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Vaarallisten jätteiden ja  
metalliromujen keräys- 

kierrokset 4.-15.6.
VAARALLISIA jätteitä ja metalliromuja kerätään kier-
tävässä keräyksessä Kouvolassa, Iitissä, Mäntyharjulla ja 
Lapinjärvellä 4.-15.6. Ota aikataulut talteen sivulta 6. 

Mäntyharjun jäteasema 
avoinna lauantaisin

KYMENLAAKSON JÄTE uudisti Mäntyharjun jäte-
aseman aukioloaikoja maaliskuun alussa. Jäteasema 
on aiemmasta poiketen nyt kiinni keskiviikkoisin ja 
torstaisin. Sen sijaan lauantaisin jäteasema on avoinna 
huhtikuun alusta lähtien. Katso jäteasemien aukioloajat 
sivulta 7. 

Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun 
ekomaksut alenivat

KOUVOLASSA, Iitissä ja Mäntyharjulla Rinki Oy otti 
vuoden vaihteessa hoitaakseen osan ekopisteistä. Ky-
menlaakson Jäte laski, paljonko sen kulut alenevat kun 
osa pisteistä siirtyi Ringille. Kustannussäästö otettiin 
huomioon Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun ekomaksuissa. 
Kouvolassa ja Iitissä ekomaksu aleni 6 % ja Mäntyhar-
julla 1,2 %.

Ekomaksulla kustannetaan ekopisteiden lisäksi mo-
nia muita jätehuollon palveluja. Eko- tai perusmaksuilla 
rahoitettavia palveluja ovat jäteasemat (yli puolet jäte-
asemien kuluista), vaarallisen jätteen keräys ja käsittely, 
jäteneuvonta kouluissa ja tapahtumissa sekä jätehuol-
lon tiedotus, muun muassa tämä kädessäsi oleva Ros-
kaviesti -lehti. 
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ROSKAVIESTI

Lasipakkauksille oma astia 
1.6. alkaen

KYMENLAAKSON, Lapinjärven ja Mäntyharjun uusis-
sa, 1.5.2015 voimaan tulleissa jätehuoltomääräyksissä 
(§14) on yksi uusi lajitteluvelvoite taloyhtiöille. Taloyhtiöi-
den, joissa on asuntoja kymmenen tai enemmän, tulee 
järjestää kiinteistölle keräysastia lasipakkausjätteelle. 
Keräysvelvoite tulee voimaan 1.6.2016. Löydät lasipak-
kausten lajitteluohjeen sivulta 2. 

TEKSTI ANNE SIRONEN

Vuodenvaihteessa osa Kymenlaakson Jätteen ylläpitämistä ekopisteistä siirtyi 
valtakunnalliselle RINKI Oy:lle. Kevään aikana Rinki on perustanut myös uusia 

ekopisteitä kauppojen yhteyteen. Rinki Oy vastaa nyt noin joka toisesta  
Kymenlaakson Jätteen toimialueen ekopisteestä. Kymenlaakson Jäte ja kunnat 

vastaavat jatkossakin noin joka toisesta pisteestä.

V
uoden vaihteessa Suomen Pakkauskier-

rätys RINKI Oy alkoi vastata pakkaus-

jätteiden kuluttajakeräyksestä koko 

Suomessa. RINKI Oy hoitaa nyt koko 

Suomessa lasipakkausten, metallipak-

kausten, kartonkipakkausten ja muovi-

pakkausten keräystä pakkausten tuottajien puolesta. Rin-

gin vastuulle tuli vähintään 1 850 ekopisteen verkosto koko 

maassa. Ringin pisteistä noin 70 sijaitsee Kymenlaakson 

Jäte Oy:n toimialueella.

Osa alueemme ekopisteistä on jatkossakin Kymenlaakson 

Jätteen ja kuntien vastuulla. Kun Ringin, Kymenlaakson 

Jätteen ja kuntien ekopisteet lasketaan yhteen, muodostuu 

niistä riittävän kattava verkosto asukkaille.

Kymenlaakson Jäte ja kunnat huolehtivat verkoston 
kattavuudesta 
Kymenlaaksossa kunnat ja Kymenlaakson Jäte ovat olleet 

sitä mieltä, että asukkaiden tulee jatkossakin saada kerä-

yspisteen palvelut kohtuullisen helposti, joten Ringin ver-

kostoa päätettiin täydentää lisäpisteillä.

Mikäli kunnat ja Kymenlaakson Jäte olisivat päättäneet, 

että ne eivät lähde täydentämään Ringin verkostoa, olisi se 

tarkoittanut keräyspisteiden vähenemistä noin puoleen. 

Ekopisteverkosto tarkentuu vielä vuoden kuluessa
Ekopisteiden määrä eri kunnissa on erilainen, koska jo-

kainen kunta on aikoinaan perustanut pisteensä itsenäi-

sesti. Esimerkiksi Kouvolassa ekopisteitä oli viime vuonna 

86. Rinki on suunnitellut Kouvolaan noin 30 ekopistettä ja 

Kymenlaakson Jäte täydentää verkostoa vähintään 30 pis-

teellä. Kouvolassa ekopisteitä olisi jatkossa siis vähintään 

60-70 kpl. Muissa kunnissa ekopisteiden määrät pysynevät 

lähes ennallaan. Koko toimialueelta voidaan lakkauttaa 

joitakin vähällä käytöllä olleita keräyspisteitä ennen seu-

raavaa talvikautta.  

Lasin keräykseen vain pakkaukset, muovi uutena
Kun vastuu pakkausten keräyksestä siirtyi tuottajille eli 

käytännössä Ringille, tuli lasin lajitteluun samalla muutos. 

Lasin keräykseen kelpaavat nyt ja jatkossa vain lasipakka-

ukset. Kartongin ja metallin lajittelu pysyi ennallaan. Uu-

tena alkoi muovipakkausten keräys, josta lisää tietoa tä-

män lehden sivulla 2. Pisteillä kerätään myös paperia ja 

vaatteita, näistä huolehtivat paperin tuottajayhteisöt ja 

UFF yhteistyössä pisteiden ylläpitäjien kanssa. 

Ekopisteverkosto  
tehdään nyt yhteistyönä

Hyötis on nyt ekopiste
AINAKIN Kotkassa, Kouvolassa ja Iitissä hyötyjättei-
den keräyspisteistä on käytetty nimitystä hyötyjäte-
piste tai hyötis. Nyt nimitys on muutettu ekopisteeksi. 
Ekopiste-nimitystä käytetään yhtenäisesti sekä Ringin 
että Kymenlaakson Jätteen keräyspisteistä. 

Ajantasaiset tiedot keräyspisteistä ja  
kerättävistä jätelajeista: 

kierratys.info (kaikki pisteet)

kymenlaaksonjate.fi (kaikki pisteet)

rinkiin.fi (vain Ringin pisteet)

Palaute Rinki-ekopisteistä
asiakaspalvelu

• p. 0800 133 888 (ark. 7-21, la 9-18), maksuton

• asiakaspalvelu@rinkiin.fi

Palaute Oma -ekopisteistä
Kymenlaakson Jäte Oy

• p. 05 744 3400 (keskus)  

• neuvonta@kymenlaaksonjate.fi
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TEKSTI ANNE SIRONEN

Muovien keräys kiinnostaa asukkaita. Tänä keväänä Kymenlaakson Jäte on 
saanut eniten kyselyjä juuri muovinkeräyksestä. Kyselyjä tuli pitkin kevättä, 

etenkin sen jälkeen, kun ensimmäiset Rinki Oy:n muovinkeräysastiat  
ilmestyivät ekopisteille.

P
akkausjäteasetus edellyttää, että muo-

vipakkausten tuottajayhteisön on jär-

jestettävä vähintään 500 keräyspistettä 

kotitalouksien muovipakkauksille koko 

Suomessa. Rinki Oy on suunnitellut sijoit-

tavansa Kymenlaakson Jäte Oy:n toimi-

alueelle yhteensä noin 30 pakkausmuovin keräyspistettä. 

