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Itä-Suomen hallinto-oikeus 
Puistokatu 29  
PL 1744 
70101 KUOPIO 
ita-suomi.hao@oikeus.fi 

ASIA: 
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 19.2.2018 päivätyllä lähetteellä 00353/18/5142 
pyytänyt Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäälliköltä lausuntoa Antti Bengtsin 
tekemään valitukseen Kymen jätelautakunnan esittelijän, Kouvolan kaupungin 
jätehuoltopäällikön päätöksestä 23.1.2018 § 83.  

Lausunto on lähetteessä pyydetty toimittamaan 19.3.2018 mennessä. 

Jätehuoltopäällikön lausunto 

Jätehuoltopäällikön käsityksen mukaan valitus tulee hylätä kokonaisuu-
dessaan jäljempänä esitetyin perustein. 

Asiaselostus: 

Valittaja tuo valituksessaan esille, että hän käyttää vain vegetaarista, kasvispe-
räistä ravintoa, eikä tällaisesta synny jätteenkuljetusta vaativaa jätettä. Kasvis-
peräisen jätteen kerrotaan valituksessa kuuluvan yksinomaan kompostoita-
vaksi. Tämän johdosta jäteastia tulisi olemaan tyhjä ja käytännössä tarpeeton.  

Valituksessa vedotaan myös siihen, että komposteja on kiinteistöllä käytetty 
1930-luvulta lähtien ja ne kuuluvat oleellisena osana maaseudun tarpeisiin. Li-
säksi valittaja viittaa aiemmin 2000-luvulla saamaansa vapautukseen järjeste-
tystä jätteenkuljetuksesta. Näillä perusteilla valittaja katsoo edelleen olevansa 
hakemuksen perusteella oikeutettu vapautukseen järjestetystä jätteenkuljetuk-
sesta.  

Jätehuoltopäällikkö on 23.1.2018 antamallaan viranhaltijapäätöksellä § 83 to-
dennut, ettei Antti Bengtslle voida myöntää vapautusta järjestetystä jätteenkul-
jetuksesta. Päätöstä on perusteltu jätelaista ja Kymen jätelautakunnan jäte-
huoltomääräyksistä johtuvilla säännöillä. 

Valittaja on jo 12.1.2018 päivätyssä hakemuksessaan, joka on tehty kiinteistön 
ns. jätehuoltoilmoituslomakkeen pohjalle, perustellut asiaansa seuraavilla nä-
kökohdilla: 

- Hakijan/valittajan keittiövedet tyhjennetään hiekkahautaan 
- Hakijan/valittajan kasvisperäiset jätteet tyhjennetään lehti-

kompostiin 

Valittajalle on edellä tarkoitetusta hakemuksesta myönnetty jäteastian piden-
netty tyhjennysväli kesäkaudella koska hän ilmoittaa kompostoivansa jätteitä 

Kyjäte 21.3.2018
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kesä-elokuun välisen ajan (viikot 18–40). Tyhjennysväliksi on päätetty kaksi-
toista viikkoa.  

Jätehuoltopäällikön lausunto: 

Kiinteistöä hallitsevaa Antti Bengtsiä (valittaja) on pidettävä jätelain 6 §:n mää-
ritelmäsäännöksessä tarkoitettuna jätteen haltijana. Kysymyksessä olevaa kiin-
teistöä käytetään vapaa ajan asumiseen. 

Jätteen haltijan on jätelain 41 §:n mukaan luovutettava kunnan vastuulle kuu-
luva jäte kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetuksen. 
Luovutusvelvollisuuden on jätelain perustelujen (HE 199/2010 vp.) mukaan ym-
märrettävä tarkoittavan samaa kuin vanhan jätelain mukainen liittymisvelvolli-
suus. Kyse on siis käytännössä järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä. 

Kiinteistön haltijan on jätelain 40 §:n perusteella tätä tarkoitusta varten järjes-
tettävä vastaanottopaikka jätteen keräystä varten. 

