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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kyjäte § 15
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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Kymen jätelautakunta § 16 31.03.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Pöytäkirjan tarkastajat

Kyjäte § 16
Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Pasi ja Tuomo Peltola.

____________
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Kymen jätelautakunta § 17 31.03.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Tilinpäätös 2015 talousarvion toteutumisvertailu

11748/02.02.01/2016

Kyjäte § 17
 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 2015 talousarviossa käyttötalousosan sitovuustasona oli kun kin
toimialan toimintakate.

Kymen jätelautakunnan talous toteutui asetettujen tavoitteiden mu kai ses ti.
Tuotot ylittyivät n. 11 %. Lautakuntamaksuja kertyi aiempaa vuot ta
enemmän laskutusrekisterin ja jätehuoltoon liittymisen seurannan te hos tut-
tua. Ylijäämä käytetään pääosin lakisääteisen jät teen kul je tus re kis te rin
rekisteritietojen kohdentamiseen ja päivittämiseen. Ylijäämä on siir ret ty
muistiotilityksenä vuoden 2016 käyttömenoihin.

Kymen jätelautakunnan talousarvion toteutumisvertailu vuodelta 2015 on

liitteenä nro 1.

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

Vs. Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

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

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 18 31.03.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Kymen jätelautakunnan talousarvion 2016 käyttösuunnitelma

11749/02.02.00/2016

Kyjäte § 18
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 7.12.2015 § 90 hyväksynyt Kou vo-
lan kaupungin talousarvion vuodelle 2016. 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 24.9.2015 § 34. Kou vo lan
kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2016 ta lo us ar vio esityksen 7.12.2015
§ 96.

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 217 000 euroa ja toimintakulut -216 000 euroa.

Jätelautakunnan toiminnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan
jätemaksuilla.

Kymen jätelautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016 on

liitteenä nro 2.

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

Vs. Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta hyväksyy lautakunnan talousarvion käyt tö suun ni tel-
man vuodelle 2016 liitteen mukaisena.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 19 31.03.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen 17.11.2015 § 1139

10431/14.06.02/2015

Kyjäte § 19
Kymen jätelautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön vi-
ran hal ti ja pää tök ses tä 17.11.2015 § 1139.

Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on

liitteenä nro 3.

Oikaisuvaatimus on saapunut Kymen jätelautakunnalle 27.1.2016.

Oikaisuvaatimus on tehtävä päätöksessä olleen oikaisuvaatimusohjeen
mukaan viimeistään 14. päivänä päätöksen tiedoksi saan nis ta.
Viranhaltijapäätös on lähetetty asianosaiselle 23.11.2015. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon viimeistään seitsemäntenä päi vä nä
kirjeen lähettämisestä eli 30.11.2015. 

Oikaisuvaatimus olisi pitänyt toimittaa Kymen jätelautakunnalle vii meis tään
21.12.2015.

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

Vs.yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska se on
saapunut myöhässä.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 20 31.03.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen 21.1.2016 § 49

8215/14.06.02/2015

Kyjäte § 20
Kymen jätelautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön vi-
ran hal ti ja pää tök ses tä 21.1.2016 § 49. Päätöksessä hakijalle ei myön net ty
vapautusta velvollisuudesta liittyä järjestettyyn jät teen kul je tuk seen.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan vapautusta velvollisuudesta liittyä jät-
teen kul je tuk seen, koska vapaa-ajan asunnolla ollaan hyvin vähän; vuonna
2015 hakija ilmoitti olleensa asunnolla vain 18 vuorokautta.
Oikaisuvaatimuksessa vedotaan siihen, että ha ki ja omistaa myös
kiinteistön Kirkkonummella sekä jatkossakin kiin teis töl lä tullaan olemaan
vähän. Hakija pitää kohtuuttomana, että ”pa ko te taan” ajamaan eri
suuntaan kun on lähdössä Helsinkiin.
Hakija ilmoittaa, että hänellä on mahdollisuus viedä jätteet Helsinkiin tai
Kirkkonummelle.

Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on

liitteenä nro 4.

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 oikeus käyttää valitsemaansa lukollista yh teis as-
tiaa. Kiinteistöt joilla ei ole liikennöitävissä olevaa tieyhteyttä voidaan liit tää
lukkopisteen käyttäjiksi.

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

Kymen jätelautakunnan päätös 16.10.2014 § 37
Pyhtään kunnan aluekeräyspistejärjestelmän lakkauttaminen 31.12.2014
mennessä

Pyhtään kunnan tekninen lautakunta on päättänyt 23.9.2014 § 74 esit tää
Kymen jätelautakunnalle aluekeräyspistejärjestelmän lak kaut ta mis ta ja
niiden korvaamista lukollisilla yhteisastioilla, jotka ovat vain tar koi tet tu
saaristoasukkaiden käyttöön.

