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Tiedote jätehuollosta omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon
rakentajille Kittilän kunnan alueella
Kittilän kunnassa jätehuolto toteutetaan kunnan järjestämänä jätteenkeräyksenä. Kittilän kunnan vastuun
hoitaa Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco. Kaikki omakotiasumisen ja vapaa-ajan asumisen jätteet
kuuluvat siis Lapecon hoidettavaksi. Vapaa-ajan asunnossa syntyväksi jätteeksi lasketaan pääasiassa
omaan käyttöön tarkoitetuissa kesämökeissä, vuokrattavissa lomamökeissä ja -osakkeissa ja muissa
vastaavissa vapaa-ajan asuinrakennuksissa syntyvä jäte1). Kittilässä kaikkien omakotitalojen ja vapaaajan asuntojen on liityttävä Lapecon järjestämään jätteenkeräykseen kunnan jätehuollon
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja noudatettava Lapecon
jätehuoltomääräyksiä2). Asumisessa syntyvän, kunnan vastuulle kuuluvan polttokelpoisen jätteen
luovuttaminen muulle taholle kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi on jätelain 646/2011 vastaista3).
Liittyminen Lapecon järjestämään jätteenkeräykseen tapahtuu asuinalueesta riippuen joko liittymällä
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alueellisen jätteenkeräyksen piiriin. Lapecon jätemaksutaksa
muodostuu ekomaksusta sekä astiatyhjennysmaksusta tai aluekeräysmaksusta. Lisätietoja taksasta löytyy
Lapecon sivuilta: https://lapeco.fi/hinnat/jatemaksutaksa. Lapecon asiakkaat saavat viedä maksutta
Lapecon jäteasemille vaaralliset jätteet ja useita hyötyjätejakeita (mm. pahvi, metalli, lasi, sähkölaitteet,
puhdas puu, käsitelty puu, puutarhajäte) sekä lajiteltua rakennusjätettä 500 kg/vuosi ja polttokelvotonta
jätettä 200 kg/vuosi. Jätehuoltoon on mahdollista liittyä jo rakennusvaiheessa. Ilmoituslomake liittymisestä
Lapecon järjestämään jätteenkeräykseen löytyy osoitteesta: https://lapeco.fi/asiointi/lomakkeet.
Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä jätteen erilliskeräys siten, että mahdollisimman suuri osa
jätteestä voidaan valmistella uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää. Erilliskeräys on
järjestettävä ainakin seuraaville jätelajeille:
1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja
5) lasijätteet;
keramiikkajätteet;
6) muovijätteet;
2) kipsipohjaiset jätteet;
7) paperi- ja kartonkijätteet;
3) kyllästämättömät puujätteet;
8) maa- ja kiviainesjätteet, 4)
4) metallijätteet;
9) sekä vaaralliset jätteet.
Vapaa-ajan asunnon osalta liityttäessä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen voidaan tyhjennysväli tai
tyhjennysviikot valita vapaa-ajan asunnon käytön mukaisesti alueella järjestettävien tyhjennysaikataulujen
puitteissa. Pidemmän tyhjennysvälin edellytyksenä on, että jäteastia on kokonaan tyhjä jätteestä kyseisenä
aikana. Vakituisen asumisen osalta pidemmän tyhjennysvälin edellytyksenä on omatoiminen kompostointi
kiinteistöllä.
Asumisen erilliskerätyn pakkausjätteen (pakkauslasi, -metalli, -kartonki, -muovi) osalta kiinteistön haltija voi
järjestää kuljetuksen, jos pakkausjätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa5). Pakkausjäte
on toimitettava tuottajan järjestämään jätehuoltoon. Kittilässä sijaitsevien kierrätettävien jätteiden
keräyspisteiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.kierratys.info. Levillä keräyspisteitä on Eturinteellä,
Nuottirakassa, Lämpötiellä sekä S-Market Levin, Levin Matkailun ja Poronportin pihalla (tilanne 8/2019).
Vuokrattavien lomahuoneistojen omistajien kannattaa tiedottaa huoneistojen käyttäjiä kierrätysohjeista ja
lähimpien keräyspisteiden sijainnista.
Lisätietoja: Kittilän kunta
Ympäristösihteeri, puhelin 040 847 9552, ymparisto(at)kittila.fi,
Ympäristötarkastaja, puhelin 040 636 0512
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Viittaukset lainsäädäntöön ja Kittilän kunnan (Lapecon) jätehuoltomääräyksiin:
1)

Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 5 §: Jätelain 32 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua vapaa-ajan asunnossa syntyvää jätettä on pääasiassa omaan käyttöön tarkoitetuissa kesämökeissä, vuokrattavissa lomamökeissä ja -osakkeissa ja muissa vastaavissa vapaa-ajan asuinrakennuksissa syntyvä
jäte. Tällaisena jätteenä ei kuitenkaan pidetä hotellinomaisia palveluja tarjoavassa lomakylässä syntyvää
jätettä.

2)

Lapin Jätehuoltokuntayhtymä - jätehuoltomääräykset (1.10.2015 alkaen, Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 24.6.2015/§ 29) 4 § momentti 1 ja 2: Kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien (esim. valtaukset
ja kaivospiirit) on jätelain velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä.
Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu joko liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alueellisen jätteenkeräyksen piiriin. Jätteen haltijan on luovutettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva polttokelpoinen jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten järjestämäänsä keräyspaikkaan tai kuntayhtymän aluekeräysastiaan. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajan
järjestämiin vastaanottopaikkoihin.

3)

Jätelaki 646/2011 41 § 1 momentti: Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava 32 §:n
mukaisesti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai
kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan.

4)

Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 16 §: Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä
jätteen erilliskeräys siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan jätelain 8 §:n mukaisesti
valmistella uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää. Jätelain 15 §:ssä säädetyin
edellytyksin on tällöin järjestettävä erilliskeräys ainakin seuraaville jätelajeille: 1) betoni-, tiili-,
kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet; 2) kipsipohjaiset jätteet; 3) kyllästämättömät puujätteet; 4)
metallijätteet; 5) lasijätteet; 6) muovijätteet; 7) paperi- ja kartonkijätteet; 8) maa- ja kiviainesjätteet.

5)

Jätelaki 646/2011 41 § 3 momentti: Kiinteistön haltija voi 1 momentin estämättä järjestää erilliskerätyn
pakkausjätteen kuljetuksen, jos pakkausjätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Jäte
on toimitettava tuottajan järjestämään jätehuoltoon. Kuljetuksessa on muutoin noudatettava, mitä tässä
laissa säädetään kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta.
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