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Lausuntojen ja kannanottojen huomiointi

Vapaa-ajanasuntojen jätehuollon järjestäminen Kymen jätelautakunnan alueella
Dno 10133/14.06.02/2016

Nähtävillä oloaika 23.5.-22.6.2016

Lausunnon tai kannanoton tekijä ja pvm
Kannanotossa esitetty vaatimus nähtävillä 

olleeseen 16.5.2016-esitykseen
Toimenpide tai perustelu  22.9.2016 kokoukseen

(kannanotot kokonaisuudessaan esityslistan 

liitteenä)

Haminan kaupunki, Ympäristölautakunta 

14.6.2016

Kuntia, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä 

jätehuolto, ei saa velvoittaa perustamaan vapaa-

ajanasunnoille keräysjärjestelmää.

Kymen jätelautakunta ei voi vapauttaa kuntia jätelain velvoitteista. Jätelaki (646/2011) 32§ 

1), 34§ 1 ja 2), 35§ 1 mom. velvoittavat kuntia järjestämään vapaa-ajan asuntojen 

jätehuollon ensisijaisesti kiinteistöittäisellä keräyksella ja toissijaisesti alueellisilla 

vastaanottopaikoilla. Kuljetusjärjestelmäpäätös, johon lausunnossa vedotaan tai muu 

kunnallinen päätös eivät vapauta lainsäädännön noudattamisesta.

Jätelaki 646/2011

32 § 1) Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto

Kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jätehuolto:

1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan 

lukien sako- ja umpikaivoliete;

34 § 1) ja 2) Kunnan jätehuoltopalveluja koskevat laatuvaatimukset

Kunnan on jätehuollon järjestämisessä huolehdittava siitä, että:

1) käytettävissä on tarpeen mukaan kiinteistöittäinen jätteenkuljetus;

2) käytettävissä on riittävästi vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisia vastaanottopaikkoja, jotka ovat 

vaivattomasti jätteen tuottajien saavutettavissa;

35 § 1 Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen

Kunnan on huolehdittava siitä, että 32 §:n 1 momentissa tarkoitetun jätteen kuljetus järjestetään kiinteistön 

haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta 36 tai 37 §:n mukaisesti (kiinteistöittäinen jätteenkuljetus). Kunta 

voi lisäksi huolehtia 32 §:n 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa syntyvän erilliskerätyn pakkausjätteen 

kiinteistöittäisen kuljetuksen järjestämisestä tuottajan järjestämään jätehuoltoon.

Haminan kaupunki, Ympäristölautakunta 

14.6.2016

Niiden vapaa-ajankiinteistöjen, joissa jätehuollon 

järjestämisen olosuhteet ovat 

vapautuspäätöksen jälkeen oleellisesti 

muuttuneet, jätehuolto tulee tarkastella 

uudelleen.

Jätelaissa ei ole enää aiemmassa jätelaissa ollutta vapauttamispykälää, jonka nojalla 

vapauttamisia pystyi tekemään. Pykälä poistui 452/2004 jätelain muutoksella.

Nykyisen jätelain 646/2011 34 § 1) ja 2) sekä 41 § 1 mom.  velvoittavat sekä kuntaa että 

kiinteistön haltijaa järjestämään jätehuolto ensisijaisesti kiinteistöittäisellä keräyksellä ja 

toissijaisesti alueellisella vastaanottopisteellä.

OHEISMATERIAALI 1
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Jätelaki 646/2011

34 § 1) ja 2) kts. Edellä s.1

41 § 1 Jätteen luovuttaminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alueelliseen vastaanottopaikkaan

Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluva jäte 

alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen 

vastaanottopaikkaan.

Haminan kaupunki, Ympäristölautakunta 

14.6.2016

Meren saaristossa sijaitsevat vapaa-ajan asunnot 

tulee edelleen jättää vapaaehtoisesti järjestetyn 

jätehuollon piiriin.