Tätä kirjoitettaessa (huhtikuun kolmannella viikolla) muo-

vinkeräyspisteitä on toimialueellemme tullut noin 20 kpl.

Uudet pakkausmuovin keräysastiat täyttyivät nopeasti 
Ensimmäiset muovinkeräysastiat ilmestyivät Kouvo-

laan helmikuussa. Maaliskuussa pisteitä saatiin lisää, 

ja muutamia Ringin suunnitelmissa olevia keräyspistei-

tä puuttuu vielä. Pisteiden ajan tasalla olevat tiedot löy-

dät kierratys.info –palvelusta, rinkiin.fi –sivuilta sekä  

kymenlaakson jate.fi –sivustolta.

Kun ensimmäiset keräyspisteet ilmestyivät ekopisteille, 

täyttyivät ne nopeasti. Asukkailta saatiin palautteita myös 

Kymenlaakson Jätteelle, josta palautteet toimitettiin eteen-

päin keräyspisteistä vastaavalle Ringille. Sittemmin tyhjen-

nykset ovat petraantuneet.

Muovipakkaukset saa edelleen laittaa loppujätteeseen
Keräyspisteitä on koko Suomessa 500, kun verkosto on val-

mis. Laskennallisesti pakkausmuoveille tulee siis yksi piste 

10 000 suomalaista kohden. Tämä keräyspisteiden määrä ei 

vedä kaikkien suomalaisten muovipakkauksia. Pakkausjä-

teasetus ei velvoitakaan asukasta lajittelemaan, se velvoit-

taa ainoastaan tuottajayhteisöä keräämään. Ne asukkaat, 

jotka eivät lajittelusta innostu tai joille muovinkeräyspiste 

on liian kaukana, voivat siis edelleen laittaa muovipakka-

ukset loppujätteen joukkoon.

Kompostointi mahdollistaa jäteastian tyhjennysvälin 
pidentämisen
Jotkut asukkaat ovat jo alkaneet lajitella muovipakkauk-

sia niin ahkerasti, että he ovat kysyneet mahdollisuutta 

Muovien keräys  
kiinnostaa

jäteastian tyhjennysten harventamiseen. Pelkkä muovi-

pakkausten lajittelu ei kuitenkaan oikeuta pidempään tyh-

jennysväliin, jos jäteastiaan edelleen tulee ruokajätettä. 

Ratkaisevaa on ruokajätteen kompostointi. Kompostoiva 

kotitalous voi pidentää tyhjennysvälin jopa 8 tai 12 viik-

koon, kunhan jätteet mahtuvat astiaan ja kansi menee 

kiinni. Kompostoimalla ja sen lisäksi lajittelemalla säästää! 

Vinkkejä kompostoinnin aloittamiseen sivulla 7.

Pakkausmuovit käsitellään Riihimäellä
Ekokem Oy on kuluneen talven aikana rakentanut Riihi-

mäelle muovinjalostuslaitoksen, joka otetaan kesällä käyt-

töön. Kotitalouksien lajittelemat muovipakkaukset käsi-

tellään siellä. Samassa laitoksessa voidaan käsitellä myös 

maatalouden ja teollisuuden muoveja. Muovipakkaukset 

pestään ja niistä valmistetaan uusiomuovirouhetta. Osa 

rouheesta jatkaa matkaa muoviteollisuudelle ja osa jalos-

tetaan Riihimäellä muoviprofiileiksi. Muoviprofiileja voi-

daan käyttää rakennusmateriaaleina tietyissä kohteissa 

puumateriaalin tilalla.  Uudesta laitoksesta löytyy video 

Youtubesta nimellä Ekokemin Muovinjalostamo.

Kovat muovitavarat jäteasemille
Kymenlaakson Jäte aloitti kovien muovien keräämisen jä-

teasemilla jo syksyllä 2014. Asukkaat ottivat uuden lajitte-

lun hyvin vastaan, ja kovia muoveja alkoi kertyä lava toi-

sensa jälkeen. 

Yli vuoden ajan keräys oli asukkaalle maksuton, mutta 

tämän vuoden alussa koville muoveille tuli maksu (10 €/m3), 

koska muovien myynnistä ei lopulta saatu sellaista hintaa, 

että se olisi riittänyt kattamaan kaikki keräyksen ja kulje-

tuksen kulut. 

Kovien muovien keräys jäteasemilla jatkuu, ja sinne voi 

tuoda esimerkiksi rikkinäiset muoviset vadit, saavit, ämpä-

rit, pulkat, postilaatikot, puutarhatuolit ynnä muut. Pakka-

usmuoveja ei tähän keräykseen oteta. Jäteasemanhoitajat 

neuvovat lisää kovien muovien lajittelussa. 

Muovipakkausjätteen  
lajitteluohje kotitalouksille

Saa laittaa
kotitalouden tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovi- 
pakkauksia

• Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten 
jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja 
valmisruokapakkaukset

• Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset

• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit – mieluiten  
litistettyinä

• Muovikassit, -pussit ja -kääreet

Kotitalouksista löytyy muitakin muovipakkauksia, 
jotka sopivat keräykseen: esimerkiksi tuubit, putki-
lot, EPS-pakkaukset ja vastaavat.

Ei saa laittaa
• Likaisia muovipakkauksia tai sekajätettä

• PVC-pakkauksia

• Muita muovituotteita tai yritysten muovipakka-
uksia

Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältä-
vät pakkaukset (esim. maalit, kemikaalit, öljyt, lääk-
keet, hiuslakka) paikkakuntasi vaarallisten jätteiden 
vastaanottopisteeseen.

Pitääkö korkit ja kannet irrottaa?
Korkit, kannet ja vastaavat pitää irrottaa ja pistää 
keräysastiaan erikseen. Korkit ja kannet ovat usein 
eri muovia kuin muu pakkaus.

Muovilaadut tunnistetaan kierrätysprosessissa op-
tisella lukulaitteella. Eri muovit erotellaan toisistaan. 
Jos esimerkiksi vuoka ja kansikalvo ovat eri muo-
via ja kiinni toisissaan, niin lukulaite tunnistaa vain 
toisen. Osa pakkauksesta joutuu siten väärään ryh-
mään, mikä voi merkittävästi haitata kierrätystä.

Muutkin irtoavat osat kuten pumppuosa pesuaine-
pulloissa on hyvä pistää keräykseen erillään. 

Ohje: Poista korkit ja kannet.
Kaulusrenkaita ja etikettejä ei tarvitse poistaa.

Huuhtele likaiset lasipakkaukset  
tarvittaessa kylmällä vedellä.

Ei saa laittaa
• Posliinia tai keramiikkaa

• Lasiastioita

(esimerkiksi juomalaseja, uunivuokia, kahvi-
pannuja, kattiloiden lasikansia)

• Kristallilasia

• Opaalilasia 
(valkoiseksi värjättyä lasia, esim. kosmetiikka-

pakkauksissa tai koriste-esineissä)

• Ikkunalasia tai peililasia

• Lamppuja tai lasivalaisimia

PAKKAUSLASI

SAA LAITTAA
• Lasipullot
• Lasipurkit

Muovipakkausten keräys ekopisteillä on 
tämän vuoden uutuus. Kovien muovita-
varoiden vastaanotto jäteasemilla alkoi jo 
syksyllä 2014.
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KOUVOLA
Anjalankosken alue

 KELTAKANGAS ............Hallitie, ABC 

 MYLLYKOSKI ...................Keskikoskentie 3, K-market

 UMMELJOKI .....................Kansakouluntie

 MUHNIEMI ..........................Muhniementie 9, 
  entinen kauppa

 ANJALA ................................Huhdanniementie / 
  Elimäentie 26

 INKEROINEN ...................Jokipellontie 1 / Kauppakulma

 LIIKKALA ............................Kujankulmantie, koulu

 RUOTILA ..............................Ruotilankuja, entinen koulu

 SIPPOLA ...............................Sippolantie 20, Sale
  UUSI SIJAINTI

 ENÄJÄRVI ..........................Kylätalo, entinen koulu

 SAARAMAA .....................Saaramaantie, entinen kauppa

 KAIPIAINEN .....................Kaipiaistentie, Sale

 SAVERO ................................Polventie / Saverontie, 
  entinen kauppa

 MYLLYKOSKI ...................Vt 15, Karttenniementie 240, 
  Neste

 RAUTAKORPI..................Havukantie 95, kyläntalo

 
Elimäen alue
 VÄRÄLÄ ................................Sikomäentie, koulua vastapäätä

