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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kyjäte § 12
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:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

____________
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Pöytäkirjan tarkastajat

Kyjäte § 13
Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Koivunen ja Ari Lindeman.

____________
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Kouvolan kaupungin hallintosääntö (voimaan 1.6.2017)

2641/00.01.01/2013

Kyjäte § 14
Kuntalain (410/2015) lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä mää rät tä-
vät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita joh to sään tö jä.
Asiaa koskeva kuntalain lukua 12 sovelletaan vuonna 2017 va lit ta van
valtuuston toimikauden alusta lukien, käytännössä 1.6.2017 al kaen.

Em. perustein Kymen jätelautakunnan johtosäännössä olevat mää räyk set
on sisällytetty Kouvolan kaupungin uuteen hallintosääntöön Kou vo lan
kaupungin uusi hallintosääntö on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
24.4.2017 § 27. Hallintosäännössä määrättyjä asioita noudatetaan jat kos-
sa Kymen jätelautakunnan sääntöinä. Johtosäännössä määrättyihin asioi-
hin ei ole tehty sisällöllisiä muutoksia.

Aiempaan hallintosääntöön nähden jätelautakuntaa koskee muutos jä te-
lau ta kun nan esittelijästä. Uuden hallintosäännön mukaan Kymen jä te lau ta-
kun nan esittelijänä toimii jatkossa kaupungin jätehuoltopäällikkö.

Hallintosääntö on

oheismateriaalina. 

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

Kaupungininsinöörin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Oheismateriaali Hallintosääntö 1.6.2017 hyväksytty
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Kouvolan, Iitin, Virolahden ja Miehikkälän, Mäntyharjun sekä Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2017
alkaen

16163/14.06.02/2017

Kyjäte § 15
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 taksan mukaisesti. Taksa tulee sisältää kaik kia
jätemaksuja koskevat tekstimuotoiset kantoperusteet sekä mak su jen
numeeriset taksataulukot.

Kymenlaakson Jäte Oy esittää Kymen jätelautakunnalle, että lautakunta
vah vis tai si jätetaksan jätemaksuja koskevat tekstimuotoiset kan to pe rus-
teet 1.7.2017 alkaen liitteen mukaisena.

Taksaan tehdyn korjaukset ovat pääasiassa tekstiosuuksiin tehtyjä muu-
tok sia eli tekstin ja sanamuotojen täsmennyksiä. Muutokset on esi tet ty

oheismateriaalissa.

Lopullinen versio yksityiskohtaisista taksaperusteista on 

liitteenä nro 1.

Taksassa on käytetty jo aiemmin hyväksyttyjä yh te näi siä jät teen kul je tus-
tak san perusteita, kuljetusmaksu sisältää ura koit si jal le maksettavan urak-
ka kor vauk sen, perintä- ja luot to tap pio va rauk sen sekä tyh jen net tä vien
astioiden osuuteen perustuvan ajo jär jes te ly kus tan nuk sen. Kä sit te ly mak-
suun sisältyy kaikille taksa-alueille sama port ti mak su eli kä sit te ly kus tan nus
ja yleiskulu sekä alueittain vaihteleva pe rus mak su, lau ta kun ta mak su ja
kunnalle tilitettävä maksuosuus.

Jätehuoltomääräysten mukaisessa kiinteistöittäisessä kuljetuksessa ole vat
pakkausjätteet ovat mukana kuntaurakassa vain niiden kiin teis tö jen osalta,
jotka itse tilaavat kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kaut ta.
Pakkausjätteiden tuottajavastuun voimaan astumisen jälkeen ei näis tä jät-
teis tä saa periä käsittelymaksua, vaan jätteet on luovutettava mak sut ta
tuottajayhteisöjen alueterminaaleihin.

Hallintolaki 41 § 1 momentin mukaan ”Jos asian ratkaisulla voi olla huo-
mat ta va vaikutus mui den kuin asianosaisten elinympäristöön, työn te koon
tai muihin oloihin, vi ran omai sen tulee varata näille henkilöille mah dol li suus
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saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lau sua
mielipiteensä asias ta.

Jätemaksutaksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vai-
ku tus mah dol li suuk sis ta lähetettiin kuntien virallisiin ilmoituslehtiin;
Ankkuri 5.4.2017 (Kotka)

 Kouvolan Sanomat 5.4.2017 (Kouvola)
 Iitin Seutu 6.4.2017 (Iitti)
   Kaakonkulma 6.4.2017 (Miehikkälä ja Virolahti)
 Pohjois-Kymenlaakso 5.4.2017
 Pitäjänuutiset 6.4.2017 (Mäntyharju)

Taksaluonnos asetettiin lisäksi nähtävillä pidettäväksi kuntien virallisille il-
moi tus tau luil le ja lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä Ky men jä te lau ta-
kun nan in ter net-si vuil la ajalla 5.4–19.4.2017.

Nähtävillä oloaikana ei saatu yhtään kirjallista mielipidettä tai lausuntoa
asias ta.

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

Kaupungininsinöörin ehdotus:

Kymen jätelautakunta vahvistaa liitteen mukaiset kantoperusteet Kou vo-
lan, Ii tin, Miehikkälän ja Virolahden, Mäntyharjun sekä Kotkan jä te mak su-
tak saan, joka astuu voi maan 1.7.2017.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 1 Taksa 1.7.2017 alkaen Kotka Kvl Iitti Mju V+M tekstiosa

Oheismateriaali KLJ Oy hall. 30.3.2017 Esitys Kymen jätelautakunnan jätetaksaksi,
korjaamaton
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Kouvolan ja Iitin jätemaksutaksa 1.7.2017 alkaen

15774/14.06.02/2017

Kyjäte § 16
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti jär jes tä-
mäs tään jätehuollosta jätemaksu, 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.

