
Liite: Jätelaki 35-37 §§ 

35 § (15.7.2021/714) 
Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen 

Kunnan on huolehdittava siitä, että 32 §:n 1 momentissa ja 2 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetun jätteen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä 
vastaanottopaikasta 36 tai 37 §:n mukaisesti, jollei 41 tai 41 a §:stä muuta johdu 
(kiinteistöittäinen jätteenkuljetus). 
Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että 
tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin. 

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä. 
Jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. 

Kunta voi päättää, että sekalaisen yhdyskuntajätteen kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei 
järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän 
kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ympäristö- tai terveyssyistä pidettävä 
tarpeellisena. 

36 § 
Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 

Kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus, jollei 37 tai 41 §:stä muuta 
johdu (kunnan järjestämä jätteenkuljetus). 

Jätteen saa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain 
kunta tai jätteen kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun. 

Kunnan on kiinteistöittäisten jätteenkuljetuspalvelujen hankintoja suunnitellessaan 
tehtävä markkinakartoitus. Tarjouspyynnössä jätteenkuljetuspalvelujen kesto on 
määriteltävä sekä hankinnat ajoitettava siten, että kaiken kokoisilla yrityksillä on 
mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin. Kuljetushankinnat on kilpailutettava osiin 
jaettuina siten, että useampi kuin yksi yritys voidaan valita palvelun tuottajaksi. 
Jakamisvelvoitteesta voidaan poiketa vain, jos jakaminen heikentäisi merkittävästi 
hankinnan kustannustehokkuutta tai muusta vastaavasta, hyvin perustellusta syystä. 
Poiketen siitä, mitä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 
§:n 2 momentin 2 kohdassa säädetään, edellä tässä pykälässä tarkoitettu hankinnan 
jakamatta jättäminen voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi 
valituksella. (15.7.2021/714) 

Kunnan on pyynnöstä annettava kiinteistön haltijalle tiedot kiinteistöltä kuljetetun jätteen 
määrästä ja toimituspaikasta jätelajeittain eriteltyinä. 

37 § (15.7.2021/714) 
Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus 

Kunta voi päättää, että 32 §:n 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa syntyvän 
sekalaisen yhdyskuntajätteen ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun saostus- ja 
umpisäiliölietteen kiinteistöittäinen kuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, 
että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa, jos: 
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1) näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää 35 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset; 

2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon 
alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 

3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti 
huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten 
toimintaan. 

Jos kunta päättää siirtyä kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan 
järjestämään jätteenkuljetukseen, päätöksessä on määrättävä kiinteistön haltijan 
järjestämän jätteenkuljetuksen lakkaamisajankohdasta, joka voi olla aikaisintaan kolmen 
vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä. Kunta voi kuitenkin päättää aikaisemmasta 
lakkaamisajankohdasta alueella, jolla jätteenkuljetuspalvelua ei ole tarjolla tai sen 
saatavuus on merkittävästi heikentynyt ja tästä voi seurata roskaantumista taikka haittaa 
tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 

Kunnan on seurattava ja valvottava 1 momentissa tarkoitetun päätöksen 
täytäntöönpanoa ja sen edellytysten täyttymistä sekä tarvittaessa käsiteltävä 
jätteenkuljetusta koskeva asia uudelleen. 

 

 