Asumisessa syntyvän ja siihen rinnastettavan yhdyskuntajätteen asian mu-
kai seen käsittelyyn toimittamista varten tarjotaan saarissa asuville va ki tui-
sil le ja kesäasukkaille seuraavat vaihtoehdot:
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Kymen jätelautakunta § 20 31.03.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

1. Saaristolaisille järjestetään yhteisastiat Lököreniin ja
Keihäsalmeen.
2. Kaunissaareen järjestetään lukittava yhteisastia.
3. Jätteet voi jättää yhteisaluksen kotisatamassa sijaitsevaan lukittuun yh-
teis ke räys pis tee seen. Kuusisen satama on yhteisaluksen kotisatama.
4. Jätteet voi viedä Heinsuon jäteaseman lukittuun
yhteiskeräyspisteeseen.

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-
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.

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

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

Vs. Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin
perustein. Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätöstä ei muu te ta.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________



Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 76

Kymen jätelautakunta § 21 31.03.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen 3.3.2016 § 108_2016

9974/14.06.02/2015

Kyjäte § 21
Kymen jätelautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön vi-
ran hal ti ja pää tök ses tä 3.3.2016 § 108. Päätöksessä hakijalle ei myön net ty
vapautusta velvollisuudesta liittyä järjestettyyn jät teen kul je tuk seen.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan vapautusta velvollisuudesta liittyä jär jes-
tet tyyn jätteenkuljetukseen.
Oikaisuvaatimuksessa vedotaan siihen, että hakija on huolehtinut jä te huol-
los taan vuodesta 1985 asti itse, eikä hakijan mielestä ole mitään syy tä
liittyä huonompaan järjestelyyn. Hän ilmoittaa vie vän sä Män ty har jun
vakituiselta asunnolta syntyvät jätteet Mikkelissä sijaitsevaan toi seen
asuntoonsa.

Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on

liitteenä nro 5.

Viranhaltijapäätöksessä hakijalle ei myönnetty vapautusta vakituisen asun-
non velvollisuudesta liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.
Jätteiden omatoiminen kuljettaminen hakijan omistamaan toisen asun non
jäteastiaan ei ole peruste järjestetystä jätteenkuljetuksesta va paut ta mi sel-
le. Hakijan toinen asunto sijaitsee Mikkelissä, joka sijaitsee toi sel la
jätehuoltoalueella.

Kiinteistöllä on järjestetty elintarvikejätteen kompostointi, joten hakijalle
myön net tiin loppujäteastian tyhjennysväliksi 12 viikkoa ympärivuotisesti.

Velvollisuus liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen ei riipu jätteen mää räs-
tä, laadusta, jätteen käsittelystä tai omatoimisesta jätteen kul jet ta mi ses ta.

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

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.

Tyhjennysvälin osalta päätös on määräaikainen ja voimassa 31.12.2020
saakka.

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
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pj. ptk. tark. ptk. tark.

asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja um pi kai vo lie te.

41 § Jätteen luovuttaminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alu-
eel li seen vastaanottopaikkaan
Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on 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.

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

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

Vs. Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

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

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 15 26.03.2015
Kymen jätelautakunta § 21 28.05.2015
Kymen jätelautakunta § 22 31.03.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Kouvolan Ammatillisen Aikuiskoulutussäätiön / Aikuiskoulutuskeskus Kouvolan
poikkeushakemus

7425/14.06.02/2015

Kyjäte § 15

  Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö / Aikuiskoulutuskeskus Kou-
vo la (myöhemmin Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus) hakee 27.1.2015
päivätyllä poikkeushakemuksella vapautusta velvollisuudesta luo vut taa
jäte kunnan järjestämään kiinteistöitäiseen jät teen kul je tuk seen
seuraavaksi viiden vuoden jaksoksi.

  Hakija perustelee poikkeushakemusta seuraavilla seikoilla:
 "yksityisenä oppilaitoksena pidämme kierrätystä ja jätehuoltoa kun-

nia-asia nam me ja koulutuksiin luonnollisesti liittyvänä pe rus pe ri aat-
tee na

 olemme toimineet uuden jätelain hengen mukaisesti jo ennen jä te-
lain uudistuksen voimaantuloa

 tavoitteenamme on edelleenkin jätelain hengen noudattaminen mei-
dän näkökulmastamme parhaan mahdollisen kumppanin kans sa

 Kymenlaakson Jäte Oy ei jättänyt tarjousta tai ottanut yhteyttä tar-
jous pyyn nön osalta ristiriitaisen tilanteen selvittämiseksi vä lit tö mäs ti.
Kymenlaakson Jäte Oy ei myöskään ole ottanut meihin yh teyt tä
aikaisemminkaan jätelain muutoksen takia.