 KORIA ......................................Kyminasemantie 6, Siwa

 NAPPA ....................................Suviojantie, ABC

 LÖYTTY .................................Lakiasuontie

 RAUSSILA ..........................Raussilantie, entinen koulu

 RATULA ................................Ratulantie 709, koulu

 SOINIITTY ..........................Soiniityntie, entistä koulua
   vastapäätä

 ELIMÄEN KK ....................Härmävaarantie

 NIINIMÄKI...........................Jänkhäntie 
  (Kuljetus Kaukonen Oy)

 TEUROINEN .....................Teuroistentie 261, entinen koulu

 TAKAMAA ..........................Takamaantie, entisen koulu 
  vieressä

Jaalan alue
 PALJAKKA.........................Mäntyharjuntie, entinen koulu

 HARTOLA ...........................Mäntyharjuntie 1265, kauppa

 SIIKAVA ................................Mäntyharjuntie/Aurantolantie

 UIMILA ....................................Uimilantie, seurantalo

 JAALA KK ...........................Keskuskaari, entinen kauppa

 VERLA.....................................Verlantie, Verlan Sahan risteys

 KIMOLA .................................Eiraskanmutka, kuivuri

 
ns. vanhan Kouvolan alue
 KAUNISNURMI..............Eräpolku 16

 RAVIKYLÄ ..........................Talonpojantie, entinen kauppa

 LEHTOMÄKI .....................Madekuja 3, S-market

 VIITAKUMPU ...................Tammistontie, Siwa

 UTINKATU ..........................Utinkatu 65, K-market

 PIKKU-PALOMÄKI ....Mansikka-ahontie, koulu

 TANHUANTIE..................Tanhuantie 1, Valintatalo

 VAHTERO ............................Kalliokatu 1, K-market

 MIELAKKA .........................Uudismaankatu 12 
  (ent. Ojamaantie, entinen kioski)

 ESKOLANMÄKI ............Tasankotie 13, Sale

 PAPPIKALLIO .................Nietoskatu

 KESKUSTA .........................Tunnelikadun P-alue

 TOMMOLANKATU 9 Prisma UUSI SIJAINTI

Kuusankosken alue
 HIRVELÄ ..............................Ulasentie/Heikkiläntie

 VOIKKAA ............................Kuusaantie ST1

 PILKANMAA ....................Rajatie

 PILKANMAA ....................Kyöperiläntie 4, Sale
  UUSI SIJAINTI

 TÄHTEE .................................Tähteentie, oppilasasuntola

 PUISTOMAA ....................Valtakatu

 NAUKIO .................................Messutie, Naukion sauna

 REKOLA ................................Kotkantie, kioski

 KILTATIE 10 .......................Tokmanni

 KESKUSTA .........................Lukionkuja

 RANTAKULMA ..............Väkevänkuja

 NISKALA ..............................Niskalantie/Sorakuopantie

 MÖRKÖLINJA .................Kyminkadun ja Mäyrämäen-
  tien risteys

 MÄYRÄKORPI ................Mäyränkorventie

 KAUPPAKESKUS 
 VETURI ...................................Tervasharjunkatu 1

 
Valkealan alue
 AITOMÄKI ...........................Aitomäentie, koulu

 UTTI ...........................................Lentoportintie, ABC

 TIRVA .......................................Tirvantie, koulu

 TUOHIKOTTI ....................Alakylänraitti 6, ent. kauppa

 KÄÄPÄLÄ ...........................Vekarantie, mt 368, 
  taitelilijantalo

 PIHLAJANSAARI .......Kukonmäentie

 ANTTILA ..............................Anttilantie, entinen koulu

 VUOHIJÄRVI ...................Hiekkakuja 1, ent. kauppa

 JOUTSENLAHTI ..........Ratatie/Hillosensalmentie

 HILLOSENSALMI ........Hillosensalmentie, rt-asema, 
  kesäkioski

 VOIKOSKI ............................Kuismantie, rt-asema

 SELÄNPÄÄ ........................Selänpääntie 594, 
  paloasema

 JOUTJÄRVI........................Joutjärventie/Multamäentie, 
  mt 368

 VALKEALA KK ..............Kalevantie 1, ABC

 JOKELA .................................Kauniskankaantie, S-market

 ORAVALA ...........................Vt 46, Koivikontie

 

IITTI 
 HAAPA-KIMOLA .........Maakansantie 644

 PERHENIEMI ...................Rantatie 1, koulubussin 
  kääntöpaikka

 SÄÄSKJÄRVI ..................Sääskjärventie 785, kauppa

 KAUSALA ............................Merrankuja, K-market

 NIINIMÄKI...........................Niinimäentie 1, Iitin Tiltun 
  huoltoasema

 MANKALA ..........................Ratatie 150, Ostari

 SÄYHTEE .............................Rantakuja, seuratalo/
  lomakeskus

 PERÄ-MANKALA .......Mankalantie 590, seurantalo

 KYMENTAKA ..................Väärtintie, koulu

 IITIN KIRKONKYLÄ Lyöttiläntie 1, kesäkahvila

 LYÖTTILÄ ............................Lyöttiläntie 355, maamies-
  seuran talo

 HUUTOTÖYRY ...............Vuolenkoskentie 1427, Sale
  UUSI SIJAINTI

KOTKA
 KESKUSTA .........................Papinkatu, P-alue

 KOTKANSAARI ............Tokmanni Kotka, 
  Suursaarenkatu 3

 SAPOKKA  ..........................vinoparkki, Juha Vainion katu

 HOVINSAARI ..................Sahankatu, kirjastoauton 
  pysäkki

 METSOLA ............................Siwa, Metsontie 20

 KORELA ................................Siwa, Peurantie 5

 HIRSSAARI ........................Sale, Hirssaarentie 4

 MUSSALO............................Etukylä, Hevossaarentie/
  Vanhalantie

 MUSSALO............................Saarinkotie 1

 KARHUVUORI ................S-market, Tarinatie 2

 HAKAMÄKI ........................Prisma, Hakamäentie 1

 JUMALNIEMI ...................Citymarket, Jumalniementie 8

 KARHULA ...........................S-market, Karhulantie 30

 HOVILA ..................................R-kioski, Temppelikatu 2

 KOIVULA..............................Siwa, Koivulantie

 KYYHKYLÄ .......................Tokmanni Karhula, 
  Kyyhkylänkuja 4

 SUNILA ..................................Sunilantie 11, P-alue 
  (Alvaria vastapäätä)

 TIUTINEN ............................Tiutisentie, linja-auton 
  kääntöpaikka

 MÄNTYKANGAS .........kioski, Hiidenkirnuntie

 RISTINKALLIO ..............Lautakatontie/Rosokatu

 KELTAKALLIO ...............ABC Amiraali, Haminantie

 TAVASTILA  ......................kirjasto, Tavastilantie 225

 

LAPINJÄRVI 
 HEIKINKYLÄ ...................Heikinkyläntie 559

 KIMONKYLÄ ....................Tuulennousu 6

 KIRKONKYLÄ .................Lapinjärventie 1

 LINDKOSKI ........................Lindkoskentie 254

 PORLAMMI ........................Koulupolku 1

 PUKARO ...............................Valssimyllyntie 2

 

MÄNTYHARJU       

 NURMAA ..............................Jaalantie 570

 PYHÄKOSKI ......................Vihantasalmentie 740

 VARPANEN .......................Varpasen vanhatie 85

 PARTSIMAA .....................Valtolantie 2571

 TOIVOLA ..............................Lintulanlinja 200

 KESKUSTAAJAMA ...Kallavedentie 1

 HALMENIEMI ..................Halmeniementie 249

 MYNTTILÄ ..........................Tiilikkalantie 542 

 

