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Kymen jätelautakunta § 39 19.10.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kyjäte § 39
Hallintosäännön 139 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on
todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä.
Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

____________
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Kymen jätelautakunta § 40 19.10.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Pöytäkirjan tarkastajat

Kyjäte § 40
Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Kormu ja Sari Lantta.

____________
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Nuorisovaltuuston edustus Kymen jätelautakunnassa

417/00.00.01/2017

Kyjäte § 41
Kymen jätelautakunta on yhdeksän kunnan yhteislautakunta joka huo leh tii
jätelain mukaisista viranomaistehtävistä.
Kymen jätelautakunta toimii vastuukuntaperiaatteella Kouvolan kau pun gin
lautakuntana.

Kymen jätelautakunta päätti kokouksessaan 24.8.2017 § 30, että nuo ri so-
val tuus to valitsee keskuudestaan edustajan ja hänelle varaedustajan. Nuo-
ri so val tuus ton edustaja voi osallistua Kymen jätelautakunnan ko kouk siin
läsnäolo- ja puheoikeudella lautakunnan käsitellessä julkisia asioi ta.

Nuorisovaltuusto on päättänyt 14.9.2017 § 11 että sen edustaja Kymen jä-
te lau ta kun nas sa on Emmi Hartama. Varaedustaja on Anni Rau tiai nen.

Kymen jätelautakunta nimeää keskuudestaan nuorisovaltuuston edus ta jal-
le tukihenkilön.

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta merkitsee tiedoksi nuorisovaltuuston edustajan Em-
mi Hartaman sekä varaedustajan Anni Rautiaisen. Nuo ri so val tuus ton
edustaja voi osallistua Kymen jätelautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja
puheoikeudella lautakunnan käsitellessä julkisia asioita.
Kymen jätelautakunta valitsee keskuudestaan nuorisovaltuuston edus ta jal-
le tukihenkilön.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tukihenkilöksi nuorisovaltuuston edustajalle valittiin puheenjohtaja Matti
Lindholm.

____________
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Kymen jätelautakunta § 42 19.10.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Kuntalaisaloitteiden käsittely Kymen jätelautakunnassa

990/00.08.00/2017

Kyjäte § 42
Kuntalain 23 §.n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yh-
dis tyk sel lä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa kos ke-
vis sa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suo ri te-
tut toimenpiteet.

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 153 §:n mukaan aloitteen kä sit te lee
se viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tar koit ta mas-
sa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloit teis ta ja
aloitteen perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava tie to
toimielimelle sen päättämällä tavalla. Toimielin voi päättää sa mal la, mitkä
aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, että sen toimivaltaan kuuluvat aloitteet tuo-
daan lautakunnalle tiedoksi kolme (3) kertaa vuodessa ti lin pää tök sen ja
osavuosikatsausten yhteydessä.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 43 19.10.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2017

15667/02.02.01/2017

Kyjäte § 43
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen on ra por toi ta-
va toimielimille kuukausittain talousarvion käyttötalouden ja in ves toin tien
toteutumisesta. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan osa vuo si kat sauk set
tammi-huhtikuulta sekä tammi-elokuulta ja tilinpäätös. Osa vuo si kat sauk-
ses sa raportoidaan myös tavoitteiden toteutumisesta. Ra por tis ta on
nähtävissä koko toimialan ja palveluiden toimintatuottojen, toi min ta ku lu jen
ja toimintakatteen sekä investointien toteutuminen han ke ryh mä ta sol la.
Lisäksi henkilöstöosiossa on henkilöstömuutosten kes kei siä lukuja.

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen osavuosikatsaus Kymen jä te lau ta kun-
nan osalta esitellään kokouksessa.

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2017 on esitetty

oheismateriaaleissa.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi ja taloussihteeri Pia Ru sa-
nen, p. 02061 54817, pia.rusanen(a)kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta merkitsee tiedoksi tekniikka- ja ym pä ris tö pal ve lu jen
osavuosikatsauksen 1.1.–31.8.2017.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Oheismateriaali Osavuosikatsaus 1-8_2017 jäteltk
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Kymen jätelautakunta § 44 19.10.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Kymen jätelautakunnan talousarvion valmistelutilanne ja toiminnan painopisteet vuodelle
2018

1135/02.02.00/2017

Kyjäte § 44
Kymen jätelautakunnan talousarvio on osa Kouvolan kaupungin Tek niik ka-
ja ympäristöpalvelujen toimialan talousarviota.