 Hyötypaperi Oy toimittaa biojätteen käsiteltäväksi Kouvolan Ve den
omistamalle Kymen Bioenergia Oy:lle"

  Hakemuksen perusteluissa kerrotaan, että Kouvolan Ai kuis kou lu tus kes kus
kertoo olevansa 80 %:sti markkinatalouden ehdoilla toimiva yk si tyi nen
oppilaitos, jossa opiskelee n. 3700 opiskelijaa vuodessa.

  Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus kertoo kilpailuttaneensa koko jä te huol lon
hoitamisen 5.6.2014 lähetyillä tarjouspyynnöillä. Kokonaisvaltainen tar jous-
pyyn tö perustui hakijan mukaan yhden toimijan periaatteeseen. Tar jous kil-
pai lun voitti Hyötypaperi Oy kokonaistaloudellisuuden, ym pä ris tö nä kö kul-
mien huomioimisen ja erityisen hyvän asia kas pal ve lu ky vyk kyy den takia.

  Vanhojen yhteistyösopimusten irtisanomisen yhteydessä lokakuussa 2014
Kymenlaakson Jäte Oy:n toimitusjohtaja ilmoitti, että biojätteen kul je tus so-
pi mus ta ei voi irtisanoa.

  Poikkeushakemus on kokonaisuudessaan
  liitteenä nro 1.

Poikkeushakemuksen päätöksen valmistelu on perustunut seuraaviin
jätelain säädöksiin:
32 §: Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto
Kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jä-

te huol to:
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Kymen jätelautakunta § 15 26.03.2015
Kymen jätelautakunta § 21 28.05.2015
Kymen jätelautakunta § 22 31.03.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

 1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muus-
sa asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja um pi kai vo lie te;

 2) sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvä yh dys-
kun ta jä te;

 3) valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yh tei sö jen
sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja pal ve lu toi min nas sa
syntyvä muu kuin 2 kohdassa tarkoitettu yhdyskuntajäte;

4) liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yh-
des sä 1—3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa;

42 §: Poikkeus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan jär jes tä mään
jätehuoltoon

  Kunta voi jätteen haltijan hakemuksesta päättää, että 32 §:n 1 mo men tin 2
ja 3 kohdassa tarkoitetun jätehuolto 41 §:n 1 momentista poiketen voi daan
järjestää 4 luvun mukaisesti, jos näin järjestetty jätehuolto on pe rus tel tua
kiinteistön muun jätehuollon järjestämiseksi ja johtaa etu si jais jär jes tyk sen
toimeenpanon kannalta parempaan lopputulokseen ei kä siitä aiheudu
vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä terveydelle. Päätös teh dään
määräajaksi enintään viideksi vuodeksi.

  Jätteen haltijan on vuosittain annettava tiedot kunnan jä te huol to vi ran omai-
sel le toiminnassa syntyneen jätteen lajista ja määrästä sekä jät teen
toimituspaikoista ja käsittelytavoista.

  152 § (27.4.2012/195): Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat
  Edellä 32 §:n 1 momentin 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun jätteen hal ti jaan,

joka vuoden 1993 jätelain mukaan ei ole velvollinen liittymään jär jes tet tyyn
jätteenkuljetukseen, sovelletaan 41 §:n 1 momentissa sää det tyä
velvollisuutta luovuttaa jäte kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai
kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan 1 päivästä ke sä-
kuu ta 2014, jollei 41 §:n 2 tai 3 momentista tai 42 §:stä muuta joh du.

  Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen tekemä kirjallinen poik keus lu pa ha ke-
mus ilman selvityksiä ei riittänyt päätöksenteon pohjaksi .Tämän vuok si
Kymen jätelautakunta lähetti hakijalle lisäselvityspyynnön (3.2.2015),
missä pyydettiin hakijaa tar ken ta maan poikkeushakemustaan
lakisääteisten edellytysten täyttymiseksi. Sel vi tys tuli toimittaa 24.2 2015
mennessä Kymen jätelautakunnalle, jon ka jälkeen lautakunta tekee
päätöksen sillä hetkellä olevan tiedon mu kai ses ti.

  Lisäselvityspyynnön mukaan, poikkeamishakemuksessa  olisi sel vi tet tä vä
perusteellisesti seuraavat seikat:
 miten yhdyskuntajätehuolto hoidetaan osana muuta jätehuoltoa se kä

selvitykset siitä,
 millä tavalla se johtaa etusijaisjärjestyksen toimeenpanon kan nal ta

parempaan lopputulokseen kuin kunnallinen jätehuolto,
 ettei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä terveydelle
 mistä syntyy kunnan vastuulla olevaa ja kuinka paljon
 millä kiinteistöillä se syntyy ja
 erityisesti, minkä muun jätteen kanssa kunkin jätelajin jätehuolto on

tarkoitus järjestää 
 kuinka paljon tätä muuta jätettä syntyy ja
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 miten sen jätehuolto on järjestetty sekä
 miten pakkausten tuottajavastuu on huomioitu.

  Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus ei toimittanut lisäselvitystä määräaikaan
men nes sä, jolloin jätelautakunta tekee päätöksen hakemuksessa an net tu-
jen tietojen perusteella.

  Poikkeus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jä te huol toon
voidaan myöntää, jos näin järjestetty jätehuolto on perusteltua kiin teis tön
muun jätehuollon järjestämiseksi ja johtaa etusijajärjestyksen toi men pa non
kannalta parempaan lopputulokseen eikä siitä aiheudu vaa raa tai haittaa
ympäristölle eikä terveydelle.

  Annettujen tietojen valossa lautakunnalla ei olisi perusteita myöntää poik-
keus ta velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jä te huol toon.
Poikkeushakemuksesta ei käy ilmi kuinka kyseiset jä te huol to jär jes te lyt
johtaisivat etusijajärjestyksen toimeenpanon kannalta pa rem paan
lopputulokseen.

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

  Vs. yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

  Kymen jätelautakunta päättää, että Kouvolan Ammatillinen Ai kuis kou lu tus-
sää tiö / Aikuiskoulutuskeskus Kouvolalle ei myönnetä poikkeusta vel vol li-
suu des ta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon edellä se los te-
tuin perustein.

Vs. yhdyskuntatekniikan johtajan muutettu ehdotus:

  Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Hakija toimitti
lisäselvityksen kokousta edeltävänä päivänä eikä siihen ehditty perehtyä
riittävästi.

 Kymen jätelautakunnan päätös:

 Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ____________

Kyjäte § 21
Jätelain (646/2011) 42 §:n 1 momentin mukaan kunta voi jätteen hal ti jan
hakemuksesta päättää, että 32 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tar koi te-
tun jätteen jätehuolto 41 §:n 1 momentista poiketen voidaan jär jes tää 4
luvun mukaisesti, jos näin järjestetty jätehuolto on perusteltua kiin teis tön
muun jätehuollon järjestämiseksi ja johtaa etusijajärjestyksen toi meen pa-
non kannalta parempaan lopputulokseen eikä siitä aiheudu vaa raa tai
haittaa ympäristölle eikä terveydelle. Päätös tehdään mää rä ajak si
enintään viideksi vuodeksi. (27.4.2012/195)

Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa jätelaiksi (HE
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199/2010 vp) todetaan lain 42 §:n osalta, että kunta voisi pykälän no jal la
tietyin edellytyksin vapauttaa terveys- ja sosiaalipalveluissa ja kou lu tus toi-
min nas sa sekä julkisessa toiminnassa syntyvän yh dys kun ta jät teen vel vol li-
suu des ta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jä te huol toon. Pää tös
tehtäisiin jätteen haltijan hakemuksesta. Edellytyksenä va pau tuk sel le olisi,
että vaihtoehtoinen jätehuoltojärjestely johtaisi etu si ja jär jes tyk sen
parempaan noudattamiseen ja että se olisi muusta syystä pe rus tel tua
kiinteistön jätehuollon järjestämiseksi. Vapauttaminen voisi ol la pe rus tel tua
esimerkiksi silloin, kun yhdyskuntajäte muodostaa vain vä häi sen osan
toiminnassa syntyvästä jätteestä ja siitä huolehditaan osa na kiin teis tön
muuta jätehuoltoa. Vaihtoehtoinen järjestely ei saisi ai heut taa vaaraa tai
haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteen haltijan oli si an net ta va tietoja
vuosittain kunnan jätehuoltoviranomaiselle toi min nan seu raa mi sek si.
Kunnan päätöksen valmistelussa ja tiedoksi an ta mi ses sa noudatettaisiin
hallintolakia. Päätökseen voitaisiin hakea muu tos ta 137 §:n mukaisesti.
Päätös olisi määräaikainen ja se voitaisiin teh dä enin tään viideksi
vuodeksi.

Poikkeus on mahdollinen, jos kiinteistöllä syntyy kunnan vastuulle kuu lu-
van yhdyskuntajätteen lisäksi muuta jätettä, jonka kanssa on pe rus tel tua
pykälässä tarkoitetulla tavalla käsitellä kiinteistöllä syntyvä kunnan vas tuul-
la oleva yhdyskuntajäte.

Jätteen haltijan on kirjallisessa hakemuksessaan kunnan jä te huol to vi ran-
omai sel le esitettävä riittävät tiedot sen arvioimiseksi, täyttääkö kiin teis tön
suunniteltu jätehuolto jätelain 42 §.ssä säädetyt edellytykset.
Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus toimitti lisäselvityksen 25.3.2015.

Lisäselvityksessä Aikuiskoulutuskeskus korostaa kokonaisvaltaista jä te-
huol toa, josta tällä hetkellä vastaa Hyötypaperi Oy. Hakijan mukaan jä te-
mää rien raportointi ja seuranta toimii hyvin ja tehokkaasti. Nopeus ja
asian tun te mus yhden toimijan kautta ja kanssa on myös hakijalle tär keää.