PYHTÄÄ 
 K-MARKET SILTIS .....Malminsuontie 2, Siltakylä

 VASTILAN 
 MONITOIMITALO........Sahantie 14, Vastila

 LÖKÖREN SATAMA Lökörentie, Huutjärvi

 ABC MAJAKKA.............Pyhtääntie 38-40, Pyhtää

 

HAMINA   
 ITÄVÄYLÄ ...........................Helsingintie 1 A, Poitsila

 LINJA-AUTOASEMA Rautatienkatu 2, keskusta

 TALLINMÄKI ....................Tallinmäenkatu 5, Hamina

 KANNUSJÄRVI .............Keskikyläntie 233

 METSÄKYLÄ....................Metsäkyläntie 392

 MÄNTLAHTI .....................Pyötsaarentie 27

 NEUVOTON.......................Sale, Mäkeläntie 1 UUSI SIJAINTI

 VILNIEMI ..............................Seurantalontie 6, Hamina

 POITSILA .............................Sale, Riekontie 3

 UUSI-SUMMA .................Siwa, Tuhkamäenpolku 1, Poitsila

 HUSULA ................................Sale, Joukahaisentie 36 4 
  UUSI SIJAINTI

 PYHÄLTÖ .............................Sale, Mäenpääntie 4 UUSI SIJAINTI

 

MIEHIKKÄLÄ 
 SALO-MIEHIKKÄLÄ Maaskolantie 7, seurantalo

 SUUR-MIEHIKKÄLÄ Multasillantie 12, 
  maamiesseuran kuivuri

 MIEHIKKÄLÄN 
 PIENJÄTEASEMA ......Muurikkalantie 12

 AHOMÄKI ............................Muurolantie 710, ent. koulu

 MUURIKKALA ................Tohmonmäentie 5, koulu

 MUURIKKALA ................Muurikkalantie 1110, seurojentalo

 PITKÄKOSKI ....................Kalliokoskentie 45, ent. koulu

 LAPJÄRVI ............................Lapjärventie 390, leirikeskus

 

VIROLAHTI
 VIROJOKI  .......................... leipomon piha, Itätie 2

 RAVIJOKI ............................Kääriänmäentie, risteys

 KLAMILA  ............................Salen piha, Museotie 1878

 KLAMILA  ............................VPK:n paperinkeräyspiste,
  Ojamaantie 2

 KIRKONKYLÄ  ...............paperinkeräyspiste, Kirkonmäki

Muutokset ja täydennykset ekopisteverkostossa jatkuvat ke-

sän yli. Yksittäisiä pisteitä voi vielä siirtyä Ringille ja joitakin yk-

sittäisiä pisteitä voidaan lakkauttaa ennen seuraavaa talvea.

Ajantasaiset tiedot ekopisteistä ja niissä  
kerättävistä jätelajeista:

kymenlaaksonjate.fi

Kymenlaakson, 
Lapinjärven ja Mäntyharjun 

ekopisteet 
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ASIAKASPALVELU
Asiointia nopeuttaa, kun ilmoitat osoitteen, jossa jäteastia 

sijaitsee tai asiakasnumeron tai laskun numeron.

Sähköinen asiointi
Monet jätehuoltoon liittyvät asiat voi hoitaa helposti ver-

kossa. Kymenlaakson Jätteen internetsivuilla voi muun 

muassa tilata jäteastiatyhjennykset tai ilmoittaa tyhjen-

nysten päättymisestä, jos kiinteistö on myyty. Sivuilla on-

nistuu myös osoitteenmuutos, ylimääräisen tyhjennyksen 

tilaaminen tai jätehuollon lomakkeiden tulostaminen.

Tee muuttoilmoitus
Kymenlaakson Jäte Oy ei saa automaattisesti tietoja osoit-

teenmuutoksista. Asiakkaiden on siis huolehdittava muut-

toilmoituksen tekemisestä itse. Ilmoituksen voi tehdä in-

ternetissä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Laskutus
Pientalojen jäteastioiden tyhjennyksestä laskutetaan pää-

sääntöisesti kolmen kuukauden välein. Laskutusväli voi 

olla pidempikin, sillä pienin laskutettava summa kotitalo-

uksilta on 10 euroa. Tyhjennykset kulkevat viikkorytmissä, 

kun taas laskutus katkeaa kalenterikuukauden vaihtuessa. 

Eri laskuissa voi siis olla eri lukumäärä tyhjennyksiä.

Paperisen jätelaskun voi muuttaa e-laskuksi verkkopan-

kissa. Muutoksessa tarvittava tunnistetieto on oman laskun 

viitenumero. E-laskuihin liittyvät muutokset tulee tehdä 

omassa verkkopankissa. Kymenlaakson Jäte Oy saa vain 

tiedon siitä, että e-lasku on tilattu. Myös suoramaksuista 

on sovittava omassa pankissa.

Laskua maksaessa on aina käytettävä kyseisessä laskussa 

olevaa viitenumeroa ja tilinumeroa. 

Eräpäivän siirrosta voidaan veloittaa taksan mukainen 

laskutuslisä, 6,20 euroa (sis. alv 24 %). Maksumuistutukset 

lähettää Lindorff Oy. Muistutusten tekeminen vaatii ylimää-

räistä työtä, minkä vuoksi laskuun lisätään muistutusmak-

su. Muistutusmaksu on maksettava, jos asiakas on saanut 

maksumuistutuksen.

JÄTEASTIAN TYHJENNYKSET

Tyhjennyspäivä +/- 1 päivä 
Tyhjennyspäivä voi muuttua päivää aikaisemmaksi tai 

myöhemmäksi. Arkipyhäviikkoina tyhjennyspäivä voi siir-

tyä useampiakin päiviä aikaisemmaksi tai myöhemmäksi. 

Jäteastia on hyvä pitää aina näkyvillä.

Tauko tyhjennyksiin
Tyhjennykset voi keskeyttää esimerkiksi loman ajaksi, jos 

jäteastia ei silloin täyty. Näin vältytään siltä, ettei tyhjästä 

astiasta veloiteta hukkanoutomaksua. Ilmoitus on tehtävä 

asiakaspalveluun vähintään viikkoa ennen keskeytyksen 

alkamista. Yli 6 kuukautta jatkuvat keskeytykset anotaan 

Kymen jätelautakunnalta.

Tyhjennysväli
Jäteastian tyhjennysväli mitataan viikkoina. ”Kerran kuu-

kaudessa” -tyhjennysväliä ei ole olemassa.

Loppujäteastialle voi saada kahta viikkoa pidemmän tyh-

jennysvälin, jos biojätteet kompostoidaan tai kiinteistöllä 

on erillinen biojäteastia. Neljän viikon tyhjennysvälin voi 

saada tekemällä kirjallisen ilmoituksen Kymenlaakson Jäte 

Oy:lle. Neljää viikkoa pidempää tyhjennysväliä haetaan kir-

jallisesti Kymen jätelautakunnalta. Pisin mahdollinen tyh-

jennysväli on 12 viikkoa.

Kun asukkaita on yksi tai kaksi, voi jäteastialle saada nel-

jän viikon tyhjennysvälin talvikaudeksi (viikot 41–17), vaik-

ka kiinteistöllä ei olisikaan kompostoria. Tästä ilmoitetaan 

jätehuoltolomakkeella.

Kompostointi
Biojätteiden kompostointi mahdollistaa tyhjennysvälin 

pidentämisen, koska silloin jäteastiaan ei tule pilaantuvaa 

jätettä. Kompostoinnista ilmoitetaan kirjallisesti. Kompos-

torin on oltava haittaeläimiltä suojattu ja elintarvikejät-

teen kompostointiin suunniteltu. Talviaikana käytettävän 

kompostorin on oltava lämpöeristetty.

Kesä- ja talvikausi
Jätehuollon kesäkausi kestää viikkojen 18 ja 40 välisen 

ajan. Talvikausi kestää viikkojen 41 ja 17 väli-

sen ajan.