Jätelaki ei mahdollista vapaa-ajanasuntojen vapauttamista jätehuollosta. Kts edellä. 

Kymen jätelautakunnan alueella on saarissa sijaisevien vapaa-ajanasuntojen jätehuolto 

järjestetty useissa muissa kunnissa siten, että lukkopisteet sijaitsevat venepaikkojen 

yhteydessä.

Jätelaki 646/2011, 34 § 1) ja 2), 35 § 1, 41 § 1 kts. Edellä s.1 ja 2

Lisäksi todetaan että jätehuollon palvelutasosta on päätetty  3.12.2015 41§.

Kymen jätelautakunta, Jätehuollon palvelutaso vuoteen 2020

4.2.1 Kiinteistöittäinen keräys

Kaikissa kunnissa on järjestetty kiinteistöittäinen jätteenkuljetus. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään 

siten kuin jätehuoltoviranomainen on kuljetusjärjestelmäpäätöksissään päättänyt. Jätelaki edellyttää 

kuljetusjärjestelmän toimivuutta arvioitavaksi määräajoin silloin kun valittu kuljetusjärjestelmä on kiinteistön 

haltijan järjestämä jätteenkuljetus.
Vähimmäisvaatimuksena jätelain perusteluissa (hallituksen esitys) sanotaan jätelain 34§ 1) kohdasta, että 

jätteen haltijoiden käytettävissä tulisi olla jätteenkuljetus kiinteistöltä eli kiinteistöittäinen jätteenkuljetus, 

jollei sitä 35 §:n 3 momentin perusteella pidetä tarpeettomana. Jätelain 35 § annettujen perustelujen mukaan 

kunta vastaa siitä että jäte noudetaan kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkeräyspaikasta ja toimitetaan 

kunnan järjestämään vastaanottopaikkaan riippumatta siitä onko kyseessä kunnan järjestämä jätteenkuljetus 

vai kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. 

Taksoissa voidaan huomioida etusijajärjestyksen toteuttamiseksi kompensaatiot eri jätelajien välisessä 

hinnoittelussa.

Kymen jätelautakunnan alueella kunnat eivät ole järjestäneet täydentävää keräystä kiinteistön haltijan 

järjestämän jätteenkuljetuksen alueella vaan pyrkineet järjestämään kiinteistöille, joille jäteautolla ei ole 

pääsyä, lukollisen yhteiskeräyspisteen esimerkiksi jäteaseman yhteyteen kohdan 4.2.3 mukaisesti. (*ks. kohta 

4.2.4.1. ja 4.2.4.2.)
4.2.2 Kiinteistöittäisestä keräyksestä vapautettavat alueet
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Jätelautakunta voi kunnan esityksestä vapauttaa kiinteistöittäisestä keräyksestä saaret ja saaristoalueet, joihin 

ei ole kiinteää tieyhteyttä, eikä jäteautolle soveltuvaa lauttayhteyttä. Tällöin kunnalta edellytetään, että kunta 

järjestää tarvittavan jätteen alueellisen vastaanoton 34 §:n mukaisesti (kohta 4.2.4.1 ja 4.2.4.2.).

4.2.3 Kiinteistöittäisestä keräyksestä vapautettavat kiinteistöt

Jos kiinteistöä käytetään, jätteet tulee toimittaa jätelain 41 § mukaisesti kunnan järjestämään alueelliseen 

pisteeseen (lukkopaikka). Kokonaan jätehuollosta voidaan vapauttaa ainoastaan täysin asuinkelvottomat 

rakennukset. Kiinteistön asuinkelvottomuus tulee osoittaa jätelautakunnalle (käyttökelvottomuus, 

keskeneräisyys).
Periaatteet jätemaksujen kohtuullistamisesta ovat Kymen jätelautakunnan päätöksessä 38 § 16.10.2014, joka 

on liitteenä 2.

