
KANNANOTTO JÄTELAUTAKUNNALLE PAKKAUS- JA ENERGIAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 

Olemme tällä hetkellä yksi suurimmista yksityisistä pakkausjätteen (lasi, metalli, kartonki ja energiajäte) 

kuljettajista Kouvolassa. Olemme paikallinen yritys, jolla on 35 vuotta vanhat perinteet Kouvolassa.  

Meillä on selkeästi Kouvolan tiiveimmät, säännölliset ja toimivimmat reitit jokaiselle pakkausjätteelle 

kaikissa Kouvolan taajamissa. Haja-asutusalueella pystymme tarjoamaan astianvaihtopalvelua kiinteistöille 

ja taloyhtiöille. Pakkausjätteet ovat merkittävä osa liikevaihtoamme.  

Panostamme reittien tehokkuuteen ja me uusimme säännöllisesti kalustoamme ympäristösäädösten 

mukaisiksi. Pelkästään pienet auton päästöt eivät luo ympäristöystävällisyyttä, vaan myös tehokas 

reittisuunnittelu. Meillä on kymmenien vuosien kokemus reittisuunnittelusta. Kunnalliset yhtiöt eivät tähän 

juuri panosta. 

Saamme vain harvoin reklamaatioita taloyhtiöiltä ja isännöitsijöiltä. Olemme myös saaneet paljon uusia 

pakkausjäteasiakkaita parin viime vuoden aikana. Asiakkaat ovat tyytyväisiä meidän paikalliseen palveluun. 

Hyvien reittiemme vuoksi palvelumme on joustavaa. Kunnallinen järjestelmä tarjoaa harvoin joustoa tai 

ylimääräistä palvelua asiakkaalle. 

Haluamme ilmaista, että kaikki 3 kriteeriä kiinteistön haltijan ylläpitämässä kuljetusjärjestelmässä 

toteutuvat pakkausjätteen keräyksessä nykymallilla. Kouvolassa on siis tällä hetkellä erittäin toimiva 

kiinteistön haltijan järjestelmä pakkausjätteelle. Sen vuoksi vastustamme kunnan järjestämää jätteen 

kuljetusjärjestelmää. 

Kunnallinen järjestelmä suosii isoja valtakunnallisia toimijoita. Sopimusvaatimukset ja kriteerit kasvavat 

koko ajan uusissa kunnallisissa kilpailutuksissa. Kilpailutukset tukevat yrityksiä, joilla on paljon hallinnollisia 

resursseja sekä mahdollisuus panostaa kalustoon enemmän kuin pienillä paikallisilla. Kuntayhtiöt vaativat 

aina uuden kaluston uuden sopimuksen yhteydessä, jolloin vähän ajettu täysin kelvollinen kalusto 

joudutaan poistamaan. Valtakunnalliset yhtiöt voivat myös hankkia työntekijänsä sisäisin siirroin muualta 

Suomesta tai jopa ulkomailta. Työehtosopimuksen palkkausvelvoitetta pystytään helposti kiertämään, siten 

että paikalliset tekijät eivät työllisty. Tästä on esimerkkejä muualta päin Suomea. 

Me työllistämme 27 henkilöä tällä hetkellä. Muuttotappiollisen Kouvolan elinvoiman nostaminen on iso 

haaste kaupungin päättäjille. Työpaikkoja syntyy ja säilyy vain jos tuetaan paikallisia yrityksiä. Tässä on kyse 

myös yritysten kehittymismahdollisuuksista. Jos paikalliset jätealan yritykset ovat liian riippuvaisia 

kunnallisista kilpailutuksista, yritystoiminnan kehittäminen on mahdotonta.  Tämä johtaa pahimmillaan 

paikallisen yritystoiminnan päättymiseen. Vetoan tässä jätelautakuntaa tekemään oikeita päätöksiä tämän 

puolesta. 