Hakija haluaa myös noudattaa jätehierarkiaa ja pyrkiä erityisesti siihen, et-
tä jätteet päätyvät mahdollisimman tehokkaasti hyötykäyttöön.
Hyötypaperi Oy prosessoi energiajakeen teollisuuden sivukattiloiden polt-
to ai neek si, muut materiaalit hyödynnetään joko sellaisenaan tai pro ses-
soin nin jälkeen materiaalikierrätykseen tai polttoaineeksi. Jäljelle jää vä
pieni loppujäte päätyy massapolttoon. Biojäte hyödynnetään bio kaa suk si
Mäkikylän biokaasulaitoksella.
Hakijalla on tällä hetkellä yksi toimipiste (Taitajantie 2). Toimipisteen
jätehuolto kattaa kaikki jätejakeet ja syksyllä 2015 aloittaa toinen toi mi pis te
Alakyläntie 27, missä jätejakeet muodostuvat rakennus- ja me tal li-
/talotekniikan toimialoilta.

Loppujätteen vuosimäärä on n. 4 000 kg, biojae n. 7000 kg. Ener gia ja keen
määrä on yli viisinkertainen verrattuna loppujätteeseen.
Metalli- ja puu, betoni ja muu rakennusjätemäärä on merkittävä, määrä on
suoraan riippuvainen asiakastöiden määrästä.
Vaarallisia jätteitä kerrotaan olevan kiinteän öljyjätteen osalta n. 500 kg
/vuosi sekä jar ru- ja jäähdytinnesteitä n. 750 kg /vuosi.
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Hakija haluaa hoitaa yhdyskuntajätteen muun jätehuollon yhteydessä, kos-
ka yhdyskuntajätteen määrä on vähäinen muun eril lis hyö dyn net tä vien
jakeiden määrään verrattuna. Yhdyskuntajätteen käsittely ko ko nais val tai-
sen keräyksen kautta ei aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle ei kä
terveydelle.

Lisäselvitys on kokonaisuudessaan

liitteenä nro  1.

Kymen jätelautakunnan lisäselvityspyynnössä pyydettiin hakijaa sel vit tä-
mään perusteellisesti seuraavat seikat:

•  miten yhdyskuntajätehuolto hoidetaan osana muuta jä te huol toa sekä
sel vi tyk set siitä,
•  millä tavalla se johtaa etusijaisjärjestyksen toimeenpanon kannalta pa-
rem paan lopputulokseen kuin kunnallinen jätehuolto,
•  ettei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä ter vey del le
•  mistä syntyy kunnan vastuulla olevaa ja kuinka paljon
•  millä kiinteistöillä se syntyy ja
•  erityisesti, minkä muun jätteen kanssa kunkin jätelajin jä te huol to on  
tar koi tus järjestää 
•  kuinka paljon tätä muuta jätettä syntyy ja
•  miten sen jätehuolto on järjestetty sekä
•  miten pakkausten tuottajavastuu on huomioitu.

Yhdyskuntajätteestä lainsäädännössä

Jätelain perusteella kunnalla on velvollisuus järjestää kou lu tus toi min nas sa
syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Yhdyskuntajätteellä tar koi te taan
asumisessa syntyvää jätettä sekä siihen rinnastettavaa hal lin to-, palvelu-
ja  elinkeinotoiminnan jätettä.  Hallituksen esityksen (HE 199/2010 vp)
mukaan yhdyskuntajätteen määritelmä vastaisi jä te ase tuk sen liitteessä 4
olevaa luokassa 20 tarkoitettujen jätteiden lisäksi luo kas sa 15 mainittua
pakkausjätettä siltä osin kuin se on asumisessa syn ty vään
pakkausjätteeseen rinnastettavaa. Sekalaiseksi yh dys kun ta jät teek si
luokiteltaisiin hallituksen esityksen mukaan yhdyskuntajäte, joka jää jäljelle
kun jätteestä on jätteen syntypaikalla kerätty erilleen jä te la jeit tain yksilöidyt
jakeet. Tyypillisiä syntypaikalla erikseen kerättäviä jä te ja kei ta ovat
keräyspaperi, biojäte, tietyt pakkausjätteet sekä vaa ral li set jätteet. Sen
sijaan sellainen jäte, jonka sisältämiä jätejakeita ei voi da selkeästi
yksilöidä, olisi sekalaista yhdyskuntajätettä. Esimerkiksi ener gia na
hyödyntämistä varten erilliskerätty niin sanottu energiajäte oli si
määritelmän mukaan sekalaista yhdyskuntajätettä.

Jätelaki 17.6.2011/646:

6 §  Muut määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
2) yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,
asun to las sa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sa ko-
ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, pal ve lu-
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ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä;

8 § 1 mom Yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä
Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seu raa-
vaa etusijajärjestystä: Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jät teen
määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen hal ti jan on
ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai tois si jai ses ti
kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on
hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen ener gia-
na. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on lop pu kä si tel tä vä.

