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Etelä-Karjalan jätelautakunta § 1 23.02.2016

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JLTK § 1

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Etelä-Karjalan jätelautakunta § 2 23.02.2016

Pöytäkirjantarkastajan valinta

JLTK § 2

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Esa Hirvonen.

 ___________________
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Etelä-Karjalan jätelautakunta § 3 23.02.2016

Etelä-Karjalan jätelautakunnan kokousaikataulu vuonna 2016

JLTK § 3 Valmistelija: jäteasiainpäällikkö Juha Hyrkäs

 Esitys Etelä-Karjalan jätelautakunnan kokousajoiksi vuodelle 2016:

Kokoukset pidetään tiistaisin klo 16.00 alkaen.

Kokouspaikkana on pääsääntöisesti Imatran kaupungintalo.

Kokoukset

Helmikuu 23.2.2016
Toukokuu 17.5.2016
Syyskuu 20.9.2016
Lokakuu 18.10.2016
Joulukuu 13.12.2016

 Tarvittaessa kokousta voidaan siirtää tai voidaan pitää ylimääräisiä
ko kouk sia. Kokouksen alkamisaikaa voidaan tarvittaessa muuttaa.
Ko kous paik kaa voidaan myös sovitusti vaihtaa.

Jäteasiainpäällikön ehdotus:

 Etelä-Karjalan jätelautakunta hyväksyy kokousajat esityksen mu kai-
ses ti.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Etelä-Karjalan jätelautakunta § 4 23.02.2016

Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen vuoden 2015 viimeisen
kolmanneksen viranhaltijapäätökset

JLTK § 4 Valmistelija: jäteasiamies Satu Kokkola

Jätelautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on
pää tet ty tiedottaa lautakunnalle kolmannesvuosittain.

Päätökset ovat nähtävänä tutustumista varten tuntia ennen ko kous-
ta kokouspaikalla.

Oheismateriaali: Julkipanolistat 1.9. - 31.12.2015 välisenä aikana tehdyistä jätelain
mu kai sis ta viranhaltijapäätöksistä.

Jäteasiainpäällikön ehdotus:

 Etelä-Karjalan jätelautakunta päättää merkitä tiedokseen vi ran hal ti-
joi den vuoden 2015 viimeisen kolmanneksen jätelain mukaiset vi-
ran hal ti japäätökset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Etelä-Karjalan jätelautakunta § 5 23.02.2016

Ympäristövalvonnan vuoden 2015 tilinpäätösraportti Etelä-Karjalan
jätelautakunnan osalta

1086/02/02/02/2016

JLTK § 5   Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

"Kunnan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä. Hallitus käsittelee alustavan tilinpäätöksen
maanantaina 14.3.2016, jolloin tulos pitää olla selvillä ja lopullinen
tilinpäätös viedään kaupunginhallituksen allekirjoitettavaksi
viimeistään maanantaina 21.3.2016. Valtuustossa tilintarkastajien
tarkastama tilinpäätös on viimeistään kesäkuussa 2016.

Toimialan on laadittava toimialansa taloudesta ja toiminnasta
tilinpäätösraportti, joka sisältää seuraavat asiat:

1. Lautakunnan tehtäväalueen kuvaus

2. Talouden toteutuminen

3. Selvitys talouden ja toiminnan toteutumisesta

4. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

5. Tiedossa olevat merkittävät muutokset vuoden 2016
ensimmäisen kolmen kuukauden aikana

Oheismateriaali: Imatran Ympäristövalvonnan vuoden 2015 tilinpäätösraportti 

Jäteasiainpäällikön ehdotus:

Etelä-Karjalan jätelautakunta hyväksyy Ympäristövalvonnan vuoden
2015 tilinpäätösraportin Etelä-Karjalan jätelautakunnan osalta  ja
lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle
käsiteltäväksi.

Lautakunta oikeuttaa jätehuoltoviranomaisen tekemään mahdolliset
tekniset tarkistukset raporttiin.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Etelä-Karjalan jätelautakunta § 6 23.02.2016

Etelä-Karjalan jätelautakunnan vuoden 2016 talousarvion
käyttösuunnitelma

JLTK § 6 Valmistelija: jäteasiainpäällikkö Juha Hyrkäs

Talousarvion käyttöohjeiden mukaan hyväksytystä talousarviosta
laaditaan käyttösuunnitelma, joka hyväksytään lautakunnassa.

Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan talousarviossa hyväksyttyjen
rahamäärien jakamisesta eri kuukausille ja jatkuvaa seurantaa.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja käyttösuunnitelman
toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä.

Liite: Etelä-Karjalan jätelautakunnan vuoden 2016 käyttösuunnitelma

Jäteasiainpäällikön ehdotus:

Etelä-Karjalan jätelautakunta hyväksyy Etelä-Karjalan
jätelautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2016.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Etelä-Karjalan jätelautakunta § 25 15.12.2015
Etelä-Karjalan jätelautakunta § 7 23.02.2016

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Luumäen, Savitaipaleen ja
Taipalsaaren jätteiden aluekeräyspisteuudistus 2016 -päätöksestä tehtyyn
valitukseen

822/11/03/02/2015, 683/11/03/02/2015

JLTK § 25 Valmistelija: jäteasiainpäällikkö Juha Hyrkäs

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n on toimittanut Etelä-Karjalan jä te lau-
ta kun nan päätettäväksi esityksen koskien Luumäen, Savitaipaleen
ja Taipalsaaren (pois lukien Kyläniemi) kuntien alue ke räys pis te ver-
kos ton uudistamista. Keräysverkoston uu dis ta mi nen käsittää ke räys-
ka lus ton vaihtamisen ns. sy vä säi liö jär jes tel mään sekä ke räys pis tei-
den sijoittelun tar kas tuk sen loogisesti jär ke väk si ja taloudelliseksi.

Esityksessä, päivätty 24.8.2015, aluekeräyspisteiden määrät muut-
tui si vat seuraavasti:

 Luumäki: Nykyiset aluekeräyspisteet 35 kpl, uudistuksen jäl-
keen 25 kpl.

 Savitaipale: Nykyiset aluekeräyspisteet 27 kpl, uudistuksen jäl-
keen 25 kpl.

 Taipalsaari: Nykyiset aluekeräyspisteet 2 kpl, uudistuksen jäl-
keen 3 kpl (+ 2 kpl Kyläniemessä uudistettu 2015)

Pisteiden vähentäminen perustuu joidenkin pisteiden yh dis tä mi seen.
Yh dis tet tä vis sä pisteissä huomioidaan riittävä ke räys ka pa si teet ti.

Aluekeräyspisteiden uudistamista perustellaan seuraavasti:

1. Nykyisten keräysvälineiden huono kunto:
 Keräysvälineet ovat elinkaarensa päässä, joten yl lä pi to ja

huol to on kallista.
 Keräysvälineet aiheuttavat turvallisuusriskin jät teen kul jet-

ta jil le ja aluekeräyspisteillä asioiville asiakkaille.
 Keräysvälineet ovat epäsiistin näköisiä.
 Uudet syväsäiliöt ovat ergonomisia ja helppokäyttöisiä

asiak kail le.

 2.     Tilankäyttö:
 Vanhat keräysvälineet vievät paljon pinta-alaa, mikä tuot-

taa ongelmia ahtaissa paikoissa. Syväsäiliöt vievät huo-
mat ta vas ti vähemmän maa-alaa suhteessa säiliön ti la-
vuu teen.

 3.     Pisteiden vähäinen käyttö ja maantieteellinen läheisyys:
 EKJH:n usean vuoden ajan tekemän seurannan mukaan

joi den kin nykyisten pisteiden käyttö on hyvin vähäistä.
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Etelä-Karjalan jätelautakunta § 25 15.12.2015
Etelä-Karjalan jätelautakunta § 7 23.02.2016

 Pisteitä sijaitsee maantieteellisesti lähekkäin ja samojen
kul ku reit tien varrella.

 4.     Ekopisteverkoston hyödyntäminen:
 Kuivajätteiden aluekeräyspisteiden sijoittelussa hyö dyn-

ne tään nykyistä ekopisteverkostoa (eli hyötyjätteiden ke-
räys pis tei tä), joka on uudistettu muutama vuosi sitten.
Ole mas sa olevat ekopisteet ohjaavat asiakkaiden käyt-
täy ty mis tä - samalla pysähdyksellä voi tuoda useampia
jä te la je ja.