Ensisijaisesti pakkausjätteen keräämisestä vastaavat tuottajat, ei kunta, joten heidän kantansa 

kiinteistökohtaiseen keräämiseen pitää selvittää. Jos tuottajat kokevat, että nykyinen kiinteistönhaltijan 

järjestelmä toimii, niin mallia ei ole mitään syytä muuttaa. 
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toimitusjohtaja 
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Kymen Jätelautakunta       
Kouvolan kaupunki  
Valtakatu 33, PL 32, 45701 KUUSANKOSKI  
kirjaamo@kouvola.fi  
tekninenjaymparisto@kouvola.fi  
kymenjatelautakunta@kouvola.fi  
 
 
Kouvolan kaupunginhallitus, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä tekninen lautakunta  
 
Pakkausjätteiden ja energiajätteen jätteenkuljetusjärjestelmä 3003/14.06.00/2018  
Lausunnon antaminen Kouvolan pakkausjätteiden ja energiajätteen kuljetuksesta  
 

Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry esittää, että Kouvolan kaupungin tulisi käyttää 
kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta pakkausjätteiden ja energiajätteen 
kuljetukseen. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin erityisesti 
pakkausjätteiden ja energiajätteen kuljetuksessa. Järjestelmä on toiminut alueella 
hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.  
 
Uusi jätelaki tuli voimaan 1.5.2012.  Sen mukaan jätehuoltoviranomaisen tuli päättää 
1.5.2013 mennessä sopimusperusteisen jätteenkuljetusjärjestelmän jatkumisesta 
uuden lain mukaisena kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Tässä 
yhteydessä Kymen jätelautakunta on pyytänyt lausuntoja Kouvolan pakkausjätteiden 
ja energiajätteen kuljetuksesta.  
Eri tahojen lausunnoilla tulee olla päätöksenteossa tärkeä merkitys. Lopullisen 
päätöksen asiassa tekee jätehuoltoviranomaisena toimiva Kymen jätelautakunta 
lausuntojen perusteella. 

 

 
 Asianosaisuus  
 

Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry edustaa yksityisiä jätehuoltoyrityksiä 
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Jäsenyrityksiä toimii täten myös Kymen 
jätelautakunnan alueella. Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry, jonka kotipaikka on 
Kouvola, edustaa asiassa alueen toimijoita, ja sen mielipide tulee ottaa huomioon.  
Hallintolain 41 §:n mukaan esillä olevassa asiassa tulee antaa 
vaikuttamismahdollisuus, jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden 
kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Viranomaisen tulee 
varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja 
tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. 
 
 

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on paras vaihtoehto  
 

SKAL:n saamien tietojen mukaan kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on 
paras ja toimivin vaihtoehto alueella pakkausjätteiden ja energiajätteen kuljetuksessa. 
Se toimii hyvin, ja asiakkaat ovat palveluun tyytyväisiä.  
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Jäteyhtiön järjestämä kilpailutus ei alenna asukkaiden kustannuksia. Laajojen 
tutkimusten mukaan jätteenkuljetuksen kilpailutus keskitetysti ei johda asukkaiden 
maksamien vuotuisten jätehuoltokustannusten laskuun. Kiinteistön haltijan 
järjestämässä kuljetuksessa kuljetusyritykset perivät laskut ja vastaavat logistiikasta 
sekä asiakaspalvelusta omana työnään. Näin kunnallisen jätehuoltoyhtiön 
hallintokulut voidaan pitää pienenä 
 
Kymen Jätelautakunnan alueella Kouvolassa toimivat ainakin seuraavat 
kuljetusyritykset pakkausjätteiden ja energiajätteen kuljetuksessa pakkaavalla 
jäteautolla: Hyötypaperi Oy, Jätehuolto E. Parkkinen Ky, Puhdistusliike R. Jokimäki 
Ky, Lassila & Tikanoja Oyj ja Remeo Oy. Lisäksi pakkausjätteiden ja energiajätteen 
kuljetuksessa on operoinut myös kunnallinen jätehuoltoyhtiö Kymenlaakson Jäte Oy. 
 
