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LAJITELTUJEN JÄTEJAKEIDEN KULJETTAMINEN JA
JÄTEHUOLTOREKISTERIIN LIITTYMINEN
Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 22.8.2019 lausunnon lajiteltujen jätejakeiden
kuljettamisesta. Kittilän kunta ja Levin jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen -hanke pyysivät ELYkeskuksen kannanottoa vuokrattavissa lomahuoneistoissa asiakkaiden toimesta lajitellun jätteen viemisestä
kierrätyspisteisiin.
ELY-keskuksen lausunnon mukaan jätteiden kuljettamista palveluna tarjoavien toimijoiden tulee
rekisteröityä jätehuoltorekisteriin. Tämä koskee siis sekä liiketoimintaa harjoittavia kohteenhuolintayrityksiä,
että kotipalvelua ja yhdistyksiä, jos toiminnassa kuljetetaan jätteitä keräyspisteisiin ja jäteasemille.
Lomahuoneiston omistaja ja jätteen tuottaja (esim. matkailija) saa kuljettaa lomahuoneistossa syntynyttä
jätettä kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti ilman rekisteröintivelvollisuutta.
Jätteen kuljettamisen rekisteröintivelvollisuudella halutaan varmistaa, ettei jätehuolto aiheuta vaaraa tai
haittaa terveydelle ja ympäristölle, eikä väärinkäyttötapauksia pääse syntymään. Rekisteröinti varmistaa
toiminnan suunnitelmallisuuden ja rekisterissä olevien kuljettajien toimintaa pystytään tarvittaessa
valvomaan viranomaisten toimesta.
Rekisteröityminen
Rekisteriin hakeutuva toimija täyttää valmiin lomakkeen www.suomi.fi –sivustolla. ELY-keskuksen lomake
löytyy esimerkiksi ”ely90b1” -hakusanalla etusivun hakupalvelun kautta. Hakemuksen voi tehdä myös
sähköisesti osoitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut kohdasta ”Ympäristöasioiden
asiointipalvelu”. Hakemuksessa jätteen ammattimaisesta kuljettamisesta valitaan toiminta-alue (esim.
”Lapin ELY-keskus”) ja kuljetusvälineistö (esim. ”pakettiauto”). Kuljetettavien jätteiden tunnusnumero löytyy
Jäteasetuksen 179/2012 liitteestä 4 (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179). Hakemuksessa
annetaan arvio kuljetettavien jätteiden enimmäismääristä. Vaarallisten jätteiden osalta jätelaissa on erillisiä
määräyksiä kuljetuskaluston ja kuljettajan ammattitaidon vaatimuksista. Hakemuksessa kysytyn vakuuden
asettaminen on tapauskohtaista ja viranomainen voi päättää, että vakuuden asettaminen on toiminnan
laajuus ja luonne huomioiden tarpeetonta.
Hakemuksessa kysytään toiminnanharjoittajan ammattitaidosta. ELY-keskuksen lausunnon mukaan
vaatimus ammattitaidosta arvioidaan tapauskohtaisesti. Hakemuksessa voi antaa vapaamuotoisen
selvityksen asiasta. Lapin ELY-keskus neuvoo rekisteröintiin liittyvissä asioissa. Tarvittaessa Levin
jätehuoltohanke voi järjestää koulutuspäivän jätteenkuljettajien asiantuntemuksen lisäämiseksi.
Hakemuksen lisätietoja kohtaan voi antaa selvityksen toiminnan luonteesta, tarpeesta ja asiakaskunnasta.
Tulostettu ja toiminnanharjoittajan nimen allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittama hakemus
toimitetaan Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Rekisteröitymismaksut ja kirjanpitovelvollisuus
ELY-keskus on velvollinen laskuttamaan viranomaismaksun rekisterihakemuksen käsittelystä. Kittilän
ympäristövalvonta selvittää syyskuun aikana taksojen kohtuullistamisen mahdollisuutta toiminnan luonne,
laajuus ja toissijaisuus huomioiden. Kuljetettavista jätteistä tulee pitää kirjaa. Levin jätehuoltohanke voi
neuvoa hakijaa kirjanpidon suunnittelussa. Kirjanpidon voi toteuttaa esimerkiksi älypuhelimen tai tabletin
kautta käytettävällä lomakkeella, johon laitetaan merkintä, kun tietyn kiinteistön tietyn jätelajin astia
tyhjennetään. Kun kiinteistö, astian koko ja jätteen laatu on valmiiksi lomakkeessa, kirjanpito ei vaadi isoja
ponnistuksia varsinaisen työn tekijältä.
Neuvontaa ja apua saatavilla
Levin alueen kierrätysmahdollisuuksia on parannettava, jotta asiakastyytyväisyys säilyy. Koska harvan
matkailijan lomasuunnitelmiin kuuluu jätteiden kuljettaminen, kuljetukseen on tarjottava palvelua. Jotta
kierrätysketju on kokonaisuudessaan lainmukainen, jätteen kuljettajan on rekisteröidyttävä tai
lomahuoneiston omistajan on kuljetettava jätteet itse. Asian suunnitteluun ja toteutukseen on nyt saatavilla
apua Levin jätehuoltohankkeen ja Kittilän kunnan kautta. Yhdessä voimme edistää ekologisemman Levin
toteutumista lainmukaisesti!
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