32 §: Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto
Kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jä-
te huol to:
1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muus-
sa asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja um pi kai vo lie te;
 2) sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvä yh dys-
kun ta jä te;
3) valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yh tei sö jen

sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syn ty-
vä muu kuin 2 kohdassa tarkoitettu yh dys kun ta jä te;
4) liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yh-
des sä 1—3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa;

41 § mom 1 Jätteen luovuttaminen kiinteistöittäiseen jät teen kul je tuk-
seen tai alueelliseen 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.

Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012
Jäteluettelon pääluokan 20 otsikon mukaan yhdyskuntajätettä ovat asu mi-
ses sa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja mui-
den laitosten jätteet. Vastaavansisältöinen määritelmä on kuitenkin si säl ty-
nyt ns. Euroopan jäteluetteloon (2000/532/EY) perustuvaan jä te luet te loon,
josta nykyisin säädetään jäteasetuksen liitteessä 4.

Jäteasetuksen 179/2012 Liite 4. on

liitteenä nro 2.

Hakemuksen mukaan yhdyskuntajätettä kertyy toiminnassa
seuraavasti; Loppujäte n. 4 000 kg, biojäte n.7 000 kg ja energiajäte n. 20
000 kg yhteensä 31 000 kg.
Muiden jätejakeiden määriä hakija ei ilmoita lukuun ottamatta kahta vaa ral-
lis ten jätteiden jaetta: kiinteä öljyjäte n. 500 kg /vuosi sekä jarru- ja jääh dy-
tin nes tei tä n. 750 kg /vuosi, yhteensä 1250 kg. Lisäksi metalli- ja puu,
betoni ja muu rakennusjätemäärä on merkittävä, määrä on suo raan
riippuvainen asiakastöiden määrästä. Hakija ei ole kertonut tar kem pia
painomääriä.
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Lisäselvityksen liitteenä on Aikuiskoulutuskeskuksen Jä te huol to suun ni tel-
ma, jossa on lueteltu kerättävät jätejakeet ja keräysvälineet sekä as tia-
mää rät. Jätehuoltosuunnitelmasta ei käy ilmi jäteastioiden tyh jen nys vä liä
eikä eri jätejakeiden loppusijoitusta tai muuta käsittelyä.
Muiden jätejakeiden määriä hakija ei ole ilmoittanut.
Pakkauksien tuottajavastuu on huomioitu opiskelijaravintolassa ke rää mäl lä
erikseen palautuspakkaukset ja lasit. 

Lausunto
Kymen jätelautakunta on hakemuksen johdosta pyytänyt Ky men laak son
Jäte Oy lausunnon. Yhtiön 8.5.2015 päivätyssä lausunnossa on annettu
vastine kohtaan 6 seuraavasti:
Perustelukohdassa hakija antaa ymmärtää, että käyttöön otettu jä te huol to-
jär jes tel mä täyttää kunnan tarjoamaa järjestelmää paremmin ha ki jan
tavoitteen, että jätteet ”päätyvät mahdollisimman tehokkaasti hyö ty käyt-
töön”.
- Kunnan järjestelmässä loppujäte päätyy ener gia hyö dyn tä mi seen Kot kan
hyötyvoimalassa. Hyötypaperi vie sen ”massapolttoon” Van taal le??
- Biojäte päätyy käsittelyyn molemmissa tapauksissa Kou vo lan Mä ki ky län
Biolaitokselle.
- Kunnan järjestelmässä ”energiajäte” voidaan jä te huol to mää räys ten 15
§:n mukaan kerätä loppujätteen sijaan. Keräämänsä ener gia jät teen Ky-
men laak son Jäte Oy toimittaa läheisyysperiaatetta nou dat taen RDF:ksi ja-
los tet tu na Inkeroisiin
- Pakkauskartonkijäte, keräyspaperi-, pakkauslasijäte sekä pien me tal li
nou de taan kiinteistöiltä vahvistetussa taksassa mainituilla hin noil la ja kul je-
te taan tuottajien ilmoittamaan vastaanottoverkostoon, mi kä vas tan nee
hakijan kuvausta nykyjärjestelmässä.
Näin ollen ei ole perusteltua esittää, että nykyjärjestelmä johtaisi etu si ja jär-
jes tyk sen kannalta parempaan lopputulokseen.

Kymenlaakson Jäte Oy:n lausunto kokonaisuudessaan on

liitteenä nro 3.