Yritysten tarjonta on alueella runsasta ja niiden välillä on aitoa kilpailua, mikä pitää 
asiakkaiden hinnat kohtuullisina. Tarjonta on tällä hetkellä kattavaa ja luotettavaa. 
Jätteen kuljetuspalveluita on tarjolla kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. 
Jätehuoltoyhtiön mahdollinen kilpailutus supistaisi tarjontaa alueella, jolloin kattavuus 
ja luotettavuus kärsivät. Kilpailun katoaminen alueelta nostaa myös hintoja. 
 
Toivomme, että annatte edelleen paikallisten jäteyritysten jatkaa hyvää toimintaansa 
ja näin vahvistatte paikallista yritystoimintaa ja työpaikkoja. 

 
 
 
 
 Kunnioittavasti 

 
Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 

Eeva-Maija Koponen 
 Eeva-Maija Koponen  

toimitusjohtaja  
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Pakkausjätteiden ja energiajätteen jätteenkuljetusjärjestelmä 3003/14.06.00/2018 

Lausunnon antaminen viitaten lausuntopyyntöön 8.10.2018:  

Kymen Yrittäjät kannattaa kiinteistön haltijan järjestämää sopimusperusteista jätteenkuljetusmallia 
lähtökohtana jätteenkuljetuksen järjestämiselle Kouvolan alueella. 
 
Vaihtoehdoksi nostettu kunnallisen toimijan toteuttama jätteenkuljetusmalli johtaa pahimmillaan 
epäterveeseen markkinatilanteeseen, jossa markkinoilla on vain harvoja toimijoita. 
 
Jätteenkuljetuksen järjestämistavan valinnassa on kyse kunnan yritysystävällisyydestä sekä 
päätöksenteon yritysvaikutusten arvioinnista. Kunnan tulisi huomioida omassa toiminnassaan 
yritystoiminnan edellytykset ja edistää markkinoiden toimivuutta. Kunnallisesti järjestetty 
jätteenkuljetus vähentää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja korvaa yksityistä yritystoimintaa 
kunnallisen osakeyhtiön palveluilla. Järjestelmä vaikeuttaa jätealan yritysten asemaa, kaventaa 
asukkaiden valinnanmahdollisuuksia ja estää asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaamman 
ympäristöteknologian ja toimintamallien kehittymistä. 
 
Kymen Yrittäjät tukee Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n kannanottoa asiassa ja katsoo 
kyseisen toimialajärjestön asiaan liittyvän lausunnon selvityksineen perusteelliseksi. 
 
Kunnioittavasti 
 
Kymen Yrittäjät ry. 
 

Käsityöläiskatu 4 
45100 Kouvola 
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Kouvolan kaupunki 
Kymen jätelautakunta 
Valtakatu 33 (PL 32) 
45701 Kuusankoski 
kymenjatelautakunta@kouvola.fi 
 
 
 

 
Viite: Pakkausjätteiden ja energiajätteen jätteenkuljetusjärjestelmä 
 Dno 3003/14.06.00/2018 
 
 
Mielipiteen antaja: 

Lassila & Tikanoja Oyj 
Valimotie 27 
00380 Helsinki 
Y-tunnus 16801140-0 

 
Yhteyshenkilö: 

Eija Lindholm 
GSM +358500423305 
eija.lindholm@lassila-tikanoja.fi 

 
 
 
Viite:  Kymen jätelautakunnan kuulutus 9.10.2018 Kouvolan pakkausjätteiden ja 

energiajätteen jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan asian vireilläolosta  
 
Mielipide:  Lassila & Tikanoja Oyj (jatkossa L&T) kiittää mahdollisuudesta mielipiteen 

antamiseen ja lausuu seuraavaa: 
 

L&T on valtakunnallisesti toimiva kattavia jätehuollon palveluja tarjoava yritys, 
joka toimii myös Kymenlaakson alueella, myös tarkastelun kohteena olevalla 
aluella. 
 
