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1 JOHDANTO 
 

Kymen jätelautakunta on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, jonka tehtävänä on määritellä 

jätehuollon palvelutaso. Jätelautakunnan toimialueena on yhdeksän kuntaa: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, 

Lapinjärvi, Mäntyharju, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kymen jätelautakuntaa perustettaessa yhtenä 

tärkeimmistä toiminta-ajatuksista oli mahdollisimman yhtenäiset ja tasapuoliset jätehuollonpalvelut 

toiminta-alueen asukkaille. Yhteistoiminta-alue muodostuu edellä mainittujen kuntien omistaman 

Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminta-alueesta. Jätehuollon palvelutason määrittäminen tehdään yhteistyössä 

alueen kuntien ja jätelautakunnan sekä jäteyhtiön kanssa. Palvelutaso määritellään ensisijaisesti kunnan 

vastuulle kuuluvan jätehuollon osalta. Jätelain mukaan kuntien on järjestettävä jätehuoltopalvelut, ja niiden 

tulee täyttää jätelain edellyttämät laatuvaatimukset.  

Tämä jätehuollon palvelutaso on valmisteltu työryhmässä, johon osallistuivat kaikkien alueen kuntien 

edustajat. Kymen jätelautakunta pyysi kuntia nimeämään edustajat ja kutsui koolle työryhmän sekä toimi 

työryhmän sihteerinä. Kuntien nimeämät edustajat olivat: Matti Ruoti, Haminan kaupunki, Seppo Pätynen 

Iitin Kunta, Anu Heinikoski Kotkan kaupunki, Janne Wall Kouvolan kaupunki, Mauri Kivelä Lapinjärven kunta, 

Markku Uski Miehikkälän ja Virolahden kunnat, Tapio Montonen Mäntyharjun kunta ja Janne Kaulio 

Pyhtään kunta. Kymenlaakson Jäte Oy:n edustajana toimi Kari Martikainen. Työryhmä valitsi 

puheenjohtajakseen Janne Wallin.  

Lautakunnan yhteistoiminta-alueella ei ole aiemmin yhteisesti määritelty jätehuollon palvelutasoa. 

Palvelutasossa asetetaan raamit sille, millaisia jätehuollon palveluita alueen kuntalaisille tarjotaan.  Tämä 

tarkoittaa jätehuollonpalveluiden kattavuuden ja laadun vähimmäistason takaamista kaikille asukkaille ja 

vapaa-ajanasukkaille. Tarkasteltaessa aluetta nyt ensimmäistä kertaa yhtenä kokonaisuutena esitellään 

nykyiset palvelut, määritellään palvelutaso ja muutostarpeet sekä tavoitteet yhtenäistämisestä aikavälille 

2016–2020.  

Mikäli kunta haluaa tarjota vähimmäispalvelutasoa korkeampaa palvelua, kunnilla on mahdollisuus 

järjestää täydentäviä palveluita. Jätehuoltopalvelut katetaan jätemaksuilla. 

Jätehuollon palvelutason määrittelyssä on huomioitu seuraavat palvelut: 

• kunnan vastuulla olevan yhdyskuntajätteen kuljetuspalvelut  

- kiinteistöittäisestä keräyksestä vapautettavat alueet 

- täydentävät keräykset 

• jäteasemien palvelut ja aukiolo 

• vaarallisten jätteiden vastaanotto 

• hyötyjätteiden keräys  

- kiinteistöittäisestä keräyksestä vapautettavat alueet 

- hyötyjätteiden keräyspisteverkosto 

• tiedotuksen ja neuvonnan kattavuus 

• jätehuollon viranomaispalvelut ja valvonta 

• isojen kappaleiden kuljetuspalvelut  

• Kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden kapasiteetti 

• Jätehuollon kehittäminen 
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2 TAUSTATIETOA 
 

2.1 Lainsäädäntö ja jätehuoltomääräykset 
 

Nykyinen voimassa oleva jätelaki (646/2011) sekä sen nojalla annettu jäteasetus (179/2012) tulivat 

voimaan 1.5.2012. Jätelakiin on kirjattu kunnan jätehuoltopalveluja koskevia velvollisuuksia sekä 

laatuvaatimuksia.  Jätelain 5 luvussa säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää jätehuolto. 

 

 Jätelaki (646/2011): 

32 § 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; 

2) sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte; 

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

yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä muu kuin 2 kohdassa tarkoitettu yhdyskuntajäte; 

4) liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1–3 kohdassa tarkoitetun 

jätteen kanssa; 

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

putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä. 

Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Maa- ja 

metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu kunnan vastuulle, jollei 

kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. 

Kunnan 1 ja 2 momentin mukainen velvollisuus ei koske jätettä, joka toimitetaan 6 tai 7 luvun mukaisesti 
tuottajan tai jakelijan järjestämään jätehuoltoon. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, mikä jäte ja missä toiminnoissa 

syntyvä jäte on 1 momentissa tarkoitettua jätettä. 

33 § Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto toissijaisesti 

Kunnan on järjestettävä muun kuin 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun 

palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai 

käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Jos kysymyksessä on jatkuvasti ja säännöllisesti tarvittava 

jätehuoltopalvelu, kunnan on tehtävä jätteen haltijan kanssa sopimus, jonka kesto on enintään kolme 

vuotta kerrallaan. 
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34 § 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; 

3) käytettävissä on riittävän monipuoliset muut jätehuoltopalvelut, kuten etusijajärjestyksen mukainen 

mahdollisuus jätteen erilliskeräykseen; 

4) jätteen keräys ja kuljetus järjestetään ja mitoitetaan siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin 

syntyvän jätteen määrää ja laatua; 

5) jätteenkuljetuksen ja jätteen alueellisen vastaanoton järjestelyistä tiedotetaan riittävästi ja riittävän 
usein. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen 

vastaanottopaikkojen määrästä ja 4 kohdassa tarkoitetusta keräyksen ja kuljetuksen järjestämisestä ja 

mitoittamisesta 

35 § 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. 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on 
jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. 

