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vastaanottaja 

Jätelaki 17.6.2011/646 

Jätteenkuljetusrekisteriin luovutettavat tiedot 

Kymen jätelautakunta pyytää yritystänne toimittamaan tiedot kiinteistön 
haltijan järjestämän jätehuollon alueella tekemistänne jäteastia- ja 
lietesäiliötyhjennyksistä (aikaväli) välisenä aikana kunnan vastuulle 
kuuluvan jätehuollon osalta. 

Raportoitava alue 
Tiedot pyydetään asumisessa ja muussa jätelain 32 § kunnan 
jätehuollon järjestämisvastuun piirissä olevan toiminnan jäteastioiden tai 
lietesäiliöiden tyhjennyksistä seuraavasti: 

- kaikkien kiinteiden jätteiden osalta Haminan, Lapinjärven, 
Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden alueilla tehdyistä 
jäteastiatyhjennyksistä sekä 

- pakkausjätteiden ja energiajätteiden osalta Kotkan ja Kouvolan 
alueilla tehdyistä jäteastiatyhjennyksistä sekä 

- lietteiden osalta Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, 
Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden alueilla tehdyistä 
lietetyhjennyksistä.  

Kuljetusyrityksen on toimitettava lisäksi yhteenvedot kyseisten kunnan 
jätehuoltovastuun alaisten jätteiden toimituspaikoista katso s. 2 
Vuosiyhteenveto. 

Kiinteistöittäiset tyhjennykset 

Jätteenkuljetusrekisteriin siirrettävistä tiedoista tulee käydä ilmi: 

1. kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite;

2. järjestämäänne kuljetukseen kuuluvien jäteastioiden tai lietetilojen
koko ja määrä jätelajeittain;

3. jäteastioiden tyhjennyspäivämäärät taikka tyhjennyskertojen
lukumäärä ja tyhjennysväli jätelajeittain.
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Tiedot pyydetään kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon osalta 
seuraavasti: 

1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja
muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja 
umpikaivoliete; 

2) kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte;

3) liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä
yhdessä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa; 

4) muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä 1–3 kohdassa
tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa 
vastaavassa keräysjärjestelmässä. 

Raportointivelvollisuus koskee kaikkia edellä mainituissa kiinteistöissä 
kerättyjä yhdyskuntajätteen jätelajeja. 

Raportoitavat lajit jätehuoltomääräyksien mukaan, siellä missä ne 
lajitellaan erikseen, ovat biojäte, kartonki, metalli, muovi, loppujäte, 
energiajäte, lasi, puujäte ja kaatopaikkajäte. Jätelain mukaan myös 
jätevesiliete luetaan yhdyskuntajätteeksi, joka on raportoitava. 

Vuosiyhteenveto 
Kuljetusyrityksen on vuosittain annettava tiedot kiinteistöiltä kerätyn 
jätteen määrästä jätelajeittain ja toimituspaikoista.  

Tiivistelmässä on oltava (aikaväli) välisenä aikana kerättyjen 
jätteiden vastaanottopaikkojen nimet yhteystietoineen sekä niille 
toimitetun jätteen määrä jätelajeittain. 

Tietojen toimittaminen 
Tiedot tulee toimittaa sähköisenä, tekstinkäsittely- tai taulukkolaskenta-
ohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Tietojen tulee olla 
luettavissa ja muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja. 

Pyydämme toimittamaan edellä luetellut tiedot 10.2.2020 mennessä 
Kymen jätelautakuntaan sähköpostitse kymenjatelautakunta@kouvola.fi 
Lisätietoja antaa rekisterivastaava Pirjo Junni puh. 02061 54990. 

Mikäli toimintanne ei ole ulottunut näihin jätejakeisiin pyydämme siitäkin 
kirjallisen ilmoituksen perusteluineen. 
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Jätteenkuljetusrekisteri  

Tiedot syötetään Kymen jätelautakunnan perustamaan 
jätteenkuljetusrekisteriin. Rekisterin ylläpito on määrätty kunnan 
tehtäväksi jätelain 143§ perusteella. Rekisteriä käytetään jätehuollon 
seurantaan ja valvontaan. 

Kuljetusyrittäjien tehtävänä on ilmoittaa säännöllisesti Kymen 
jätelautakunnalle kunnan järjestämisvastuulla (jätelain 32§) olevien 
asiakkaidensa kuljetustiedot (jätelain 39§ ja jäteasetuksen 26§). 

 

Leena Rautiainen 
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö 

 

Peruste  Jätelaki 17.6.2011/646, 32§, 35§, 37§, 39§, 91§, 122§, 143 § ja 149§ 
  Jäteasetus 19.4.2012/179, 26§ 
  Hajajätevesiasetus 16.3.2017/157 

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 1.1.2020, 13§, 14§, 15§, 
30§, 45§, 46§ ja 47§ 
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Junni Pirjo

Lähettäjä: Junni Pirjo

Lähetetty: 17. helmikuutata 2020 13:50

Vastaanottaja:

Aihe:

Liitteet:

Hei. 

Emme ole saaneet (aikaväli) raportteja jätetyhjennyksistänne. 

Olemme lähettäneet teille 10.1.2020 postitse 

tietopyyntökirjeen, joka on nyt liitteenä. 

Terveisin 

Pirjo Junni, rekisterivastaava 

Kymen jätelautakunta 

Kouvolan kaupunki 

PL32 (Valtakatu 33) 

45701 Kuusankoski 

p. 02061 54990

pirjo.junni@kouvola.fi 


