tammikuu 2011

Kiinteistön jätehuolto –lomakkeen täyttöohje,
eli näin järjestät jätteenkuljetuksen asuinkiinteistöllesi
1. Asuinkiinteistön tulee liittyä jätteenkuljetukseen
Velvollisuus liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen koskee Jätelain mukaisesti kaikkia asuinkäytössä
olevia kiinteistöjä, siis kaikkia vakituisena asuntona tai vapaa-ajanasuntona käytettäviä kiinteistöjä.
Kiinteistöllä tulee siis olla käytössään jäteastia jota jätteenkuljetusyritys tyhjentää säännöllisesti.
Jäteastian vaihtoehdot ovat:
 kiinteistön oma jäteastia
 naapurikiinteistöjen yhteiskäytössä oleva jäteastia, ns. kimppa-astia
 joissain kunnissa (Kotka, Hamina) on vapaa-ajan kiinteistöjen ja/tai vakituisten kiinteistöjen
käytössä myös ns. aluekeräyspisteitä. Niiden käytöstä peritään vuosimaksu.
Mikäli lomatalouden ei ole mahdollista käyttää omaa jäteastiaa tai kimppa-astiaa, eikä kunta ole
järjestänyt niin sanottuja aluekeräyspisteitä, voi vapaa-ajan kiinteistön osalta tietyin edellytyksin sopia
ns. koti-mökkikimpasta

2. Jäteastian hankkiminen
Tavallisimmat jäteastian koot ovat 240 litraa ja 660 litraa. Jäteastian tulee olla kannellinen, pyörällinen
ja koneelliseen kuormaukseen soveltuva. Jätesäkkiteline ei kelpaa kiinteistön jäteastiaksi. Jäteastian
haltija huolehtii astian kunnosta ja puhtaudesta.
Jäteastia tulee sijoittaa niin, että jäteauto pääsee vähintään 10 metrin päähän astiasta. Jos kuljettaja
joutuu siirtämän jäteastiaa yli 10 metrin matkan jäteautolle, voidaan lisätyöstä periä ns. siirtomaksu.
Kiinteistön haltija vastaa siitä, että kuljettajalla on esteetön pääsy tyhjentämään jäteastiaa, että
edessä ei ole esteitä, ja että muun muassa kiinteistön lumityöt on tehty.
Jäteastian voi joko ostaa tai vuokrata. Yleensä ostaminen tulee pidemmän päälle edullisemmaksi.
Jäteastioita myyvät rautakaupat, marketit sekä jätteenkuljetusliikkeet. Omakotitalouksissa
tavallisimmin käytetty jäteastia on 240 litran jäteastia, hinta liikkuu noin 50 euron tienoilla.
Jäteastioita vuokraavat jätteenkuljetusyritykset.
Jäteastian merkitseminen: Erityisesti haja-asutusalueilla jäteastian kylkeen kannattaa merkitä selvästi
tyhjennysosoite: asiakkaan nimi sekä tien nimi ja numero. Se auttaa jätteenkuljettajaa tunnistamaan
jäteastian.

3. Jätteenkuljetuksen maksut
Jäteastian tyhjennyksistä maksetaan tyhjennyskertojen mukaan. Jäteastian tyhjennyshinnoista saat
tietoa asuinkuntasi jätteenkuljetuksen järjestäjältä, joka on siis kunta, kunnan urakoitsija tai
kiinteistön valitsema urakoitsija. (katso myös kohta 4: tyhjennysvälit).
Vain kesäaikana käytössä olevilta vapaa-ajan asunnoilta edellytetään jätteenkeräystä ja -kuljetusta
vähintään kesäkaudelle 1.5.-30.9., eli vähintään tälle ajalle tulee jätteenkuljetus sopia. Jos kiinteistö on
käytössä koko vuoden, tulee jätteenkuljetus tietenkin sopia koko vuodelle.
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4. Jäteastian tyhjennysvälit ja kompostointi
Jäteastian normaali tyhjennysväli on enintään 2 viikkoa. Tällä pyritään ehkäisemään
elintarvikejätteen pilaantumisesta aiheutuvia haju- ja hygieniahaittoja. Jäteastian tyhjennysväli tulee
valita siten, että jätteet mahtuvat jäteastiaan ja kansi menee kiinni.
Mikäli elintarvikejätteet kompostoidaan asiallisesti haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa tai
kiinteistö on mukana biojätekeräyksessä, voidaan tyhjennysväliä pidentää enintään 12 viikkoon.
Kunta voi päättää tätä lyhyemmästäkin tyhjennysvälistä. Pidennetyn tyhjennysvälin saamiseksi tulee
kompostoinnista ilmoittaa täyttämällä kiinteistön jätehuoltolomakkeeseen kompostointia koskevat
tiedot ja palauttaa se kuntakohtaisesti osoitettuun paikkaan (ks. kohta 2).
Kompostointiohjeita ja kompostorin rakennusohjeita saa Kymenlaakson Jäte Oy:ltä ja kunnista.