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä. Jäte on 

toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. 

Kunta voi päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat 

kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ympäristö- tai 

terveyssyistä pidettävä tarpeellisena. 

43 § Kunnan jätehuollon palvelutehtävien siirtäminen kuntien omistamalle yhtiölle 

Kunta voi päätöksellään siirtää sille tässä laissa säädetyn jätteen vastaanoton, kuljetuksen ja käsittelyn, 82 

§:ssä tarkoitetun jätemaksujen laskutuksen ja 93 §:n 1 momentissa tarkoitetun jäteneuvonnan sekä näihin 

välittömästi liittyvät hallinnolliset tehtävät, joihin ei sisälly julkisen vallan käyttöä, tätä varten perustetulle 

yhtiölle, jonka kunta yhdessä muiden kuntien kanssa omistaa. Kunta vastaa siitä, että siirretyt jätehuollon 

palvelutehtävät tulevat hoidetuiksi tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti. 

Kuntien omistaman yhtiön henkilöstöön sovelletaan sen hoitaessa 1 momentissa tarkoitettuja julkisia 
hallintotehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Yhtiön on noudatettava, mitä 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), sähköisestä asioinnista 
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viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003), hallintolaissa ja kielilaissa (423/2003) säädetään. 

Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 

Palvelujen hankinnasta säädetään julkisista hankinnoista annetussa laissa. 

47 § 3 mom. Tuottajan ensisijainen oikeus järjestää jätehuolto 

Kunta voi osana 5 luvun mukaan järjestämäänsä jätehuoltoa täydentää käytöstä poistettujen tuotteiden 

kuljetusta ja vastaanottoa siltä osin kuin tuottaja ei sitä järjestä. Tällöin käytöstä poistetut tuotteet on 

toimitettava tuottajan järjestämään jätehuoltoon. 

 

49 § 1 mom. Käytöstä poistettavien tuotteiden vastaanotto ja kuljetus 

Tuottajan on järjestettävä käytöstä poistettavien tuotteiden vastaanottopaikkoja siten, että tuotteen voi 

maksutta ja vaivattomasti luovuttaa näin järjestettyyn vastaanottoon. Tarvittavien vastaanottopaikkojen 

määrää alueittain määritettäessä otetaan huomioon niihin luovutettavien käytöstä poistettujen tuotteiden 

laji, laatu ja ennakoitu määrä sekä vastaanotosta ja kuljetuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset ja 

kustannukset. Määrä voi olla tuoteryhmittäin ja alueittain erilainen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 

antaa tarkempia säännöksiä vastaanottopaikkojen määrästä. 

93 § 1 mom. Jäteneuvonta 

Kunnan on järjestettävä neuvontaa, tiedotusta ja valistusta 32 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa syntyvän 

yhdyskuntajätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi ja jätehuollon asianmukaiseksi toteuttamiseksi. 

 

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 518/2014:  

9 § Vastaanoton järjestäminen 

Tuottajan on asumisessa syntyvän pakkausjätteen jätelain 49 §:n 1 momentin mukaisesti järjestämässään 

vastaanotossa huolehdittava siitä, että palvelutasoa ja saavutettavuutta koskevat seuraavat 

vähimmäisvaatimukset täyttyvät: 

1) vastaanottopaikkojen verkosto kattaa koko maan; 

2) vastaanottopaikkoja on väestötiheys huomioon ottaen alueittain tasapuolisesti; 

3) vastaanottopaikat sijoitetaan päivittäistavarakauppojen tai muiden tavanomaisesti käytettävien 

palvelujen yhteyteen taikka yleisesti käytettyjen kulkureittien varrelle; 

4) lasi-, metalli- ja kuitupakkausjätteen erilliskeräystä varten on vähintään 1 850 vastaanottopaikkaa siten, 
että jokaisessa yli 500 asukkaan taajamassa on vähintään yksi vastaanottopaikka ja että muilla alueilla on 

yhteensä vähintään kauppapaikkojen määrää vastaava määrä vastaanottopaikkoja; kauppapaikalla 

tarkoitetaan tässä asetuksessa aluetta, jolla sijaitsee yksi päivittäistavarakauppa taikka useampi 

päivittäistavarakauppa enintään 500 metrin etäisyydellä toisistaan; 

5) muovipakkausjätteen erilliskeräystä varten on vähintään 500 vastaanottopaikkaa siten, että jokaisessa yli 

10 000 asukkaan taajamassa on vähintään yksi vastaanottopaikka. 
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Tuottajan on lisäksi järjestettävä koko maassa vähintään 30 vastaanottopaikkaa alueittain tasapuolisesti 

muun kuin asumisessa syntyvän pakkausjätteen erilliskeräystä sekä jätelain 35 §:n 1 momentin, 41 §:n 3 

momentin ja 47 §:n mukaisesti erilliskerätyn asumisessa syntyvän pakkausjätteen vastaanottoa varten. 

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyt vähimmäisvaatimukset eivät koske tuottajaa siltä osin kuin kysymys on 

muista kuin kuluttajakäyttöön tarkoitetuista pakkauksista, jos tuottaja muutoin järjestää tällaisten 

markkinoille saattamiensa pakkausten erilliskeräyksen kiinteistöltä ja muun jätehuollon tässä asetuksessa 

säädettyjen vaatimusten mukaisesti. 

Vastaanottopaikkojen sijoittamisessa 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaisesti on mahdollisuuksien mukaan 

otettava huomioon alueella järjestetty pakkausjätteen erilliskeräys kiinteistöiltä. 

Jätteen vastaanottopaikkojen perustamista, ylläpitoa ja hoitoa koskevista yleisistä vaatimuksista säädetään 

jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:ssä. 

 

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 

Jätelain 91 §:n nojalla on annettu Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset. Voimassa olevat 

jätehuoltomääräykset löytyvät Kymen jätelautakunnan kotisivuilta www.kymenjatelautakunta.fi. 