Vaikuttamismahdollisuuksien 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.

Tekstimuotoiset kantoperusteet on päätetty aiemmin. Tässä yhteydessä
hy väk sy tään maksujen numeeriset taksataulukot.

Tämä taksaesitys sisältää sellaisenaan jo 1.12.2016 Kymen jä te lau ta kun-
nas sa hyväksytyt jäteasemien yhtenäistaksan ( § 23 taksataulukko 4 ) ja
kuntakohtaiset ekomaksutaksataulukot (§ 24 taulukko 5) vuodelle 2017.

Kouvolan ja Iitin kuntaurakka käsittää loppujätteen ja biojätteen tyh jen nyk-
set se kä hyötyjätteiden tyhjennykset niiltä kiinteistöiltä, jotka tilaavat kiin-
teis tö koh tai ses ti erilliskerättyjen hyötyjätteiden kuljetuksen Ky men laak son
Jäte Oy:n kautta.

Kuljetusurakan hintoja voidaan urakkasopimuksen mukaan tarkistaa vuo-
sit tain heinäkuun alusta Tilastokeskuksen ylläpitämän kuor ma-au to lii ken-
teen kuljetuskustannusindeksin (2010=100) perusteella.
Kouvolan ja Iitin hin nan tar kis tuk sen lähtötaso loppujätteelle Kouvolassa  ja
Iitissä on vuoden 2013 maaliskuun pisteluku 112,0 muutos edel li seen 0,98
%.
Biojätteelle lähtötaso: syyskuu vuoden 2011 pisteluku 105,2 muutos edel li-
seen 0,0 %.

Kuljetustaksoja on Kouvolan ja Iitin alueilla viimeksi tarkastettu 1.7.2015,
koska inflaatio on ollut alhainen ja jätekuljetuksissa mer kit tä vän
polttoaineen hinta on jopa laskenut. Tässä vahvistettavat hinnat on tar koi-
tet tu olemaan voimassa ainakin vuoden 2018 kesäkuun loppuun saak ka,
joten virinnyt talouden elpyminen ja toisaalta hallituksen ensi vuo del le
kaavailemat valtiontalouden tervehdyttämistoimet lisäävät kus tan nus pai-
nei ta taksakauden jälkipuoliskolla, johon on varauduttu 0,5 % ko ro tuk sil la
taksassa.
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Käsittelymaksun perusteena olevaan loppujätteen porttimaksu on nous sut
vuodesta 2015 vuoteen 2017 vain 0,12 %. Biojätteen porttimaksuun on
tullut korotusta vuodesta 2015 2,27 %.

Taksassa on käytetty Kymen jätelautakunnan hyväksymiä yh te näi siä jät-
teen kul je tus tak san perusteita, kuljetusmaksu sisältää ura koit si jal le mak-
set ta van urakkakorvauksen, perintä- ja luot to tap pio va rauk sen sekä tyh jen-
net tä vien astioiden osuuteen perustuvan ajo jär jes te ly kus tan nuk sen.
Käsittelymaksuun sisältyy kaikille taksa-alueille sama port ti mak su eli
käsittelykustannus ja yleiskulu sekä alueittain vaihteleva pe rus mak su,
lautakuntamaksu ja kunnalle tilitettävä maksuosuus.

Lautakuntamaksuilla katetaan jätelautakunnan kustannuksia. Vuosina
2014-2016 on kannettu ja tilitetty enemmän maksuja kuin lautakunnalla on
ollut kuluja. Hyvitettävä määrä on yhteensä 89874,40 €, joka hy vi te tään
lautakunnan perussopimuksen mukaisesti ja huomioidaan las kel mis sa
vuosina 2017 ja 2018. Kouvolassa ja Iitissä lautakuntamaksun osuus
käsittelymaksusta pienenee 6,3 %:sta 5,6 %:iin.

Jätehuoltomääräysten mukaisessa kiinteistöittäisessä kuljetuksessa ole vat
pakkausjätteet ovat mukana kuntaurakassa vain niiden kiin teis tö jen osalta,
jotka itse tilaavat kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kaut ta.
Pakkausjätteiden tuottajavastuun voimaan astumisen jälkeen ei näis tä jät-
teis tä saa periä käsittelymaksua, vaan jätteet on luovutettava mak sut ta
tuottajayhteisöjen alueterminaaleihin.

Yksityiskohtaiset maksutaulukot ovat

liitteenä nro 2.

Jätemaksutaksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta sekä kun ta lais ten
vai ku tus mah dol li suuk sis ta julkaistiin Kouvolan Sanomissa (5.4.2017) ja
Iitinseutu -sanomalehdessä (6.4.2017) sekä Poh jois-Ky men laak so
-lehdessä (5.4.2017).

Asiakirjat asetettiin nähtävillä pidettäväksi kuntien virallisilla il moi tus tau luil-
la. Ne olivat nähtävillä myös Ky men jätelautakunnan in ter net-si vuil la
5.4–19.4.2017 välisenä aikana.

Nähtävillä oloaikana ei saatu yhtään kirjallista mielipidettä tai lausuntoa
asias ta.

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

Kaupungininsinöörin ehdotus:

Kymen jätelautakunta vahvistaa liitteen mukaisen Kouvolan ja Iitin jä te-
mak su tak san, joka astuu voimaan 1.7.2017.

