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Taustamateriaali kuulemiseen 10.10.–7.11.2018 
 
 
 
PAKKAUSJÄTTEIDEN JA ENERGIAJÄTTEEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 
 
PÄÄTTÄMINEN KOUVOLAN ALUEELLA 
 
 
 
Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm. vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan 
asunnossa, asuntolassa ja muussa asunnossa syntyvän yhdyskuntajätteen, mukaan lukien pakkausjätteiden 
ja energiajätteen (JL 32 §). Kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisessä on kyse julkisesta välttä-
mättömyyspalvelusta, jonka on toimittava kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla. 
 
Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla: 

 
1. Kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tai 
2. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena 

 
Jätelain mukainen ensisijainen jätteenkuljetusjärjestelmä on kunnan järjestämä ja kilpailuttama kuljetus, 
jonka toteuttavat yksityiset kuljetusyritykset (jätelain 36 §:n mukainen kunnan järjestämä jätteenkuljetus). 
Urakkasopimukset yksityisten kuljetusyritysten kanssa tekee kunnan jätelaitos tai jäteyhtiö. 
 
Toissijaisesti voidaan valita kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (aiemmin sopimusperusteinen jät-
teenkuljetus). Kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistönhaltijat itse sopivat yksityisen 
kuljetusyhtiön kanssa jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta. Kyseinen kuljetusjärjestelmä voidaan valita, mi-
käli jätelaissa asetetut vaatimukset täyttyvät (JL 37 §). 
 
Päätös kiinteistön haltijan järjestämän kuljetusjärjestelmän jatkamisesta voidaan tehdä, jos: 
   
1. tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin; 

2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä 
eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 

3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset 
kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. 

 
Jätelautakunta voi päättää pysyä kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa vain, jos kaikki edellä 
mainitut vaatimukset täyttyvät. Vaikka yllä mainitut vaatimukset täyttyisivätkin, lautakunta voi silti halutes-
saan päättää myös pakkausjätteiden jätteenkuljetuksen siirtämisestä kunnan hoidettavaksi. 
 
Jätteenkuljetusjärjestelmästä tekee päätöksen kunnan jätehuoltoviranomainen. Kouvolan alueella jätehuolto-
viranomainen on Kymen Jätelautakunta. Mikäli vanhaa ns. sopimusperusteista pakkausjätteiden ja energia-
jätteen jätteenkuljetusta halutaan jatkaa, tulee jätehuoltoviranomaisen tehtäväksi arvioida, täyttääkö järjes-
telmä jätelain edellytykset. Arvioinnin perusteella jätehuoltoviranomaisen tulee tehdä kuljetusjärjestelmästä 
valituskelpoinen päätös. 
 
Kymen jätelautakunta tekee päätöksen pakkausjätteiden ja energiajätteen kuljetusjärjestelmästä kuultuaan 
asianosaisia tuottajayhteisöjä, kuntaa ja ELY-keskusta sekä kaikkia, joiden oloihin päätöksenteolla on huo-
mattava vaikutus. Päätöksenteko on viranomaistoimintaa ja jätehuoltoviranomainen ratkaisee asian itsenäi-
sesti. Kuntien, jätelaitoksen ja muiden asianosaisten lausunnot eivät sido jätehuoltoviranomaisia, mutta sen 
tulee päätöstä harkitessaan ottaa lausuntojen lakiperusteiset asiasisällöt huomioon. 
 
 
Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 
 
Kunnan järjestämänä jätteenkuljetus on julkinen peruspalvelu, jonka piiriin jokainen kotitalous kuuluu auto-
maattisesti. Hankkiessaan palveluja jätteenkuljetusta varten kunnan on noudatettava, mitä julkisista hankin-
noista annetussa laissa (1397/2016) säädetään. Hankinnassa on huolehdittava siitä, että palvelujen alue ja 
kesto määritellään sekä hankinnat ajoitetaan ottaen huomioon mainitun lain 
2 §:ssä säädetyt periaatteet. 
 
Kunnallisen jätteenkuljetuksen maksut asiakkaalle määrää luottamushenkilöistä koostuva, kuntien yhteinen 
jätehuoltoviranomainen. Maksut perustuvat kilpailutuksiin.  
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Kilpailutuksessa kunta/kunnat voidaan jakaa useaan eri jätteenkuljetuksen urakka alueeseen. Urakat suunni-
tellaan jätehuollon kokonaisuus huomioon ottaen ja urakat on myös mahdollista muotoilla toimialueen sisällä 
yli kunnan rajojen. Kuljetuskalustolle ja työturvallisuudelle voidaan tarjouspyynnössä asettaa ehtoja. Kilpailu-
tukset voittaneet kuljetusyrittäjät hoitavat tyhjennykset käytännössä. 
 