 

2.2 Kunnan jätehuoltotehtävät 

2.2.1 Jätehuollon viranomaistehtävät 

Kymen jätelautakunta on alueen jätelain 23 §:n mukainen kunnan jätehuoltoviranomainen. 
Viranomaistehtäviä ovat mm: 

• yleisten jätehuoltomääräysten antaminen 

• jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätökset 

• jätetaksan hyväksyminen 

• jätemaksujen ja ulosoton maksuunpano  

• jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset 

• jätteenkuljetuksen seuranta 

• jätteenkuljetusrekisterin pitäminen 

• yhdyskuntajätehuollosta poikkeamispäätökset 

 

2.2.2 Jätehuollon palvelutehtävät 

Toimialueen kunnista Kouvola, Kotka, Iitti, Mäntyharju, Pyhtää ja Lapinjärvi ovat siirtäneet joko kaikki tai 

pääosan jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvista jätehuollon palvelutehtävistään jätelain 43 §:n 

mukaisesti Kymenlaakson Jäte Oy:lle. 

Toimialueen kunnista Hamina, Miehikkälä ja Virolahti hoitavat pääosan jätehuollon palvelutehtävistään 

itse. 
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Palvelutehtäviä ovat mm: 

• sekalaisen yhdyskuntajätteen ja hyötyjätteiden kiinteistöittäinen ja alueellinen keräys 

• sako- ja umpikaivolietteiden keräys 

• jätteenkuljetusten kilpailuttaminen kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa 

• vaarallisten jätteiden keräys ja vastaanotto 

• käsittelyn järjestäminen: käsittelypaikkojen rakentaminen ja ylläpito sekä käsittelypalveluiden 

hankkiminen 

• jäteneuvonta, tiedotus ja valistus 

Kunnille kuuluu myös sellaisia jätehuollon palvelutehtäviä, joita ei ole siirretty jäteyhtiön hoidettavaksi. 
Näitä tehtäviä ovat mm. vanhojen kaatopaikkojen jälkihoito.  

 

2.2.3 Jätehuollon valvontatehtävät 

Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat kuntien ympäristösuojeluviranomaisille sekä alueella vaikuttaville 
ELY-keskuksille.  

Valvontatehtäviä ovat mm: 

• valvoa jätelain noudattamista 

• antaa tarvittaessa erityisiä valvontamääräyksiä laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi 

• liittää valvontamääräykseen tehoste kuten uhkasakko 

• tehdä päätökset valvonta-asioissa 

• käsitellä ympäristönsuojeluun liittyvät ilmoitus- ja lupa-asiat sekä valvoa päätösten noudattamista 
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3 NYKYTILANNE 
 

3.1 Kymen jätelautakunnan toiminta-alue 
 

Kymen jätelautakukunnan yhteistoiminta-alueen maapinta-ala on 6461 km², asukkaita alueella on noin 

189 000 ja asuntokuntia 95200 kpl joista rivi- ja pientalohuoneistoja1 n. 58370 kerrostalohuoneistoja, noin 

36800 sekä vapaa-ajan asuntoja2 noin 23700. Kaupunki- ja kuntataajamien lisäksi alueella on runsaasti haja-

asutusalueita. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen 31.12.2014 antamiin tietoihin. 

 

3.2 Nykyinen palveluverkosto  
 

3.2.1 Tunnuslukuja 2014 

 

Kun nyt tehtiin palvelutason määritystä ensimmäistä kertaa, kaikista kunnista ei ollut vielä saatavissa 

kuvaavia tunnuslukuja kaikista palvelutasoon liittyvistä palveluista. Siitä syystä seuraavat luvut kuvaavat 

Kymenlaakson Jäte Oy:n Eko- ja perusmaksun kertymää ja käyttöä.   

 
Eko- ja perusmaksut 2014 
Kertymä 1 912 957 € 

 

Käyttö: 

• Jäteasemat 39,4 % 

• Hyötyjätepisteet 16,3 % 

• Tiedotus ja neuvonta 9,8 % 

• Lautakuntamaksut 9,5 % 

• Vaarallisten jätteiden jätehuolto 9,2 % 

• Laskutus 8,4 % 

• Tilitykset kunnille 5,4 % 

• Lisäpalvelut 2,0 % 

 

                                                           

 

1
 Tilastokeskuksen luokittelun mukaan erillisiin pientaloihin luetaan kuuluviksi omakotitalot, paritalot sekä 

kaksikerroksiset omakotitalot, joissa on kaksi asuntoa. 
2
 Tilastokeskuksen luokittelun mukaan kesämökeiksi luetaan kaikki rakennukset, joiden käyttötarkoitus 

Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotiedoista saadun tiedon mukaan on vuoden 

viimeisenä päivänä vapaa-ajan asuinrakennus tai joita ko. ajankohtana käytetään vapaa-ajan asuntona. 
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Lähde: Kymenlaakson Jäte Oy:n vuosikertomus 

 

 

3.2.2 Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus 

 

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. 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on 

jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. 

 

3.2.2.1 Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 

Kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus, jollei 37 tai 41 §:stä muuta johdu (kunnan 

järjestämä jätteenkuljetus). 

Jätteen saa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain kunta tai jätteen 

kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun. 

Kunnan järjestämästä jätteenkuljetuksesta on tehty päätökset yhdyskuntajätteen osalta Kotkassa ja 

Mäntyharjulla. Mäntyharjulla on mukana kuljetuksissa myös sako- ja umpikaivolietteet. Kouvolassa ja Iitissä 

päätös on tehty loppu- ja biojätteen osalta. 

 

3.2.2.2  Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus 

Kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että 

kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus). 
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Kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta on tehty päätökset Haminan, Miehikkälän, 

Virolahden, Pyhtään ja Lapinjärven osalta. 

 

3.2.2.3 Lukolliset yhteiskeräyspisteet  

Kuntiin on perustettu lukollisia yhteiskeräyspisteitä, jotka on tarkoitettu niiden kiinteistöjen jätehuollon 

järjestämiseen joille jäteautolla ei pääse. Pääasiassa pisteet ovat vapaa-ajan asuntojen käytössä. 