Kymen jätelautakunnan päätös:

 Päätösehdotus hyväksyttiin.
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 ____________

Liitteet 2 Taksataulukot Kouvola ja Iitti
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Virolahden ja Miehikkälän jätemaksutaksa 1.7.2017 alkaen

15776/14.06.02/2017

Kyjäte § 17
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti jär jes tä-
mäs tään jätehuollosta jätemaksu, 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.

Vaikuttamismahdollisuuksien 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.

Tekstimuotoiset kantoperusteet on käsitelty jo aiemmin. Tässä yh tey des sä
käsitellään maskujen numeeriset taksataulukot.
Virolahden ja Miehikkälän maksut on esitetty

liitteessä nro 3.

Virolahden ja Miehikkälän jätemaksutaksa on hyväksytty aiemmin Ky men
jä te lau ta kun nas sa 3.12.2015 § 42.
Taksassa vakituisen asunnon jätemaksu on 124 € ja vapaa-ajan asu nol la
74,40 €.Maksut tarkoittavat nykyisin ns. häkkipaikan taksoja ja ovat huo-
mat ta vas ti kalliimpia kuin Kymenlaakson Jäte Oy:n vastaavat tak sat muis-
sa kunnissa.

Virolahdella ja Miehikkälässä ei ole hyväksyttyä jätetaksan kirjallista oh jet-
ta. Osassa alueen kunnissa on voimassa Kymen jätelautakunnan hy väk sy-
mä jätemaksutaksa.
Virolahden ja Miehikkälän osalta jätemaksutaksasta poistetaan jä te mak su
vakituisesta ja vapaa-ajan asunnosta. Tilalle esitetään lukollisen yh teis-
käyt tö pis teen vuosimaksua   kesäasunnoille 34,99 € ja ym pä ri vuo ti sel le
asunnolle 50,00 € (sis.alv 24%).

Virolahden ja Miehikkälän osalta taksateksti on voimassa luk ko pis tei den ja
ekomaksun osalta.

Hallintolaki 41 § 1 momentin mukaan ”Jos asian ratkaisulla voi olla huo-
mat ta va vaikutus mui den kuin asianosaisten elinympäristöön, työn te koon
tai muihin oloihin, vi ran omai sen tulee varata näille henkilöille mah dol li suus
saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lau sua
mielipiteensä asias ta.
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Jätemaksutaksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta sekä kun ta lais ten
vai ku tus mah dol li suuk sis ta lähetettiin Miehikkälä ja Virolahden vi ral li seen
ilmoituslehteen Kaakon kulmaan (6.4.2017).
Asiakirjat asetettiin nähtävillä pidettäväksi kuntien virallisilla il moi tus tau luil-
la. Ne ovat olleet nähtävillä myös Ky men jätelautakunnan in ter net-si vuil la
5.4–19.4.2017 välisenä aikana.

Nähtävillä oloaikana ei saatu yhtään kirjallista mielipidettä tai lausuntoa
asias ta.

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

Kaupungininsinöörin ehdotus:

Kymen Jätelautakunta vahvistaa liitteen mukaisen Virolahden ja  Mie hik kä-
län jätemaksutaksan, joka astuu voimaan 1.7.2017.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 3 Taksataulukot Mäntyharju Miehikkälä Virolahti
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Mäntyharjun jätemaksutaksa 1.7.2017 alkaen

15775/14.06.02/2017

Kyjäte § 18
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti jär jes tä-
mäs tään jätehuollosta jätemaksu, 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.

Vaikuttamismahdollisuuksien 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.

Tekstimuotiset kantoperusteet on hyväksytty jo aiemmin. Tässä esi tyk ses-
sä käsitellään maksujen numeeriset taksataulukot.

Tämä taksaesitys sisältää sellaisenaan jo 1.12.2016 Kymen jä te lau ta kun-
nas sa hyväksytyt jäteasemien yhtenäistaksan ( § 23 taksataulukko 4 ) ja
kuntakohtaiset ekomaksutaksataulukot (§ 24 taulukko 5) vuodelle 2017.

Mäntyharjun kuntaurakka käsittää loppujätteen ja biojätteen tyh jen nyk set
sekä hyötyjätteiden tyhjennykset niiltä kiinteistöiltä, jotka tilaavat kiin teis tö-
koh tai ses ti erilliskerättyjen hyötyjätteiden kuljetuksen Ky men laak son Jäte
Oy:n kautta.

Kuljetusurakoiden hintoja voidaan urakkasopimusten mukaan tarkistaa
vuo sit tain heinäkuun alusta Tilastokeskuksen ylläpitämän kuor ma-au to lii-
ken teen kuljetuskustannusindeksin (2010=100) perusteella seu raa vas ti.
Mäntyharjun hin nan tar kis tuk sen lähtötaso on vuoden 2015 huhtikuun pis-
te lu ku 112,5 muutos edelliseen 0,89 %.

Käsittelymaksun perusteena olevaan loppujätteen porttimaksu on nous sut
vuodesta 2015 vuoteen 2017 vain 0,12 %. Biojätteen porttimaksuun on
tullut korotusta vuodesta 2015 2,27 %.

Taksassa on käytetty Kymen jätelautakunnan hyväksymiä yh te näi siä jät-
teen kul je tus tak san perusteita, kuljetusmaksu sisältää ura koit si jal le mak-
set ta van urakkakorvauksen, perintä- ja luot to tap pio va rauk sen sekä tyh jen-
net tä vien astioiden osuuteen perustuvan ajo jär jes te ly kus tan nuk sen.
Käsittelymaksuun sisältyy kaikille taksa-alueille sama port ti mak su eli
käsittelykustannus ja yleiskulu sekä alueittain vaihteleva pe rus mak su,
lautakuntamaksu ja kunnalle tilitettävä maksuosuus.