Muut kuin ensimmäisessä kappaleessa tarkoitetut kiinteistökohtaisesta keräyksestä vapautettavat 

velvoitetaan liittymään lukkopaikkaan tai vastaavaan:                                                               

• Kymen jätelautakunnan päätös 16.10.2014 38 § Muu poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

- että sellaiset kiinteistöt, joille ei ole jäteautolla kulkukelpoista tieyhteyttä ja jos kiinteistönhaltija ei pysty 

järjestämään perustellusta syystä astiaa venerantaan tai kulkukelpoisen tien varrelle.

- arviointiperusteet ovat esim. tien kantavuus, kapeus, mäkisyys, mutkaisuus ja tien kunnossapito (ei 

talviaurausta) sekä kääntöpaikan puuttuminen (peruutusmatka yli 50 m)

4.2.4 Täydentävät keräykset

4.2.4.1 Lukolliset yhteiskeräyspisteet

Jätelain 34 § 1 momentin kohdan 2) perusteluissa (hallituksen esitys) edellytetään, että alueellisia 

vastaanottopaikkoja on riittävästi ja niiden tulisi olla vaivattomasti jätteen tuottajien saavutettavissa ja sijaita 

asukkaiden ja muiden jätteen tuottajien tavanomaisten kulkureittien varrella.

Kunta järjestää alueellisia vastaanottopaikkoja eli lukollisia yhteiskeräyspisteitä. Kriteerit lukollisen 

yhteisastian perustamisvelvollisuudelle ovat matka ja liittyvien kiinteistöjen määrä. Kohtuullisena matkana 

kiinteistöltä lukkopisteeseen voidaan pitää enintään 20 km. Matkaan vaikuttaa luonnollinen kulkusuunta ja 

tieolosuhteet. Lukkopistettä kohti tulee olla vähintään viisi (5) liittyvää kiinteistöä.

Lukkopaikkaan liitettävät kiinteistöt ovat:

• Saaressa sijaitsevat kiinteistöt, jos kiinteistönhaltija ei pysty järjestämään perustellusta syystä astiaa 

venerantaan tai ajokelpoisen tien risteykseen

• Mantereella sijaitsevat kiinteistöt, joille johtavat tiet eivät ole jäteautolle ajokelpoisia (riittävän kantava ja 

leveä) eikä kiinteistön läheisyydessä ole paikkaa mihin astia voidaan sijoittaa

• Jos kiinteistölle johtavalla tiellä ei ole kääntöpaikkaa ja peruutusmatkaksi muodostuu yli 50 metriä.

Lähekkäiset kiinteistöt voivat perustaa myös yksityisiä yhteisastioita eli kimppoja. Kriteerinä on kiinteistöjen 

sijainti ja kiinteistöjen keskinäinen sopimus. Myös kodin ja vapaa-ajanasunnon välinen kimppa edellyttää 

lähekkäisiä kiinteistöjä. Kimpan muodostamisesta määrätään jätehuoltomääräysten 8 §.
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Henkilö H 13.6.2016 Jätehuollon tulee kannustaa kierrätykseen, 

kompostointiin ja jätteiden vähentämiseen. 

Kannustavuus on huomioitu Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä.                                                                                                                                                                                                   

Vähäisen jätemäärän ja elintarvikejätteiden kompostoinnin perusteella jäteastian 

tyhjennysväliä voidaan pidentää jopa 12 viikkoon, joka merkitsee ei ympärivuotisessa 

käytössä olevien vapaa-ajanasuntojen osalta kahta tyhjennystä vuodessa.

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset

23 § Jäteastioiden tyhjennysvälit

Loppujäteastian tyhjennysvälin pidentäminen:                                                                                                                                                                               

2) Loppujäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää, jos biojätteet kompostoidaan kiinteistöllä tai kiinteistö 

kuuluu biojätteen erilliskeräyksen piiriin                                                                                                                                                               

* neljään (4) viikkoon tekemällä kirjallinen ilmoitus kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella 

Kymenlaakson Jäte Oy:lle ja kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella Kymen 

jätelautakunnalle.                                                                                                                                                                                                                                                                     

* neljää (4) viikkoa pidemmäksi, enintään 12 viikkoon, hakemalla poikkeusta näistä jätehuoltomääräyksistä 

Kymen jätelautakunnalta.                                                                                                                                                                         

* vain kesäaikaan käytössä olevalla vapaa-ajankiinteistöllä tulee loppujäteastia tyhjentää vähintään 2 kertaa 

kesäkaudella (viikot 18-40).                       

