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Jätehuollon järjestäminen kiinteistöllänne
omistamanne vapaa-ajan asunnon OSOITE, pysyvä rakennustunnus xxxxxxxxxx, jäteastian
tyhjennystietoja ei löydy jätteenkuljetusrekisteristämme.
Voimassa olevan jätelain sekä Kymen jätelautakunnan Jätehuoltomääräysten mukaisesti jätteen haltijan
tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.
Jätelain 17.6.2011/646 32§ Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto
Kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jätehuolto:
1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan
lukien sako- ja umpikaivoliete.
40 § Jätteen vastaanottopaikka kiinteistöllä
Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan jätteen keräystä varten.
41 § 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.

JÄTTEENKULJETUKSEN VAIHTOEHDOT:
Jätteen haltijalla on mahdollisuus valita jokin seuraavista vaihtoehdoista kiinteistön jätehuollon järjestämiseksi:
 jätteen haltija ilmoittaa kiinteistön jätteen keräystä ja laskutusta varten.
o mikäli ruokajätteet kompostoidaan kiinteistöllä, voi kiinteistölle saada pisimmillään 12 viikon tyhjennysvälin eli vain kesäkäytössä olevilla vapaa-ajan asunnoilla kaksi kertaa kesäkaudella (viikot 18–40). Pitkät tyhjennysvälit anotaan Kymen jätelautakunnalta Kiinteistön
jätehuolto –lomakkeella.


jätteen haltija sopii lähikiinteistöjen (kiinteistöjen välinen matka alle 5 km) kanssa yhteisen jäteastian käytöstä sekä ilmoittaa astian käyttäjäksi liittyvät kiinteistöt sekä yhteyshenkilön osoitteineen
jätteenkeräystä ja laskutusta varten (kimppa).

JÄTEHUOLLOSTA POIKKEAMISET
Erityisiä syitä jättää kiinteistö määräajaksi jätteenkuljetuksen ulkopuolelle ovat:
 kiinteistön haltija / asukas on laitoshoidossa suurimman osan ajasta
 asuinkiinteistö on muuten todistettavasti asumaton
 vapaa-ajankiinteistö on asumiskelvoton
Jätelaki ei anna mahdollisuutta vapauttaa kiinteistöä jätehuollosta, jos perusteluna on esimerkiksi vähäinen
jätemäärä, kiinteistön vähäinen käyttö, kiinteistön käyttäjän ikä tai terveydentila, jätteiden omatoiminen
käsittely tai jätteiden omatoiminen kuljettaminen.
Poikkeamista haetaan Kymen Jätelautakunnalta (Jätemaksun kohtuullistaminen –lomake).
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Pyydämme teitä täyttämään tilanteeseenne parhaiten sopivan lomakkeen ja palauttamaan sen palautuskuoressa 28.2.2020 mennessä, jotta voimme lisätä kiinteistönne kuljetusrekisteriimme. Palautuskuoren postimaksu on jo maksettu puolestanne.

Voitte täyttää lomakkeet myös sähköisesti osoitteessa www.kymenjatelautakunta.fi/asiointi.
Huomioittehan, että Kymen jätelautakunnan päätös 22.9.2016 § 37 Vapaa-ajan asuntojen jätehuollon järjestämisestä on kumonnut vanhat kunnan myöntämät vapautukset jätehuoltoon liittymisestä.

Mikäli huomautuksesta huolimatta kiinteistö ei liity järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin, asia
siirtyy valvontaviranomaisen hoitoon.

Valitsemanne kiinteistön jätteenkuljetusjärjestely tulee ilmoittaa viipymättä, kuitenkin
viimeistään 28.2.2020 mennessä joko oheisilla lomakkeilla palautuskuoressa, sähköpostilla: kymenjatelautakunta (at)kouvola.fi tai asioimalla www.kymenjatelautakunta.fi/asiointi
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