JÄTEASTIA – OMA TAI YHTEINEN

Jäteastia
Jäteauto tyhjentää jäteastian koneellisesti, joten astian on 

oltava kannellinen ja käsin siirrettävä. Astiassa tulee olla 

kaulus, tartuntakahvat ja pyörät. Jätesäkkitelineitä ei saa 

käyttää.

Astian tunnistamiseksi ja kuskin työn helpottamiseksi 

jäteastian kylkeen on hyvä merkitä tien nimi ja kiinteistön 

numero.

Astian puhtaudesta ja kunnosta huolehtii sen haltija. Astia 

on hyvä pitää pysyvästi samassa paikassa, josta sen löytää 

helposti. Jäteauton tulee päästä esteettömästi ja turvalli-

sesti vähintään kymmenen metrin päähän astiasta säästä 

riippumatta.

Yhteinen loppujäteastia
Jätteenkeräyksen voi järjestää myös yhdessä naapureiden 

kanssa. Jätekimppaa kannattaa harkita ainakin silloin, 

kun jätettä kertyy vähän.

Yhteisen jäteastian käytöstä on ilmoitettava Kymenlaak-

son Jäte Oy:lle etukäteen jätehuoltolomakkeella. Samalla 

ilmoitetaan jäteastiaa käyttävät henkilöt ja vastaava yhdys-

henkilö eli kimpan vetäjä. Kimppa-astian tyhjennyslasku 

lähetetään kimpan vetäjälle.

Jos kimppa-astialle halutaan kahta viikkoa pidempi tyh-

jennysväli, on jokaisen kimppaan kuuluvan kompostoita-

va biojätteensä. Tällöin jokaisen osallisen tulee myös alle-

kirjoittaa kompostointi-ilmoitus, joka jätetään kirjallisena 

Kymenlaakson Jäte Oy:lle. 

Yhteinen biojäteastia
Myös biojätteen keräyksen voi järjestää yhdessä naapurei-

den kanssa. Kaikki yhteistä biojäteastiaa käyttävät taloudet 

voivat pidentää loppujäteastiansa tyhjennysväliä.

TÄYTTYIKÖ JÄTEASTIA LIIKAA?
Jos jäteastia alkaa olla liian täysi jo reilusti 

ennen seuraavaa tyhjennyskertaa, kannattaa 
kysyä ylimääräistä tyhjennyskertaa. Ylimääräiset 

tyhjennykset tilataan asiakaspalvelusta.  
Tilaus on tehtävä hyvissä ajoin.

Jos kaikki jäte ei mahdu jäteastiaan, voi astian 
vierelle myös jättää lisäsäkin. Lisäsäkistä on 

ilmoitettava etukäteen asiakaspalveluun. 
Lisäsäkistä veloitetaan taksan mukainen maksu.

Näin käytät jätteen-
kuljetuspalvelua 

 Iitissä, Kouvolassa, Kotkassa ja Mäntyharjulla
Jätteenkuljetusten asiakaspalvelu palvelee jäte- 

astian tyhjennyksiin liittyvissä asioissa Iitin,  
Kotkan, Kouvolan ja Mäntyharjun asukkaita.

Avoinna ma–pe klo 8–16

Asioi verkossa: www.kymenlaaksonjate.fi

asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi

puhelin 05 744 3474 

Jätteenkuljetusten
asiakaspalvelu

 KULJETUSPALVELUT
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KOUVOLAN kesämökkialueella kiertää jäteasema hei-

näkuussa jo 12. kerran. Silloin Vuohijärvellä, Tuohikotis-

sa ja Kaipiaisissa on päivän ajan oma jäteasema. Palvelu 

on suunnattu sekä vakituisille että vapaa-ajan asukkaille. 

Tavoitteena on tuoda jäteaseman palvelut lähelle niitäkin 

asukkaita, joilla on pitkä matka muille Kouvolan asemille.

Kiertävällä jäteasemalla otetaan vastaan jätteitä samoin 

periaattein kuin muillakin Kouvolan alueen jäteasemilla. 

Keräykseen otetaan vastaan enintään henkilöauton perä-

kärryyn mahtuva määrä lajiteltua jätettä. Maksullisista jät-

teistä peritään käteismaksu paikan päällä. Pankkikortti ei 

käy maksuvälineenä.

Keräykseen voi tuoda maksutta kodin vaaralliset jätteet, 

metalliromut sekä kodin sähkölaitteet (1-3 laitetta per lai-

tetyyppi per tuoja). Tähän keräykseen kelpaavat poikkeuk-

KYMENLAAKSON JÄTE järjestää maksuttoman vaa-

rallisen jätteen, metallin ja sähkölaitteiden keräyksen 

Kaunissaaren (Pyhtää) ja Kuutsalon (Kotka) asukkaille. 

Kaunissaaressa keräys järjestetään nyt jo toisen kerran. 

Kuutsalossa keräys on ensimmäinen.

Vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja metalliromut talteen
- Keräykseen otetaan vastaan kotitalouksien vaarallista jä-

tettä, metalliromua ja sähkölaitteita.

- Lisäksi keräykseen voi tuoda hätäraketteja, jauhesam-

muttimia ja autonrenkaita.

- Jätteet on tuotava keräykseen silloin, kun keräyslavat ja 

jätteitä vastaanottava henkilökunta ovat paikalla. 

- Jätteitä ei saa jättää alueelle etukäteen.

Kaunissaaren keräyspäivä 2015 oli menestys
Kaunissaaressa järjestettiin ensimmäinen oma keräystem-

pauspäivä kesäkuussa 2015. Keräyksessä otettiin vastaan 

vaarallista jätettä, metallia ja sähkölaitteita. Keräyspäivän 

suunnittelussa tehtiin yhteistyötä Kaunissaaren kyläkunta 

ry:n ja käytännön järjestämisessä L&T:n kanssa.

Sää suosi tempauspäivää ja kävijöitä kertyikin hieman 

reilut sata, osa kävi useampaan kertaan. Jätteitä kertyi yh-

teensä yli 10 000 kg. 

KYMENLAAKSON JÄTE järjestää Kotkan, Haminan ja 

Pyhtään taajama-alueiden kotitalouksille maksullisen iso-

kokoisten jätteiden noutopalvelun. Palvelu on tarkoitettu 

avuksi niille asukkaille, jotka eivät itse ehdi tai pysty kul-

jettamaan jätteitä Heinsuon jäteasemalle. Palvelu käynnis-

tettiin tänä keväänä asukkailta saadun palautteen perus-

teella. 

Palvelu järjestetään yhteistyössä Sotek-säätiön kanssa. 

Sotek ottaa vastaan tilaukset, suunnittelee reitit, noudot ja 

kuljetukset sekä laskuttaa palvelun. Lopuksi noudetut jät-

teet toimitetaan Kymenlaakson Jäte Oy:lle käsiteltäväksi.

Palvelun tilaaminen ja maksut
Palvelu tilataan puhelimitse Sotekilta, p. 044 777 0418 tai 

sähköpostitse jatenouto@sotek.fi. Tilauksia otetaan vas-

Maatilamuovien noutopalvelu 
Kouvolassa ja Iitissä

MAATILOJEN energiajätteeksi kelpaavia muoveja 
noudetaan kesä- ja heinäkuussa yhteensä neljän viikon 
ajan. Keräys järjestetään jo 15. kerran. 

Keräysajankohdat ovat:

1.-17. kesäkuuta 

11-29. heinäkuuta

Keräykseen kelpaavat auma-, kate- ja paalimuovit, 
apulantasäkit, lavahuput, tyhjät muovikanisterit sekä 
paaliverkot ja -narut. Suursäkit eivät kelpaa tähän kerä-
ykseen, koska niitä on vaikea murskata. PVC-muovit, ku-
ten pressut, muoviletkut ja -putket eivät myöskään kel-
paa keräykseen.

