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Yleisökysymykset Lapecolle  
Vastaaja: jäteasiamies Johanna Ahonen 
 

1. Onko tulossa ohjeistus kiinteistöille siitä, minkäkokoisia jäteastioita esim. taloyhtiössä tulee 

olla? - On tulossa ohjeistus  

 

2. Vaikuttavatko uudet tavat toimia jätemaksuihin? - Arvioita ei pystytä vielä tekemään, koska 

kilpailutukset ovat vasta käynnissä, mutta kustannukset varmasti tulevat nousemaan, 

vaikkakin poltettava jäte vähenee ja sen osalta kustannukset laskevat 

 

 

3. Voiko useampi kiinteistö perustaa jätteidenkeräykseen yhteenliittymän/kimpan? – 

Useamman huoneiston kimppoja voi perustaa edellytyksenä, että sijaitsevat lähellä toisiaan. 

Naapurikiinteistöt voivat siis hyvinkin perustaa yhteisen hyötyjätekeräyspisteen ja tämä on 

myös suositeltavaa. 

 

4. Millä aikataululla esityksessä mainittu opas/ohjeistus uusien määräysten osalta tulee? - 

Toteutus tapahtuu sähköisenä, kun määräykset on hyväksytty, joten ne saadaan pikaisestikin 

valmiiksi (kesä/syksy 2022). Mikäli tarvitsee ohjeita vaikkapa jätetilojen mitoitukseen, 

mahdollista on saada valmista ohjeistusta muilta alueilta, joissa määräykset on jo hyväksytty 

ja ovat käytössä, koska esim. jätetilojen osalta ohjeet ovat melko yhteneväisiä (löytyy vaikkapa 

googlesta hakusanoilla ”jätetila” tai ”jätekatoksen tarvitsema tila”) 

 

Yleisökysymykset/kommentit Kittilän kunnalle 

5. Onko alueelle tulossa biojätelaitoksia?  - Katariina Palola, elinkeinojohtaja: Asiaa on tutkittu 

ja selvitystä tehty Tunturi-Lapissa. Kaasutankkausasemia Lappiin on myös suunniteltu ja siinä 

suunnitelmassa asemat ulottuisivat Leville asti, mutta se ei ole tiedossa, koska suunnitelma 

muuttuu konkretiaksi 

 

6. Kaava on Levin keskustassa tehty niin tiukaksi, että jäteasioita ei päästä tyhjentämään. 

Tämän vuoksi astiat täyttyvät ja ihmiset laittavat roskat muihin astioihin, koska eivät pysty 

jättämään niitä oikeisiin jäteastioihin. Parkkipaikkoja ei ole ja autot parkkeerataan 

roskisten eteen, valvontaa ei ole parkkeerauksen suhteen. Liittymistä ei pääse isolla autolla 

enää kääntymään, ei tahdo päästä edes pihalle, koska naapuruston autot parkkeerataan 

kadulle puolittain.  

- Johanna Ahonen (Lapeco) kommentoi, että samaan ongelmaan törmätään muillakin tiheästi 

asutuilla alueilla. Syväkeräyssäiliöt voisivat olla yksi ratkaisu 

Jos jäteauto ei mahdu, niin lähtökohtaisesti pitäisi miettiä, mihin jäteastiat sijoitetaan. 

Tähänkin tulossa ohjeistuksia - Ympäristötarkastaja Sanna Kivilompolo mainitsi, että yksi 

mahdollisuus voisi olla pysäköinninvalvoja sesonkiajalle 

 

7. Lomahuoneistojen jätekatoksia täytyy laajentaa/uudistaa, koska muutosten myötä 

jäteastioita tarvitaan enemmän. Onko kunta myönteinen siihen, että katoksia 

laajennetaan kadun varteen? - Sanna Kivilompolo: Kiinteistölle tulevien mahdollisten uusien 

katoksien/rakentamiseen luvan tarvitsevien astioiden osalta ohje on ottaa yhteyttä kunnan 

rakennusvalvontaan. Luvan hakemista varten yhteydenottajan tulee olla 

yhtiön/kiinteistön/isännöitsijän edustaja, jolla on nimenkirjoitusoikeus. 