Säännös konkretisoi jätelain 41 §:n mukaista velvollisuutta huolehtia jätteen 
keräyksestä kiinteistöllä. 40 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 199/2010 
vp.) todetaan seuraavaa: 

”Pykälän mukaan kiinteistön haltijan olisi järjestettävä vastaanottopaikka kiin-
teistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan jätteen keräystä varten. Tämä tar-
koittaisi muun muassa, että kiinteistön haltijan tulisi hankkia tarvittavat astiat eri 
jätelajien keräystä varten ja järjestää tontille tarvittavat asianmukaiset tilat jä-
teastioiden sijoittamista varten. Jäteastioiden hankinnassa ja sijoittamisessa 
kiinteistön haltijan tulisi ottaa huomioon kunnan jätehuoltomääräykset tai kun-
nan muutoin esittämät vaatimukset. Kiinteistön haltija voisi järjestää yhteisen 
vastaanottopaikan yhden tai useamman muun kiinteistön haltijan kanssa. Kiin-
teistöjen yhteisten jäteastioiden käyttö tulisi kysymykseen erityisesti harvaan 
asutuilla seuduilla sijaitsevien pientalojen ja loma-asuntojen jätehuollossa. Kiin-
teistöjä ei kuitenkaan voitaisi velvoittaa yhteisten jäteastioiden käyttöönottoon.” 

Jätelaki ei tunne mahdollisuutta poiketa edellä tarkoitetuista säännöksistä, ellei 
kyse ole ominaisuuksiltaan poikkeuksellisesta jätteestä tai pienimuotoisesta 
jätteen käsittelystä, joka on hyväksytty kunnallisissa ympäristönsuojelu- tai jä-
tehuoltomääräyksissä (jätelain 41.2 §) taikka erilliskerätystä pakkausjätteestä, 
jonka kuljetusta kunta ei järjestä (jätelain 41.3 §). Poikkeuksena luovutusvelvol-
lisuudesta tunnetaan myös terveys- ja sosiaalipalvelussa, koulutustoiminnassa 
tai julkisessa toiminnassa aiheutunutta jätettä koskeva sääntely (jätelain 42 §). 
Ainoana tavalliseen jätteen haltijaan kohdistuvana helpotuksena kyseeseen 
tulee jätemaksun kohtuullistaminen, jonka käyttöala kuitenkin rajoittuu vain tiet-
tyihin jätelain 81 §:ssä tarkoin määriteltyihin edellytyksiin. Kohtuullistaminen 
myös edellyttää jätehuoltoviranomaisen asiasta tekemää päätöstä. 

Bengts on erillisellä kiinteistön jätehuoltoilmoituksen lomakepohjalla ilmoittanut 
kiinteistölle sijoittuvasta kompostoinnista, mutta ilmoituksen mukaan kiinteis-
töllä ei ole jäteastiaa. Jätehuoltopäällikkö on tulkinnut kyseisen ilmoituksen ha-
kemukseksi järjestetystä jätteenkuljetuksesta vapauttamiseksi. 
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Bengts ei ole jätehuollon viranhaltijoiden selkeistä toimintaohjeista ja kieltei-
sestä päätöksestään huolimatta luovuttanut hallitsemaansa jätettä kunnan jär-
jestämään jätteenkuljetukseen eikä perustanut kiinteistölleen jätteen vastaanot-
topaikkaa. 

Valittaja kertoo saaneensa 2000-luvulla vapautukseen liittymisvelvollisuudesta 
järjestettyyn jätehuoltoon. Jätehuoltopäällikkö kiinnittää tältä osin huomiota jo 
jätelain muuttamisesta annetussa laissa (452/2004) sen voimaantulosta lausut-
tuun, jonka perusteella jätteenkuljetuksesta vapauttamista koskeneiden pää-
tösten on katsottu lakanneen 1.1.2006. Nykyinenkään jätelaki ei tunne vapaut-
tamisen mahdollisuutta. Oikeustila on muuttunut valittajan tarkoittamasta ajan-
kohdasta. 