Lautakuntamaksuilla katetaan jätelautakunnan kustannuksia. Vuosina
2014-2016 on kannettu ja tilitetty enemmän maksuja kuin lautakunnalla on
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ollut kuluja. Hyvitettävä määrä on yhteensä 89874,40 €, joka hy vi te tään
lautakunnan perussopimuksen mukaisesti ja huomioidaan las kel mis sa
vuosina 2017 ja 2018. Kotkassa lautakuntamaksun osuus kä sit te ly mak-
sus ta pienenee 6,1 %:sta 5,4 %:iin ja Kouvolassa 6,3 %:sta 5,6 %:iin.

Jätehuoltomääräysten mukaisessa kiinteistöittäisessä kuljetuksessa ole vat
pakkausjätteet ovat mukana kuntaurakassa vain niiden kiin teis tö jen osalta,
jotka itse tilaavat kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kaut ta.
Pakkausjätteiden tuottajavastuun voimaan astumisen jälkeen ei näistä jät-
teis tä saa periä käsittelymaksua, vaan jätteet on luovutettava mak sut ta
tuottajayhteisöjen alueterminaaleihin.

Kymenlaakson Jäte Oy esittää Kymen jätelautakunnalle, että lautakunta
vah vis tai si jätetaksan 1.7.2017 alkaen liitteen mukaisena.

Mäntyharjun yksityiskohtaiset maksutaulukot ovat

liitteenä nro 3.

Hallintolaki 41 § 1 momentin mukaan ”Jos asian ratkaisulla voi olla huo-
mat ta va vaikutus mui den kuin asianosaisten elinympäristöön, työn te koon
tai muihin oloihin, vi ran omai sen tulee varata näille henkilöille mah dol li suus
saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lau sua
mielipiteensä asias ta.
Hallintolain 41 § 3 momentin mukaan "Asian vireilläolosta ei kuitenkaan
tar vit se ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen tai
aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen tar pee ton ta.”

Jätemaksutaksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta sekä kun ta lais ten
vai ku tus mah dol li suuk sis ta lähetettiin Mäntyharjun viralliseen il moi tus leh-
teen Pitäjän Uutiset (6.4.2017).
Asiakirjat asetettiin nähtävillä pidettäväksi kuntien virallisilla il moi tus tau luil-
la. Ne ovat olleet nähtävillä myös Ky men jätelautakunnan in ter net-si vuil la
5.4–19.4.2017 välisenä aikana.

Nähtävillä oloaikana ei saatu yhtään kirjallista mielipidettä tai lausuntoa
asias ta.

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

Kaupungininsinöörin ehdotus:

Kymen Jätelautakunta vahvistaa liitteen mukaisen Mäntyharjun jä te mak su-
tak san, joka astuu voimaan 1.7.2017.

Kymen jätelautakunnan päätös:

 Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ____________

Liitteet 3 Taksataulukot Mäntyharju Miehikkälä Virolahti
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Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2017 alkaen

15773/14.06.02/2017

Kyjäte § 19
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti jär jes tä-
mäs tään jätehuollosta jätemaksu, 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.

Vaikuttamismahdollisuuksien 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.

Tekstimuotoiset kantoperusteet on hyväksytty jo aiemmin. Tässä yh tey-
des sä käsitellään maksujen numeeriset taksataulukot.

Tämä taksaesitys sisältää sellaisenaan jo 1.12.2016 Kymen jä te lau ta kun-
nas sa hyväksytyt jäteasemien yhtenäistaksan ( § 23 taksataulukko 4 ) ja
kuntakohtaiset ekomaksutaksataulukot (§ 24 taulukko 5) vuodelle 2017.

Kotkan kuntaurakka käsittää loppujätteen ja biojätteen tyhjennykset se kä
hyötyjätteiden tyhjennykset niiltä kiinteistöiltä, jotka tilaavat
kiinteistökohtaisesti erilliskerättyjen hyötyjätteiden kuljetuksen Ky men laak-
son Jäte Oy:n kautta.

Tässä taksaesityksessä on uusina hintoina mukana muo vi pak kaus jät teen
astiatyhjennysmaksut Kotkassa sekä perusmaksun Kotkassa sel lai sil le
vapaa-ajankiinteistöille, joilla ei ole kiinteistökohtaista jäteastiaa tai
lukkopaikan vuosimaksua.

Kuljetusurakan hintoja voidaan urakkasopimuksen mukaan tarkistaa vuo-
sit tain heinäkuun alusta Tilastokeskuksen ylläpitämän kuor ma-au to lii ken-
teen kuljetuskustannusindeksin (2010=100) perusteella.
Kotkan hin nan tar kis tuk sen lähtötaso on vuoden 2012 maaliskuun pis te lu ku
111,1 muutos edelliseen 0,89 %.

Kuljetustaksoja on Kotkan alueilla viimeksi tarkastettu 1.7.2015, koska inf-
laa tio on ollut alhainen ja jätekuljetuksissa merkittävän polttoaineen hin ta
on jopa laskenut. Tässä vahvistettavat hinnat on tarkoitettu ole maan
voimassa ainakin vuoden 2018 kesäkuun loppuun saakka, joten vi rin nyt
talouden elpyminen ja toisaalta hallituksen ensi vuodelle kaa vai le mat
valtiontalouden tervehdyttämistoimet lisäävät kustannuspaineita tak sa kau-
den jälkipuoliskolla, johon on varauduttu 0,5 prosentin ko ro tuk sil la
taksassa.
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Käsittelymaksun perusteena olevaan loppujätteen porttimaksu on nous sut
vuodesta 2015 vuoteen 2017 vain 0,12 %. Biojätteen porttimaksuun on
tullut korotusta vuodesta 2015 2,27 %.