Henkilö H 13.6.2016 Vähäisen jätemäärän tai vapaa-ajanasunnon 

vähäisen käytön tulisi olla peruste siihen, että 

vapaa-ajanasunnon jätteet saisi tuoda vakituisen 

asunnon jäteastiaan.

Jätelaki ei mahdollista jätehuollosta vapauttamista vähäisen jätemäärän tai vapaa-

ajanasunnon vähäisen käytön perusteella. Jätelain muutos 452/2004 poisti aiemmassa 

jätelaissa olleen mahdollisuuden. Nykyinen  jätelaki 646/2011 41 § 1 mom. mukaan 

kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava jäte sen syntyalueella 

kiinteistökohtaiseen keräysastiaan tai aluekeräyspisteeseen. 

Jätelaki 646/2011, 41 § 1 kts. Edellä s.2

Henkilö H 13.6.2016 Vapaa-ajan asunnon käyttö ainoastaan keväästä 

syksyyn tulisi huomioida. Vapaa-ajanasuntoa ei 

käytetä talvella.

Se, että vapaa-ajanasuntoja käytetään pääsääntöisesti vain kesäaikaan on huomioitu 

jätehuoltomääräyksissä:                                                                                                                                                                                  

Ei ympärivuotisessa käytössä olevien vapaa-ajanasuntojen tulee olla liittyneenä 

jätehuoltoon ainoastaan kesäaikana (vko 18-40).

Kymen jätelautakunnan Jätehuoltomääräykset, 23 § kts Edellä s.4
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Henkilö H 13.6.2016 Mikäli jätteitä ei saa kuljettaa kotiin, sopivin 

vaihtoehto olisi liittyminen kunnan tai 

Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämän 

yhteiskeräyspisteen käyttäjiksi, lukolliseen 

yhteiskeräyspisteeseen tai vastaavaan.

Jätehuolto on järjestettävä kiinteistökohtaisella keräyksellä siellä missä se on mahdollista. 

Kiinteistökohtainen astia voi olla myös naapureiden tai tienhoitokunnan yhteinen mikäli 

he saavat sovittua siitä keskenään.                                                                                                                                  

Kunnan järjestämiin lukkopisteisiin liitetään ainoastaan sellaiset kiinteistöt joille ei 

jäteautolla pääse.                                                                                                                  

Esimerkiksi kannanoton tekijän mökkitien päässä on yksi naapuri liittynyt 

jätteenkuljetukseen kiinteistökohtaisella jäteastialla. Tämän perusteella voidaan olettaa, 

että mökkitie on jäteauton liikennöitävissä.                                                                                                                                                                                                                      

Jätelaki 646/2011

40 § Jätteen vastaanottopaikka kiinteistöllä

Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan jätteen 

keräystä varten. Vastaanottopaikka voidaan järjestää yhdessä yhden tai useamman kiinteistön kanssa.

 41 § 1 kts. Edellä s.2

Kymen jätelautakunta, Jätehuollon palvelutaso vuoteen 2020, 4.2.4.1 kts. Edellä s. 3

Henkilö H 13.6.2016 Yhdenvertaisuus ei ole hyvä peruste, vaan jätteen 

määrän muodostuminen, sekä miten 

hyödynnetään jätteiden lajittelua ja kierrätystä.

Suomen perustuslaki 731/1999 6 § edellyttää, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 

Korkein hallinto-oikeus on tulkinnut, että kiinteistöjen omistus eri tai samalla 

paikkakunnalla, olisi sellainen henkilöön liittyvä syy, jonka käyttö viranomaisessa asettaisi 

ihmiset eriarvoiseen asemaan.