 5.     Jätteenkuljetusten sekä huollon ja kunnossapidon te hos ta mi-
         nen:

 Uudistuksen jälkeen pisteiden määrä on nykyistä vä häi-
sem pi, mikä tehostaa jätteenkuljetuksia sekä pisteiden
huol toa ja kunnossapitoa vähentäen mm. ajokilometrejä.

Aluekeräyspisteverkoston uudistus on suunniteltu seuraavat läh tö-
koh dat huomioiden:

1. Uusien keräysvälineiden kokonaistilavuus (m3) pysyy vä hin-
tään nykyisen suuruisena.
 Yhdistettävissä pisteissä huomioidaan riittävä ke räys ka-

pa si teet ti.

 2.     Kuntarajat eivät rajoita pisteiden sijoittelua.
 Asukkaat voivat käyttää sijainniltaan heille sopivinta pis-

tet tä kolmen kunnan alueella.

 3.     Asukkaiden luonnollinen kulkusuunta huomioidaan.
 Liikenteen valtavirta suuntautuu pääteille, joten uu dis tuk-

ses sa keräyspisteet on keskitetty pääteille vieville teille.
 Keskenään lähekkäiset pisteet yhdistetään.

 4.     Turvallisuustekijät huomioidaan.
 Ahtaat ja turvallisuuden kannalta hankalat pisteet jä te-

tään uudistuksen myötä pois käytöstä.

Uusien keräysastioiden (syväsäiliöt) hankinta on tarkoitus kilpailuttaa
al ku vuon na 2016, jolloin rakennus- ja asennustöihin päästään
elo-syys kuus sa 2016. Aluekeräyspisteverkoston valmistuminen ai ka-
tau lu te taan siten, että uusien astioiden tyhjennykset alkavat
1.10.2016.

 Yhteenveto muutoksista:

 Luumäki: Astioita 2015 43 kpl - Astioita 2016 62kpl
  Pisteitä 2015 35 kpl - Pisteitä 2016 25 kpl
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 Savitaipale: Astioita 2015 33 kpl - Astioita 2016 55 kpl
  Pisteitä 2015 27 kpl - Pisteitä 2016 25 kpl

 Taipalsaari: Astioita 2015 8 kpl - Astioita 2016 13 kpl
  Pisteitä 2015 2 kpl - Pisteitä 2016 3 kpl

 Yhteensä: Astioita 2015 84 kpl - Astioita 2016 130 kpl
  Pisteitä 2015 64 kpl - Pisteitä 2016 53 kpl

 Kokonaistilavuus: 2015 546 m3    2016  650 m3

Asiakirjan nähtävilläpito:

 Jätehuoltoviranomainen on laittanut suunnitelman alue ke räys pis te-
uu dis tuk ses ta yleisesti nähtäväksi (lehti-ilmoitukset Etelä-Saimaa,
Luu mäen lehti ja Länsi-Saimaan Sanomat) viikoilla 36-37 sekä uu-
dis tus alu een kuntien ilmoitustauluille ja kuntien nettisivuille. Kuu lu-
tus ai ka mahdollisiin muis tu tuk siin ja mielipiteisiin on ollut 4.9. -
5.10.2015. Lisäksi suun ni tel mas ta on erikseen pyydetty lausunnot
Luu mäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnista,  Lappeenrannan
seu dun ympäristölautakunnalta ja Luumäen ym pä ris tön suo je lu vi ran-
omai sel ta sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta 7.9.2015.  

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet:

 Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 13.10.2015 § 129:

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnalla Savitaipaleen ja
Tai pal saa ren ympäristönsuojeluviranomaisena ei ole huo mau tet ta-
vaa jätepisteuudistuksesta.

