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LAUSUNTO JÄTELAIN TULKINTAA KOSKEVISTA KYSYMYKSISTÄ
Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on pyytänyt Lapin ELY-keskukselta lau
suntoa jätelainsäädännön tulkinnasta koskien lajiteltujen jätejakeiden kuljettamista kierrä
tykseen.
Pyydettynä lausuntonaan Lapin ELY-keskus toteaa seuraavaa:
Lausuntopyyntö liittyy Kittilän kunnassa käynnissä olevaan Levin matkailualueen jätehuol
lon ja kierrätyksen kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda toimiva palvelumalli alueella olevien mökkien ja lomahuoneistojen jätteiden kierrätykseen. Lausunto
pyynnössä esitettyjen tietojen perusteella kysymykset liittyvät kunnan vastuulle kuuluvien
mökkien ja lomahuoneistojen jätehuoltoon ja eri jätejakeiden kierrätyksen kehittämiseen.
Kysymys ei ole alueen yritystoiminnassa syntyvien jätteiden jätehuollon kehittämisestä.
Seuraavassa ELY-keskus esittää oman tulkintansa lausuntopyynnössä esitettyihin kysy
myksiin. Tulkinnat on tehty niiden tietojen perusteella, mitä kunnan lausuntopyynnössä on
annettu.
1. Saavatko siivous- ja kiinteistöhuoltoyhtiöt viedä omalla kalustollaan asiakkaidensa val
miiksi lajiteltuja jätejakeita kierrätykseen ilman jätelain 94 §:n mukaista merkitsemistä jä
tehuoltorekisteriin?
Eivät saa. Toiminta on ammattimaista jätteenkuljetusta ja toiminnanharjoit
tajien tulee tehdä Lapin ELY-keskukselle hakemus toiminnan hyväksymi
sestä jätehuoltorekisteriin. Toimintaa ei voi aloittaa ennen kuin ELY-keskus
on tehnyt päätöksen jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä.
2. Saavatko kunnallinen ja yksityinen kotipalvelu viedä omalla kalustollaan asiakkaidensa
kotonaan valmiiksi lajiteltuja jätejakeita kierrätykseen ilman jätelain 94 §:n mukaista mer
kitsemistä jätehuoltorekisteriin?
Eivät saa. Annettujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että ko. toiminta on
jätteen ammattimaista kuljetusta. ELY-keskus voi kuitenkin rajatapauksissa
käyttää tapauskohtaista harkintaa.
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Jätehuoltorekisteriin hakeutuvan toiminnanharjoittajan tulee kuitenkin olla
sellainen, joka tosiasiallisesti vastaa toiminnasta ja, jonka toimintaa viran
omainen voi valvoa ja jolle jätehuoltorekisteripäätöksen oikeudet ja velvolli
suudet välittömästi kohdistuvat.
EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti jätteen ammattimaisen kul
jetuksen käsite kattaa niiden ohella, jotka kuljettajan ammatissa kuljettavat
muiden tuottamia jätteitä, myös laitokset ja yritykset, jotka kuljettajan am
mattia harjoittamatta kuitenkin liiketoiminnassaan kuljettavat jätteitä tavan
omaisesti tai säännöllisesti riippumatta siitä, ovatko jätteet muiden tai niiden
itsensä tuottamia.
3. Saavatko muut yhteisöt, esim. asukas- ja kyläyhdistykset, viedä omalla kalustollaan
asiakkaidensa tai jäseniensä valmiiksi lajiteltuja jätejakeita kierrätykseen laajamittaisesti
ja maksullisesti ilman 94 §:n mukaista merkitsemistä jätehuoltoreksiteriin?
Eivät saa. Toiminta on ammattimaista jätteen kuljettamista.
4. Mitä erikseen lajiteltuja jätejakeita edellä mainitut tahot saavat kuljettaa?
Toiminnassa saa kuljettaa toiminnanharjoittajan jätehuoltorekisteriin ilmoit
tamia jätteitä, jotka ovat jätehuoltorekisteripäätöksen kertoelmaosassa mai
nittuja. Se mitä jätteitä voi kuljettaa, riippuu kuljetusvälineistöstä, koska jäte
on kuljetettava asianmukaisella tavalla kunkin jätelajin kuljetukseen sopi
valla kuljetusvälineellä.
5. Mitä asumisessa/loma-asumisessa syntyvien lajiteltujen jätejakeiden vieminen palve
luna keräyspisteeseen vaatii kuljetus- ja jätteenkeräyskaluston sekä yrityksen/toimijan
osalta?
Kuten edellä on mainittu, jäte on kuljetettava asianmukaisella tavalla kunkin
jätelajin kuljetukseen sopivalla kalustolla. Jätelain 95 §:n mukaan jätehuol
torekisteriin hyväksymisen edellytyksenä on, että:
toimintaa harjoitetaan jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten mukai
sesti ja ammattitaitoisesti
toimintaa harjoitetaan aiheuttamatta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ym
päristölle
toiminnassa käytettävä laitteisto ja kalusto ovat teknisesti asianmukaista
hakija asettaa ELY-keskuksen eduksi riittävän vakuuden kuljetettavan tai
välitettävän jätteen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi, ellei viran
omainen päätä, että vakuuden asettaminen on toiminnan laajuus ja luonne
huomioon ottaen tarpeetonta.
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6. Millaista koulutusta tai ammattitaitopätevyyttä tällaista toimintaa harjoittavat yrittäjät/toi
mijatja heidän työntekijänsä tarvitsevat?
Ammattitaito ja asiantuntemus arvioidaan tapauskohtaisesti. Hakemuk
sessa jätehuoltorekisteriin toiminnanharjoittajan tulee antaa selvitys ammat
titaidosta asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Selvitys voidaan antaa
sanallisesti vapaamuotoisesti selvittämällä alan työkokemusta, koulutusta,
jne.
7. Kuka on jätteenhaltija ja kenellä on vastuu jätteistä tällaisen jätekuljetuksen aikana?
Jätelain 6 §:ssä Muut määritelmät kohdassa 5 todetaan, että jätteenhaltijalla
tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, joka hallussa jäte
on.
Jätelain 30 §:n mukaan jätteen haltijan vastuu jätehuollon järjestämisestä
lakkaa ja siirtyy uudelle haltijalle, kun jäte luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle
vastaanottajalle. Vastuu ei siirry kuljettajalle, joka kuljettaa jätettä toisen lu
kuun.
Lain 31 §:n mukaan jätteen kuljettajan on huolehdittava, että jäte kuljetetaan
jätteen haltijan ilmoittamaan paikkaan, jolla on ympäristölupa ko. jätteen
vastaanottoon. Jos jätettä ei oteta paikassa vastaan, on kuljettajan palautet
tava jäte sen luovuttajalle, jonka on otettava jäte takaisin.
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