Suomen perustuslaki 731/1999

6 § 1 ja 2 Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.                                                                                                                                                    

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, 

uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 

perusteella.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2.7.2007 Taltionumero 1793 468/1/07-TP

s.3 Loma-asunnon ja kiinteistön käyttö ei välttämättä rajoitu pelkästään omistajan omaan käyttöön, vaan sitä 

voidaan luovuttaa sukulaisten ja tuttavien käyttöön sekä antaa vuokralle. Vapaa-ajan asunnon jätteiden vienti 

asuinpaikkakunnalle ei ole luvallista silloin, kun jätehuolto on järjestetty loma-asuntopaikkakunnalle.                                                                                                                  
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s.3 Jätehuoltomaksut ovat kiinteistökohtaisia ja määrätään sille, joka omistaa kiinteistön tammikuun 

ensimmäisenä päivänä. Tekninen lautakunta ei voi antaa huojennusta jätemaksusta sillä perusteella, että 

kiinteistönomistajalla on useampia kiinteistöjä joko samassa tai eri kunnassa, kuten esimerkiksi asuinkiinteistö 

ja vapaa-ajan kiinteistö. Tämä ei olisi kansalaisten tasapuolista kohtelua.                                             

s.5 Jätteen kaupunkiin vieminen ei ole sellaista jätelain, sen nojalla annettujen säännösten ja asianomaisten 

kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaista hyödyntämistä tai itse käsittelemistä kuin jätelain 11 §:ssä 

tarkoitetaan.

Henkilö K 20.6.2016 Kannanotto ilmeisesti esittää nykyisen 

järjestelmän, jossa kuntayhtymä on myöntänyt 

hänelle henkilökohtaisen päätöksen kotikimppa-

astian käyttöön, toimivan hyvin ja käytännön 

jatkamista.

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 8 § 1 mom. mukaan yhteistian voivat 

perustaa lähikiinteistöt. Jätelain 41 § 1 mukaan jäte on luovutettava alueella järjestettyyn 

jätteenkuljetukseen. Korkein hallinto-oikeus on tulkinnut, että mikäli alueella on 

jätehuoltopalveluja saatavissa, jätettä ei saa viedä kotiin.                                                                                                                                                           

Kannanoton tekijän kodin ja vapaa-ajanasunnon välinen matka on n. 37 km. Mökkitiellä 

liikennöi jäteauto kahdella kiinteistöllä, jonka perusteella voidaan tulkita, että mökkitie on 

jäteauton liikennöitävissä. Tämän lisäksi matkan varrella on kaksi kunnan  järjestämää 

lukollista yhteisastiaa joista lähin on n. 7 km vapaa-ajanasunnolta. 

Jätelaki 646/2011 41 § 1 kts. Edellä s. 2

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset

8 § 1 Yhteisastian eli kimpan muodostaminen

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli yhteisastian käytöstä kiinteistöittäisessä 

jätteenkuljetuksessa. Kymen jätelautakunta voi hakemuksesta hyväksyä myös muita yhteisastioita.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2.7.2007 Taltionumero 1793 468/1/07-TP kts. Edellä s. 5-6

Henkilö K 20.6.2016 Kannanotossa ilmeisesti esitetään, että 

kiinteistöjen välinen etäisyys ei saisi lainkaan olla 

yhteisastian perustamisen kriteeri tai että aiempi 

40 km välimatka pidettäisiin voimassa. 

Vapaa-ajanasukkaiden jätehuollon täysi vapauttaminen olisi jätelain vastaista, koska 

jätelain 41 § 1 edellyttää, että jäte luovutetaan alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen. 