 
Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus 
 
Kymen Jätelautakunnan toimialueella on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä pakkausjätteiden ja energia-
jätteen jätteenkuljetus Kouvolassa. 
 
Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jokainen asunto-osakeyhtiö tai kotitalous tekee itse 
kuljetussopimuksen yksityisen jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Kotitaloudet voivat itse myös kilpailuttaa tyh-
jennykset, mikäli alueella toimii useampi yrittäjä. Jäteastioiden tyhjennyksiä koskeva asiointi tapahtuu suo-
raan kuljetusyrityksen kanssa. Jätteenkuljetussopimukset ovat yksityisoikeudellisia ja kuljetuksen hinnoista 
päättää tyhjennyksiä hoitava kuljetusyritys. Myös kuljetuskalustosta ja ajoreittien suunnittelusta ym. vastaa-
vat kuljetusyritykset itse. 
 
Jätteenkuljetusyrittäjät ovat velvollisia noudattamaan jätehuoltomääräysten mukaisia tyhjennysrytmejä 
ja toimittamaan tiedot jätehuoltoon liittyneistä kiinteistöistä Kymen Jätelautakunnalle määräajoin. 
 
Jätteenkuljetusrekisteriä ylläpidetään niiden tietojen avulla, joita saadaan jätteenkuljetusyrittäjiltä. Lisäksi jät-
teenkuljetusrekisteriin saadaan kiinteistötietoja kunnilta ja väestörekisterikeskukselta. 
 
 
Kuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelu ja mielipiteen jättäminen pakkausjätteiden ja energiajätteen 
jätteenkuljetusjärjestelmästä 
 
Jätteenkuljetusjärjestelmäpäätös tehdään nyt pakkausjätteiden ja energiajätteen osalta Kouvolassa, 
jossa on ennen nykyisen lain voimaantuloa tehty kuljetusjärjestelmäpäätös, jonka perusteella nyt tarkastelta-
vat jätteet ovat kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. 
 
Kouvolassa on tehty kuljetusjärjestelmäpäätös, jolla kyseiset jätteet on rajattu sopimusperusteisen jätteen-
kuljetuksen piiriin. Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt 11.1.2011 § 25 että kunnan järjes-
tämän jätteenkuljetuksen piiriin eivät kuulu materiaalina tai erilliskerättynä energiana hyödynnettäväksi kel-
paavat jätejakeet, kuten erilliskerätty energiajae tai pakkaukset, vaan ainoastaan asumisessa syntyvä jäte. 
 
Jätelain (646/2011) 47 § mukaan tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien käytöstä 
poistettujen tuotteiden jätehuolto. Lain 47 § 3 momentin mukaan kunta voi osana järjestämäänsä jätehuoltoa 
täydentää käytöstä poistettujen tuotteiden kuljetusta ja vastaanottoa siltä osin kuin tuottaja ei sitä järjestä. 
Tällöin poistetut tuotteet on toimitettava tuottajan järjestämään jätehuoltoon. Jätelain 49 § mukaan tuottajalla 
ei ole velvoitetta järjestää kiinteistöittäistä keräystä, mutta se voi sen vapaaehtoisesti järjestää omien tuot-
teidensa osalta. Tällöin tuottajan järjestämän keräyksen tulisi olla tuotteen viimeiselle haltijalle maksuton. 
 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 14 § mukaan  
Teollisuus-, palvelu- ja muun elinkeinotoiminnan harjoittajan, muun jätteen haltijan sekä kunnan on jätelain 8, 
13 ja 15 §:ssä säädetyin edellytyksin järjestettävä vastuulleen kuuluvan paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, 
muovi- ja biojätteen erilliskeräys ja kierrätys. Tuottajan velvollisuudesta järjestää käytöstä poistettujen pape-
rituotteiden ja paperi-, kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten erilliskeräys ja kierrätys säädetään jätelain 
6 luvussa ja jätelain nojalla annetuissa säännöksissä. 
 