Kymenlaakson Jäte Oy on perustanut kilpailuttamilleen kuntaurakka-alueille yhteensä 18 lukollista 

jätteenkeräyspistettä. Linkki lukkopisteiden karttaan on: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z3V6CPyxZT_c.kY8Hs3Yqjj0M&usp=sharing 

Kartta lukollisista pisteistä myös liitteenä 1. 

 

Lukolliset yhteiskeräyspisteet 2015 listana: 

MÄNTYHARJU 

• Loma-asuntoalue, molokit, Koskenniementie 1, 52700 Mäntyharju 

• Honkataipaleentien venevalkama, Honkataipaleentie, 52920 Voikoski 

• Kotaniementien venevalkama, Kotaniementie, 52920 Voikoski 

• Mäntyharjun jäteasema, Kaatopaikantie 79, 52700 Mäntyharju 

 

KOUVOLA-IITTI 

• Hillosensalmi, HIllosensalmen aseman vieressä, 47910 Hillosensalmi 

• Jaalan jäteasemalla, Mäntyharjuntie, 47710 Jaala 

• Vuohijärven veneranta, Vuohijärvi, 47900 Vuohijärvi 

• Vuolenkoski, Vuolenkosken urheilukenttä, 19160 Huutotöyry 

• tulossa: Voikkaa, R.Jokimäen varikko, Radanvarsi 4, Voikkaa kesän 2015 aikana 

KOTKA 

• Itäinen astia, Sunilantie, 48900 Kotka 

• Kuusinen, Juha Vainionkatu 99, 48720 Kotka 

• Laajakoski, Väärääntie 1, 48720 Kotka 

• Sahara, Juha Vainionkatu, 48720 Kotka (kadun alussa) 

• Sapokka, Ruotsinsalmenkadun parkkipaikka, 48100 Kotka 

• Tiiliruukki veneranta, Pohjinmerentie, 48720 Kotka 

• Huruksela, Ehdatoksentie 8, 46930 Huruksela 

PYHTÄÄ 

• Keihässalmi, Keihässalmentie 73, 49240 Purola 

• Lököre, Lökörentie 50, 49210 Huutjärvi 
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3.2.3 Hyötyjätepisteet (Hyötikset) 

 

Kaikissa kunnissa on perustettu hyötyjätepisteitä eli Hyötiksiä, joilla kerätään hyötyjätteitä. Hyötyjätteitä 

ovat mm. paperi, pahvi, lasi, pienmetalli ja joissakin pisteissä on myös vaatteiden, kartongin ja paristojen 

keräys. 

Miehikkälän ja Virolahden hyötyjätepisteitä ylläpitää kukin kunta itse. Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, 

Lapinjärven, Mäntyharjun ja Pyhtään pisteiden hoidon kunnat ovat siirtäneet Kymenlaakson jäte Oy:lle. 

Hyötyjätepisteitä alueella vuonna 2015 on ollut 158 kpl: 

• Hamina  12 kpl 

• Iitti   12 kpl 

• Kotka    22 kpl 

• Kouvola  77 kpl 

• Lapinjärvi      6 kpl 

• Miehikkälä  8 kpl 

• Mäntyharju    8 kpl 

• Pyhtää    4 kpl 

• Virolahti    5 kpl 

 

3.2.4 Jäteasemat  

 

Haminan, Miehikkälän ja Virolahden jäteasemia hoitaa kukin kunta itse. Lapinjärven, Mäntyharjun, Iitin, 

Kotkan ja Kouvolan jäteasemien hoidon kunnat ovat siirtäneet Kymenlaakson Jäte Oy:lle. 

Jäteasemia vuonna 2015 alueella on 12 kappaletta: 

• Hamina: Salmenkylän jäteasema 

• Iitti: Kausalan jäteasema 

• Kotka ja Pyhtää: Heinsuon jäteasema 

• Kouvola: Ahlmannintien, Elimäen, Jaalan, Keltakankaan ja Korian jäteasemat 

• Lapinjärvi: Korsmalmin jäteasema 

• Miehikkälä: Miehikkälän jäteasema 

• Mäntyharju: Mäntyharjun jäteasema 

• Virolahti: Oravankorven jäteasema 

 

Kaikilla jäteasemilla otetaan vastaan maksutta keräyspaperi, kartonki/ruskea pahvi, pakkauslasi, kodin 

vaaralliset jätteet, haketuskelpoiset oksat, kovat muovit, metalliromu (lukuun ottamatta Hamina, 

Miehikkälä ja Virolahti) ja sähkölaitteet (lukuun ottamatta Miehikkälä). Kestopuu vastaanotetaan maksutta 

Ahlmannintien, Heinsuon, Keltakankaan, Jaalan, Mäntyharjun ja Haminan jäteasemilla.  
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Maksullisina vastaanotetaan mm. energiajäte, hyödyntämiskelvoton jäte, lajittelematon jäte, kivijäte, 

kipsijäte, tasolasi, haravointijäte, kannot ja sähkölaitteet ja puhdas puujäte muilla kuin edellä luetelluilla 

jäteasemilla, joissa kestopuu otetaan vastaan maksutta. 

 

3.2.5 Jätehuollon neuvonta, tiedotus ja valistus 

 

Kaikki 9 kuntaa ovat jäteneuvonnan piirissä. Kunnat ovat siirtäneet tehtävän Kymenlaakson Jäte Oy:lle. 

Jätelaki 93 § edellyttää kunnan antamaan neuvontaa, tiedotusta ja valistusta syntyvän yhdyskuntajätteen 

määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi ja jätehuollon asianmukaiseksi toteuttamiseksi.  

Tiedotuksen tärkeimmät välineet ovat jätehuollon oma Roskaviesti -lehti ja verkkosivut. Roskaviesti -lehti 

jaetaan joka kotiin 1-2 kertaa vuodessa. Alueen vapaa-ajan asukkaille lehti postitetaan osoitteellisena 1-2 

kertaa vuodessa. Tarvittaessa asukkaille laaditaan lisäksi jäteoppaita. Verkkosivujen avulla asukkaille on 

koko ajan tarjolla ajankohtainen tieto jätehuollon palveluista.  Tiedotusta hoidetaan lisäksi monilla muilla 

tavoin, kuten mediatiedotteiden, laskun liitteiden, lehti-ilmoitusten ja sähköisten uutiskirjeiden avulla. 