Kymen jätelautakunnan Jätehuoltomääräykset 8 § määrää, että lähekkäiset kiinteistöt 

voivat perustaa yhteisen jäteastian.                                                                                                           

Lähekkäisiksi kiinteistöiksi tulkitaan kiinteistöt jotka sijaitsevat jalan kuljettavan matkan 

päässä toisistaan.       
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Korkein hallinto-oikeus on tulkinnut, että yhteisastiaa ei voi muodostaa kiinteistöjen välille 

mikäli kunnan järjestämä alueellinen yhteiskeräyspiste sijaitsee lähempänä kuin vakituinen 

asunto. 

Jätelaki 646/2011 41 § 1 kts. Edellä s. 2

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 8 § 1 kts. Edellä s. 6

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2.7.2007 Taltionumero 1793 468/1/07-TP kts. Edellä s. 5-6

Henkilö K 20.6.2016 Kannanoton mukaan jätteiden kuljettaminen 

kunnan järjestämään lukolliseen yhteisastiaan tai 

vastaavaan, joka sijaitsisi tuntemattomassa 

suunnassa, olisi kohtuutonta kun kotona on tyhjä 

astia.

Kannanoton tekijän tulisi liittyä vapaa-ajanasunnon osalta kiinteistökohtaiseen 

jätteenkeräykseen. Lukkopisteisiin ei liitetä kiinteistöjä jotka ovat jäteautolla 

liikennöitävän tien varrella.                                                                                                                                                                             

Vähäinen jätemäärä huomioidaan jätehuoltomääräyksissä. Kun jätettä syntyy vähän ja 

elintarvikejätteet kompostoidaan kiinteistöllä, jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää 

12 viikkoon, mikä merkitsee vapaa-ajanasunnon osalta kahta tyhjennystä vuodessa ja 

vakituisen asunnon osalta neljää tyhjennystä vuodessa.                                                                                                                                                                                                                                                            

Lisäksi mainitaan vapaa-ajanasuntojen jätehuoltoon liittymättömänä asiana, että 

vakituisen asunnon jäteastian tyhjennysten keskeytyksistä määrätään Kymen 

jätelautakunnan Jätehuoltomääräysten 32 §.                                                                                                                                                    

Jätelaki 646/2011 41 § 1 kts. Edellä s. 2

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 8 §, 23 § kts. Edellä s. 6 ja 4

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2.7.2007 Taltionumero 1793 468/1/07-TP kts Edellä s. 5-6

Henkilö K 20.6.2016 Kannanoton tekijä kokee, ettei tarvitse 

jätehuoltoa vapaa-ajanasunnolle ja tavoitteena 

on yksinomaan kaksinkertainen rahastus.

Jätelain ja oikeuskäytännön mukaan jätehuolto ei perustu vapaa-ehtoisuuteen. Vaikka 

jätteen haltija ei koe tarvitsevansa jätehuoltoa siihen on liityttävä.

Jätelaki 646/2011 41 § 1 kts. Edellä s. 2

Henkilö K 20.6.2016 Kannanoton tekijä esittää aloitteen hylkäämistä. Kannanoton tekijän perusteet eivät perustu olemassa olevaan lainsäädäntöön.



Sivu 8

Lausunnon tai kannanoton tekijä ja pvm
Kannanotossa esitetty vaatimus nähtävillä 

olleeseen 16.5.2016-esitykseen
Toimenpide tai perustelu  22.9.2016 kokoukseen

(kannanotot kokonaisuudessaan esityslistan 

liitteenä)

Henkilö P 22.6.2016 Kiinteistöjen erilaisten jätemäärien pitäisi näkyä 

jätemaksuissa. Jätehuollon piiriin pitäisi olla 

mahdollisuus kuulua osa-aikaisesti.

Kymen jätehuoltomääräysten 23 § perusteella elintarvikejätteet kompostoiva saa 

jäteastian tyhjennysvälin pidennystä jopa 12 vkoa. Normaali tyhjennysväli on 2 vkoa. Ei 

ympärivuotiset kesäasunnot kuuluvat jätehuollon piiriin vain kesäaikana vkot 18-40, jolloin 

kompostoivilla vapaa-ajanasunnoilla voidaan jäteastiatyhjennykset vähentää kahteen 

tyhjennykseen kesässä. 

