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Vireillepano kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa kiinteistöjen liittämisestä
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen
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Kyjäte § 35
Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten (1.5.2015 § 6) nojalla kaikkien vakinaisten ja vapaa-ajan asuntojen on oltava järjestetyn
jätehuollon piirissä. Liittymisvelvollisuus on kiinteistökohtainen, eikä siitä
voida myöntää vapautusta kuin erityisin perustein, jos vapaa-ajan asunto
on todistettavasti käyttökelvoton ja vakituinen asunto on todistettavasti
asumaton.
Jätelain 32 §: n mukaa kunnan velvollisuus on järjestää jätehuolto
vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa
asumisessa syntyvälle jätteelle, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete
sekä jätelain 41 §:n mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on
luovutettava 32§:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella
järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään
alueelliseen vastaanottopaikkaan.
Kymen jätelautakunta on tehnyt 14 kpl viranhaltijapäätöksiä, joista 7 kpl on
Kouvolassa sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen ja 2 kpl on vakituisen asunnon jätehuollon järjestämisestä. Näiden lisäksi päätökset jätehuollon
järjestämisestä on tehty 4 kpl vapaa-ajan asunnoille Mäntyharjulla ja 1 kpl
Iitisssä.
Viranhaltijapäätöksissä hakijoille ei myönnetty vapautusta järjetettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä.
Yhdelle hakijalle myönnettiin 12 viikon tyhjennysväli eli kaksi tyhjennystä
kesäkaudella (18-40 vkot) koska hakijat ilmoittivat kompostoivansa elintarvikejätteet.
Velvoittavista viranhaltijapäätöksistä huolimatta kiinteistöjen haltijat eivät
ole liittyneet järjestettyyn jätehuoltoon.
Viranhaltijapäätökset ovat
liitteenä nro 12.
Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 6 §.
Jätteenkuljetukseen liitytään pääsääntöisesti kiinteistöittäisesti omalla jäteastialla. Toisena vaihtoehtona on kiinteistöjen yhteisastian eli kimpan
muodostaminen. Viimeisenä vaihtoehtona on liittyminen kunnan tai Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämän yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi.
Jätelain nojalla jätehuoltoviranomaisella ei ole oikeutta antaa jätelain mukaisia määräyksiä jätteenkuljetukseen liittymiseksi. Jätelain 126 §:n nojalla
määräysvalta asiassa on jätelain 24 §:n tarkoittamalla yleisellä valvontaviranomaisella, joita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Valvontamääräyksen antamista
koskevan asian vireillepano jätteenkuljetukseen liittymiseksi on syytä

laittaa vireille ko.kiinteistöjen osalta sijainti kuntien ympäristönsuojeluviranomaisessa.
Asiat laitetaan vireille kyseisten kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille,
jotka päättävät hallintopakkomenettelyn käynnistämisestä.
Päätös perustuu jätelakiin (17.6.2011/646): 24§, 32§, 41§, 91§, 126§,134§
sekä Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin (1.5.2015) §:t 4,
6,7,13.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen jätelautakunta päättää laittaa jätelain 134 §:n (vireillepanooikeus)
nojalla vireille edellä mainitujen kiinteistöjen sijaintikuntien ympäristösuojeluviranomaisille valvontamääräyksen antamiseksi, että kyseiset kiinteistöt
liitetään jätelain edellyttämään järjestettyyn jätehuoltoon.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________