Kouvolan kaupungin vuoden 2018 talousarvioesitys on valmisteilla.
Tämän hetkinen arvio on, että kaupunginvaltuusto käsittelee ta lous ar vion
kokouksessaan 11.12.2017, jonka jälkeen lautakunnat hyväksyvät pal ve lu-
alu een sa käyttösuunnitelmat. Kun talousarvio on hyväksytty, esi tys Kymen
jätelautakunnan käyttösuunnitelmasta tuodaan lautakunnan pää tet tä väk si.

Kymen jätelautakunnan talousarvioluonnos

Kymen jätelautakunnan toiminnan kustannukset katetaan jä te lau ta kun ta-
mak suil la. Maksu määräytyy kunnittain prosentteina suhteessa kun nan
väkilukuun. Vuoden 2018 talousarvion raamina on käytetty to teu tu nei ta
tuloja / menoja.

Kymen jätelautakunnan vuoden 2018 toimintamenoiksi on arvioitu yh teen-
sä 251 000 euroa, tuotot 252 000 euroa ja toimintakate 1000 eu roa. Suurin
osa jätelautakunnan menoista muodostuu hen ki lös tö me nois ta 172 000
euroa, palveluiden ostot muodostavat toiseksi suu rim man kuluerän 72 000
euroa. Muut toimintakulut ovat noin 7000 euroa.

Tarkempi talousarvioesitys on

liitteenä nro 1.

Kymen jätelautakunnan toimintaympäristö

Jätelautakunnan toimialueena on yhdeksän kuntaa: Kouvola, Kotka, Ha mi-
na, Iitti, Mäntyharju, Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää ja Lapinjärvi. Kun nat ovat
yhteistoimintasopimuksella luovuttaneet jätehuollon vi ran omais teh tä vät
Kymen jätelautakunnalle 1.5.2012 uuden jätelain mu kai ses ti.
Isäntäkuntana toimii Kouvolan kaupunki.

Yhteistoiminta-alue muodostuu edellä mainittujen kuntien omistaman Ky-
men laak son Jäte Oy:n toiminta-alueesta.

Alueella on yhteensä (1.1.2017) 186 495 asukasta ja kunnan jä te huol lon
järjestämisvastuulle kuuluvia rakennuksia 99 273 joista vapaa-ajan
asuntoja 23 810 kap pa let ta (v.2016).

Viranomaispalvelujen tuottamiseksi jätelautakunta tekee yhteistyötä kun-
tien, ympäristösuojeluviranomaisten ja jäteyhtiön kanssa.

Toiminnan painopisteet vuosille 2018-2020

1. Jätteenkuljetusrekisterin ylläpito ja liittymisvelvollisuuden seuranta
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Kymen jätelautakunta § 44 19.10.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Viranomaispalvelujen keskeisimmistä tehtävistä ovat jät teen kul je tus re kis-
te rin ylläpito ja kiinteistöjen jätehuollon järjestämisen seuranta. Seu ran nal-
la taataan kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu ja varmistetaan, et tä kaikki
asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt ovat järjestetyn jätehuollon pii ris sä

2. Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Järjestetään yhteistyöpalavereita eri sidosryhmien kanssa sekä tehdään
kun ta vie rai lui ta toiminta-alueen kuntiin. Yhteistyöllä informoimaan si dos-
ryh miä uudesta jätehuollon viranomaisesta tämän toiminnasta sekä roo lis-
ta ja tehtävien jaosta eri toimijoiden välillä lisäksi sovitaan yh tei sis tä
toimintatavoista. Yhteistyöllä luodaan mm. säännösten tulkintaa pal ve lu-
jen tuot ta mi seen yhtenäisyyttä ja tehokkuutta, jotta asiakkaita voi daan
palvella mahdollisimman hyvin ja tasavertaisesti koko toi min taa lu eel la.
Yhteistyössä huomioidaan erityisesti sopijakunnat, kuntien päät tä jät ja
viranhaltijat sekä ympäristönsuojeluviranomaiset sekä jäteyhtiö.