Kymen jätelautakunta on teettänyt selvityksen jätteenkuljetusjärjestelmästä ja 
siinä on esitetty, että kaikki kiinteistönhaltijan jätteenkuljetukselle asetetut 
edellytykset eivät täyttyisi alueella. Emme yhdy tähän näkemykseen ja alla on 
perustelumme. 
 
1. Kohta 
Jätteenkuljetuspalveluja on oltava tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä 
kohtuullisin jä syrjimättömin ehdoin 
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Sekvityksen mukaan ehto kuljetuspalvelujen tarjonnasta syrjimättömin ehdoin 
ei täysin täyty. Tätä väitettä perustellaan sillä, että muutamat yritykset 
ilmoittavat sijainnin vaikuttavan tyhjennysten hinnoitteluun ja jotkut isännöitsijät 
ilmoittavat, että Kouvolan keskustaajaman ulkopuolella palveluntarjoajia on 
vähemmän. 
 
Oikeuskäytännön mukaan kun kysymys on kiinteistön haltijan järjestämästä 
jätteen kuljetuksesta, kuljettavan matkan pituus saa osaltaan vaikuttaa 
kuljetuksesta perittävään maksuun (KHO 34:2018). Laki ei siis edellytä, että 
kaikilla tulee olla tasahinta ja tämä tulkinta on vahvistettu oikeuskäytännössä. 
Laki edellyttää, että kuljetuskustannus ei muodostu kohtuuttomaksi missään 
osassa kuntaa ja ehdot ovat syrjimättömiä. Sijainti, ja siitä aiheutuva 
kuljetusmatka, voi siis vaikuttaa tyhjennushintaan eikä se ole syrjivää. 

 
Myöskään se, että Kouvolan keskustaajaman ulkopuolella on vähemmän 
kuljetuspalvelujen tarjoajia, ei ole peruste todeta, että jätelain 37.1 §:n ehdot 
eivät täyttyisi. Laki ei edellytä sitä, että alueella täytyy olla tarjolla useita 
kuljetusyrityksiä, vaan ainoastaan sitä, että palveluja on tarjolla kohtuullisesti 
ja syrjimättömin ehdoin.  
 
2. Kohta 
Jätteenkuljetus edustää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee 
jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aieuta vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle 
 
Selvityksessä on tehdyn kyselyn perusteella arvioitu, että noin 16 %:lla alueen 
yli 10 huoneiston kiinteistöistä ei ole jätehuoltomääräysten mukaisia 
hyötyjäteastioita ja joillakin kiinteistöillä on vain osa määräysten mukaisia 
astioita. Selvityksessä myös nostetaan esiin, että nykyjärjestelmässä alueella 
voi käydä viisi eri jäteautoa tyhjentämässä jäteastioita, jotka lisäävät 
pakokaasu- ja melupäästöjä. Selvityksessä lisäksi kerrotaan, että osa 
tuottajanvastuunalaisista jätteistä ei kuljetusjärjestelmästä johtuen päädy 
tuottajien osoittamiin vastaanottopisteisiin. Selvityksen mukaan nykyinen 
kuljetusjärjestelmä mahdollistaa jätehuoltomääräysten noudattamatta 
jättemisen siltä osin, että se ei mahdollista kattavaa ja ajantakaista 
rekistereiden ylläpitoa valvontaa varten. 
 
Ensinnäkin jätehuoltoviranomaiselle kuuluva jätteenkuljetusrekisterin ylläpito ei 
ole kuljetusjärjestelmästä riippuvainen, vaan se koskee molempia 
kuljetusjärjestelmiä. Myös jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta ei ole 
kuljetusjärjestelmästä riippuvainen. Se, että osalla kiinteistöistä ei ole kaikkia 
eri jätejakeille jätehuoltomääräyksissä edellytettyä keräysastioita ei ole 
nykyisen kuljetusjärjestelmän vika. Kyse on valvonnasta, joka kuuluu kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin.  
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L&T:llä on toimittanut viranomaiselle jätelaissa ja –asetuksessa edellytetyt 
tiedot tarkastelun kohteena olevista pakkaus- ja energiajätteistä. 
Tiedossamme ei ole, että tietojen toimituksessa olisi ollut puutteita. Mikäli 
tällaisia puutteita olisi ollut, viranomaisella on käytettävissä keinoja siihen, että 
kaikilta yrityksiltä saadaan jäteasetuksessa edellytetyt tiedot 
jätteenkuljetusrekisteriin. Tämäkään asia ei siis ole kuljetusjärjestelmästä 
riippuvainen. 
 
Kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluu se, että asiakas 
voi itse valita haluamansa palvelutuottajan ja tästä johtuen alueella voi käydä 
useampia jäteautoja. Liikenteen päästöihin tällä ei ole käytännössä mitään 
vaikutusta, kyseessä on niin pieni ja marginaalinen lisäys liikennemääriin ja 
tätä kautta CO2-päästöihin. Lisäksi yritykset optimoivat reittejään, uusivat 
kalustoaan koko ajan ja kouluttavat kuljettajiaan taloudelliseen ajotapaan 
jatkuvatoimisesti. L&T esimerkiksi seuraa jatkuvasti kuljettajiensa ajotapaa ja 
pyrkii täten vaikuttamaan taloudelliseen ajamiseen. Nykyjärjestelmä 
mahdollistaa myös pakkausjätteiden keräämisen samanaikaisesti sekä 
kunnan vastuulle kuuluvista kiinteistöistä (asuinkiinteistöt, kunnan toiminnat) 
että muilta kiinteistöiltä (yritykset, valtionhallinnon kiinteistötis, seurakunnan 
kiinteistöt ym). Tämä ei ole mahdollista kunnan järjestämässä 
jätteenkuljetuksessa, koska kuljetusten kilpailutus koskee vain kunnan 
vastuulle jätelain 32 §:n mukaan kuuluvia kiinteistöjä. Ympäristön ja terveyden 
kannalta ei siis ole merkitystä sillä kumpi kuljetusjärjestelmä on käytössä. 
 
3. Kohta 
Päätöksen jätteenkuljetustavasta vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena 
myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien 
asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan 
 
Kuten selvityksessäkin todetaan nykyinen kuljetusjärjestelmä on palvelujen 
saatavuuden ja kattavuuden osalta toimiva. Hintaero Kouvolan 
keskustaajaman ja kauempana sijaitsevien alueiden välillä on perusteltu 
(hintaeron oikeutusta kommentoitu tarkemmin 1. kohdassa).  
 
Kuten kohdassa 2 totesimme, kuljetusjärjestelmällä ei ole vaikutusta 
ympäristöön ja terveyteen. Kuljetusten suunnittelun optimointi on mahdollista 
molemmissa järjestelmissä ja lisäksi kiinteistön haltijan järjestämässä 
jätteenkuljetuksessa on mahdollista kerätä samalla pakausjätteitä sekä 
kunnan vastuulle kuuluvilta kiinteistöiltä että muilta kuin kunnan vastuulle 
kuuluvilta kiinteistöiltä, joka tehostaa keräilyä.  
 
Viranomaisten tehtävien hoitaminen ei ole kuljetusjärjestelmästä riippuvainen. 
Jätehuoltoviranomaisen on ylläpidettävä jätteenkuljetusrekisteriä ja 
kuljetusjärjestelmästä riippumatta jätteenkuljetusyritysten on nämä tiedot 
toimitettava. Jätehuoltoviranomaisella on omat keinot saada yritykset 
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noudattamaan tiedonantovelvollisuuttaan. Valvovalla viranomaisella on 
puolestaan velvollisuus valvoa jätehuoltomääräysten noudattamista 
kuljetusjärjestelmästä riippumatta. Mikäli tällaista valvontaa ei 
jätehuoltomääräysten noudattamisesta pakkaus- ja energiajätteiden osalta ole 
suoritettu, ei se johdu nykyisestä kuljetusjärjestelmästä. Kuljetusjärjestelmän 
vaikutusta viranomaisten tehtävien hoitoon on kommentoitu tarkemmin 2. 
kohdassa. 
 
