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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kyjäte § 25
Hallintosäännön 39 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on
to det ta va läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Li säk si
pu heen joh ta jan on todettava kokouksen laillisuus ja pää tös val tai suus.

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

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

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Pöytäkirjan tarkastajat

Kyjäte § 26
Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Keijo Rinnesalmi ja Teppo Sainio.

____________
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Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun kuntaurakoiden jätemaksutaksa 1.7.2016 alkaen

12401/14.06.02/2016

Kyjäte § 27
Jätelain 78 §.n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jä te huol los ta
jä te mak su, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kus tan nuk set.
Jä te mak su 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
ylei ses ti 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
jä te mak su ja koskevat tekstimuotoiset kantoperusteet sekä mak su jen nu-
mee ri set taksataulukot.

Kymen jätelautakunta vahvisti Kotkan, Kouvolan ja Iitin voimaan as tu neen
ny kyi sen jätemaksutaksan 25.5.2015 23§, 24§ sekä Mäntyharjun
3.12.2015 § 45.

Kuljetusurakoiden hintoja voidaan urakkasopimusten mukaan tarkistaa
vuo sit tain heinäkuun alusta Tilastokeskuksen ylläpitämän kuor ma-au to lii-
ken teen kuljetuskustannusindeksin (2010=100) perusteella. Hin nan tar kis-
tuk sen lähtötaso on:

Kotka maaliskuu 2012, pisteluku 111,1, muutos edelliseen -0,8 %

Kouvola ja Iitti maaliskuu 2013, pisteluku 112,0, muutos edelliseen -0,8%

Mäntyharju huhtikuu 2015, pisteluku 112,5 muutos edelliseen -0,7 %

Kymen jätelautakunnan 17.10.2013 hyväksymien yhtenäisten jät teen kul je-
tus tak sojen perusteiden mukaan, kuljetusmaksu sisältää ura koit si jal le
mak set ta van urakkakorvauksen, perintä- ja luottotappiovarauksen se kä
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 lop-
pu 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.

Kuljetusmaksun perusteena oleva kuljetuskustannusindeksi pysyi lähes
en ti sel lään samoin lautakuntamaksu. Myöskään ajojärjestelyn kus tan nuk-
set tai luottotappiot ja perintäkulut eivät ole muuttuneet oleellisesti.

Käsittelymaksun perusteina oleviin loppujätteen ja biojätteen port ti mak sui-
hin ei vuodelle 2016 tullut muutoksia.
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Kymenlaakson Jäte Oy esittää Kymen jätelautakunnalle, ettei Kotkan,
Kou vo lan, Ii tin ja Mäntyharjun taksa-alueiden jätteenkuljetus- ja kä sit te ly-
mak sui hin esitetä muutoksia. Kouvolan ja Iitin osalta taulukkoon on teh ty
tar kas tuk sia, joiden takia asia tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi ja mää-
rät tä väk si 1.7.2016 alkaen.

Yksityiskohtaiset taksaperusteet ovat

liitteenä nro 1.

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
saa da tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lau sua mie-
li pi teen sä asias ta.
Hallintolain 41 § 3 momentin mukaan "Asian vireilläolosta ei kuitenkaan
tar vit se ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen tai
ai heut taa muuta merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen tar pee ton ta.”

Koska jätetaksaan ei esitetä muutosta, asialla ei katsota olevan huo mat ta-
vaa vaikutusta asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai mui hin oloi-
hin eli vireilläolosta ilmoittamisen katsotaan olevan tarpeetonta. Esi tys tä
kun ta ura koi den jätemaksuiksi ei siten kuulutettu.

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun kun-
ta ura koi den jätemaksutaksan esitetyn mukaiseksi ja voimaan tu le vak si
1.7.2016 alkaen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kouvolan ja Iitin ekomaksutaksan perusteiden tarkastaminen

12402/14.06.02/2016

Kyjäte § 28
Kouvolassa ja Iitissä ekomaksun määräytymisperusteena on ruo ka kun nan
ko ko ja vapaa-ajanasunnon käyttötarkoitus.

Laskutusrekisterin päivittäminen on hankalaa tie to suo ja käy tän tö jen ta kia.
Tä män vuoksi tulisi harkita laskutusperusteen muut ta mis ta. Muualla maas-
sa ja Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueen muis sa kunnissa lu kuun ot ta-
mat ta Kotkaa on maksuperusteena ra ken nuk sen käyttäminen tai käyt tö tar-
koi tus asumiseen tai va paa-ajan asu mi seen.

Ekomaksun porrastuksen tarkoituksena on kohdentaa maksu mah dol li sim-
man oikeudenmukaisesti ekomaksupalveluiden käytön suhteessa.