3. Jätepoliittisen ohjelman laatiminen

Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnissa laaditaan jätepoliittinen oh jel-
ma, jossa määritellään kunnan jäteyhtiön osakaskuntien jä te po liit ti set
linjaukset. Jätepoliittiseen ohjelmaan kirjataan kuntien yhteinen nä ke mys
saavuttamiseksi. Jätepoliittinen ohjelma valmistellaan yh teis työs sä
toimialueen kuntien, jäteyhtiön ja jätelautakunnan kanssa.
Laaditaan toiminta-alueen ensimmäinen jätepoliittinen ohjelma.
Kymen jätelautakunta toimii koordinoijana jätepoliittisen ohjelman val mis te-
lus sa.

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

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Asia merkitään tiedoksi

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 1 Teky talousarvio 2018 19.10.2017 jäteltk
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Kymen jätelautakunta § 45 19.10.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Haminan kaupungin jätemaksutaksan jäteasemalla perittävät maksut, ekomaksut sekä
lukollisten yhteiskäyttöpisteiden vuosimaksut 1.1.2018 alkaen

561/14.06.02/2017, 562/14.06.02/2017

Kyjäte § 45
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.

Jätemaksulla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon vi ranomaisteh tä vi-
en hoitamisesta vastuukunnalle aiheutuneet kustannukset. Jätetaksa kos-
kee kunnanvastuulla olevia jätteitä.

Esityksen ekomaksu korvaa Haminan kaupungin tähän asti perimän jä te-
huol lon perusmaksun, joka on sisältynyt kuljetusyrittäjän las kut ta maan
jäteastian tyhjennyslaskuun. Perusmaksun laskuttaminen loppuu, kun
ekomaksu astuu voimaan.  

Haminan pienjäteasemalla perittävät palvelumaksut on vahvistettu Ha mi-
nan kaupungin teknisen lautakunnan päätöksellä 15.12.2011 § 171, jon ka
jälkeen palvelumaksuja ei ole tarkastettu tai muutettu.

 Haminan palvelumaksut eivät noudata jätelautakunnan toiminta-alueen
 yhtenäistaksaa.                                                                                        

Taksan valmistelussa on käytetty Kymen jätelautakunnan hyväksymiä yh-
te näi siä jät e tak san perusteita.

Haminan kaupunginhallitus esittää Kymen jätelautakunnalle, että lau ta kun-
ta määrää jätemaksutaksan; ekomaksulle, lukolliselle yh teis ke räys pis tei-
den käytölle sekä pienjäteasemalla perittäville maksuille 1.1.2018 al kaen
oheisten liitteiden mukaisena.

Haminan kaupunginhallituksen päätös 05.06.2017 § 168 Jätehuollon pal-
ve lu teh tä vien siirto Kymenlaakson Jäte Oy:lle 1.7.2017 alkaen sekä Kau-
pun gin in si nöö rin viranhaltijapäätös 6.7.2017 § 42/2017 ovat

liitteinä nro 2 ja 3.

Haminan yksityiskohtaiset tekstimuotoiset kantoperusteet ja mak su tau lu-
kot ovat koottuna
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Kymen jätelautakunta § 45 19.10.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

liitteenä nro 4.

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.”

Haminan kaupunki ilmoitti, että jätemaksutaksaluonnos ja kuulutus asian
vireillä olosta sekä kun ta lais ten vai ku tus mah dol li suuk sis ta on ollut näh tä-
vil lä Haminan kaupungin asiakaspalvelussa osoitteessa Puis to ka tu 2
katutason, ikkunan ilmoitustaululla sekä Haminan kaupungin in ter net si vuil-
la 7.-24.7.2017 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

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen Jätelautakunta määrää Haminan kaupungin ekomaksut, lu kol lis ten
yhteiskäyttöpisteiden ja jäteasemalla perittävät maksut, liitteiden 5. teksti
muotoiset kantoperusteet, 6 A taulukko 4 mukaisen jä te mak su tau luk ko
(jäteasemien vastaanottohinnat) sekä Haminan kau pun gin jä te mak su tak-
san, joka astuu voimaan 1.1.2018.