Kommentit YHTEENVETO –osasta 
 
Hinnoittelussa voi olla alueellisia eroja kuljetusetäisyydestä johtuen. Tätä 
perusteltu laajemmin edellä. 
 
Jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta kuuluu valvontaviranomaiselle 
ja sen tulee olla kuljetusjärjestelmästä riippumatonta. Nykyjärjestelmän 
vaikutus arjosuoritteeseen on erittäin vähäinen ja marginaalinen, eikä siitä 
aiheudu sellaista haittaa tai vaaraa ympäristölle ja terveydelle, että sillä voisi 
perustella jätelain 37.1 §:n  edellytysten täyttymättömyyttä. Molempia kohtia 
perusteltu laajemmin edellä. 
 
Tehokas valvonnan toteuttaminen on kuljetusjärjesteelmästä riippumaton. 
Kuljetusten optimointia tehdään kiinteistön haltijan järjestämässä 
jätteenkuljetuksessa jatkuvatoimisesti ja lisäksi kuljettajien taloudelliseen 
ajotapaan kiinnitetään koko ajan huomiota. Molemia kohtia perusteltu 
laajemmin edellä. 
 
Tiedonkulun osalta voi todeta, että jäteneuvonta, ja siihen liittyvä opastus, 
kuuluu kunnan vastuulle kuljetusjärjestelmästä riippumatta. Yritykset omalta 
osaltaa neuvovat asiakkaitaan, mutta kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden 
osalta neuvontavastuu on kunnalla.  
 
LOPUKSI 

 
Katsomme, että nykyinen kiinteistön haltijan järjestämälle 
jätteenkuljetusjärjestelmä pakkaus- ja energiajätteen osalta Kouvolan alueella 
täyttää jätelain 37.1 §:n edellytykset eikä sen jatkamiselle ole estettä. 
Toivomme, että lautakunta ottaa tämän huomioon ja päätyy ratkaisussaan 
jatkamaan nykyistä kuljetusjärjestelmää.  
 
 
 

 
Eija Lindholm 
tuotantopäällikkö 
Lassila & Tikanoja Oyj, Kymenlaakson yksikkö 





















                          30.11.2018 
 
 
 
Kymen Jätelautakunta  
Kouvolan kaupunki  
 
Valtakatu 33, PL 32  
45701 KUUSANKOSKI  
kirjaamo@kouvola.fi  
tekninenjaymparisto@kouvola.fi  
kymenjatelautakunta@kouvola.fi  
 
Pakkausjätteiden ja energiajätteen jätteenkuljetusjärjestelmä 
3003/14.06.00/2018  
 
Lausunto: 
 
Kouvolan Yrittäjät ry kannattaa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ja Kymen 
yrittäjät ry:n tavoin pakkausjätteiden ja energiajätteen kuljetuksen järjestämisessä 
Kouvolassa nykyisin käytössä olevaa menettelyä, jossa kiinteistön haltija järjestää ja sopii 
itse jätteen kuljetuspalvelusta suoraan alueella toimivien alan yrittäjien kanssa. Malli on 
markkinalähtöinen, se mahdollistaa toimivan kilpailun hinnalla ja laadulla alan yrittäjien 
kesken ja asiakkaat ovat olleet siihen tyytyväisiä. Samalla yrittäjälähtöinen malli tukee 
Kouvolan kaupunkistrategiaa, jossa yhdeksi kasvukärjeksi on valittu yritysten kasvu. 
 
 
Jakelu: Kymen Jätelautakunta, Kouvolan kaupunki, kirjaamo@kouvola.fi, 
tekninenjaymparisto@kouvola.fi,  kymenjatelautakunta@kouvola.fi,  
Kouvolan kaupunginhallitus, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä tekninen lautakunta, 
Eturyhmä 
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