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JÄTEHUOLTO KITTILÄSSÄ 
Jätehuollon ja kierrätyksen järjestäjät ja vastuun jakautuminen Kittilän kunnan alueella 

 

Kittilän kunta  

Kittilän kunnassa on käytössä kunnan järjestämä jätteenkeräys. Kittilän kunta on osakkaana Lapin 
Jätehuolto kuntayhtymässä ja kunta toimii siten myös kuntayhtymän hallituksessa. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta, joka valvoo jätelain 646/2011 ja 
sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Käytännössä 
ympäristönsuojeluviranomaisen hoidettavia asioita ovat esimerkiksi roskaamis- ja roskaantumisasiat. 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä  

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco järjestää Kittilän kunnallisen jätehuollon ja hoitaa lakisääteiset 
jätehuoltotehtävät. Kunnalliseen jätehuoltoon kuuluu asumisessa, myös loma-asumisessa syntyvän 
jätteen jätehuollon järjestäminen ja jäteneuvonta. Lapeco laatii jätehuoltomääräykset. 
Jätehuoltomääräyksistä ilmenee säännökset jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä kiinteistöllä 
(esimerkiksi kompostointi ja jätteiden poltto), sekä jätteiden keräyspaikoista, keräysvälineistä ja 
kuljetuksesta. Lapecolla on Kittilässä siirtokuormaus- ja hyötyjäteasema, jonka osoite on Rovaniementie 
699. Asemalla kerätään mm. metallia, lasia, muovia, pahvia, paperia, puutarhajätettä, vanhoja huonekaluja, 
rakennusjätettä ja puhdasta puuta. Jäteasemalla otetaan vastaan myös sähkö- ja elektroniikkaromua 
(SER) sekä vaarallisia jätteitä. 

Tuottajavastuuyhteisöt 

Pakkausmateriaalit (muovi ja kartonki), paperi, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, paristot, romuautot ja 
moottoriajoneuvojen renkaat kuuluvat tuottajavastuuyhteisöille. Nämä yhtiöt ovat järjestäneet jätteiden 
keräilyn eri tavoin. Rinki Oy kerää pakkausmuovia ja -kartonkia Kittilän ja Levin S-markettien pihoilla 
sijaitseviin puristimiin. Pienet SER-laitteet ja autonrenkaat voi palauttaa niitä myyviin liikkeisiin. Samoin 
lääkkeet palautetaan apteekkeihin. Paperin ja muiden tuottajavastuun alaisten jätteiden keräyspisteitä on 
useita. Niiden sijainnit löytyvät www.kierratys.info-sivulta. Esimerkiksi Hettula Oy:n jätteenkäsittelyasemalla 
otetaan vastaan kartonkia, metallia ja SER-jätettä. Asema sijaitsee osoitteessa Rovaniementie 501. 

Jätehuoltoyritykset 

Yritykset, myös hotellit, tekevät jätehuoltosopimuksen suoraan haluamansa jätehuoltoyrityksen 
kanssa. Jätekuljetuksia saa tehdä jätehuoltorekisteriin rekisteröitynyt yritys. Rekisteriote on hyvä tarkistaa 
ennen sopimuksen tekemistä. Vaarallisten jätteiden osalta jätelaissa on erillisiä vaatimuksia. Yrityksen 
tulee esimerkiksi antaa siirtoasiakirja vaarallisten jätteiden kuljettajille luovuttamistaan jätteistä. Kysy lisää 
yrityksen vaarallisten jätteiden jätehuollosta kunnan ympäristövalvonnasta. 

Levin jätehuollon kehittämissuunnitelma -hanke 

Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen –hanketta toteuttavat Kittilän kunta yhteistyössä 
Lapin Jätehuolto kuntayhtymän kanssa. Hanke saa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta valtion avustusta. Hankeaika on 1.8.-
31.12.2019. Hankkeesta vastaa ympäristösuunnittelija Liisa Arpiainen 040 682 1243, liisa.arpiainen@kittila.fi 

Lisätietoja:  

Piippa Wäli, ympäristösihteeri, Kittilän kunta 040 847 9552, ymparisto@kittila.fi  

Kaisa Pikkarainen, ympäristötarkastaja, Kittilän kunta, 040 636 0512, ymparisto@kittila.fi   

Lapecon Asiakaspalvelu puh 040 3511 771, asiakaspalvelu@lapeco.fi 
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