Asian käsittely:

 Jouni Kormu esitti Sorella Silvalan kannattamana, että asia palautetaan
 Haminan kaupungille uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja 
 tiedusteli, hyväksyykö lautakunta yksimielisesti Jouni Kormun esityksen.
Kormun esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 Kymen jätelautakunnan päätös:

 Kymen jätelautakunta päättää yksimielisesti palauttaa Haminan
jätemaksutaksan Haminan kaupungille uudelleen valmisteltavaksi.

____________

Liitteet 2 Hamina Kaupunginhallitus 05.06.2017
§168_Jätehuollonpalvelutehtävien siirto KLJ Oy lle

3 Haminan kaupungininsinöörin vhp 42/2017 jäteaseman
palvelumaksut
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Kymen jätelautakunta § 45 19.10.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

4 Kymen Jätelautakunnan jätemaksutaksa 1.1.2018 alkaen
Hamina



Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 103

Kymen jätelautakunta § 46 19.10.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen 12.9.2017 § 1211

1038/14.06.02/2017

Kyjäte § 46
Kymen jätelautakunnalle on tehty oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön vi-
ran hal ti ja pää tök ses tä 12.9.2017 § 1211. Päätöksessä ei myönnetty ha ki-
jal le lupaa tuoda kiinteistöltä Heinolantie 3897a, 47710 Jaala, Kou vo la,
rakennustunnus 1013407448 syntyviä jätteitä, hakijan omis ta maan
Heinolan puolella sijaitsevaan saunakiinteistön jäteastiaan.
Yhteisastian voi perustaa vain lähikiinteistöjen kesken.

Oikaisuvaatimuksessa hakija ilmoittaa, että jäteastia on tarpeeton ja yh-
teis as tia naapurin kanssa ei ole mahdollinen. Uimilassa, Heinolassa ja
Hel sin gis sä on hyvät lajittelupisteet jonne hän toimittaa jätteitä. Hakija pel-
kää, että jäteastia varastetaan sen sijainnin vuoksi. Lisäksi hän pitää mah-
dot to ma na eritellä Helsingin, Heinolan ja Kouvolan jätteitä eri pis tei siin.

Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on

liitteenä nro 5.

Viranhaltijapäätöksessä hakijalle ei myönnetty vapautusta liittymisestä jär-
jes tet tyyn jätteenkuljetukseen. Jätelaki ja jätehuoltomääräykset edel lyt tä-
vät, että kiinteistön haltija järjestää keräyspaikan ja luovuttaa jät teensä
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

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

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

Vapaa-ajan asunnon jäteasian tarpeettomana pitäminen ja epäily as tian
varastamisesta sekä jätteiden erittelyn mahdottomuus Helsingin, Hei no lan
ja Kouvolan eri pisteisiin eivät ole perusteita järjestetystä jät teen kul je tuk-
ses ta vapautumiselle. 
Oikaisuvaatimuksesta voidaan tulkita, että vapaa-ajanasunto on käy tös sä
eikä todistettavasti käyttökelvoton.

Jätehuoltopäällikön päätös perustuu:
 Jätelaki 17.6.2011 / 646 32§, 40§, 41§
 Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 1.5.2015 4§, 6§, 7§,

8§, 11§
 Kymen jätelautakunnan päätös 22.9.2016 37 §, toiminta pe ri aat teet

vapaa-ajan asuntojen jätehuollon järjestäminen Kymen jä te lau ta kun-
nan toiminta-alueella.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö
Leena Rautiainen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
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Kymen jätelautakunta § 46 19.10.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

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

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 5 Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätökseen
12.9.2017 § 1211/2017
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Kymen jätelautakunta § 47 19.10.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

FCG Konsultointi Oy:n raportti asiakastyytyväisyydestä yhdyskuntateknisistä palveluista 2017

850/00.01.04/2017

Kyjäte § 47
FCG Konsultointi Oy tekee vuosittain tutkimuksen kuntien teknisistä pal ve-
luis ta. Kysely tehdään parillisina vuosina laajalla lomakkeella ja pa rit to mi na
vuosina suppeammalla lomakkeella, jossa ei ole ky sy myk siä
panostuskohteista eikä asioinnista.