Taksassa on käytetty Kymen jätelautakunnan hyväksymiä yh te näi siä jät-
teen kul je tus tak san perusteita, kuljetusmaksu sisältää ura koit si jal le mak-
set ta van urakkakorvauksen, perintä- ja luot to tap pio va rauk sen sekä tyh jen-
net tä vien astioiden osuuteen perustuvan ajo jär jes te ly kus tan nuk sen.
Käsittelymaksuun sisältyy kaikille taksa-alueille sama port ti mak su eli
käsittelykustannus ja yleiskulu sekä alueittain vaihteleva pe rus mak su,
lautakuntamaksu ja kunnalle tilitettävä maksuosuus.

Lautakuntamaksuilla katetaan jätelautakunnan kustannuksia. Vuosina
2014-2016 on kannettu ja tilitetty enemmän maksuja kuin lautakunnalla on
ollut kuluja. Hyvitettävä määrä on yhteensä 89 874,40 €, joka hy vi te tään
lautakunnan perussopimuksen mukaisesti ja huomioidaan las kel mis sa
vuosina 2017 ja 2018. Kotkassa lautakuntamaksun osuus kä sit te ly mak-
sus ta pienenee 6,1 %:sta 5,4 %:iin.

Jätehuoltomääräysten mukaisessa kiinteistöittäisessä kuljetuksessa ole vat
pakkausjätteet ovat mukana kuntaurakassa vain niiden kiin teis tö jen osalta,
jotka itse tilaavat kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kaut ta.
Pakkausjätteiden tuottajavastuun voimaan astumisen jälkeen ei näis tä jät-
teis tä saa periä käsittelymaksua, vaan jätteet on luovutettava mak sut ta
tuottajayhteisöjen alueterminaaleihin.

Yksityiskohtaiset maksutaulukot ovat

liitteenä nro 4.

Jätemaksutaksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vai-
ku tus mah dol li suuk sis ta asetetiin nähtäville Kotkan kaupungin jul kis ten
kuulutusten ilmoitustaululla sekä lähetettiin julkaistavaksi sa no ma leh ti
Ankkuriin (5.4.2017). Näiden lisäksi asiakirjat olivat näh tä vil lä Ky men
jätelautakunnan internet-sivuilla ajalla 5.4–19.4.2017.

Nähtävillä oloaikana ei saatu yhtään kirjallista mielipidettä tai lausuntoa
asias ta.

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

Kaupungininsinöörin ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää Kotkan jätemaksutaksan alkaen 1.7.2017
liitteen mukaisesti.

Kymen jätelautakunnan päätös:

 Päätösehdotus hyväksyttiin.
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 ____________

Liitteet 4 Taksataulukot Kotka
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Ekopisteiden lakkauttaminen Kouvolan ja Iitin alueella

15778/14.06.00/2017

Kyjäte § 20
1.1.2016 alkaen pakkausjätteiden keräys siirtyi tuottajayhteisö Rinki Oy:n
vastuulle. Jätehuollon palvelutasotyöryhmä piti v. 2015 Rinki Oy:n ver kos-
toa liian suppeana. Kymen jätelautakunta hyväksyi työryhmän esi tyk sen ja
siihen liitetyt omistajakuntien kannanotot. Pal ve lu ta so työ ryh män
esityksessä todetaan täydentävän ekopisteverkoston osalta, et tä ver kos-
toa täydennetään sellaisilla ekopisteillä jotka täyttävät alla ole vat kri tee rit:

Täydentävien keräyspisteiden kriteerit:
 Matka lähimpään hyötyjätteiden keräyspisteeseen on ha ja-asu tus-

alu eel la yli 10 km
 Vapaa-ajan asunnot huomioidaan pisteen vaikutuspiirissä ole vas sa

talouksien lukumäärässä (vähintään 100 taloutta)
 Pisteeseen kertynyt jätemäärä on merkittävä (vähintään 6 tyh jen nys-

tä vuodessa)
 Pisteen ylläpitokustannukset eivät saa ylittää las ken nal lis ta pe rus-

mak su ker ty mää

Palvelutasoraporttiin sisältyvässä Kouvolan kaupungin lausunnossa on li-
säk si todettu ekopisteiden määrästä seuraavaa: Kouvolan alueella on ny-
kyi nen hyötyjätepisteiden määrä todettu sopivaksi ja pisteet ovat ol leet
tasapuolisesti kuntalaisten saavutettavissa. Kymenlaakson Jäte Oy:n
tuleekin vahvasti pyrkiä edelleen vaikuttamaan Rinki Oy:n rat kai sui hin
siten, että tämän esittämää hyötyjätepisteiden määrää saadaan alu eel la
lisättyä ja että pisteet sijoitetaan järkevästi ja tasapuolisesti nii den
tavoitettavuuden kannalta. Mikäli Rinki Oy ei kaikesta huolimatta aio lisätä
keräyspisteiden määrää, on erityisen tärkeää, että kunta jär jes tää
täydentäviä pisteitä.

Rinki Oy otti hoitoonsa Kouvolasta kaksi (2) pistettä suunniteltua enem-
män (Kou vo lan keskusta ja Ravikylä) mutta vastaavasti Iitistä jäi pois kak si
(2) pistettä (Nes te Matkakeidas ja S-Market Kausala).