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014) 3 § mukaan, tässä asetuksessa tarkoi-
tetaan: 
1) pakkauksella kertakäyttöistä tai muuta tuotetta, joka on tarkoitettu säilyttämään tai suojaamaan ainetta tai 
esinettä, helpottamaan sen esillepanoa taikka mahdollistamaan sen käsittely tai kuljetus tuottajalta kulutta-
jalle tai muulle käyttäjälle ja joka täyttää liitteen 1 mukaiset myynti-, ryhmä- tai kuljetuspakkauksia koskevat 
lisäperusteet ja muut lisäperusteet; 
2) pakkausjätteellä pakkausta tai pakkausmateriaalia, joka on jätelain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua jätettä, 
lukuun ottamatta pakkauksen valmistuksessa syntyvää jätettä; 
3) käytetyllä pakkauksella uudelleenkäyttöön toimitettavaa pakkausta sekä pakkausjätettä; 
 
Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 1.5.2015 13 § edellyttää, että hyötyjätteet on lajiteltava erik-
seen kiinteistöllä syntyvästä yhdyskuntajätteestä. 2 § mukaan hyötyjätteellä tarkoitetaan kierrätystä tai muuta 
hyödyntämistä varten erilliskerättävää jätettä. Hyötyjätteitä ovat esim. biojäte, paperi, toimistopaperi, kar-
tonki, ruskea pahvi, lasi, metalli, muovi ja puujäte. 14 § mukaan vähintään kymmenen asuinhuoneiston kiin-
teistöissä asuinkiinteistöllä on lajiteltava erilliseen kiinteistökohtaiseen jäteastiaan kartonki/pahvi, metalli ja 
lasi tulee lajitella kiinteistökohtaiseen jäteastiaan. Muovipakkaukset lajitellaan sen mukaan mitä niistä myö-
hemmin määrätään. Poikkeuksena kartongin/pahvin, metallin, lasin ja muovin keräysvelvoitteet eivät koske 
Kymen jätelautakunnan 45 §:n mukaisesti erikseen velvoitteesta vapauttamia taajamia. 
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Jätelaki edellyttää, että vanhan lain mukaiset sopimusperusteiset jätteenkuljetuspäätökset on arvioitava uu-
delleen uuden jätelain tultua voimaan. Jätelautakunnan on tehtävä asiassa päätös lain siirtymäsäännösten 
mukaan (jätelain 149 §). Jätelain mukaan sopimusperusteista jätteenkuljetusta voidaan jatkaa kiinteistönhal-
tijan järjestämänä jätteenkuljetuksena vain, jos jätelain 37 §:ssä asetetut vaatimukset täyttyvät.  
 
Pöyry Finland Oy on tehnyt selvitystyön pakkausjätteiden ja energiajätteen jätteenkuljetusjärjestelmän nyky-
tilasta Kouvolan alueella Kymen Jätelautakunnan toimeksiannosta. 
  
Kymen Jätelautakunnan tekemä päätös ei koske yritystoiminnan jätettä. Yritystoiminnan jätteenkuljetuksesta 
vastaavat päätöksestä riippumatta jatkossakin yritykset itse tekemällä jätteenkuljetussopimuksen 
valitsemansa kuljetusyrityksen kanssa. 
 
Kuljetusjärjestelmästä tekee päätöksen Kymen Jätelautakunta. Päätöksen valmistelua varten varataan 
kaikille henkilöille sekä yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille mahdollisuus lausua 
asiasta. 
 
Jos kiinteistönhaltijan järjestämästä pakkausjätteiden ja energiajätteen jätteenkuljetuksesta siirrytään kunnan 
järjestämään jätteenkuljetukseen, tämä voi tapahtua aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua päätöksen tekemi-
sestä (JL 149.4 §).   
 
Päätöksen valmistelua varten Kymen Jätelautakunta varaa kaikille kuntalaisille sekä yrityksille ja yhdistyksille 
sekä muille tahoille, joille asian ratkaisulla saattaa olla merkitystä, tilaisuuden esittää mielipiteensä pakkaus-
jätteiden ja energiajätteen kuljetusjärjestelmästä.  
Lausunto, mielipiteet ja kannanotot tulee tehdä kirjallisena, vapaamuotoisena Kymen Jätelautakunnalle 
osoitteella Kouvolan kaupunki, Valtakatu 33, (PL 32), 45701 Kuusankoski tai sähköpostilla kymenja-
telautakunta@kouvola.fi. 
 
Lausunnot, mielipiteet ja kannanotot tulee otsikoida ”Pakkausjätteiden ja energiajätteen jätteenkuljetus-
järjestelmä Dno 3003/14.06.00/2018”. Se tulee toimittaa viimeistään 7.11.2018 klo 15 mennessä. 
 
Lisätietoja antaa Leena Rautiainen,  
p. 02061 58 143 
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