Keräysauto noutaa muovit suoraan maatiloilta. Nouto-
palvelu tilataan Jätehuolto E. Parkkiselta p. (05) 3656 
303. Muovien noudosta peritään 10 €/irto-m3. Käteis-
maksu kuittia vastaan. Laskutettaessa laskutuslisä 5 €. 
Hinnat sis. alv 24 %. 

Puutarhajätteitä noudetaan 
kotipihoilta

KYMENLAAKSON JÄTE OY järjestää puutarhajät-
teiden noutopalvelun Kotkassa ja Pyhtäällä sekä Kou-
volan ja Iitin taajamissa. Kouvolassa ja Iitissä palvelu 
on tarjolla 31.5. saakka ja Kotkassa ja Pyhtäällä 2.6. 
saakka. Palvelu tilataan suoraan kuljetusyrittäjältä ja ti-
lattaessa ilmoitetaan, onko kyse haravointijätteestä vai 
oksista ja risuista.

Keräys Kotkassa ja Pyhtäällä

• tilataan Kymen KTK:lta, p. 05 230 7300, 
 arkisin klo 7-16

• haketuskelpoiset oksat ja risut 8 € / irto-m³

• haravointijäte 8 € / irto-m³

• jäte on hyvä kerätä astiaan tai jätesäkkiin

• oksat korkeintaan 1,5 m:n mittaisia

Keräys Kouvolassa ja Iitissä

• vain Kausalaan ja Kouvolan keskustaajamiin

• tilataan Jätehuolto E. Parkkiselta, p. 05 365 6303

• tilattaessa ilmoitettava, jos jätettä on yli 5 m³

• haketuskelpoiset oksat ja risut 5 € / irto-m³

• haravointijäte 10 € / irto-m³

Puutarhajätettä voi toimittaa myös jäteasemille ympäri 
vuoden. Tarkista aukioloajat ja hinnat tästä lehdestä tai 
osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi. 

sellisesti myös autonrenkaat.

Keräykseen voi tuoda maksua vastaan muun muassa puh-

dasta puuta, energiajätettä ja lajittelematonta jätettä.

Keräykseen ei oteta kyllästettyä puuta, asbestia eikä pi-

laantuvaa talousjätettä. Keräykseen ei oteta kyllästettyä 

puuta, asbestia eikä pilaantuvaa talousjätettä. 

Jäteasema kiertää Vuohijärvellä,  
Tuohikotissa ja Kaipiaisissa 19.–21.7.

Omat keräyspäivät  
Kuutsaloon ja Kaunissaareen

Isoille jätteille noutopalvelu  
Kotkassa, Pyhtäällä ja Haminassa

• Vuohijärvellä tiistaina 19.7.  
Hiekkakujan ekopisteen lähellä klo 10–17

• Tuohikotissa keskiviikkona 20.7.  
VPK:n talon pihalla klo 10–17

• Kaipiaisissa torstaina 21.7.  
Sale-kaupan luona Kaipiaistentiellä klo 10–17

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

taan ja noutoja suoritetaan ma-pe kello 10–17. Sotek sopii 

palvelun tilaajan kanssa noutoajankohdan. Tilaajan tulee 

kertoa noudettavien jätteiden laatu ja määrä. 

Palvelun hinta määräytyy noudettavan jätteen määrän 

mukaan, ja se on 38 €/kuutiometri. Vähimmäisveloitus on 

38 €. Noudon voi maksaa pankkikortilla tai laskulla, käteistä 

ei oteta vastaan. Hinta sisältää alv. 24 %.

Mitkä jätteet kelpaavat noutopalveluun?
Palveluun otetaan vastaan vain sellaisia jäte-esineitä, jotka 

saadaan kannettua miesvoimin. Näitä ovat mm. pesuko-

neet, kylmälaitteet ja huonekalut. Noutopalveluun ei oteta 

loppujätettä, vaarallista jätettä, haravointi- tai puutarha-

jätettä, pakkaamatonta remonttijätettä eikä muuta palve-

luun sopimatonta jätettä. 

•  Kuutsalossa lauantaina 11.6. klo 10-13  
ja lauantaina 27.8. klo 10-13

Kuutsalossa keräyspaikkana on yhteysaluksen  
laituri Mullinlahdessa.

•  Kaunissaaressa lauantaina 18.6. klo 10-12  
ja lauantaina 20.8. klo 10-12

Kaunissaaressa keräyspaikkana on yhteysaluksen 
laituri.

Valtakunnallinen  
öljynnoutopalvelu

ÖLJYJÄTTEILLE voi saada maksuttoman nou-
topalvelun. Veloituksettoman keräyksen saa, jos 
noudettavaa öljyä on vähintään 200 litraa. Öljyn 
tulee olla pumpattavissa, ja sen lähettyville pitää 
olla mahdollista ajaa säiliöautolla.

Valtakunnallisen noutopalvelun järjestää Lassila & 
Tikanoja. Keräystä varten on laadultaan erilaiset öl-
jyjätteet pidettävä erillään. Öljyt lajitellaan mustiin 
eli moottoreista syntyneisiin öljyjätteisiin, kirkkaisiin 
eli noettomiin öljyjätteisiin ja kasviöljyihin.

Noutopalvelu tilataan numerosta 010 636 6031 tai 
sähköpostilla oil@lassila-tikanoja.fi. 
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LAPINJÄRVELLÄ 4.6.2016
13.00–13.45 Porlammin koulun P-alue, Koulupolku
14.30–15.15 Kirkonkylä, ent. linja-autoasema, 
 Lapinjärventie 1
16.00–16.45 Heikinkylä, Seurojen talo, 
 Hopeabackantie 10
17.30–18.15 Pukaro, koulun piha, Vanhatie 67

16.00–16.30 Siikava, hyötis, Aurantolantien/ 
 Mäntyharjuntien risteys
17.00–17.30 Uimila, Seurantalo, Uimilantie 615
18.00–18.30 Kimolan seurapirtti, 
 Iitinkirkontie 180

VALKEALA, maanantai 13.6.2016 
14.00–14.30 Valkeala, ABC, Kalevantie 1
14.45–15.15 Anttila, hyötis, Anttilantie 488
15.30–16.00 Vuohijärvi, hyötis, Hiekkakuja 1
16.15–16.45 Hillosensalmi, hyötis, 
 Hillosensalmentie 1266
17.00–17.30 Voikoski, hyötis (asema), Kuismantie 35

VALKEALA, tiistai 14.6.2016 
14.00–14.30 Utti, ABC:n hyötis, Lentoportintie
14.45–15.15 Tirva, Seurala, Seurantalontie 6
16.00–16.30 Toikkala, Maamiesseuran kuivuri,  
 Hyyryntie 45
17.00–17.30 Tuohikotti, VPK:n talo, Seuratie 8

IITTI, keskiviikko 15.6.2016
13.00–13.45 Perheniemi, Rantatie 1 
 (koulubussin kääntöpaikka)
14.00–14.45 Haapa-Kimola, Maakansan Kylätalo, 
 Kimonkyläntie 134 
15.15–15.45 Mankala, hyötis (ostari), Ratatie 150
17.00–17.30 Lyöttilä, Maamiesseurantalo, 
 Lyöttiläntie 355
18.00–18.30 Kymentaka, koulu, Väärtintie 24
19.00–19.30 Vuolenkoski, hyötis, 
 Herrojentie/ Paloasema

Vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita ja 
metalliromua kerätään kesäkuussa
Kymenlaakson Jäte Oy järjestää kesäkuussa vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden 
ja metalliromun keräyksen Kouvolassa, Iitissä, Mäntyharjulla ja Lapinjärvellä. Keräys 
on suunnattu ensisijaisesti koti- ja maatalouksille, joilla ei ole muuten mahdollisuutta 
toimittaa jätteitä jäteasemalle. Vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja metalliromut tulee 
toimittaa suoraan keräysautoihin. Pysähdyspaikoille ei saa jättää mitään jätteitä.

Asiakkaita vaarallisten jätteiden ja 

metalliromujen keräyskierroksella 

kesäkuussa 2014.