 Luumäen ympäristölautakunta 1.10.2015 § 34:

Luumäen kunnan ympäristölautakunnan mielestä on hyvä, että ny-
kyi set keräysastiat uusitaan uusilla syväkeräysastioilla. Alue ke räys-
pis tei den vähentäminen aiheuttaa kuntalaisille ja kesämökkiläisille
jois sa kin tapauksissa kohtuuttoman vaikeat kuljetukset. Seuraavien
pis tei den lakkautus ei ole perusteltua:

 nro 9 Pavunkylä: Lähin keräyspiste tulee olemaan n. 10 km
etäi syy del lä. Liikenne etupäässä etelään Haminan ja Kouvolan
suun taan, jossa suunnassa ei sijaitse keräyspistettä. Alueella
pal jon kesäasutusta, joka tulee pääasiassa Haminan ja Kou vo-
lan suunnasta.

 nro 14 Hermunen: Pistettä käyttää paljon pohjoisen suunnasta
tu le va kesäasukas, sillä suunnalla ei sijaitse keräyspistettä.
Lä hin keräyspiste on etelän suunnassa n. 10 km etäisyydellä.

 nro 15 Viuhkola: Samat perusteet kuin Hermusessa.
 nro 32 Laapas: Etelän suuntaan ei ole jätteen keräyspistettä.
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Etelä-Karjalan jätelautakunta § 25 15.12.2015
Etelä-Karjalan jätelautakunta § 7 23.02.2016

 Em. neljän pisteen lopettaminen ei ole Luumäen kunnan ym pä ris tö-
lau ta kun nan mielestä perusteltua. Pisteiden lopettaminen voi ai heut-
taa jopa 20 kilometrin edestakaisen kuljetusmatkan, Kaikessa toi-
min nas sa pitäisi pyrkiä ekologisesti kestävään ratkaisuun, liikenteen
pääs tö jen aiheuttamaa ilmastonmuutosta ei saa edistää väärällä rat-
kai sul la.

Luumäen kunnanhallitus 19.10.2015 § 222:

 Samansisältöinen lausunto kuin Luumäen ympäristölautakunnalla.

 Savitaipaleen kunta, tekninen lautakunta, tekninen osastopäällikkö
Ve sa Roiko-Jokela 6.10.2015:

Savitaipaleen kunnan puolesta totean, ettei kunnalla ole huo mau tet-
ta vaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n aluekeräyspisteverkoston uu-
dis ta mi ses ta.

Taipalsaaren kunnan tekninen lautakunta 8.10.2015 § 44:

 Taipalsaaren kunnalla ei ole huomautettavaa Etelä-Karjalan Jä te-
huol to Oy:n aluekeräyspisteverkoston uudistamisesta.

Tarja Jääskeläinen, Luumäen kunnan kesäasukas 28.9.2015:

 Luumäen Lakkalantien aluekeräyspiste: Nykyisin ko. jätelava on ke-
säi sin liian täynnä, eli on täysin tarpeellinen tässä paikassa. Mie les-
tä ni on kohtuutonta vaatia, että jätemaksun suorittaja kuljettaa jät-
teen sä entistä pidemmälle omalla kustannuksellaan. Harventamalla
alue ke räys verk koa siirretään jätteiden kuljetuksen kustannuksia en-
tis tä enemmän kesäasukkaiden vastuulle.

 Mikäli Lakkalan suunnalta menee Taavettiin, on jätteet vietävä tu le-
van suunnitelman mukaan Somerharjuun, jonne on ajettava joko
huo no kun tois ta hiekkatietä tai poikettava 6-tieltä Somerharjuun, jol-
loin on 6-tie ylitettävänä kahteen kertaan Taavettiin päästäkseen.
Näin kesäasukkaan ominaisuudessa toivon todellakin jätemaksulle
vas ti net ta. Nykyiselläänkin, kun Hietamiehentieltä on jo poistettu jä-
te la va, niin Lakkalantien lava on usein liian täynnä.

