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Lapinjärven kunnan pakkausjätteiden kiinteistöittäistä keräämistä koskeva 

poikkeaminen. 
 

Kymen jätelautakunnassa on vireillä asia kunnan jätehuoltovelvollisuuden piiriin kuuluvien kiinteistöjen 

vapauttamiseksi jätehuoltomääräysten pakkausjätteitä koskevista velvoitteista. 

Jätelaki velvoittaa kuntia järjestämään jätehuollon asumisessa ja asuntoloissa syntyville jätteille sekä 

kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan jätteille 1.  

Jätehuoltomääräysten velvoitteet, joita poikkeaminen koskee 
Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset määräävät taajamien vähintään 5 asunnon taloyhtiöitä (§ 

14) ja kunnan oman hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjen (§ 15) järjestämään 1.7.2021 alkaen 

pakkausjätteiden erilliskeräyksen ja kuljetuksen kiinteistöiltään eli ns. kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen. 

Pakkausjätteitä ovat kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, metalli ja muovipakkaukset. Kunnan hallinto- ja 

palvelutoimintaa velvoite koskee silloin kun kartonkipakkauksia tai pahvia syntyy 20 kg kuukaudessa, 

pienmetallia syntyy 40 kg kuukaudessa, lasipakkauksia syntyy 40 kg kuukaudessa tai muovipakkauksia 

syntyy 20 kg/kuukaudessa. 2 

Velvoite ei koske yritystoiminnassa syntyviä jätteitä. Asuinkiinteistöjä koskevat velvoitteet koskevat 

kuitenkin kaikkea asumis- ja palveluasumistoimintaa, jossa syntyy asumisjätteitä riippumatta asuntojen 

omistajan ja vuokraajan lajista. Asuinkiinteistöjä on yksityishenkilöiden lisäksi myös mm. yrityksillä, valtiolla, 

seurakunnilla ja yhdistyksillä.  

Jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilanne ja tulevat muutokset 
Lapinjärvellä on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kaikkien jätteiden osalta. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kiinteistön haltijan tulee tehdä sopimus jätteiden kuljettamisesta jätehuoltorekisteriin 

kirjatun jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Palveluja tulisi olla saatavissa markkinaehtoisesti. Pakkausjätteiden 

osalta ei nykytiedon mukaan ole saatavissa palvelua ja palvelun järjestämisen kannattavuutta rasittaa 

vähäinen kiinteistöjen määrä. 3 

Jätelaki muuttaa pakkausjätteiden jätteenkuljetusjärjestelmän kunnan järjestämäksi 

jätteenkuljetusjärjestelmäksi 1. päivästä heinäkuuta 2023 alkaen. Silloin kiinteistön haltijan järjestämä 

jätteenkuljetus lakkaa ja kunnan on järjestettävä kuljetukset. Kuljetus on järjestettävä kaikilta taajamassa 

sijaitsevilta yli viiden asunnon kiinteistöiltä.4 5 

Lisäksi jäteasetuksen mukaan kunnan on järjestettävä jokaiselta taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla 

palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella sijaitsevalta kunnan hallinto- ja palvelukiinteistöltään 

muovipakkausjätteen sekä paperi- ja kartonkipakkausjätteen erilliskeräys, jos sitä syntyy viikossa vähintään 

viisi kilogrammaa, lasipakkausjätteen erilliskeräys, jos sitä syntyy viikossa vähintään kaksi kilogrammaa sekä 

 
1 Jätelaki 646/2011 § 32 
2 Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 14 §, 15 §, 45 §, 47 § 
3 Selvitys asunto-osakeyhtiöltä, tapaaminen alueella toimivan yrittäjän, kunnan ja vuokra-asuntoyhtiön kanssa sekä 
jätteenkuljetusrekisterin tilanne 1.7.-30.9.2021. 
4 Jätelain muutos 15.7.2021/714 
5 Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021 18§, 19§, 55§ 
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metallipakkausjätteen ja muun pienikokoisen metallijätteen erilliskeräys, jos niitä syntyy viikossa yhteensä 

vähintään kaksi kilogrammaa. Kunnan on järjestettävä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän 

muun kuin biojätteen erilliskeräys viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2023. 5 

Vaikutusmahdollisuuksien varaaminen 
Asialla on vaikutusta kuntalaisille tarjottavaan ja kunnan hallinto- ja palveluyksiköiden jätehuollon 

palvelutasoon.  

Kaikilla, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin edellä kuvatulla jätehuoltomääräyksistä 

tehtävällä poikkeuksella on vaikutusta, varataan tilaisuus saada tietoja ja lausua mielipiteensä asiasta. 6 

Asian vireillä olosta kuulutetaan Kymen Jätelautakunnan nettisivuilla www.kymenjatelautakunta.fi ja 

ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan paikallisissa sanomalehdissä. Lausunnot ja kannanotot tulee jättää 

tiistaihin 8.1.2022 klo 12 mennessä sähköpostitse kymenjatelautakunta@kouvola.fi tai postitse Kymen 

jätelautakunta, Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola. 

Lisätietoja  
Jätehuoltopäällikkö Katja Kangas  puh. 020 615 8143 katja.kangas@kouvola.fi 

Suunnittelija  Arja Soini  puh. 020 615 5545 arja.soini@kouvola.fi 

Voimassa olevat jätehuoltomääräykset löytyvät Kymen jätelautakunnan nettisivuilta 

www.kymenjatelautakunta.fi 

 
5 Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021 21§, 55§ 
6 Hallintolaki 434/2003 41§ 
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