Ohjeita vaarallisten jätteiden, 
sähkölaitteiden ja metalli-
romujen keräyspalvelujen 

käyttäjille 

VAARALLISIA JÄTTEITÄ ei saa sekoittaa keske-
nään ja ne on hyvä toimittaa keräykseen alkuperäises-
sä pakkauksessaan. Nestemäiset vaaralliset jätteet 
tulee olla suljettavassa ja tiiviissä pakkauksessa. Tyh-
jennetyt tynnyrit jäävät tuojalle. 

Metalliromun keräysautoon otetaan vastaan kaiken-
kokoista metalliromua, kuten liedet, pesukoneet, kivet-
tömät kiukaat, polkupyörät, kottikärryt, maatilan työko-
neet, pellit, räystäskourut sekä metalliverkot, -putket ja 
-astiat. Lisätietoa Kuusakoski Oy, palveluneuvonta p. 
0800 30880.

Sähkölaiteiden keräysautoon otetaan kotitalouksien 
sähköllä toimivia laitteita ( joissa siis virtajohto, akku tai 
paristot) 1-3 kpl/laitetyyppi.

Autoihin ei oteta kyllästettyä puuta, ajoneuvojen ku-
mirenkaita eikä sellaista metalliromua joka sisältää vaa-
rallisia jätteitä. Esimerkiksi öljyt ja polttonesteet tulee 
valuttaa pois ja tuoda omassa suljetussa pakkauksessa 
vaarallisen jätteen keräykseen.

Läpi vuoden kotitaloudet voivat toimittaa pieniä eriä 
metalliromua ja vaarallisia jätteitä maksutta myös Ky-
menlaakson Jäte Oy:n ylläpitämille Kouvolan ja Iitin jä-
teasemille.

Kyllästettyä puuta voi toimittaa Anjalankosken Rautian, 
Valkealan VS-Rakentajan Hallin ja Kouvolan K-Raudan pi-
hoilla oleville kestopuulavoille (maksutta alle 1 m3 määrä). 
Lisäksi kyllästetty puuta voi toimittaa (maksutta alle 1 m3 
määrä) Kouvolassa kahdelle jäteasemalle: Ahlmannintien 
jäteasemalle ja Jaalan jäteasemalle. Muut jäteasemat, 
joissa lava kyllästetylle puulle: Mäntyharjun jäteasema, 
Heinsuon jäteasema ja Korsmalmin jäteasema. 

PALVELUT

Keräyskierrokset jatkuvat 
syksyllä Kotkassa, Pyhtäällä 

ja Kouvolassa
KYMENLAAKSON JÄTE OY järjestää kiertäviä kerä-
yksiä myös syksyllä 2016.

Vaarallisia jätteitä, metalliromua ja sähkölaitteita kerä-
tään Pyhtäällä lauantaina 1. lokakuuta ja Kotkassa per-
jantaina 21. lokakuuta.

Kouvolan keskusta-alueilla Korialla, Kuusankoskella ja 
vanhassa Kouvolassa kerätään vaarallisia jätteitä loka-
kuussa. Keräyskierrokset tehdään lauantaina 8. ja 15.10.

Kaikkien keräyksien aikataulut ja pysähdyspaikat on 
luettavissa osoitteessa www.kymenlaaksonjate.fi. Kerä-
yksistä ilmoitetaan myös alueella ilmestyvissä lehdissä 
lähempänä keräysajankohtaa. 

MÄNTYHARJULLA 10.6.2016
12.30–13.15 Partsimaan VPK:n talo, Valtolantie 2571 
13.45–14.30 Seurantalo Halmela, 
 Halmeniementie 264
16.00–16.30 Toivolan Maamiesseurantalo, 
 Pertunmaantie 1390
17.00–17.30 Vihantasalmi, Neste, Vihanninranta

18.00–18.30 Kirkonkylä, Neste Oil Express, 

  Reissutie 2

18.15–18.45 Nurmaa, hyötis, Jaalantie 570

KOUVOLASSA JA IITISSÄ 6.-15.6.2016
ANJALANKOSKI, maanantai 
6.6.2016 
14.00–14.30 Salen piha, Kaipiaistentie 14
15.00–15.30 Saaramaa, VPK:n talo, Kelkantie 5
16.00–16.30 Enäjärvi, kylätalo (entinen koulu),  
 Sorsankuja 3
17.00–17.30 Sippola, koulu, Sippolantie 15

ANJALANKOSKI, tiistai 7.6.2016 
13.00–13.30 Myllykoski, Neste,  
 Karttenniementie 240
14.00–14.30 Anjala, VPK, Laaksotie 2
15.30–16.00 Huruksela, Seuratalo Soihtula,  
 Hurukselantie 1953
16.30–17.00 Muhniemi Kuivuri, Muhniementie
17.30–18.00 Takamaa, kuivuri, Vallinmäentie 30

ELIMÄKI, keskiviikko 8.6.2016
14.00–14.30 Teuroinen, hyötis (entinen koulu),  
  Teuroistentie 251
14.45–15.15 Elimäki kk, Taksvärkin piha,  
 Loviisantie 2
15.45–16.15 Soiniitty, Maamiesseuran kuivuri, 
 Soiniityntie 754
16.45–17.15 Ratula, Seurojentalo, Ratulantie 624
17.30–18.00 Raussila, mylly, Raussilantie 413

JAALA, torstai 9.6.2016 
14.00–14.30 Verla, Tehdasmuseon P-alue,  
 Verlantie 288
15.00–15.30 Hartola, PVY:n talon kenttä, 
 Ansalahdentie 8

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KERÄILY-
AUTOIHIN OTETAAN VASTAAN MM.

•  jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut 
kiinteät öljyiset jätteet 

•  akut ja akkunesteet, paristot

•  jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet

•  kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet

•  emäkset, hapot

•  maalit, lakat, liimat, hartsit,  
liuottimet

•  loisteputket, energiansäästölamput

•  lääkkeet ja elohopealämpömittarit. 
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IITTI
Kausalan jäteasema
Sahatie 17 A, 47400 Kausala, p. 040 837 7764

ma ja ke 10–18, ti 11–16, lisäksi toukokuussa la 9–14

KOTKA
Heinsuon jäteasema
Heinsuontie 136, 48400 Kotka, p. 05 220 1056

ma 10–19.30, ti–to 8–15.30, pe 8–17

Lisäksi asemalla järjestetään vuoden aikana muu-
tamia aukioloaikapäiviä myös viikonloppuisin. 

KOUVOLA 

Ahlmannintien jäteasema
Ahlmannintie 32, 45160 Kouvola, p. 05 372 4111

ma–pe 8–20, la 9–15

Elimäen kirkonkylän jäteasema
Yritystie 1 C, 47200 Elimäki, p. 040 837 7764

to 10–18

Jaalan jäteasema
Mäntyharjuntie 110, 47710 Jaala, p. 040 837 7764

pe 10–17, lisäksi kesä-, heinä- ja elokuussa la 9–14

Keltakankaan jäteasema
Ekokaari 50, 46860 Keltakangas, p. 040 849 7555

ma–pe 7–18

Korian jäteasema
Anjalantie 2114 A, 45610 Koria, p. 040 158 8558

ma 10–18, ke 10–18

LAPINJÄRVI
Korsmalmin jäteasema
Parantolantie 83, 07800 Lapinjärvi, 

p. 040 838 6816

la 8–13, jos lauantai on pyhäpäivä, on asema 

avoinna edeltävänä arkipäivänä klo 8–13

MÄNTYHARJU
Mäntyharjun jäteasema
Kaatopaikantie 79, 52700 Mäntyharju, 

p. 040 197 6267

ma–ti 10.30–18, pe 10.30–18

Lisäksi huhti-lokakuussa la 9–14

Kymenlaakson Jätteen  
jäteasemien aukioloajat

Kotkassa, Kouvolassa, Iitissä,  

Mäntyharjulla ja Lapinjärvellä

Kuntien ylläpitämät
jäteasemat

HAMINA
Salmenkylän pienjäteasema
Suokalliontie 131, 49400 Hamina, p. 040 199 1193

ma 10.30–17.45, ti–to 9.30–16.45, pe 8.00–13.45

MIEHIKKÄLÄ
Miehikkälän pienjäteasema
Muurikkalantie 12, 49700 Miehikkälä, 

p. 040 199 2193, ti 8–12, la 12–14

VIROLAHTI
Oravakorven pienjäteasema
Vaalimaantie 1590, 49900 Virolahti, 

p. 050 389 2172

pe 9–17, la 9–13, talviaikaan (1.11.–31.3.) asema 

on auki vain lauantaisin klo 9–13

Jäteasemien hinnastot saa osoitteesta  
www.kymenlaaksonjate.fi tai suoraan jäteasemilta.
Haminan, Miehikkälän ja Virolahden pienjäteasemien 
ajantasaiset tiedot saa ko. kunnasta.