Riikka Silmu, Rehulan Seudun Kylät ry 16.9.2015:

 Taipalsaarella on pärjätty huomattavasti vähemmillä keräys- ja eko-
pis teil lä kuin naapurikunnissa ja siitä huolimatta ympäristö on koh-
tuul li sen roskaton. Vehkataipaleeseen on tulossa uusi kuivajätteen
ke ruu pis te, hyvä. Mutta edelleen kaipaisin kuivajäteastiaa myös Re-
hu lan ekopisteeseen Taipalsaarelle. Alueella on paljon ke sä mat kai li-
joi ta ja heille, varsinkin suomenkieltä taitamattomille, ei ole itsestään
sel vää että ekopisteeseen jätetään vain kierrätettävä jäte ja muut
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kul je te taan edemmäs. Varsinkin kun paikalla ei ole opastusta kui va-
jä te as tial le. Eli jotta myös Rehulan ekopiste pysyisi jatkossa siis ti nä,
ehdottaisin sinne joko kuivajäteastiaa tai edes opastaulua, jossa oli si
opastus Vehkataipaleen kuivajätteen keräyspisteeseen tai pa lo ase-
man jäteasemalle. Kiitos!

Eira Rämä, Luumäen kunnan kesäasukas 12.10.2015:

 Mitä tulee tähän aluekeräyspisteeseen Savitaipale Järvitaipale, Tuo-
hi ko tin tie 2481, niin oletan, että se pysyy edelleen samassa pai kas-
sa kuten ennen eli 3 km Järvitaipaleelta Savitaipaleen suuntaan. Eli
ei voi sanoa, että osoite on enää Järvitaipale, kun se on jo 3 km ta-
ka na päin. En ymmärrä koko sijoitusta, koska koko käyttäjäkunta on
ke sä mök ki läi siä ja siten vakituiset asukkaat, jotka asuvat Hä mä läi-
sen kylässä eivät tarvitse sitä, kun heillä on oma aluekeräyspiste. Ei
heil lä ole tarvetta siihen tienvarren aluekeräyspisteeseen. Ei siellä
ole ketään, joka tarvitsisi sen pois Järvitaipaleen keskustasta. Jos se
oli si Järvitaipaleella, se palvelisi tasapuolisesti  niin Riihijärven, mo-
lem min puolin järveä, kesämökkiläisiä, samoin kuin Pyöriäjärven
mök ki läi siä että Matalajärven mökkiläisiä. Useimmat mökkiläiset
pois tu vat mökeiltään kohti Tuohikottia eikä suinkaan kohti Viuhkolaa
ei kä Savitaipaleen keskustaa. Ne, jotka todella ajavat autolla kohti
Sa vi tai pa let ta, voivat siinä tilanteessa käyttää jo Heituinlahden alue-
ke räys pis tet tä. Ei siis tule kenellekään ylimääräisiä kilometrejä. Ja
paik ka on tasapuolinen kaikille.

 Kommentit lausunnoista ja muistutuksista:

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n logistiikkapäällikkö Kimmo Pöllänen
on kommentoinut 19.11.2015 lausunnoista ja mielipiteistä seu raa-
vaa:

1. Aluekeräyspiste Taipalsaaren Rehulaan:

 EKJH voi perustaa Rehulaan AKP-pisteen nykyisen EKOPISTEEN
vie reen. Tämä vähentää jätemäärää Taipalsaaren kirkonkylän pis-
teel lä, jossa on välillä ylitäyttöä ja myös lauantaityötä kesäisin.

2. Luumäen pisteet:

A. Nro 9 Pavunkylän piste voidaan lisätä uudistusohjelmaan - emme
ole osannet ottaa huomioon liikennettä etelään päin.

B. Nro 32 Laapas voidaan lisätä uusimisohjelmaan, mikäli osoi te-
taan kohtuuhinnalla rakennettava uusi piste - emme ole osannet ot-
taa huomioon liikennettä etelään päin.
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C. Nro 14 Hermusen piste yhdistetään suunnitelman mukaan pis tei-
siin 16 Sarkalahti, 17 Munne, 12 Kannuskoski, 10 Kaitjärvi, 1 So-
mer har ju, 11 Pajarinharju ja Savitaipaleen 17 Järvitaipale. Ko. pis-
teet sijaitsevat pääteille vievien teiden varsilla, läheisyydessä ja koh-
tuul li nen palvelu säilyy. Useimmat asiakkaat tuovat jätteet AKP-pis-
teel le autolla. Sinänsä on kohtuullisen sama, onko pussi kyydissä 5
vai 15 kilometriä. Yhdistettäviin pisteisiin varataan riittävästi as tia ti-
laa.