Hakijan/valittajan vetoamat perusteet ilmenevät jätelautakunnalle tehdystä ha-
kemuksesta ja hallinto-oikeudelle laaditusta valituksesta. Tarkasteltavassa ta-
pauksessa ei ole käsillä jätelaissa tai kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä ni-
mettyjä perusteita, jotka sallisivat poiketa jätteen luovutusvelvollisuudesta. 

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta 

Katsomme, että valituksenalainen päätös on hallintolainkäyttölain 31 §:n perus-
teella suoraan täytäntöönpanokelpoinen muutoksenhausta riippumatta. Kiin-
teistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymistä koskeva velvollisuus juontuu suo-
raan laista eikä se luonteensa vuoksi ole riippuvainen erillisiin hakemuksiin an-
netuista päätöksistä. Päätös on olemassa olevan oikeustilan toteava ja em. 
säännöksessä tarkoitetuin tavoin luonteeltaan sellainen, että se on pantava 
täytäntöön heti. Täytäntöönpanon lykkäämistä ei yleisenkään edun vuoksi 
voida sallia, sillä kyse on perustavanlaatuisen lakiin perustuvan jätteen käsitte-
lyä määrittävän velvollisuuden toteutumisesta, jossa jätteen haltijoiden yhden-
vertainen kohtelu on avainasemassa. 

Jatkomenettelystä 

Jätelautakunnassa tullaan todennäköisesti jatkossa esittämään jätteen luovut-
tamista jätteenkuljetukseen koskevan, kyseiseen kiinteistöön kohdistuvan hal-
lintopakkoasian vireille panemista ympäristönsuojeluviranomaisessa, jos valit-
taja edelleen kieltäytyy liittymästä jätteenkuljetukseen. 

Kuvatun menettelyn tähtäimenä on, että ympäristönsuojeluviranomainen mää-
räisi Bengtsiä järjestämään kiinteistölleen jätteen vastaanottopaikan sekä luo-
vuttamaan kunnan vastuulle kuuluva jäte kunnan järjestämään jätteenkuljetuk-
seen. 

Lista asian arviointiin vaikuttavista säännöksistä: 

Jätelaki 17.6.2011/646 

32 § Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto 

Kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jäte-
huolto: 
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1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa
asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako-ja umpikaivoliete

40 § Jätteen vastaanottopaikka kiinteistöllä 

Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka kiinteistöittäiseen jätteen-
kuljetukseen kuuluvan jätteen keräystä varten. Vastaanottopaikka voidaan jär-
jestää yhden tai useamman kiinteistön kanssa. 

41 § Jätteen luovuttaminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alueelli-
seen vastaanottopaikkaan 
Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava 32 §:n mukaisesti 
kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteen-
kuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan. 

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 1.5.2015 

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään  
Kunnan jätehuollon järjestämisvastuun piiriin kuuluvan jätteen haltijan on liityt-
tävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. 

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu liittymällä ja luovuttamalla 
jäte kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.  Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuk-
sessa kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kuljetetaan kiinteis-
tön keräyspaikasta kunnan jätelaitoksen osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Jät-
teen haltijan on laitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte 
kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten järjestämäänsä keräyspaikkaan. Tuot-
tajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajan järjestämiin vastaanottopaikkoi-
hin.  

Kymen jätelautakunta voi päättää, ettei kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta järjes-
tetä joillakin tietyillä alueilla kuljetusolosuhteista johtuen. Näillä alueilla sijaitse-
van kiinteistön on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään muulla tavoin ja toi-
mitettava jätteensä kunnan osoittamaan paikkaan.  

Kiinteistöllä lajitellut ja erikseen kerätyt kunnan jätehuollon järjestämisvelvolli-
suuden piiriin kuuluvat hyötyjätteet kuljetetaan kunnallisessa jätehuoltojärjestel-
mässä kuljetusjärjestelmäpäätöksen mukaisesti. Lajitellut ja erikseen kerätyt 
hyötyjätteet on toimitettava kunnan jätehuoltojärjestelmään kuuluvaan 12 §:n 
mukaiseen vastaanottopaikkaan. 

