonkun lähinaapurin kanssa yhteisastiasta ja ilmoittaa jä te as tia
Kymenlaakson Jäte Oy:lle tyhjennyksiä varten.

Jätelain (17.6.2011/646) 32 § mukaan:
Kunnan on järjestettävä seuraavien, 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 luovutettava 32§:n mu kai-
ses ti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiin teis töit täi seen
jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vas taan ot to paik-
kaan.

Jätteen haltijan tulee viipymättä ilmoittautua kiinteistökohtaiseen ke räyk-
seen tai yhteisastiaan Kymenlaakson Jäte Oy:lle osoite: Ekokaari 50,
46860 Keltakangas, p. (05) 744 3400.
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Kymen jätelautakunta § 8 23.03.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Päätös perustuu jätelakiin (17.6.2011/646): 32§, 36§, 40§, 41§, 91§ se kä
Kymen jä te lau ta kun nan jätehuoltomääräyksiin (1.5.2015) §:t 4, 6,7,13, 23.

Oikaisuvaatimuksessa lisätietona on ilmoitettu kompostoinnista ja näin ol-
len päätöstä voidaan muuttaa tyhjennysvälin osalta, niin että tyh jen nys vä li
on kaksitoista (12) viikkoa ympärivuotisesti, tyhjennykset ta pah tu vat
aikavälillä viikot 18–40 .

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

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

Kaupungininsinöörin ehdotus:

Kymen jätelautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin pe rus tein
koskien velvollisuudesta liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Kymen jätelautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen tyhjennysvälin osal ta.
Ky men jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätös muutetaan tyh jen nys-
vä lin osalta, koska hakija ilmoittaa että kyseisellä kiinteistöllä kom pos toi-
daan biojätteet. Myönnetään kiinteistölle kahdentoista (12) vii kon
tyhjennysväli ympärivuotisesti.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 7 Oikaisuvaatimus § 130_2017
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Kymen jätelautakunta § 9 23.03.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Vireillepano kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa kiinteistöjen liittämiseksi 

kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen

Kyjäte § 9

Asiaa ei julkaista tietoverkossa.
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Kymen jätelautakunta § 9 23.03.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Kaupungininsinöörin ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää laittaa jätelain 134 §:n (vi reil le pa no-oi keus)
nojalla vireille edellä mainitun vapaa-ajan asuin kiinteistön Pyh tään  kun nan
ympäristösuojeluviranomaiselle, valvontamääräyksen an ta miseksi, että
kyseinen vapaa-ajan asunto liitetään jätelain edel lyt tä mään jär jes tet tyyn
jätehuoltoon Pyhtään kunnan järjestämään alu eel li seen jät teen
vastaanottopaikkaan. 

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 10 23.03.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Ilmoitusasiat

Kyjäte § 10 1)
Kirje Ekomaksujen siirtyminen taloyhtiöille

Kymen Isännöitsijät Ry on lähettänyt kirjeen / mielipiteen 30.11.2016 dn:o
14168/14.6.02/2016. Kirjeessä esitetään kannanotto ekomaksujen 
maksuperusteiden muuttamisesta.

Kirje on kokonaisuudessaan

oheismateriaalina.

2)
Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-,
jätehuollon järjestämis- ja kohtuullistamispäätöksistä ajalla
19.11.2016-10.3.2017 on esitetty

oheismateriaaleissa.

Päätökset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä jätelautakunnan
kokouksessa.

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Oheismateriaali Ekomaksujen siirtyminen taloyhtiöille_Kymen Isännöitsijät ry
Viranhaltijapäätökset kunnittain 19.11.2016-10.03.2017
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Kymen jätelautakunta § 11 23.03.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Muut esille tulevat asiat

Kyjäte § 11
Selvityspyyntö Kymenlaakson Jäte Oy:lle
Jari Kansikas ehdotti, että lautakunta pyytää Kymenlaakson Jäte Oy:ltä
sel vi tyk sen toimintatavasta, jolla Kymenlaakson Jäte Oy on lähestynyt kot-
ka lai sia taloyhtiöitä sekä Kymenlaakson Jäte Oy:n julkaisemaa leh dis tö tie-
do tet ta. Selvityksessä halutaan tietää, miksi lau sun to on annettu
julkisuuteen ennen jätelautakunnan kokousta, jos sa asiasta on päätetty.
Selvityksen jättämisen määräaika on huhtikuun lop puun mennessä, jolloin
selvitys ennättää lautakunnan toukokuun ko kouk seen.

Logistiikkaverstas-hanke, XAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:n Lo gis tiik ka vers tas-han ke
on Tero Pasin kautta ilmoittanut halukkuutensa tulla esittelemään toi min-
taan sa (mm. jätehuoltopisteiden kehittäminen) Kymen jä te lau ta kun nal le.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

Kymen jätelautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan §:t 1, 2, 3, 4, 9, 10 ja 11.

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 § 5.

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



Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 24

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Puhelinnumero: 029 564 2500

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, al ku pe räi se nä tai

jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu

selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, joll ei niitä ole

jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

Postiosoite:  PL 32, 45701 Kuusankoski
Käyntiosoite:  Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski
Sähköpostiosoite: tekninenjaymparisto@kouvola.fi
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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 §:t 6, 7, ja 8.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

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

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

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päi vä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai ju han nus aat to tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
va li tus ajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

  Kirjaamon aukioloaika  ma-pe klo 9.00-15.00.