Perustelut päätösesitykselle:
Hakijan antamien lisäselvitysten johdosta ei ole voitu todeta, että jä te lain
42 §:n mukaiset edellytykset poikkeamiseen olisivat riittävät ja joh tai si vat
etusijajärjestyksen toimeenpanon kannalta parempaan lop pu tu lok seen.
Kiinteistöllä syntyy vuosittain n. 4 000 kg loppujätettä, n. 7000 kg biojätettä
ja 20 000 kg energiajätettä eli yhteensä 31 000 kg yh dys kun ta jä tet tä.
Muiden kuin vaarallisten jätteiden osalta (1 250 kg) hakija ei ole ilmoittanut
jätemääriä.

Jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä annettu selvitys jää puut teel li sek-
si muilta osin kuin biojätteen osalta, jonka käsittelypaikka on sama kuin
kunnan järjestämässä jätehuollossa.
Hakija ilmoittaa Hyötypaperi Oy:n prosessoivan energiajätteen teol li suu-
den sivukattiloiden polttoaineeksi, muut materiaalit hyödynnetään joko sel-
lai se naan tai prosessoinnin jälkeen materiaalikierrätykseen tai polt to ai-
neek si. Jäljelle jäävä pieni loppujäte päätyy massapolttoon. Ha ke muk ses-
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sa ei käy selville:
 mitä materiaaleja prosessoidaan ja miten sekä kuin ka paljon
 miten ja kuinka paljon muita materiaaleja hyödynnetään ma te ri aa li-

kier rä tyk seen ja
 mihin polttoon menevä materiaali toimitetaan.

Suurimmat jätemäärät (31 000 kg) muodostuvat yhdyskuntajätteestä. Mui-
den jätteiden määrää hakija ei ilmoita. Yhdyskuntajäte kuuluu jä te lain 32
§:n mukaan kunnan järjestämän jätehuollon piiriin. Hakija ei ole esit tä nyt
selvitystä siitä, että muu jäte käsiteltäisiin yhdessä kunnan jä te huol to vas-
tuul la olevan loppujätteen, energiajätteen ja biojätteen kans sa taikka
muuta syytä, jonka johdosta poikkeaminen olisi muun jätteen jä te huol lon
kannalta perusteltua. Jätelain 42 §:n mukainen poik kea mi nen on
perusteltua lähinnä silloin, kun yhdyskuntajäte muodostaa vain vä häi sen
osan toiminnassa syntyvästä jätteestä ja siitähuolehditaan osa na
kiinteistön muuta jätehuoltoa. Hakijan halu itse hal lin noi da jä te huol toa ja
tilata se palvelun tuottajalta itse ei ole jätelain 42 §:n mu kai nen
poikkeamisen peruste.

Yhdyskuntajäte muodostaa valtaosan Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus kiin-
teis töil lä syntyvästä jätteestä. Jätelautakunta katsoo, ettei asiassa saa tu
lisäselvitys anna riittävää selvitystä siitä, että hakijan järjestämä jä te huol to
olisi perusteltua kiinteistön muun jätehuollon järjestämiseksi ja että se
johtaisi jätelain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun mukaan etusijajärjestyksen
toimeenpanon kannalta parempaan lop pu tu lok seen kuin kunnan
järjestämä jätehuolto.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, että Kouvolan Ammatillinen Ai kuis kou lu tus-
sää tiö / Aikuiskoulutuskeskus Kouvolalle ei myönnetä poikkeusta vel vol li-
suu des ta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon edellä se los te-
tuin perustein.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Kyjäte § 33 24.9.2015:
 Itä-Suomen hallinto-oikeus on 3.8.2015 päivätyllä lähetteellä
(01490/15/5142) pyytänyt lausuntoa Kouvolan Ammatillinen Ai kuis kou lu-
tus sää tiö / Aikuiskoulutuskeskus Kouvolan tekemään valitukseen jä te lau-
ta kun nan päätöksestä 28.5.2015 § 21 koskien Ai kuis kou lu tus kes kuk sen
poikkeuslupahakemusta. Lausunto oli lähetteen mukaan pa lau tet ta va vii-
meis tään 2.9.2015 mennessä.

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle tehty valitus on
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liitteenä nro 4.

Johtuen annetusta aikataulusta, hal lin to-oi keu del le annettava lausunto val-
mis tel tiin vir ka mies työ nä. Lausunnossaan jätelautakunta vaati va li tuk sen
hylkäämistä ko ko nai suu des saan. Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lä he tet ty
lausunto on

liitteenä nro 5.

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Kyjäte
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 12.2.2016 antanut päätöksen Kymen jä te-
lau ta kun nan päätöksestä 28.5.2015 § 21 tehdystä va li tuk ses ta.
Hallinto-oikeus päätti, ettei Kymen jätelautakunnan tekemää pää tös tä ole
syytä muuttaa.