D. Nro 15 Viuhkolan piste yhdistetään suunnitelman mukaan pis tei-
siin 16 Sarkalahti, 17 Munne, 12 Kannuskoski, 10 Kaitjärvi, 1 So-
mer har ju, 11 Pajarinharju ja Savitaipaleen 17 Järvitaipale. Ko. pis-
teet sijaitsevat pääteille vievien teiden varsilla, läheisyydessä ja koh-
tuul li nen palvelu säilyy. Useimmat asiakkaat tuovat jätteet AKP-pis-
teel le autolla. Sinänsä on kohtuullisen sama, onko pussi kyydissä 5
vai 15 kilometriä. Yhdistettäviin pisteisiin varataan riittävästi as tia ti-
laa.

AKP-piste sijaitsee yksityisomisteisella maalla. Pitkäaikainen maan-
vuok raus voi olla kyseenalaista.

E. Nro 13 Lakkalantie yhdistyy suunnitelman mukaan esim. nro 12
Kan nus kos ken kauppa, 1 Somerharju, 10 Kaitjärvi. Yhdistettäviin
pis tei siin varataan riittävästi astiatilaa. Nykyinen piste on lii ken ne tur-
va ton ja ahdas, niin jätteen tuojille kuin astiantyhjentäjillekin.

F. LISÄYKSINÄ MUUTOKSIIN

Nro 21 Kontulantien maanomistaja on ilmoittanut, ettei vuokraa
maa ta. Tämä piste ehdotetaan yhdistettäväksi pisteisiin Luumäellä
20 Katoköngäs, 3 Poutanen, Savitaipaleella 12 Kaulio, 10 Välijoki,
11 Monola. Yhdistettäviin pisteisiin varataan riittävästi astiatilaa.

Todetaan kunnittain seuraavaa:

Luumäki:

Alkuperäisestä esityksestä on Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kom-
ment tien jälkeen säilymässä pisteet nro 9 Pavunkylä ja 32 Laapas.
Esi tyk ses tä poiketen myös pistettä 21 Kontulantie ollaan pois ta mas-
sa maanvuokrauskieltoon perustuen.

Savitaipale:

Ei muutoksia alkuperäiseen esitykseen.

Taipalsaari:

Lisätään esitykseen verraten piste Rehulaan.



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 15

Etelä-Karjalan jätelautakunta § 25 15.12.2015
Etelä-Karjalan jätelautakunta § 7 23.02.2016

Liite: Esitys uudistuksesta yksityiskohtaisesti kunnittain

Jäteasiainpäällikön ehdotus:

Etelä-Karjalan jätelautakunta päättää hyväksyä Etelä-Karjalan Jä te-
huol to Oy:n Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien jät tei-
den aluekeräyspiste uudistussuunnitelman 2016 seuraavasti:

Luumäki:

25 aluekeräyspistettä lisättynä pisteillä nro 9 Pavunkylä, nro 32 Laa-
pas ja nro 14 Hermunen. Piste 21 Kontulantie hyväksytään pois tet-
ta vak si.

Savitaipale:

Esitetyt 25 aluekeräyspistettä.

Taipalsaari:

Esitetyt kolme aluekeräyspistettä lisättynä Rehulan pisteellä.

Päätöksen perustelu:

Luumäellä Pavunkylän, Laapaksen ja Hermusen pisteet on syytä
säi lyt tää Luumäen ympäristölautakunnan esittämillä perusteilla.

Viuhkolan pistettä käyttäneet voivat pohjoiseen tapahtuvalla lii ken-
teel lä tukeutua Savitaipaleen kunnan puoleisiin pisteisiin.

Hermusen pisteen poistaminen lisäisi tarpeettomasti jä te huol to lii ken-
net tä eikä ympäröivä alue olisi enää tasapuolisessa asemassa muu-
hun kunnan jätehuoltoon nähden.Mikäli Hermusen piste on lii ken-
teel li ses ti hankalassa paikassa voi se sijaita nykyisen pisteen lä het-
ty vil lä kin muussa sopivassa paikassa.

Kontulantien pisteen käyttäjät voivat tukeutua etelässä Luumäen
kun nan alueella oleviin aluekeräyspisteisiin ja pohjoiseen kulkevat
Sa vi tai pa leen kunnassa sijaitseviin pisteisiin.

