
1 
Lisätietopyyntö 

31.12.2015 

Kymen Jätelautakunta PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11 www.kymenjätelautakunta.fi Y-tunnus 0161075-9 
Kouvolan kaupunki 45701 Kuusankoski Faksi 020 615 3423 etunimi.sukunimi@kouvola.fi 
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Pekka Soini 
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04260 Kerava 

Hakemus 11030/14.06.02/2015 

Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus 

Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen Oy:n hakemuksen kunnallisesta jäte-

huollosta poikkeamisesta (Jätelaki 646/2011 42 §).  

Kymen jätelautakunta pyytää Teiltä päätöksen teon tueksi seuraavat lisätiedot lakisääteisten 

edellytysten täyttymiseksi: 

Suunnitelma jätehuollosta ja selvitys paremmuudesta 

Hakijan asiana on selvittää edellytysten täyttyminen. Pelkkä kirjallinen hakemus ilman selvi-

tyksiä ei riitä päätöksenteon pohjaksi. Hakemukseen täytyy liittyä kiinteistön jätteisiin ja 

muihin olosuhteisiin liittyvä (alustava) suunnitelma siitä,  

• miten muu jätehuolto hoidetaan ja

• miten yhdyskuntajätehuolto hoidetaan osana muuta jätehuoltoa sekä selvitykset sii-

tä

• miksi on muun jätehuollon kannalta perusteltua hoitaa yhdyskuntajätehuolto yhdes-

sä muun jätehuollon kanssa sekä

• millä tavalla se johtaa etusijajärjestyksen toimeenpanon kannalta parempaan loppu-

tulokseen kuin kunnallinen jätehuolto

• että ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä terveydelle.

jätelajikohtainen suunnitelma: 

• miten yhdyskuntajätteet hoidetaan kiinteistön muun jätehuollon yhteydessä

• missä toiminnoissa syntyy kunnan vastuulla olevia jätteitä ja kuinka paljon

• millä kiinteistöllä se syntyy ja

• erityisesti, minkä muun jätteen kuin yhdyskuntajätteiden kanssa kunkin jätelajin jä-

tehuolto on tarkoitus järjestää,

• kuinka paljon tätä muuta jätettä syntyy ja

• miten sen jätehuolto on järjestetty

• miten pakkausten tuottajavastuu on huomioitu
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Toivomme teidän ilmoittavan puuttuvat tiedot 21.1.2016 mennessä osoittee-
seen Kymen jätelautakunta, Kouvolan kaupunki, PL 32 (Valtakatu 33), 45701 
Kuusankoski. Tämän jälkeen Kymen jätelautakunta tekee päätöksen sillä het-
kellä olevan tiedon mukaisesti tammikuun kokouksessaan. Mikäli saadut tiedot 
eivät ole riittävät tai edellyttävät vastinetta, asian käsittely siirtyy maaliskuun 
kokoukseen. 

Poikkeaminen kunnallisesta jätehuollosta 42 § 

• Jätehuoltoviranomaisen toimivallassa, jäteyhtiötä kuultava

• Lakisääteisten edellytysten täytyttävä

Voi koskea vain: 

• sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvää yhdyskuntajätettä

• valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoi-

keudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää yhdyskuntajätettä

• Tarkastellaan kiinteistökohtaisesti

• Kiinteistöllä pitää syntyä myös muuta jätettä

Edellytykset: 

• näin järjestetty jätehuolto on perusteltua kiinteistön muun jätehuollon järjestä-

miseksi ja

• johtaa etusijajärjestyksen toimeenpanon kannalta parempaan lopputulokseen

• eikä siitä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä terveydelle.

• Päätös tehdään määräajaksi enintään viideksi vuodeksi.

• Jätteen haltijan on vuosittain annettava tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle toi-

minnassa syntyneen jätteen lajista ja määrästä sekä jätteen toimituspaikoista ja kä-

sittelytavasta.

• Jos tietojen perusteella on ilmeistä, että edellytykset eivät päätöksen tarkoittamana

määräaikana enää täyty, kunnan jätehuoltoviranomaisen tulee ottaa asian uuteen

käsittelyyn, vaikka tästä ei nimenomaista säännöstä olekaan.

Arja Soini 

vs. Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö 

puh. 0206155545 

Lainsäädäntöä: 

Jätelaki 17.6.2011/646 

152 § (27.4.2012/195) Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat 
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Edellä 32 §:n 1 momentin 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun jätteen haltijaan, joka vuoden 1993 

jätelain mukaan ei ole velvollinen liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen, sovelletaan 41 

§:n 1 momentissa säädettyä velvollisuutta luovuttaa jäte kiinteistöittäiseen jätteenkuljetuk-

seen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan 1 päivästä kesäkuuta 2014, 

jollei 41 §:n 2 tai 3 momentista tai 42 §:stä muuta johdu. 

32 § Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto 

Kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jätehuolto: 

1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa synty-

vä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete; 

2) sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte;

3) valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudel-

listen yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä muu kuin 2 kohdassa tarkoitettu 

yhdyskuntajäte; 

4) liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1–3 kohdas-

sa tarkoitetun jätteen kanssa; 

5) muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä 1–4 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa alu-

eellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä. 

42 § Poikkeus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon 

Kunta voi jätteen haltijan hakemuksesta päättää, että 32 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa 

tarkoitetun jätteen jätehuolto 41 §:n 1 momentista poiketen voidaan järjestää 4 luvun mu-

kaisesti, jos näin järjestetty jätehuolto on perusteltua kiinteistön muun jätehuollon järjestä-

miseksi ja johtaa etusijajärjestyksen toimeenpanon kannalta parempaan lopputulokseen eikä 

siitä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä terveydelle. Päätös tehdään määräajaksi 

enintään viideksi vuodeksi. (27.4.2012/195) 

Jätteen haltijan on vuosittain annettava tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle toiminnassa 

syntyneen jätteen lajista ja määrästä sekä jätteen toimituspaikoista ja käsittelytavasta 

8 § Yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä 

Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa etusijajärjestys-

tä: Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kui-

tenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai 

toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnet-

tävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole 

mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä 

Hallituksen esitys Eduskunnalle jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 199/2010 

42 §.Poikkeus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon. Kunta voisi 

pykälän nojalla tietyin edellytyksin vapauttaa terveys- ja sosiaalipalveluissa ja koulutustoi-

minnassa sekä julkisessa toiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen velvollisuudesta luovuttaa 

jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon. Päätös tehtäisiin jätteen haltijan hakemuksesta. 

Edellytyksenä vapautukselle olisi, että vaihtoehtoinen jätehuoltojärjestely johtaisi etusijajär-

jestyksen parempaan noudattamiseen ja että se olisi muusta syystä perusteltua kiinteistön 

jätehuollon järjestämiseksi. Vapauttaminen voisi olla perusteltua esimerkiksi silloin, kun yh-
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dyskuntajäte muodostaa vain vähäisen osan toiminnassa syntyvästä jätteestä ja siitä huo-

lehditaan osana kiinteistön muuta jätehuoltoa. Vaihtoehtoinen järjestely ei saisi aiheuttaa 

vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteen haltijan olisi annettava tietoja vuosit-

tain kunnan jätehuoltoviranomaiselle toiminnan seuraamiseksi. Kunnan päätöksen valmiste-

lussa ja tiedoksi antamisessa noudatettaisiin hallintolakia. Päätökseen voitaisiin hakea muu-

tosta 137 §:n mukaisesti. Päätös olisi määräaikainen ja se voitaisiin tehdä enintään viideksi 

vuodeksi 