Vuoden 2016 ekomaksun perusteita vahvistettaessa, ajateltiin Rinki Oy:lle
siir ty vien pisteiden, Rinki Oy:n perustamien uusien pisteiden tieltä pois tu-
vien ja kriteerien mukaan poistettavien ekopisteiden vähentävän pis tei tä,
minkä takia ekomaksua alennettiin arvioitua poistumaa vas taa vas ti 6 %:lla.
Suunnitellut ja toteutuneet ekopistemäärät ovat esitetty tau lu kois sa 2 ja 3,
jotka ovat

liitteessä nro 5.

Pisteitä ei vähennetty suunnitellussa aikataulussa, koska Rinki Oy:n ver-
kos ton perustaminen viivästyi vuoden 2016 jälkipuoliskolle, tämä nä kyi
vuo den 2016 Kouvolan ja Iitin ekopisteiden tuloksessa, joka oli -37 850 €
tap piol li nen.

Liitteen taulukossa 1. on alun perin poistettavaksi suunnitellut pisteet (15
kpl), joissa palvelutasotyöryhmän kriteerit eivät täyttyneet. Uusi tar kas te lu
on suoritettu vuonna 2016 toteutuneilla kustannus- ja tyh jen nys tie doil la.
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Kymenlaakson Jäte Oy tiedotti ekopisteiden lopettamissuunnitelmistaan
vii kol la 6 seuraavissa paikallislehdissä; Elimäen Sanomat, Valkealan sa no-
mat, Kes ki laak so ja Iitin seutu.

Ilmoituksen johdosta lopettamiskaavailuista jätettiin 5 kappaletta eko- pis-
tei den poistamista vastustavaa kansalaisaloitteita.
1 kpl Ruotilan ekopisteestä
2 kpl Teuroisten ekopisteestä
2 kpl Mankalan ekopisteestä

Kaikki asiasta tehdyt aloitteet ovat

liitteenä nro 6.

Uuden tarkastelun sekä kansalaisaloitteiden perustelujen perusteella Ruo-
ti lan, Teuroisten sekä Mankalan ekopisteet eivät enää ole pois tet ta vien
pisteiden listalta.

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus esittää Kymen jätelautakunnalle, että se
hyväksyisi jäteyhtiön ylläpitämää täydentävää ekopisteverkostoa su pis tet-
ta vak si 8 pisteellä 1.10.2017 alkaen. Perusteena, ettei pisteiden yl lä pi toon
ollut enää vuodelle 2016 eikä myöskään vuodelle 2017 ole käy tet tä vis sä
ekomaksurahoitusta eivätkä pisteet täytä asetettuja kri tee rei tä eli niiden
jätekertymä suhteessa ylläpitokustannuksiin on vä häi nen.

Poistettavaksi esitetyt pisteet ja vertailutaulukko kokonaisuudessaan on
(tau luk ko1)

liitteenä nro 5.

Hallintolaki 41 § 1 momentin mukaan ”Jos asian ratkaisulla voi olla huo-
mat ta va vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työn te koon
tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille hen ki löil le mah dol li suus
saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lau sua
mielipiteensä asiasta.

Esitys poistettavista ekopisteistä ja kuulutus asian vireillä olosta sekä kun-
ta lais ten vaikutusmahdollisuuksista lähetettiin Kouvolan ja Iitin vi ral li siin
ilmoituslehtiin:

Kouvolan Sanomat (5.4.2017) 
Iitin seutu (6.4.2017)
Pohjois-Kymenlaakso (5.4.2017)
Asiakirjat asetettiin nähtävillä pidettäväksi kuntien virallisilla il moi tus tau luil-
la. Ne ovat olleet nähtävillä myös Kymen jätelautakunnan in ter net-si vuil la
5.4–26.4.2017 välisenä aikana.

Nähtävillä oloaikana tuli yksi kannanotto asiasta.

Värälän-Vilppulan kyläyhdistys Ry toimitti kannanoton Värälän eko pis teen
sulkemisesta 25.4.2017.

Kannanoton perustelut Värälän ekopisteen säilyttämiseksi ovat:
 alueella asuu yli 60 taloutta (osa vanhuksia)
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 vienti kauemmaksi on hankalaa ja vaatii erikoisjärjestelyjä
 ekopisteen sulkeminen lisää jätteiden vientiä läheisiin met siin ja

eko pis teen aikana kyseinen toiminta on vähentynyt

Kyläyhdistys esittää, ettei ekopistettä suljeta vaan sinne lisätään kar ton ki-
ja muovijätteen keräysastiat.

Värälän-Vilppulan kyläyhdistys Ry:n kannanotto on

liitteenä nro 7.

Perusteluna poistettaviksi esitetyille ekopisteille on, että ne sijoittuvat niin,
että mat ka korvaavaan pisteeseen jää alle 10 km:n ja näin ollen täy den tä-
vien eko pis tei den kriteerit eivät täyty kaikilta osin.

Kyläyhdistyksen esitys kartonki- ja muovijäte astian lisäämiseksi eko pis-
tee seen ei ole perusteltu, koska pisteen käyttäjämäärä jää alle pak kaus jä-
te ase tuk sen ja Kymen jätelautakunnan palvelutasomäärityksen ra jan
kyseisille jätejakeille. 

Ekopisteiden sijoittamisessa on otettu huomioon Valtioneuvoston ase tus
pakkauksista ja pakkausjätteistä 518/2014.