Taipalsaarella yhden aluekeräyspisteen lisäys on kohtuullinen ja hel-
pot taa muiden pisteiden kuormitusta.
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Etelä-Karjalan jätelautakunta § 25 15.12.2015
Etelä-Karjalan jätelautakunta § 7 23.02.2016

Lausuntojen ja muistutusten huomioiminen

Luumäen kunnanhallitus ja ympäristölautakunta:

Neljästä palautettavasta pisteestä on kolme palautettu ja yksi pe rus-
te luis sa esitetystä syystä jätetty palauttamatta (Viuhkolan piste).

Tarja Jääskeläinen:

 Lakkalan piste on ahdas ja liikenteellisesti vaarallisessa paikassa.
 Lakkalaan kulkevien teiden varsilla on aluekeräyspisteitä, joihin  jät-

teet voi toimittaa esimerkiksi kauppamatkoilla. Tästä syystä pal ve lu-
ta so ei merkittävästi laske vaikka Lakkalan piste lopetetaan.

Riikka Silmu:

 Rehulan piste on lisätty toivomallanne tavalla.

Eira Rämä:

 Järvitaipaleen piste on hieman (3 km) Savitaipaleen kirkonkylän
suun taan Järvitaipaleen kylästä. Piste jatkaa nykyisellä paikallaan ja
sen käytöstä tai Tuohikotin suuntaan matkaavilta ei ole tullut huo-
mau tus tan ne lukuun ottamatta negatiivista palautetta. Tämän joh-
dos ta Savitaipaleen aluekeräyspisteverkosto on esitetyssä muo dos-
saan.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

JLTK § 7 Valmistelija: jäteasiainpäällikkö Juha Hyrkäs

 Etelä-Karjalan jätelautakunnan päätöksestä § 25 / 15.12.2015 "Luu-
mäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien jätteiden alue ke räys-
pis te uu dis tus 2016" on Eira Rämä valittanut Itä-Suomen hal lin to-oi-
keu del le. Valituskirjelmä on saapunut hallinto-oikeuteen 1.2.2016.

 Itä-Suomen hallinto-oikeus kehottaa valituksen johdosta:
 1. Antamaan lausunnon asiassa.
 2. Liittämään asiakirjoihin kaikki valituksenalaisen päätöksen pe rus-

tee na olevat asiakirjat.
 Edellä mainitut tulee toimittaa 10.3.2016 mennessä hal lin to-oi keu-

teen.
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 Eira Rämä valittaa jätekeräyspisteiden sijoittelusta ja erityisesti Jär-
vi tai pa leen mökkiläisten jätepisteen sijoittelusta 3 km:n päähän Jär-
vi tai pa leel ta. Toisaalta valitus koskee Etelä-Karjalan jätehuollon eri-
ar voi sia päätöksiä koskien kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen sal li-
mis ta alueella vakituisesti asuvien ja kesämökkiläisten osalta.

 Valituksessa on lisäksi otettu kantaa vanhoihin asioihin ja vanhoihin
jä te huol lon järjestelyihin, jotka suoranaisesti eivät liity va li tuk sen alai-
seen päätökseen.

Oheismateriaali:  Eira Rämän valituskirjelmä, päivätty 29.1.2016

Jäteasiainpäällikön ehdotus:

 Etelä-Karjalan jätelautakunta antaa valituskirjelmästä seuraavan lau-
sun non:

 Savitaipale ja Luumäki ovat molemmat saman kunnan järjestämän
jät teen ke räyk sen piirissä, jossa käytännön jätehuollon järjestelyt hoi-
taa Etelä-Karjalan kuntien omistama Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.

 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n esitys aluekeräyspisteuudistuksesta
on jätehuoltoviranomaisen taholta tiedotettu hallintolain edel lyt tä mäl-
lä tavalla. Ennen päätöksen tekoa on asiasta kuulutettu alueella il-
mes ty vis sä sanomalehdissä ja asianosaisten kuntien il moi tus tau luil-
la sekä asia on ollut nähtävillä myös kuntien nettisivuilla. Kun asian-
osai sia on paljon, kuten tässä tapauksessa alueen asukkaat ja va-
paa-ajan asukkaat, on katsottu edellä mainitut tavat hyväksyttäviksi
tie dot ta mi sel le. Päätettäväksi tulevasta asiasta on tiedotettu vä hin-
tään kin samoin menetelmin kuin kunnallisissa asioissa yleensä.