Hallinto-oikeuden johtopäätös

Asiassa ei ole osoitettu, että aikuiskolutuskeskuksen kiinteistöjen yh dys-
kun ta jät teen omatoiminen järjestäminen olisi perusteltua näiden kiin teis tö-
jen muun jätehuollon järjestämiseksi, ja että omana toimintana jär jes tet ty
jätehuolto johtaisi etusijajärjestyksen parempaan nou dat ta mi seen
verattuna kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen ja jä te huol toon. Näin
ollen aikuiskoulutuskeskuksen on luovutettava kiinteistöllä syn ty vä
yhdyskuntajäte kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Hallinto-oikeuden päätös kokonaisuudessaan on

liitteenä nro 6.

Korkein hallinto-oikeus on 21.3.2016 päivätyllä vastinepyynnöllä
(0800/1/16) pyytänyt Kymen jätelautakuntaa toimittamaan vastineen Ai-
kuis kou lu tus kes kus Kouvolan valitukseen Itä-Suomen hallinto-oikeuden
pää tök ses tä nro 16/0041/3. Vastine ja sen liitteet on toimitettava kor keim-
paan hallinto-oikeuteen 25.4.2016 mennessä.

Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö ja Aikuiskoulutuskeskus
Kouvolan valitus ovat

liitteenä nro 8.



Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 87

Kymen jätelautakunta § 15 26.03.2015
Kymen jätelautakunta § 21 28.05.2015
Kymen jätelautakunta § 22 31.03.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö on saapunut Kymen jä te lau-
ta kun nal le tiistaina 29.3.2016. Johtuen aikataulusta esitetään, että kor-
keim paan hallinto-oikeuteen annettava vastine valmistellaan vir ka mies työ-
nä. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen annettavan vastineen laa din nas sa
voidaan konsultoida asiaan perehtynyttä oikeudellista asian tun ti jaa.

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

Vs. Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää merkitä tiedoksi Itä-Suomen hal lin to-oi keu-
den päätöksen.

Kymen jätelautakunta valtuuttaa yhdyskuntatekniikan johtajan Anne Ah tiai-
sen lautakunnan esittelijänä allekirjoittamaan virkamiesvetoisesti laa di tun
vastineen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Pyhtään ekomaksusta tehdystä valituksesta

10562/14.06.02/2015

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

Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö on

liitteenä nro 16.

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

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

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

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

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Kyjäte § 23

Hal lin to-oi keu del le an net ta va lausunto valmisteltiin virkamiestyönä (Ky jä te
28.1.2016 §13). Lausunto lähettiin Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
4.2.2016.

Lausunnossaan jä te lau ta kunta vaati ensisijaisesti, että valitus jätetään tut-
ki mat ta, koska se on tehty valitusajan jälkeen. Vaatimuksen pe rus te luis sa
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todetaan seuraavaa: Valituksen mukaan Kymen jätelautakunta päät ti
Pyhtään kunnan esityksestä 16.10.2015 ekomaksun käyt töön otos ta
Pyhtään kunnan alueen kaikista asunnoista. Valituksessa esitetty väit tä mä
on kuitenkin virheellinen. Kymen jätelautakunta on tehnyt pää tök sen
vuotta aiemmin eli 16.10.2014 § 36 (liite 1).  Valitus on tehty si ten
huomattavasti valitusajan jälkeen.

Mikäli hallinto-oikeus tutkii valituksen, Kymen jätelautakunta vaati tois si jai-
ses ti valituksen hylkäämistä kokonaisuudessaan. Vaatimuksen pe rus te-
luis sa todetaan seuraavaa: Valituksen mukaan Kymen jä te lau ta kun nan
kokoonpanoon täytyy kuulua Pyhtään kunnan virkamiehiä , jotta jä te lau ta-
kun ta oli päätösvaltainen. Kyseinen asia ei pidä paikkaansa:  Pyh tään
kunnanvaltuusto on 30.1.2012 § 8 päättänyt Kuntien yhteisen jä te lau ta-
kun nan perustamisesta ja jäsenen valinnasta. Sopimuksen mu kaan
lautakunnassa on 13 jäsentä ja Pyhtään kunta valitsee 1 jäsenen ja
jäsenelle varajäsenen. Taksapäätöstä käsiteltäessä 16.10.2014 pu heen-
joh ta ja on todennut läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja pää tös val tai-
suu den.
Itä-Suomen hallinto-oikeudelle annettu lausunto on kokonaisuudessaan

liitteenä nro 7.

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

Vs.yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Ilmoitusasiat

Kyjäte § 24
Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-,
jätehuollon järjestämis- ja kohtuullistamispäätöksistä ajalla
21.1.-18.3.2016 on esitetty

oheismateriaalissa nro 1.

Päätökset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä jätelautakunnan
kokouksessa.

Vs.Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

Kymen jätelautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan  15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § (365/1995).
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VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUKSEN JOHDOSTA TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN

Kymen jätelautakunta

Pöytäkirjan  19, 20, 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:  Puistokatu 29, Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oi keu den käyn ti-
mak sun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oi keus hal-
lin to vi ran omais ten suoritteista perittävistä maksuista 26.7.1993/701.

Pöytäkirja

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