Neuvontaa tehdään mm. peruskouluissa, tapahtumissa ja avoimissa yleisötilaisuuksissa. Neuvonnassa 

asukkaita ohjataan kasvokkain tai muutoin henkilökohtaisesti (puhelin, sähköposti) toimimaan oikein ja 

vastuullisesti jätteiden kanssa.  

 

3.2.6 Muut palvelut 

 

• Vaarallisen jätteen, metalliromun sekä osassa keräyksistä sähkö- ja elektroniikkaromun keräys 

(Kotka, Kouvola, Iitti, Lapinjärvi, Mäntyharju, Pyhtää) ja vaarallisen jätteen keräys Haminassa 

• Joulukuusikeräys (Kotka, Kouvola, Iitti) 

• Maksullinen noutopalvelu puutarhajätteille (Kotka, Kouvola, Iitti) keväisin ja syksyisin 

• Maatilojen muovit (Kouvola, Iitti) kesällä 

• Moottoriöljyn noutopalvelu suurille määrille tilauksesta  

• Kiertävä jäteasema (Kouvola; Vuohijärvi, Tuohikotti, Kaipiainen) heinäkuussa 

 

3.2.7 Nykytilanne kunnittain 

 

Hamina 

• Asuntokuntia 10 411 kpl (tilastokeskus 2013) 

• Vapaa-ajanasunnot 2 291 kpl 

• Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus 

• Jäteasema Suokalliontie 131, Hamina 

• Kunnan järjestämät hyötyjätepisteet 12 kpl sekä puutarhajätteiden vastaanottopiste (Meltissä) 

• vaarallisten jätteiden keräykset keväällä ja syksyllä 

• Neuvonta ja tiedotus (Kymenlaakson Jäte Oy) 
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•  Viranomaistehtävät Kymen jätelautakunta 

• Valvonta Haminan kaupungin ympäristönsuojelu 

 

Iitti 

• Asuntokuntia 3 454 kpl (tilastokeskus 2013) 

• Vapaa-ajanasunnot 2 593 kpl 

 

Operatiiviset tehtävät on siirretty Kymenlaakson Jäte Oy:lle 

• Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 

• Jäteasema Sahatie 17 A Kausala 

• Hyötyjätepisteet 12 kpl  

• Neuvonta ja tiedotus 

 

Muut palvelut: 

• Vaarallisen jätteen ja metalliromun keräys haja-asutusalueilla 

• Joulukuusikeräys 

• Maksullinen noutopalvelu puutarhajätteille keväisin ja syksyisin 

• Maksullinen noutopalvelu maatilamuoveille kesällä 

• Viranomaistehtävät Kymen jätelautakunta 

• Valvonta Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut  

 

Kotka 

• Asuntokuntia 28 132 kpl (tilastokeskus 2013) 

• Vapaa-ajanasunnot 1 609 kpl 

 

Operatiiviset tehtävät on siirretty Kymenlaakson Jäte Oy:lle 

• Kunnan järjestämä jätteen kuljetus 

• Jäteasema Heinsuontie 136 Kotka 

• Hyötyjätepisteitä 22 kpl 

• Neuvonta ja tiedotus 

 

Muut palvelut: 

• Vaarallisen jätteen, metalliromun sekä sähkö- ja elektroniikkaromun keräys 

• Maksullinen noutopalvelu puutarhajätteille 

• Öljynnoutopalvelu suurille määrille tilauksesta 

• Viranomaistehtävät Kymen jätelautakunta 

• Valvonta Kotkan kaupungin ympäristönsuojelu 

 

Kouvola 

• Asuntokuntia 43 670 kpl (tilastokeskus 2013) 

• Vapaa-ajanasunnot 7 729 kpl 

 

Operatiiviset tehtävät on siirretty Kymenlaakson Jäte Oy:lle 
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• Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 

• Jäteasemat; Ahlmannintie 32 Kouvola, Elimäki kk Yritystie 1 C Elimäki, Jaala Mäntyharjuntie 110 

Jaala, Keltakangas Ekokaari 20 Keltakangas, Koria Anjalantie 2114 A Koria 

• Hyötyjäpisteet 77 kpl 

• Neuvonta ja tiedotus  

 

Muut palvelut:  

• Vaarallisen jätteen, metalliromun sekä sähkö- ja elektroniikkaromun keräys  

• Joulukuusikeräys 

• Maksullinen noutopalvelu puutarhajätteille keväisin ja syksyisin 

• Maatilojen muovit 

• Öljynnoutopalvelu suurille määrille tilauksesta 

• Kiertävä jäteasema (Vuohijärvi, Tuohikotti, Kaipiainen) heinäkuussa 

• Viranomaistehtävät Kymen jäte lautakunta 

• Valvonta Kouvolan ympäristönsuojelu  

 

Lapinjärvi 

• Asuntokuntia 1 319 kpl (tilastokeskus 2013) 

• Vapaa-ajanasunnot 441 kpl  

• Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus 

 

Kymenlaakson Jäte Oy:lle on siirretyt tehtävät: 

• Jäteasema Parantolantie 83 Lapinjärvi 

• Hyötyjätepisteet 6 kpl 

• Neuvonta ja tiedotus  

 

Muut palvelut: 

• Vaarallisen jätteen, metalliromun sekä sähkö- ja elektroniikkaromun keräys  

• Viranomaistehtävät Kymenjätelautakunta 

• Valvonta Loviisan kaupungin ympäristönsuojelu 

 

Miehikkälä 

• Asuntokuntia 1 019 kpl (tilastokeskus 2013) 

• Vapaa-ajanasunnot 817 kpl 

• Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus 

• Jäteasema Muurikkalantie 12 Miehikkälä 

• Hyötyjätepisteet 8 kpl joista 3 kpl pelkkiä paperinkeräyspisteitä 

• Neuvonta ja tiedotus (Kymenlaakson Jäte Oy) 