 Päätöksessä on käsitelty lähetetyt muistutukset (myös valittajan).
Hy väk syt ty aluekeräyspisteiden sijoittelu on tarkoituksenmukainen
ot taen huomioon alueelle saapuva ja sieltä poistuva liikenne. Jä te-
huol lon järjestäminen siten, että jokainen kiinteistö olisi maan tie teel-
li ses ti samankaltaisella etäisyydellä aluekeräyspisteestä, on mah-
dot to muus toteuttaa. Kuntien reuna-alueilla asuvat voivat käyttää
myös muita Etelä-Karjalan alueella, myös naapurikunnan puolella,
si jait se via aluekeräyspisteitä.

 Jätehuoltoviranomaiset käyvät keskustelua myös naa pu ri vi ran-
omais ten kanssa. Joskus yksilöidyissä tapauksissa on jät teen hal ti-
jan kannalta järkevää toimittaa jätteet oman jätehuollon toi min ta-alu-
een ulkopuolelle eli naapurin puolen aluekeräysastiaan. Nämä ta-
pauk set vaativat viranomaistaholta kuitenkin molemminpuolisen hy-
väk syn nän ja perusteena on yleensä se, että kulku vapaa-ajan
asun nol ta kotiin tapahtuu vesistön rajoittamana tai muuten toisen jä-
te huol lon toimita-alueen kautta.



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 18

Etelä-Karjalan jätelautakunta § 25 15.12.2015
Etelä-Karjalan jätelautakunta § 7 23.02.2016

 Koska kesäasutus sijaitsee yleisesti ottaen kaukana jouk ko lii ken-
tees tä ja kulku kesäasutukseen tapahtuu pääasiassa henkilöautoilla,
ei juurikaan ole merkitystä sillä, sijaitseeko jätteiden aluekeräyspiste
lä hem pä nä tai kauempana kiinteistöstä, jos pisteen ohi kuljetaan jo-
ka tapauksessa. Jos jätepussia/-säkkiä jouduttaisiinkin kuljettamaan
muu ta mia kilometrejä ohi normaalin kulkureitin, ei sitä voida pitää
koh tuut to ma na.

 Valittajan esittämä ongelma jätehuollon eriarvoisuudesta vakituisen
asu tuk sen ja kesäasutuksen välillä on poistunut vuonna 2014, kun
Ete lä-Kar ja lan jätehuollon peruspalvelu ja laatu on hyväksytty jä te-
lau ta kun nas sa (§ 28 23.9.2014). Peruspalvelutaso ja laatu on voi-
mas sa koko Etelä-Karjalan alueella.

 Valittaja on viitannut epätietoisuuteen siitä, mihin jätehuollon pe rus-
mak sua käytetään (vuoden 2015 taksassa ekomaksu). Ete lä-Kar ja-
lan Jätehuolto Oy on useamman vuoden ajan laittanut eko mak su-
las ku jen liitteeksi tiedotteen maksujen käytöstä. Tältä osin ei pitäisi
ol la tietämättömyyttä, mihin nämä maksut on kohdistettu.

 Edellä kerrottuun perustuen Etelä-Karjalan jätelautakunta pitää Eira
Rämän valitusta aiheettomana ja valitus tulisi kumota.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen pe-
rusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-
lis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:

1 - 7

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:

HValL 3 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaati-
musviran-
omainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

lautakunta / hallitus

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.

Oikaisuvaati-
muksen si-
sältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan
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Valitusosoitus

Valitusviran-
omainen ja va-
litusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi-
kaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoitteet:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Puistokatu 29, 2 krs, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät:    Valitusaika
30  päivää

Hallintovalitus, pykälät:    Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika
14 päivää

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
-  valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-  päätös, johon haetaan muutosta
-  miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
-  muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas-
taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkun-
ta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-
oloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:

Lisätietoja Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään
pöytäkirjaan