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

Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen kaksi kuntaa; Kotka ja Kouvola
osal lis tui vat FCG-konsulttitoimiston toteuttamaan yhdyskuntateknisten pal-
ve lu jen kyselytutkimukseen vuonna 2017.
Tutkimukseen osallistui 18 kuntaa. Vastaajat poimittiin satunnaisesti
VRK:n väestötietojärjestelmästä.

Tutkimus perustuu asukkaiden mielipiteisiin. Asukkailta kysyttiin mie li pi det-
tä jätehuollon toimivuudesta seuraavaa:
Miten hyvin
 järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus on hoidettu
 suurista jätteistä eroon pääsy on hoidettu
 paperin keruupisteiden sijainti on hoidett
 miten hyvin lasin keruupisteiden sijainti on hoidettu
 ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti on hoidettu
 jätehuollon neuvonnan ja tiedotus toimivuus on hoidettu

Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyy ty väi sim-
piä Kouvolassa (ka.4,10) ja seitsemäntenä Kotkassa (ka.3,80). Mit ta rin
asteikot on indeksoitu välillä 1-5 siten, että neutraalin arvon 3 alle jää vät
arvot osoittavat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myön teis tä
suhtautumista.

Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus, lasin- sekä pa pe rin ke ruu pis tei den
sijainnit ovat alueellisesti arvioituna yli 4 kaikilla Kouvolan alueilla. Ko ko-
nai suu te na jätehuollon tyytyväisimmät asiakkaat Suomessa ovat ni men-
omaan Kouvolassa.

Kouvolassa kyselyn otoskoko vuonna 2017 oli 1 500 asukasta. Vas taus- %
33 (vastauksia 495).
Kotkassa kyselyn otoskoko vuonna 2017 oli 1000 asukasta.
Vastaus- % 29 (vastauksia 292).

Ote raportista eli jätehuollon tulokset on luettavissa Kymen jä te lau ta kun-
nan nettisivuilla http://www.kymenjatelautakunta.fi/ajankohtaista/ se kä
esityslistan

oheismateriaaleissa (raportin sivut 25-31).

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen@kouvola.fi
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Kymen jätelautakunta § 47 19.10.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Jätelautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Oheismateriaali FCGn raportti 2017 yhdyskuntateknisten palvelujen
asiakastyytyväisyydestä Jätehuolto s. 25-31
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Kymen jätelautakunta § 48 19.10.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Ilmoitusasiat

Kyjäte § 48
 Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-,
 jätehuollon järjestämis- ja kohtuullistamispäätöksistä ajalla 
 1.1.-9.10.2017

 on esitetty oheismateriaaleissa.

 Päätökset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä jätelautakunnan 
 kokouksessa.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Oheismateriaali Viranhaltijapäätökset kunnittain 1.1.-9.10.2017
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Kymen jätelautakunta § 49 19.10.2017

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Muut esille tulevat asiat

Kyjäte § 49
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Saatettiin lautakunnalle tiedoksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
5.10.2017 päätöksen 344/3/17 Itä-Suomen hallinto-oikeuden vä li pää tök-
seen 6.6.2017 nro 17/0101/4 tehtyyn valitukseen. Päätös on luet ta vis sa
Kymen jätelautakunnan www-sivuilla.

Lupa yhteystietojen antamiseen

Lautakunnan jäseniltä kysyttiin lupaa antaa yhteystietoja eteenpäin
kysyttäessä. Kaikki antoivat suostumuksensa.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

Kymen jätelautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

§:t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI)

Kymen jätelautakunta

§ 42

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pää tök seen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie dok si saan-
nis ta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tekniikka- ja ympäristötalon kirjaamoon
viimeistään mää rä ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy te tä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta val lis ta
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon pää tök-
ses tä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy te tä.

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oi kai su vaa ti mus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou lu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä en sim mäi se-
nä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kymen jätelautakunta.

Postiosoite:  PL 32, 45701 Kuusankoski
Käyntiosoite: Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski
Sähköpostiosoite: tekninenjaymparisto@kouvola.fi
Puhelinnumero:  020 615 8143

Tekniikka- ja ympäristöpalveluiden kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo
9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt tää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 se, millaista oikaisua vaaditaan
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, pos ti-
osoi te ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tie dok-
si sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.

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

§ 46

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

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

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

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

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

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

Valitusperusteet

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

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

  Kirjaamon aukioloaika  ma-pe klo 9.00-15.00.