• Viranomaistehtävät Kymen jäte lautakunta 

• Valvonta Haminan kaupungin ympäristönsuojelu  

 

Mäntyharju 

• Asuntokuntia 3 250 kpl (tilastokeskus 2013) 
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• Vapaa-ajanasunnot 4 794 kpl 

 

Operatiiviset tehtävät on siirretty Kymenlaakson Jäte Oy:lle 

• Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 

• Kunnan järjestämä sako- ja umpikaivolietteen kuljetus 

• Jäteasema Kaatopaikantie 79 Mäntyharju 

• Hyötyjätepisteet 8 kpl 

• Neuvonta ja tiedotus  

 

Muut palvelut: 

• Vaarallisen jätteen, metalliromun sekä sähkö- ja elektroniikkaromun keräys  

•  Viranomaistehtävät Kymen jäte lautakunta 

• Valvonta Mikkelin kaupungin ympäristönsuojelu  

 

Pyhtää  

• Asuntokuntia 2 339 kpl (tilastokeskus 2013) 

• Vapaa-ajanasunnot 1 820 kpl 

• Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus 

 

Kymenlaakson Jäte Oy:lle siirretyt tehtävät: 

• Kunnan järjestämä jätteenkuljetus saaristoalueilla 

• Jäteasema Heinsuontie 136 Kotka 

• Hyötyjätepisteet 4 kpl  

• Neuvonta ja tiedotus  

 

Muut palvelut: 

• Vaarallisen jätteen, metalliromun sekä sähkö- ja elektroniikkaromun keräys  

• Viranomaistehtävät Kymen jäte lautakunta 

• Valvonta Kotkan kaupungin ympäristönsuojelu  

 

Virolahti 

• Asuntokuntia 1 604 kpl (tilastokeskus 2013) 

• Vapaa-ajanasunnot 1 636 kpl 

• Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus 

• Jäteasema Vaalimaantie 1590 Virolahti 

• Hyötyjätepisteet 5 kpl joista 2 kpl pelkkiä paperinkeräyspisteitä 

• Neuvonta ja tiedotus (Kymenlaakson Jäte Oy)  

• Viranomaistehtävät Kymen jäte lautakunta 

• Valvonta Haminan kaupungin ympäristönsuojelu  
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4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO  
 

4.1 Jätehuollon laatuvaatimukset 
 

Jätehuollon vähimmäistaso tarkoittaa sitä, että tietyt peruspalvelut olisivat samansisältöisinä kaikissa 

yhteistoiminta-alueen kunnissa. Vähimmäistasosta jätelain 34 § asettaa kunnan jätehuoltopalveluille 

tiettyjä laatuvaatimuksia. 

Kunnan on jätehuollon järjestämisessä huolehdittava siitä, että: 

• käytettävissä on tarpeen mukaan kiinteistöittäinen jätteenkuljetus; 

• käytettävissä on riittävästi vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisia vastaanottopaikkoja, jotka 

ovat vaivattomasti jätteen tuottajien saavutettavissa;  

• käytettävissä on riittävän monipuoliset muut jätehuoltopalvelut, kuten etusijajärjestyksen 
mukainen mahdollisuus jätteen erilliskeräykseen; 

• jätteen keräys ja kuljetus järjestetään ja mitoitetaan siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin 

syntyvän jätteen määrää ja laatua; 

 

Kunnallisilla jätehuoltomääräyksillä sekä jätemaksutaksoilla voidaan myös ohjata jätehuollon järjestämistä. 

Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa. 

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista voidaan mitata esim. asiakastyytyväisyyskyselyillä. FCG:n 

yhdyskuntatekniset palvelut tutkimuksissa mitataan mm. jätteenkuljetuksen toimivuutta, isokokoisista 

jätteistä eroon pääsemisen vaivattomuutta, lasinkeruupisteiden sijaintia ja jäteneuvonnan toimivuutta. 

Vain osa kunnista on kerrallaan mukana. 

Lisäksi voidaan tehdä omia asiakastyytyväisyysmittauksia. Esimerkiksi Kymenlaakson Jäte Oy tekee 

asiakastyytyväisyystutkimuksia jätteenkuljetusasiakkaille 2 vuoden välein (Innolink). 

 

4.2 Kuntien yhteinen palvelutaso 
 

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 
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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 

 

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 
- pääsääntö, 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) 
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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 §. 

 

4.2.4.2 Keräystempaukset 

Syrjäisillä seuduilla ja merialueen saaristossa järjestetään vaarallisten jätteiden ja isokokoisten jätteiden 

keräystä tempauksina. Tempauksissa ei kerätä loppu-. eikä biojätettä. 

Keräyksiä järjestetään ainakin Kotkan Kuutsalossa ja Haapasaaressa sekä Pyhtään Kaunissaaressa. 

 

4.2.5 Hyötyjätteiden keräys 

 

4.2.5.1 Kiinteistöittäisestä keräyksestä vapautettavat alueet 

Jätehuoltomääräysten mukaan asumisessa syntyvät hyötyjätteet tulee taajamassa lajitella omiin 

kiinteistökohtaisiin astioihin. Kunnat voivat rajata kiinteistöittäisen keräyksen ulkopuolelle esim. 

rantakaava-alueet.  

Taajamat, joissa ei ole mielekästä järjestää kiinteistöittäistä hyötyjätteiden erilliskeräystä: 

• jos ajomatka kiinteistölle/taajamaan kyseisen jätteen erilliskeräysreitin astioista tulee yli 10 km  

• jos erilliskeräysastioita on ko. taajamassa keräyskertaa kohti alle 10 kpl. 
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Esimerkiksi Kouvolasta on keräyksestä vapautettu Kaipiaisen, Kääpälän, Tuohikotin ja Vuohijärven taajamat 

sekä Iitistä Vuolenkosken ja Pohjanmäki-Radansuun taajamat.  