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 23 §  kts. Edellä s. 4

Henkilö P 22.6.2016 Jätteiden keräily pitäisi järjestää keskitetysti 

kunnan tai jätelautakunnan toimesta 

mökkiteiden varrelle.

Jätelain 34 § 1) ja 2) sekä 35 § 1 ja Kymen jätelautakunnan alueen Palvelutasomääritys 

4.2.4.1 pitävät kiinteistökohtaista keräystä ensisijaisena. Kunta perustaa lukollisia 

yhteispisteitä ainoastaan niitä kiinteistöjä varten, joille ei ole jäteauton liikennöitävää 

tietä. 

Kannanoton tekijän vapaa-ajanasunnolle päätieltä johtava yksityistie näyttäisi olevan 

jäteauton liikennöitävissä sen perusteella, että yksi mökkinaapureista on järjestänyt jo 

vuosia kiinteistölleen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen.                                                                                                                   

Kannanoton tekijä voi kuitenkin jätelain 40 § ja Kymen jätelautakunnan 

jätehuoltomääräysten 8 § mukaisesti tehdä sopimuksen mökkinaapurinsa tai -

naapureidensa kanssa, että he käyttävät yhteistä jäteastiaa.

Jätelaki 646/2011 

34 § 1) ja 2), 35 § 1 kts. Edellä s. 1

40 § Jätteen vastaanottopaikka kiinteistöllä

Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan jätteen 

keräystä varten. Vastaanottopaikka voidaan järjestää yhdessä yhden tai useamman kiinteistön kanssa.

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 8 § 1  kts. Edellä s. 6

Kymen jätelautakunta, Jätehuollon palvelutaso vuoteen 2020, 4.2.4.1. kts. Edellä s. 3

Henkilö P 22.6.2016 Jos mökki ja vapaa-ajanasunto sijaitsevat saman 

kunnan alueella, pitäisi olla mahdollista käyttää 

yhteistä jäteastiaa.

Perustuslain 6 § edellyttää että lain edessä ihmisiä tulee kohdella yhdenvertaisesti. 

Vakituisen asunnon sijainnin perusteella ei tällöin voi tehdä vapaa-ajanasuntoa koskevia 

viranomaispäätöksiä. Kouvolaisten ja ulkopaikkakuntalaisten hakemuksia tulee kohdella 

yhdenvertaisesti viranomaisessa.
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Suomen perustuslaki 731/1999, 6 § 1 ja 2, kts. Edellä s. 5

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2.7.2007 Taltionumero 1793 468/1/07-TP ts. Edellä s. 5-6

Suomen kuljetus ja Logistiikka SKAL RY 

20.6.2016

Kunnissa, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä 

jätteenkuljetus, ei tule velvoittaa perustamaan 

vapaa-ajanasunnoille uutta keräysjärjestelmää. 

Myös kunnan järjestemän jätteenkuljetuksen 

alueella tulee välttää yhteiskeräyspisteiden 

perustamista niiden roskaantumisesta 

aiheutuvien ongelmien takia.

Jätelaki (646/2011) 32§ 1), 34§ 1 ja 2), 35§ 1 velvoittavat kuntia järjestämään vapaa-ajan 

asuntojen jätehuollon ensisijaisesti kiinteistöittäisellä keräyksella ja toissijaisesti 

alueellisilla vastaanottopaikoilla. Kuljetusjärjestelmäpäätös, johon lausunnossa vedotaan 

tai muu kunnallinen päätös eivät vapauta lainsäädännön noudattamisesta. 

Jätelaki (646/2011) 32 § 1), 34 § 1 ja 2), 35 § 1 kts. Edellä s. 1

Suomen kuljetus ja Logistiikka SKAL RY 

20.6.2016

Jos yhteiskeräyspisteisiin joillakin kunnan 

järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla 

päädytään, niin silloin näiden hinnoittelun on 

oltava hyvin korkea. Oman ja kimppa-astian 

käyttäminen pitkällä tyhjennysvälillä on oltava 

aina yhteiskeräyspistettä huomattavasti 

edullisempi vaihtoehto.