Ekomaksupalveluiden käytössä on erotettu 3 käyttäjäryhmää:
 Omakotitaloissa ja pientaloissa asuvat
 Kerros-ja rivitaloissa asuvat, joissa on kiinteistöllä hyötyjätteiden eril-

lis ke räys.
 Vapaa-ajan asunnot

Muutos nostaisi pienten ruokakuntien maksua ja laskisi isompien ruo ka-
kun tien maksua. Merkittävä muutos on, että jatkossa taloyhtiöissä las kut
me ni si vät isännöitsijöille ja asukkaat maksaisivat ekomaksun osana vas ti-
ket ta tai vuokraa.

Pientaloissa asuvat ovat palveluita eniten tarvitseva ja käyttävä asia kas-
ryh mä.  Kerros-ja rivitaloissa, joissa on vähintään 10 huoneistoa, on ol ta va
omat keräysastiat paperille, kartongille, lasille ja pienmetallille, jo ten nämä
tar vit se vat lähinnä vain neuvontapalveluita sekä vaarallisten jät tei den, iso-
jen kappaleiden ja puutarha- ja remonttijätteiden vas taan ot to pal ve lui ta.

Lomataloudet tarvitsevat ja käyttävät kaikkia palveluita, mutta käyttö vaih-
te lee paljon loma-asunnon käyttömäärän mukaan.
Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus esittää Kymen jätelautakunnalle, että
Kou vo lan ja Iitin taksa-alueilla otetaan käyttöön vuoden 2017 alusta mak-
su pe rus teek si rakennuksen käyttäminen tai käyttötarkoitus asu mi seen tai
va paa-ajan asu mi seen. Maksuperusteen muutoksesta tulee kuul la asian-
osai sia jätelain 79 § ja hallintolain 41 §:n mukaisesti.

Kymen lautakunta ilmoittaa Kouvolan ja Iitin ekomaksutaksan pe rus tei den
tar kas ta mi sen vireilläolosta hallintolain 41 § mukaisesti, ennen vuo den
2017 taksavalmistelua.

Tämän jälkeen Kouvolan ja Iitin ekomaksutaksan perusteet tuodaan Ky-
men jä te lau ta kun nan vahvistettavaksi syksyn 2016 kokouksen.

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

Kymen jätelautakunta päättää laittaa Kouvolan ja Iitin ekomaksutaksan pe-
rus tei den muuttamisen vireille. Vi reil le tulosta ja vai ku tus mah dol li suuk sis ta
il moi te taan hallintolain 41§ mukaisesti.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen 14.3.2016 § 131

10506/14.06.02/2015

Kyjäte § 29
Kymen jätelautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön vi-
ran hal ti ja pää tök ses tä 14.3.2016 § 131. Oikaisuvaatimus on saapunut jä te-
lau ta kun nal le 4.4.2016. Päätöksessä hakijoille ei myön net ty va pau tus ta
vel vol li suu des ta liittyä järjestettyyn jät teen kul je tuk seen.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan vapautusta velvollisuudesta liittyä jär jes-
tet tyyn jätteenkuljetukseen sekä lupaa kuljettaa jätteet saman kun nan alu-
eel la sijaitsevaan kotiosoitteeseen. Hakijat perustelevat oi kai su vaa ti mus-
taan sillä, että vapaa-ajankiinteistö on huonokuntoinen ja käyt tö as te mi ni-
maa li nen ja tästä syystä jätettä syntyy vähän. Lisäksi kiin teis töl le vievä tie
on yksityistie, jota ei kunnossapidetä talviaikaan eikä myös kään tiedetä,
on ko tie liikennöitävissä raskaalla kalustolla.

Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on

liitteenä nro 2.

Viranhaltijapäätöksessä hakijoille ei myönnetty vapautusta va paa-ajan-
asun non velvollisuudesta liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.
Jätteiden omatoiminen kuljettaminen hakijan vakituisen asunnon jä te as ti-
aan ei ole peruste järjestetystä jätteenkuljetuksesta vapauttamiselle.
Velvollisuus liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen ei riipu jätteen mää räs-
tä, laadusta, jätteen käsittelystä tai omatoimisesta jätteen kul jet ta mi ses ta.

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
Ky men laak son Jäte Oy:lle tyhjennyksiä varten.

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

Jätelain 41 §  mukaan:
Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava 32§:n mu kai-
ses ti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiin teis töit täi seen
jät teen kul je tuk seen tai kunnan järjestämään alueelliseen vas taan ot to paik-
kaan.



Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 105

Kymen jätelautakunta § 29 26.05.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Hakijat esittävät ettei tie vapaa-ajanasunnolle mahdollisesti ole ras kaal le
ka lus tol le liikennöitävissä. Jätelautakunta on tarkastanut asian ja to den nut,
et tä saman tien varressa on muita vapaa-ajanasuntoja, joissa käy jät teen-
kul je tus au to.