5. Lomakkeen palauttaminen eri kunnissa
Kiinteistön jätehuolto –lomakkeen vastaanottaa useimmissa tapauksissa asuinkuntasi vastaava
viranomainen. Kouvolan ja Iitin osalta lomakkeet tulee palauttaa Kymenlaakson Jäte Oy:lle, joka
toimittaa osan lomakkeista edelleen Kouvolan kaupungin viranomaiselle tarvittavia päätöksiä varten.
KOTKASSA kaupunki järjestää kotitalouksien jätteenkuljetuksen
JÄTTEENKULJETUS: (uudet asiakkaat ja laskutus) suoraan kuljetusyritykseltä: SITA Finland Oy,
Katja Veckman puh. 044 769 9959
TYHJENNYSVÄLIN PIDENNYKSET: palauta Kiinteistön jätehuolto –lomake kaupungin
ympäristökeskukseen Paula Visamolle, puh. 040 526 5935
IITISSÄ JA KOUVOLASSA pois lukien Anjalakosken ja Kuusankosken alueet Kymenlaakson Jäte Oy
järjestää kotitalouksien jätteenkuljetuksen
JÄTTEENKULJETUS JA TYHJENNYSVÄLIN PIDENNYKSET: palauta Kiinteistön jätehuolto –lomake
Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetusten asiakaspalveluun, p. (05) 744 3474.
HAMINASSA, LAPINJÄRVELLÄ, PYHTÄÄLLÄ, MIEHIKKÄLÄSSÄ JA VIROLAHDELLA,
sekä Kouvolassa Anjalankosken ja Kuusankosken alueilla kiinteistö järjestää itse jätteenkuljetuksen,
eli kiinteistön haltija sopii itse jätteenkuljetuksista yrittäjän kanssa
JÄTTEENKULJETUS: ota yhteyttä alueellasi toimiviin jätteenkuljetusliikkeisiin
TYHJENNYSVÄLIN PIDENNYKSET: ota yhteyttä asuinkuntasi/-kaupunkisi jätehuollosta
vastaaviin henkilöihin. Palauta Kiinteistön jätehuolto –lomake kunnan
jätehuoltoviranomaiselle, joka käsittelee lomakkeet ja tekee tarvittavat päätökset.
Kuljetusyritys voi pidentää asiakkaan tyhjennysväliä vasta saatuaan kunnasta tiedon, että ko.
asiakkaan tyhjennysvälin pidennys on hyväksytty.

6. Yhteisen jäteastian, ns. kimppa-astian käyttö
Jätteenkeräyksen voi järjestää myös yhdessä naapurin tai naapurien kanssa. Lähekkäiset kiinteistöt
voivat käyttää yhteistä jäteastiaa, ns. kimppa-astiaa. Tällöin jäteastian käyttäjät sopivat keskenään
kuka vastaa kimpasta eli toimii kimpan vastuuhenkilönä, ja miten jätelaskut jaetaan. Yhteisen
jäteastian käytöstä tulee ilmoittaa jätehuoltoon täyttämällä tiedot kimppaan kuuluvista talouksista
erilliseen Yhteisen jäteastian käyttö -lomakkeeseen ja palauttamalla lomakkeen kuntakohtaisesti
osoitettuun paikkaa (ks. kohta 5). Kimppa sopii erityisesti kesämökkitalouksille sekä pienille (yhden kahden asukkaan) kotitalouksille, joilta syntyy vain vähän jätettä.
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