Jätelain 646/2011 78 § määrätään kunnan järjestämän jätehuollon hinnoittelusta. 

Jätemaksuilla saa hankkia vain kohtuullisen tuoton pääomalle.                                                            

Jätelain 79 § mukaan jätemaksujen, joita myös lukkopistemaksut ovat, on oltava 

jätetaksassa.                                                                                                                                       

Voidaan kuitenkin todeta, että käytännössä oma jäteastia on usein edullisempi erityisesti 

niillä joilla on pidennetty tyhjennysväli lajittelun ja kompostoinnin vuoksi.

Jätelaki (646/2011)

78 § Kunnan jätemaksu

Kunnan on perittävä tämän lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille 

tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava 

vähintään 21 §:ssä tarkoitetut kustannukset. Kunta voi periä jätemaksua myös 93 §:n 1 momentissa kunnan 

vastuulle säädetystä jäteneuvonnasta, 143 §:ssä säädetyn rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista 

jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen 

määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

Jätemaksu, jolla katetaan 1 momentissa tarkoitetusta jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta ja muista 

vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset, voidaan periä erillisenä 

perusmaksuna. Perusmaksulla voidaan kattaa myös vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisten 

vastaanottopaikkojen perustamisesta ja ylläpidosta kunnalle aiheutuvat kustannukset.

Jätemaksulla saa kerätä enintään kohtuullisen tuoton pääomalle.
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79 § Kunnan jätemaksun perusteet

Jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava 

jätetaksasta yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kunnan on myös tiedotettava 

vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen perusmaksun 

kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty. Tiedot jätetaksasta, maksun kertymästä ja sen käytöstä on 

oltava saatavilla tietoverkossa.

Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä koskevan asian käsittelyssä säädetään 

hallintolain 41 §:ssä.

Suomen kuljetus ja Logistiikka SKAL RY 

20.6.2016

Meren saaristossa sijaitsevat vapaa-ajan asunnot 

tulee edelleen jättää vapaaehtoisesti järjestetyn 

jätehuollon sekä kodin ja vapaa-ajanasunnon 

kimppa-astiamahdollisuuden piiriin.

Jätelaki ei mahdollista vapaa-ajanasuntojen vapauttamista jätehuollosta, sillä jätelaista on 

jo aiemmin poistettu pykälä jolla vapauttaminen oli mahdollista. Kts edellä. Jätelain 

mukaan kunnalla on velvoite järjestää ensisijaisesti kiinteistöittäinen jätteenkuljetus ja 

milloin se ei ole mahdollista alueellisia vastaanottopaikkoja. Kiinteistön haltijalla on 

velvollisuus luovuttaa jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen keräykseen tai 

alueelliseen vastaanottopaikkaan.                                                                                                                        

Oikeuslaitoksen mukaan jätteiden vieminen vapaa-ajanasunnolta vakituisen asunnon 

jäteastiaan ei ole sellaista jätteen omatoimista hyödyntämistä mihin jätelaki antaisi 

mahdollisuuden.                                                                                                                                                                                                  

Kymen jätelautakunnan alueella on saarissa sijaisevien vapaa-ajanasuntojen jätehuolto 

järjestetty Kymen jätelautakunnan palvelutasomäärityksen mukaisesti  lukkopisteillä. 

Jätelaki (646/2011) 34 § 2), 41 § 1 kts. Edellä s. 1 ja 2

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2.7.2007 Taltionumero 1793 468/1/07-TP kts Edellä s. 5-6

Kymen jätelautakunta, Jätehuollon palvelutaso vuoteen 2020, 4.2.2., 4.2.3, 4.2.4.1 kts Edellä s. 2-3