9 § Vastaanoton järjestäminen

Tuottajan on asumisessa syntyvän pakkausjätteen jätelain 49 §:n 1 mo-
men tin mukaisesti järjestämässään vastaanotossa huolehdittava siitä, et tä
palvelutasoa ja saavutettavuutta koskevat seuraavat vä him mäis vaa ti muk-
set täyttyvät:

1) vastaanottopaikkojen verkosto kattaa koko maan;

2) vastaanottopaikkoja on väestötiheys huomioon ottaen alueittain ta sa-
puo li ses ti;

3) vastaanottopaikat sijoitetaan päivittäistavarakauppojen tai muiden ta-
van omai ses ti käytettävien palvelujen yhteyteen taikka yleisesti käy tet ty jen
kulkureittien varrelle;

4) lasi-, metalli- ja kuitupakkausjätteen erilliskeräystä varten on vä hin tään
1 850 vastaanottopaikkaa siten, että jokaisessa yli 500 asukkaan taa ja-
mas sa on vähintään yksi vastaanottopaikka ja että muilla alueilla on
yhteensä vähintään kauppapaikkojen määrää vastaava määrä vas taan ot-
to paik ko ja; kauppapaikalla tarkoitetaan tässä asetuksessa aluet ta, jolla
sijaitsee yksi päivittäistavarakauppa taikka useampi päi vit täis ta va ra kaup pa
enintään 500 metrin etäisyydellä toisistaan;

5) muovipakkausjätteen erilliskeräystä varten on vähintään 500 vas taan ot-
to paik kaa siten, että jokaisessa yli 10 000 asukkaan taajamassa on
vähintään yksi vastaanottopaikka.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Lee na 02061
 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
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Kaupungininsinöörin ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää lakkauttaa seuraavat ekopisteet 1.10.2017
alkaen: 
Rautakorpi, Neste (osoite: Karttenniementie 240, Myllykoski), Takamaa,
Vä rä lä, Hirvelä, Joutjärvi, Joutsenlahti, Ora va la, Kymentaka, Sääksjärvi.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Mikko Hongisto esitti Ari Lindemanin kan nat ta ma na,
että Värälän ekopiste otetaan pois esittelijän ehdotuksesta eli Vä rä län
ekopiste siirretään säilytettävien ekopisteiden listalle.

Tämän jälkeen Tero Pasi esitti Mikko Hongiston kannattamana, että kaik ki
liitteessä mainitut ekopisteet säilytetään. Tämän esityksen jäl keen Mikko
Hongisto veti oman esityksensä pois.

Tämän jälkeen Ari Lindeman esitti Jari Kansikkaan kannattamana, että
Vä rä län ekopiste otetaan pois esittelijän ehdotuksesta eli Värälän eko pis te
siirretään säilytettävien ekopisteiden listalle.

Koska oli tehty kaksi toisistaan ja esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa esi-
tys tä, suoritettiin ensin kahden esittelijän ehdotuksesta poikkeavan esi tyk-
sen välillä äänestys. Ne, jotka kannattivat Tero Pasin esitystä, ää nes ti vät
JAA ja ne, jotka kannattivat Ari Lindemanin esitystä, äänestivät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) JAA-ääntä (Hongisto, Pa lo-
nen, Pasi ja Sainio) ja yhdeksän (9) EI-ääntä (Jaakkola, Har ti kai nen,
Kansikas, Koivunen, Lantta, Lindeman, Peltola Tuomo, Rinnesalmi ja
Peltola Pulla).

Seuraavaksi suoritettiin äänestys esittelijän ehdotuksen ja Ari Lin de ma nin
esityksen välillä. Ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta, ää nes ti vät JAA
ja ne, jotka kannattivat Ari Lindemanin esitystä, äänestivät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) JAA-ääntä (Palonen, Pa si
ja Sainio) ja kym me nen (10) EI-ääntä (Jaakkola, Hartikainen, Hon gis to,
Kansikas, Koivunen, Lantta, Lindeman, Peltola Tuomo, Rin ne sal mi ja
Peltola Pulla).

Kymen jätelautakunnan päätös:

Kymen jätelautakunta päättää lakkauttaa seuraavat ekopisteet 1.10.2017
alkaen: 
Rautakorpi, Neste (osoite: Karttenniementie 240, Myllykoski), Takamaa,
Hir ve lä, Joutjärvi, Joutsenlahti, Ora va la, Kymentaka, Sääksjärvi.

Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana klo 14.51-14.57.

Olli Ojanperä poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.02.

Liitteet 5 Poistettavaksi esitetyt ekopisteet Kvl ja Iitti
6 Aloitteet ekopisteiden lopettamisesta (5)
7 Kannanotto Värälän-Vilppulan kyläyhdistys ry
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Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen 13.4.2017 § 570

15453/14.06.02/2017

Kyjäte § 21
Kymen jätelautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön vi-
ran hal ti ja pää tök ses tä 13.4.2017 § 570.

Viranhaltijapäätöksessä hakijalle myönnettiin oikeus käyttää Jaalan lu kol-
lis ta yhteisastiaa. Kiinteistöt, joilla ei ole jäteautolla liikennöitävissä ole vaa
tie yh teyt tä voidaan liittää lukkopisteeseen. Jätelaki ja Kymen jä te lau ta kun-
nan jä te huol to mää räyk set edel lyt tä vät, että kiinteistön haltija jär jes tää
keräyspaikan ja luo vut taa jät teen kiinteistöittäiseen jät teen kul je tuk seen tai
alueelliseen vas taan ot to paik kaan.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan lukollisen yhteisastian vuosimaksun koh-
tuul lis ta mis ta, koska matka vakituisen ja vapaa-ajan asunnon välillä pi te ni-
si 21 km nykyisestä 35 km:sta eli lähes 60%.
Yhteisastian vuosimaksu 35 € lisääntyneen mökkimatkan tuntuu lisäksi oi-
kai su vaa ti muk sen tekijän mielestä koh tuut to mal ta eikä lisämatka liene
eko lo gis ta kaan.

Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan

liitteenä nro 8.

Hakijalle on myönnetty oikeus käyttää lukollista yhteiskeräysastiaa.
Hakijan mökkimatkan varrelle sijoittuu myös toinen lukollinen yh teis ke-
räysastia ositteessa Radanvarsi 4, 45910 Voikkaa (Puhdistusliike Jo ki-
mäen piha-alueella). Pisteen käyttö lisää mökkimatkaa noin 600 m, jota
voi daan pitää kohtuullisena.
Lukkollisen yhteisastian vuosimaksu on jo kohtuullistettu vahvistetussa jä-
te mak su tak sas sa; vapaa-ajanasunnot kesäaikana 35,15 €  ja ym pä ri vuo ti-
ses ti asutut asunnot 50,21 €.

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 40 § mukaan kiinteistön haltijan on järjestettävä vas taan ot to paik ka
kiinteistöittäiseen jät teen kul je tuk seen kuuluvan jätteen keräystä var ten.
Vas taan ot to paik ka voidaan järjestää yhdessä yhden tai useam man
kiinteistön kanssa.

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
alueelliseen vas taan ot to paik kaan viimeistään kesäkuun alussa 2017.

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

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 8 Oikaisuvaatimus 13.4.2017 § 570
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Kymenlaakson Jäte Oy:n vastaus Kymen jätelautakunnan selvityspyyntöön

15732/14.06.00/2017

Kyjäte § 22
Kymen jätelautakunnan kokouksen 23.3.2017 § 11 Muut asiat -kohtaan
kir jat tiin seuraavaa:
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 lausunto on annettu jul ki suu-
teen ennen jätelautakunnan kokousta, jossa asiasta on pää tet ty.

Selvityksen jättämisen määräaika oli 28.4.2017 mennessä.

Kymenlaakson Jäte Oy toimitti pyydetyn selvityksen 26.4.2017.

Selvitys on kokonaisuudessaan 

oheismateriaalina.

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

Kaupungininsinöörin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Oheismateriaali Selvitys Kymenlaakson Jäte Oy
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Lausuntopyyntö Itä-Suomen hallinto-oikeudelta koskien Kymen jätelautakunnan päätöstä
muovipakkausjätteen kerääminen kiinteistöiltä Kotkassa 23.3.2017 § 5

15386/14.06.00/2017

Kyjäte § 23
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 4.5.2017 päivätyllä lähetteellä
(01072/17/2299) pyytänyt lausuntoa Kuljetus Kujala & Muuri Ky:n te ke-
mään valitukseen jätelautakunnan päätöksestä 23.3.2017 § 5 koskien
muo vi pak kaus jät teen keräämistä kiinteistöiltä Kotkassa. Va li tuk ses sa on
haettu myös täytäntöönpanokieltoa päätöksen voi maan tu lol le. Täy tän töön-
pa no kiel toa koskeva lausunto on pyydetty toi mit ta maan vii meis tään
24.5.2017. Varsinainen lausunto on palautettava vii meis tään 5.6.2017
mennessä.

Lähetteen mukaan vastaanottajaa kehotetaan valituksen johdosta:

1. Antamaan lausuntonsa kaikista valituksessa esitetyistä vaatimuksista
ja niiden perusteluista sekä tämän ohella antamaan selvityksen siitä, mil-
loin ja miten päätös annettu tiedoksi.

2. Liittämään asiakirjoihin alkuperäisenä tai jäljennöksenä kaikki asiassa
ker ty neet asiakirjat, joita ovat ainakin:

 valituksenalaisen päätöksen perusteena ja / tai liitteenä olevat asia-
kir jat ja päätökset

3. Sisällyttämään lausuntoon luettelo lausunnon liitteenä olevista asia kir-
jois ta, jotta asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yh tey des sä
tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston.

Valitus on kokonaisuudessaan

liitteenä nro 9.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden lähete / lausuntopyyntö on saapunut Kou vo-
lan kaupungille perjantaina 5.5.2017. Johtuen tiukasta aikataulusta esi te-
tään, että hallinto-oikeudelle annettava lausunto valmistellaan vir ka mies-
työ nä.

Lähtökohta lausunnolle on, että lautakunta vaatii valituksen hylkäämistä ja
vastustaa päätöksen täytäntöönpanokieltoa.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta valtuuttaa kaupungininsinööri Anne Ah tiai sen lau ta-
kun nan esittelijänä allekirjoittamaan virkamiesvetoisesti laa di tun lau sun non
hallinto-oikeudelle. 

Kymen jätelautakunnan päätös:
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Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 9 Lausuntopyyntö Itä-Suomen hallinto-oikeudelta Kyjäte
23.3.2017 § 5
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Ilmoitusasiat

Kyjäte § 24

Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-,
jätehuollon järjestämis- ja kohtuullistamispäätöksistä ajalla
12.3.2017-5.5.2017

on esitetty oheismateriaaleissa.

Päätökset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä jätelautakunnan
kokouksessa.

Kaupungininsinöörin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Oheismateriaali Viranhaltijapäätökset kunnittain 12.3.-5.5.2017
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

Kymen jätelautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan  12, 13, 14, 22, 23, 24 §:t.

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  15, 16, 17, 18, 19, 20 §: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:  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  21 §.

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.