Lajitellut ja erikseen kerätyt tuottajavastuun alaiset pakkausjätteet voidaan kul-
jettaa kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä, jos tuottaja ei vastaa niiden kiin-
teistöittäisestä jätteenkuljetuksesta ja kunta tekee sen yhteistoiminnassa tuot-
tajien kanssa. 

6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on joko kunnan tai kiinteistön haltijan järjes-
tämä. Kymen jätelautakunta päättää, kumpaa järjestelmää kunnassa käyte-
tään. 
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Liittyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu siten, että kiin-
teistön haltija tekee kiinteistön jätehuoltoilmoituksen Kymenlaakson Jäte Oy:lle. 
Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu siten, 
että kiinteistön haltija tekee sopimuksen jätteiden kuljettamisesta näiden jäte-
huoltomääräysten mukaisesti jätehuoltorekisteriin merkityn jätteenkuljettajan 
kanssa. 

Jätteenkuljetukseen liitytään pääsääntöisesti kiinteistöittäisesti omalla jäteasti-
alla. Toisena vaihtoehtona on kiinteistöjen yhteisastian eli kimpan muodostami-
nen. Viimeisenä vaihtoehtona on liittyminen kunnan tai Kymenlaakson Jäte 
Oy:n järjestämän yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi. 

7 § Kiinteistökohtaisen jäteastian käyttö 

Sovittuaan liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, kiinteistön haltija 
järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen tarvittavat jä-
teastiat. 

Jos kiinteistön haltija ei valvontaviranomaisen määräyksestä huolimatta järjestä 
astiaa ja keräyspaikkaa, voi alueen toimivaltainen jätehuollon järjestäjä järjes-
tää kiinteistölle kiinteistökohtaisen jäteastian ja sen tyhjennykset tai liittää kiin-
teistön lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi. Tällöin kiinteistön haltija vas-
taa järjestetyn jätehuollon kustannuksista.  

8 § Yhteisastian eli kimpan muodostaminen 

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli yhteisastian 
käytöstä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Kymen jätelautakunta voi ha-
kemuksesta hyväksyä myös muita yhteisastioita.  

Yhteisastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti 
kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäteyhtiölle ja kiinteistön haltijan jär-
jestämässä jätteenkuljetuksessa Kymen jätelautakunnalle. Ilmoituksen tulee 
sisältää astian käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, 
yhteisastian sijainti ja koko sekä tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä. 

Yhteisastian käyttäjille tulee varata loppujäteastiatilavuutta vähintään seuraa-
vasti: vakituiselle kotitaloudelle 60 litraa ja vapaa-ajan asunnolle 30 litraa neljän 
viikon ajanjaksolla. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi kieltää yhteisastian käytön, mikäli 
käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle tai jätehuollolle. 

11 § Kiinteistön jätehuolto erityistapauksissa 

Kiinteistö, joka ei kuljetusteknisestä tai muusta hyväksytystä syystä voi liittyä 
tavanomaisen yhdyskuntajätteen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, voi-
daan hakemuksesta hyväksyä yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi sellaisilla alu-
eilla, joissa kunta tai Kymenlaakson Jäte Oy tämän palvelun järjestää. Mikäli 
yhteiskeräyspisteitä ei ole, tulee kunnan osoittaa paikka, mihin jätteet pitää toi-
mittaa.  

Erityisiä syitä kiinteistön vapauttamiselle järjestetystä jätteenkuljetuksesta ovat: 
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- Vapaa-ajanasunto voidaan jättää määräajaksi jätteenkulje-

tuksen ulkopuolelle ainoastaan mikäli se todistettavasti on 

käyttökelvoton vapaa-ajankäyttöön. 

 

 YHTEENVETO: 
 
Jätehuoltopäällikkö toteaa lausuntonsa yhteenvetona ja käsityksenään, ettei 
perusteita jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksen muuttamiselle ole käsillä. 
Valitus tulee hylätä. 
 
 
 
 
 
 
Leena Rautiainen 
Jätehuoltopäällikkö 
Kymen jätelautakunnan esittelijä 
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