 

4.2.5.2 Hyötyjätteiden keräyspisteverkosto 

 

1.1.2016 alkaen pakkausjätteiden keräys siirtyy tuottajayhteisöjen vastuulle. Tuottajayhteisöt ovat 

perustaneet Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n järjestämään pakkausjätteiden jätehuollon. 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy3 (myöh. RINKI) on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja 

kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama yhtiö. RINKIin on liittynyt noin 5 000 yritystä, jotka rahoittavat 

kuluttajille 1.1.2016 tarjoamansa RINKI-ekopisteverkoston pakkausten keräykseen ja lasipakkausjätteen 

kierrätykseen. RINGin mukaan vain pieni osa pakkausten kokonaiskäytöstä jää hyödyntämättä. RINGin 

esitys ekopisteiksi ovat liitteessä 3. 

RINGille on tarjottu aiemmin kuntien hoitamia hyötyjätepisteitä. Osaa pisteistä RINKI ei ole ottamassa 

hoidettavakseen. Uudet korvaavat pisteet ovat kauppojen pihoilla. Se ei aina liikennöinnillisesti ole 

helppoa. Pisteiden hylkääminen perustuu vähäiseen kertymään ja korkeisiin kustannuksiin. 

Kunnalla on oikeus jätelain 47 § 3 mom. halutessaan täydentää tuottajan keräyspisteverkostoa ja toimittaa 

jätteet tuottajan keräykseen. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää täydentävää keräystä. Mikäli kunta 

järjestää täydentäviä pisteitä, niiden kustannukset katetaan ekomaksukertymin. Säilytettäviksi esitettävät 

pisteet ovat niitä jotka kunta kokee erityisen tarpeellisiksi.  

RINKI on esittänyt järjestävänsä 66 vastaanottopistettä. Mikäli kunta ei järjestä täydentäviä 

vastaanottopisteitä, tämä olisi 92 pistettä nykyistä verkostoa vähemmän. 

RINGin esitys hyötyjätepisteiksi on: Iitti 3 kpl, Hamina 9 kpl, Kotka 14 kpl, Kouvola 30 kpl, Lapinjärvi 2 kpl, 

Miehikkälä 2 kpl, Mäntyharju 2 kpl, Pyhtää 2 kpl, Virolahti 2 kpl. Esitys sellaisena kuin se on 

palvelumääritysluonnoksen valmisteluhetkellä, on liitteenä 3. 

 

Työryhmän esitys 

 

Työryhmä pitää RINGin verkostoa liian suppeana. Osa niistä pisteistä, jotka eivät siirry RINGin 

keräysverkostoon, on perusteltua säilyttää kuntien täydentävinä keräyspisteinä, jotta alueellinen 

tasapuolisuus ja helppo saavutettavuus toteutuvat. Työryhmä esittää että kaikki sellaiset nykyisin olemassa 

olevat pisteet säilytetään jotka täyttävät alla olevat kriteerit. 

 

 Täydentävien keräyspisteiden määrää ja sijaintia tarkasteltaessa käytetään apuna seuraavia kriteerejä 1,2,3,4 

: 

                                                           

 

3
 aikaisemmin Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 
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• Matka lähimpään hyötyjätteiden keräyspisteeseen on haja-asutusalueella yli 10 km 

• Vapaa-ajanasunnot huomioidaan pisteen vaikutuspiirissä olevassa talouksien lukumäärässä 

(vähintään 100 taloutta) 

• Pisteeseen kertynyt jätemäärä on merkittävä (vähintään 6 tyhjennystä vuodessa) 

• Pisteen ylläpitokustannukset eivät saa ylittää laskennallista perusmaksukertymää 

Nykyisin erilliskerättävät jätelajit halutaan säilyttää hyötiksillä. Kaikissa hyötyjätepisteissä tulisi  

mahdollisuuksien mukaan olla metallin, lasin ja paristojen keräysvälineet sekä taajamissa lisäksi paperi, 

kartonki ja vaatteet. 

1 Haminassa hyötyjätteiden keräysverkoston mitoituksessa ja sijoittelussa voidaan ottaa huomioon 

tuottajayhteisön verkosto. Saavutettavuuden kannalta hyötyjätepisteiden luonteville asiointipaikoille on 

tärkeämpää kuin tietty etäisyys asutuksesta. 

2 Kouvolan Kouvolan alueella on nykyinen hyötyjätepisteiden määrä  todettu sopivaksi ja pisteet ovat olleet 

tasapuolisesti kuntalaisten saavutettavissa. Kymenlaakson Jäte Oy:n tuleekin vahvasti pyrkiä edelleen 

vaikuttamaan RINKI Oy:n ratkaisuihin siten, että tämän esittämää hyötyjätepisteiden määrää saadaan 

alueella lisättyä ja että pisteet sijoitetaan järkevästi ja tasapuolisesti niiden tavoitettavuuden kannalta. 
Mikäli RINKI Oy ei kaikesta huolimatta aio lisätä keräyspisteiden määrää, on erityisen tärkeää 

että kunta järjestää täydentäviä pisteitä. 

3 Lapinjärven kunta haluaa säilyttää nykyisen hyötyjätepisteverkoston ja toteaa että verkoston 

suunnittelussa tulee olla hyötykäyttöasteen nostaminen ja harvaan asutuilla  alueilla tyhjennysvälien 

säädöillä voidaan estää palvelutason heikentyminen. 

 
4 Miehikkälän kunnassa Saivikkalan ja Suur-Miehikkälän lisäksi hyötyjätepisteet sijoitetaan myös 

Muurikkalaan ja Salo-Miehikkälään. 

 

 

4.2.6 Vaarallisten jätteiden vastaanotto 

 

Jäteasemat ja kiertävät keräykset ottavat vastaan kaikkia kotitalouden vaarallisia jätteitä lukuun ottamatta 

lääkejätteitä.  Kiertäviä keräyksiä järjestetään niillä alueilla, joissa loma-asutuksen osuus ja matka kiinteään 

pisteeseen ovat keskimääräistä suuremmat. 