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

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

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

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin pe-
rustein. Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätöstä ei muu te ta.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen 18.4.2016 § 191

11975/14.06.02/2016

Kyjäte § 30
Kymen jätelautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön vi-
ran hal ti ja pää tök ses tä 18.4.2016 § 191. (saapunut 21.4.2016) Pää tök ses sä
ha ki jal le ei myön net ty vapautusta ei-ympärivuotisessa käytössä ole van va-
paa-ajan asun non ekomaksusta 27,28 € (sis. alv 24%.) Oi kai su vaa ti muk-
ses sa vaaditaan, että ei-ympärivuotisessa käytössä ole van va paa-ajan-
asun non ekomaksu 27,28 € (sis. alv 24%) pois te taan.

Hakija perustelee oikaisuvaatimustaan vapaa-ajanasunnon käyt tä mät tö-
myy del lä, minkä vuoksi jätettä ei ole syntynyt.

Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on

liitteenä nro 3.

Ekomaksu perustuu jätelakiin (646/2011). Jätelain 78 § mom.3 ja 79 §
mom. 2 antavat perusteet vakituisen- ja vapaa-ajanasunnon pe rus mak sul-
le, joka meillä tunnetaan nimellä ekomaksu. Miehikkälän ekomaksu on hy-
väk syt ty Kymen jätelautakunnassa 3.12.2015 § 42.

Jätelain 78 § mom. 3 mukaan:
Jätemaksu, jolla katetaan 1 momentissa tarkoitetusta jäteneuvonnasta, re-
kis te rin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liit ty vis-
tä tehtävistä aiheutuvat kustannukset, voidaan periä erillisenä pe rus mak-
su na. Perusmaksulla voidaan kattaa myös vaarallisen jätteen ja muun jät-
teen alueellisten vastaanottopaikkojen perustamisesta ja yl lä pi dos ta kun-
nal le aiheutuvat kustannukset.

Jätelain 79 § mom.2 mukaan:
Perusmaksun perusteita ovat kiinteistöllä asuvien henkilöiden lu ku mää rä
tai kiinteistön käyttötarkoitus taikka muu vastaava peruste. Pe rus mak su
voi daan määrätä kiinteistö- tai talouskohtaisena.

Ekomaksulla katetaan sellaisia jätehuollon järjestäjän toteuttamia pal ve lui-
ta, jotka ovat asiointihetkellä käyttäjälle maksuttomia tai jätteen kä sit te ly-
kus tan nuk siin nähden subventoituja. Näitä ovat hyöty- ja vaarallisten jät tei-
den keräys ja käsittely, jäteneuvonta, -tiedotus ja -valistus sekä jä te huol lon
ke hit tä mi nen. Maksulla rahoitetaan myös jätehuollon toi mi vuu den seu ran-
nas ta aiheutuvia kustannuksia.

Jätehuollon palveluiden käyttö tai käyttämättömyys ei vaikuta eko mak sun
mak su vel vol li suu teen.

Erityisiä syitä perusmaksun perimättä jättämiselle on:
Asuinrakennus tai vapaa-ajan asunto on asumiskelvoton. Asu mis kel vot to-
muu des ta on esitettävä jätehuoltoviranomaiselle to dis teel li nen sel vi tys.
Sel vi tys voi olla esim. kunnan rakennusvalvonnan tai ym pä ris tö vi ran omai-
sen lausunto tai valokuvat. 
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Päätös perustuu jätelakiin (17.6.2011/646) 32§, 40§, 41§ sekä Kymen jä-
te lau ta kun nan jätehuoltomääräyksiin (1.5.2015) § 8 ja § 45

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

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

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

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen 20.4.2016 § 199

12052/14.06.02/2016

Kyjäte § 31
Kymen jätelautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön vi-
ran hal ti ja pää tök ses tä 20.4.2016 § 199. (saapunut 3.5.2016)

Päätöksessä hakijalle ei myön net ty vapautusta velvollisuudesta liittyä jär-
jes tet tyyn jät teen kul je tuk seen. Hakijalle myönnettiin loppujäteastian tyh jen-
nys vä lik si 12 viik koa ympärivuotisesti, sillä kiinteistöllä on jär jes tet ty elin-
tar vi ke jät teen kom pos toin ti ympärivuotisesti.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan vapautusta velvollisuudesta liittyä jär jes-
tet tyyn jätteenkuljetukseen ja lupaa kuljettaa jätteet kotiosoitteeseen. Ha ki-
ja perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että va paa-ajan kiin teis töl lä syn ty-
vät jätteet lajitellaan ja biojätteet kompostoidaan.
Mökkielämä hiljenee syyskuun lopulla ja alkaa toukokuun aikana jo ten jä-
te as tian tyhjentäminen ympärivuotisesti 12 viikon välein on mah do ton to-
teut taa.

Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on

liitteenä nro 4.

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

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
Ky men laak son Jäte Oy:lle tyhjennyksiä varten.

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

Jätelain 41 § mukaan:
Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava 32§:n mu kai-
ses ti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiin teis töit täi seen
jät teen kul je tuk seen tai kunnan järjestämään alueelliseen vas taan ot to paik-
kaan.
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pj. ptk. tark. ptk. tark.

Hakijan vapaa-ajanasunto on käytössä ainoastaan kesäkaudella tou ko-
kuus ta syyskuunlopulle, joten jäteastian tyhjennykset tulee sovittaa viik ko-
jen 18–40 väliselle ajalle. Talvikautena jäteastian tyhjennyksiä ei tar vit se
suo rit taa.

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

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

Oikaisuvaatimuksessa esitetty peruste vapaa-ajanasunnon käyt tö ai kaan
hy väk sy tään ja jäteastian tyhjennykset tapahtuvat aikavälillä viikot 18–40 .

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

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

Kymen jätelautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen siltä osin, että  Ky men
jä te lau ta kun nan jätehuoltopäällikön päätöstä muutetaan ym pä ri vuo ti sen
tyh jen nyk sen osalta, koska kyseessä on vapaa-ajan asunto, jo ta käytetään
vain kesäkautena ja tyhjennykset tulee suorittaa viik ko jen 18–40 välisenä
ai ka na 12 vk tyhjennysvälillä.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 32 26.05.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen 21.4.2016 § 214

12085/14.06.02/2016

Kyjäte § 32
Kymen jätelautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön vi-
ran hal ti ja pää tök ses tä 21.4.2016 § 214 (saapunut 3.5.2016).

Päätöksessä hakijalle ei myön net ty loppujäteastian tyhjennysväliksi kah ta-
tois ta (12) viikkoa ym pä ri vuo ti ses ti.  Hänelle myönnettiin jä te huol to mää-
räys ten mahdollistama pisin tyh jen nys vä li, joka ilman jä te huol to mää räys-
ten mukaista elintarvikejätteen kom pos toin tia on kesäkaudella (vii kot
18-40) kaksi (2) ja talvikaudella (vii kot 41-17) neljä (4) viikkoa.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan jäteastian tyhjennysväliksi 12 viikkoa ym-
pä ri vuo ti ses ti. Hakija perustelee oikaisuvaatimustaan jätteen vä hyy del lä,
jon ka vuoksi ei ole kompostoitavaa.

Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on

liitteenä nro 5.

Pidennetyn tyhjennysvälin myöntämisen edellytyksenä on, että:
 biojätteet kompostoidaan määräysten mukaisesti haittaeläimiltä suo-

ja tus sa elintarvikejätteille tarkoitetussa kompostorissa ja jät tei den
kä sit te lyn tulee olla jätehuoltomääräysten mukaista.

Päätöksen perustelu; Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset
1.5.2015 § 23 ja § 45
Jäteastioiden tyhjennysvälit. Loppujäteastian tyhjennysväliä voidaan pi den-
tää, jos biojätteet kompostoidaan kiinteistöllä tai kiinteistö kuuluu bio jät-
teen erilliskeräyksen piiriin.

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

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

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

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

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 33 26.05.2016

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Ilmoitusasiat

Kyjäte § 33 Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-, jä te-
huol lon järjestämis- ja kohtuullistamispäätöksistä ajalla 19.3.-13.5.2016 on
esi tet ty

oheismateriaalissa nro 1.

 Päätökset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä jätelautakunnan ko kouk-
ses sa.

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

Kymen jätelautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33  §: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  27 §.

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,
seit se män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä säh köis tä
tie dok si an toa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon pää tök ses tä kol-
man te na päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
ase tet tu yleisesti nähtäväksi.

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

Valitusperusteet

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

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:  PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite:  Puistokatu 29, Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
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Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on ma-pe klo 8.00-16.15.

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

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

vaa di taan 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 tä-
män 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 säh kö-
pos ti osoi te.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Säh köis tä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asia kir jas sa 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 jäl-

jen nök se nä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel vi-

tys 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 ym-
pä ris tö pal ve lui den 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 29, 30, 31, 32  §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muu tos ta
kun nal lis va li tuk sel la 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,
seit se män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä säh köis tä
tie dok si an toa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon pää tök ses tä kol-
man te na päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
ase tet tu yleisesti nähtäväksi.

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

Valitusperusteet

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

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:  PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite:  Puistokatu 29, Kuopio
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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

vaa di taan 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 tä-
män 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 säh kö-
pos ti osoi te.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Säh köis tä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asia kir jas sa 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 jäl-

jen nök se nä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel vi-

tys 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 ym-
pä ris tö pal ve lui den 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.