Lääkejätteen osalta minimi on vähintään yksi vastaanottopaikka/kunta. Tavoitteena kuitenkin on että kaikki 

apteekit olisivat sopimusapteekkeja. 

 

4.2.7 Isojen kappaleiden kuljetuspalvelut 

 

Tyytyväisyystutkimuksessa tullut esille, että suurikokoisista jäte-esineistä on hankalaa päästä eroon joillakin 

alueilla. Tarvetta on erityisesti taajama-alueella. Haja-asutusalueella suurikokoiset jäte-esineet ohjautuvat 

paremmin jäteasemille.  

Työryhmän esitys on että käynnistetään kokeiluja. Kerättäviä olisivat esim. huonekalut ja kodinkoneet. 

Kokeiluissa tutkitaan mm. erilaisia keräystapoja esim. kiertävää keräystä, tempauksia tai noutopalvelua 
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tilauksesta. Tuloksia arvioidaan parin vuoden seurantajakson kuluttua. Palvelun käyttäminen on 

maksullista. Selkeät pelisäännöt muodostuvat kokeilujen myötä. Puutarhajätteille ja maatilamuoveille on jo 

noutopalvelut Kouvolan alueella. 

 

4.2.8 Jäteasemat ja niiden aukiolo 

Jäteasemalla tarkoitetaan jätehuollon järjestäjän kuntalaisille ylläpitämää pääasiassa kierrätettäville ja 

vaarallisille jätteille tarkoitettua miehitettyä vastaanottopaikkaa.  

Tavoite jäteasemaverkostoksi: 

• Vähintään yksi / kunta tai yhteistoiminta-alue maantieteellisesti lähekkäin olevien kuntien osalta. 

• Kiertäviä jäteasemia alueille, joilla on pitkä matka jäteasemalle 

• Jäteasemilla vastaanotettavat jätelajit ovat ainakin vaaralliset jätteet, isokokoiset jätteet, 

puutarhajätteet sekä rakennus- ja remonttijätteet.   

Suositukset vähimmäisaukioloajoiksi: 

• Jäteasemien tulisi olla auki vähintään kolmena päivänä viikosta ja harkinnan mukaan myös 
säännöllisen työajan ulkopuolella. Osassa kuntia on tarve arki-iltana olevalle aukiololle ja osassa 

lauantai aukiololle.  

• Jäteasemilla voi olla kesä-talviaikataulut erityisesti niillä alueilla, missä on runsaasti vapaa-

ajanasukkaita (esim. Mäntyharju)  

 

4.2.9 Kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden kapasiteetti 

 

Laki edellyttää, että kunnan jätelaitoksen on otettava vastaan myös yritysjätettä tietyissä tapauksissa. 

Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto toissijaisesti on jätelain 33 §:ssä. Kunnalla ei ole velvollisuutta ottaa 

yritysjätettä, joka ei sovellu sen jätehuoltojärjestelmään. Yritysjätettä otetaan vastaan käsiteltäväksi vain, 

mikäli jätteen haltija sitä pyytää, eikä sille ole muuta palvelutarjontaa ja se soveltuu käsiteltäväksi kunnan 

jätehuoltojärjestelmässä. 

Kapasiteettia jätelain 33 §:n tarkoittaman kunnan toissijaisen velvollisuuden piiriin kuuluvan jätehuollon 

järjestämiseen varataan tarvetta vastaavasti ensisijaisesti sellaisten jätelajien kuljetukseen ja käsittelyyn, 

joita syntyy myös jätelain 32 §:n mukaisissa toiminnoissa tai näiden jätteiden käsittelyssä. 

 

4.2.10 Tiedotus ja neuvonta 

 

Neuvonnan onnistumista mitataan asiakastyytyväisyyskyselyjen yhteydessä vähintään kahden vuoden 

välein.  

Neuvonnassa ja tiedotuksessa käytetään jo aiemmin hyväksi koettuja menetelmiä (kohta 3.2.5.). 
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Asiakaslehti lähetetään vakituisille asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille. Käytössä on sähköiset uutiskirjeet, 

jotka saa tilaamalla. Isännöitsijöille lähetetään muutaman kerran vuodessa tiedote. Kampanjatyyppisesti 

käydään eri kohderyhmiä ja tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.  

Verkkosivujen avulla asukkaille on oltava tarjolla ajankohtainen tieto jätehuollon palveluista, koska 

Kymenlaakson Jäte Oy:n kotisivujen kävijämäärät ovat kasvussa. Verkkosivuja on tarpeellista kehittää 

keskeisen sisällön osalta, myös kieliversioiksi ruotsi, englanti, venäjä. 

Ajankohtaista tiedotuksessa ja jätehuollossa on hyötyjätepisteverkoston muutos. Muutostilanteessa on 

tarve yksityiskohtaiselle tiedotukselle. Yhteistyö tiedottamisessa on erityisen tärkeää, mikäli kunta järjestää 

tuottajan keräyspisteverkostoa täydentäviä keräyspisteitä.  

Jätehuollon tiedotuksen ja neuvonnan kulut katetaan eko- ja perusmaksuilla. 

 

4.2.11     Jätehuollon kehittäminen 

 

Jätehuollon kehittämisen tavoitteena on edesauttaa kiertotalouden periaatteiden toteutumista ensisijassa 

omistajakuntien velvoitteiden osalta tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti sekä tukea paikallisen 

elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä jätehuollon osalla. Kehittäminen tehdään yhteistyössä 

omistajakuntien, viranomaisten, oppilaitosten ja muiden alan toimijoiden kanssa.   

Kymenlaakson Jäte Oy on mukana toimialaansa liittyvissä kehityshankkeissa ensisijaisesti tarjoamalla 

harjoittelupaikkoja ja aiheita opinnäytetöille sekä olemalla mukana alueellisissa ja valtakunnallisissa 

kehityshankkeissa.  Yhtiön tulee osaltaan edistää edistyksellisten käsittelytekniikoiden käyttöönottoa.  Yhtiö 

varaa vuosibudjettiinsa kehitystoimintaan osoitetun määrärahan, joka on vähintään 2 % liikevaihdosta.  
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