KIERTOTALOUS & PALVELUT

Jäteaseman aukiolopäivän osuessa vapunaattoon, juhannus-
aaton aattoon, jouluaaton aattoon ja uudenvuodenaattoon, on 
jäteasema avoinna klo 9-15 (ei koske Korsmalmin jäteasemaa). 
Keltakankaan jätekeskuksessa sijaitseva Keltakankaan jätease-
ma on avoinna silloin kun jätekeskuskin on auki.

K
ompostointi on kätevä tapa käsitellä 

maatuvat jätteet omassa pihassa. Kom-

postorissa jätteiden eloperäinen aines 

ja ravinteet muuttuvat mullaksi, jota voi 

hyödyntää pihan hoidossa. Kompostoi-

malla ruokajätteet voi myös säästää jä-

teastian tyhjennysmaksuissa.

Kompostointiin tarvittavat välineet
Ruokajätekompostorin tulee olla haittaeläimiltä suojattu, 

jotta se ei houkuttele esimerkiksi rottia. Talvikäyttöön tar-

koitetun kompostorin on hyvä olla lämpöeristetty.

Lisäksi tarvitaan seosainetta ja astia, jossa seosaine pysyy 

kuivana. Seosainetta voi annostella vaikka mehupurkista 

askarrellulla kauhalla. Sekoitteluun käy talikko.

Kompostorin paikka
Ruokajätekompostorin saa sijoittaa omalle tontille, 5 met-

rin päähän naapurin rajasta. Kannattaa valita paikka, jon-

ne on helppo talvellakin kulkea. Kompostoria ei ole hyvä 

sijoittaa suoraan auringonpaisteeseen tai kovin tuuliseen 

paikkaan. 

Kesällä kompostoinnin 
aloittaminen on helppoa 

Kevät ja kesä ovat hyvää aikaa kompostoinnin aloittamiseen.  
Lämpötila pysyy plussan puolella jolloin ei komposti jäädy,  

vaikka toiminta olisi aluksi hidasta. 

Kompostorin toiminta
Pieneliöt hoitavat kompostoinnin puolestamme. Bakteerit, 

sienet, lierot ja muut pieneliöt hajottavat jätettä, kuten ru-
oantähteitä, vihannesten kuoria, kasvinosia, kahvinpo-
roja ja talouspaperia. 

Eliöt tarvitsevat happea, vettä ja ruokaa eli jätettä. Ha-

pensaantia varmistellaan pohjustamalla kompostori n. 15 

cm:n kerroksella seosainetta. Päälle lisätään muutama sent-

ti multaa tai vanhaa kompostia. Tämän jälkeen lisätään 

kerros keittiöjätettä, sen jälkeen taas seosainetta. Kompos-

tori on kuin kerroskakku, jossa jäte- ja seosaine vaihtelevat 

korkeintaan 10 cm välein. Seosainetta ja jätettä kannattaa 

laittaa yhtä paljon.

Kosteutta tulee biojätteen mukana, mutta kastelu voi toi-

sinaan olla tarpeen. Sopiva komposti tuntuu märältä pe-

susieneltä. Liian märkä komposti tuoksuu mädälle. Silloin 

lisätään seosainetta ja sekoitetaan.

Eliöille sopivimpia suupaloja ovat pienet kappaleet. Suu-

ret ainekset kannattaa jo keittiössä pilkkoa pienemmiksi. 

Jos kaikki sujuu, hajotustoiminta käynnistyy ja kompos-

timassa pienenee. Toimiva komposti kuumenee noin 40-as-

teiseksi. Jos kompostitoiminta ei ala, kannattaa tarkistaa 

olosuhteet. Usein typpeä on liian vähän. Kastele kompostia 

nokkosvedellä, laimealla virtsalla tai kompostiherätteellä.

Kompostoituminen kestää noin 2 kk. Jäähtyvää, raakaa 

kompostia voi käyttää katelannoitteena alkukesästä, mut-

ta hyvä vaihtoehto on siirtää massa jälkikompostoitumaan 

talveksi. Keväällä sitä voi käyttää kaikkeen maanparan-

nukseen.

Puutarhajätteiden kompostoinnista
Pelkkien puutarhajätteiden kompostointiin riittää läm-

pöeristämätön kompostori tai kehikko, maaseudulla jopa 

pelkkä auma. On hyvä myös huomata, että pelkkä puutar-

hajätteiden kompostointi ei ole peruste jäteastian tyhjen-

nysvälin pidentämiselle. 

Mitä voi 
kompostoida?

• lihan, kalan ja marjojen perkuujätteet

• hedelmä- ja vihannesjätteet

• ruuantähteet ja pilaantuneet  

elintarvikkeet

• kananmunankuoret

• kahvinporot ja teepussit

• kasvinosat ja multa

• lemmikkien jätökset

Mitä voi käyttää 
seosaineena?
• oksa- ja kuorihaketta

• sahanpurua

• olkea ja ruokoa

• haravointijätettä

• sammalta ja turvetta

• pilkottua kananmunakennoa

• paperihylsyjä

• vanhaa kompostimultaa

Huomaa uudet  aukioloajat!
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TOIMITUS Anne Sironen, Heidi Nevalainen

PÄÄTOIMITTAJA Anne Sironen

KUSTANTAJA Kymenlaakson Jäte Oy

PAINOS 120 000  kpl

PAINOPAIKKA Painoyhtymä Oy, Porvoo

Lehti on painettu Edixion 90 g -paperille.

KYMENLAAKSON JÄTE OY

Ekokaari 50, 46860 Keltakangas

p. 05 744 3400, www.kymenlaaksonjate.fi

Tavataan Mäntyharjun  
markkinapäivässä  
maanantaina 27.6.

KYMENLAAKSON JÄTE osallistuu Mäntyharjun 
markkinapäivään maanantaina 27.6. Paikalle tulee neu-
vontateltta, jossa Kymenlaakson Jätteen henkilökunta 
neuvoo ja opastaa jätehuollon palvelujen käytössä. Ky-
symyksiin on vastaamassa mm. Kymenlaakson Jätteen 
ympäristökouluttaja Laura Sartamo. 

Mäntyharjun jäteasemalla 
tarjoillaan mehua ja munkkeja 

lauantaina 28.5. klo 9-14
MÄNTYHARJUN jäteasemalla tarjoillaan asiakkaille 
mehua ja munkkeja lauantaina 28.5. Munkkeja on varattu 
100 ensimmäiselle. Samalla kerrotaan lajittelusta ja jäte-
aseman palveluista. Voit kysyä vaikkapa kompostoinnista 
tai kesäasukkaan jätehuollosta. 

Mäntyharjun jäteaseman aukioloajat muuttuivat ke-
väällä ja jäteasema on avoinna koko kesän (huhtikuusta 
lokakuun loppuun) myös lauantaisin. Lauantain aukio-
lopäivällä pyritään helpottamaan sekä Mäntyharjun ke-
säasukkaiden että myös vakituisten asukkaiden asiointia 
jäteasemalla. 

KYMENLAAKSON JÄTTEEN neuvontateltta kier-

si huhtikuussa Kotkan toritapahtumissa.  Ensimmäinen 

neuvontatilaisuus oli Kotkan kauppatorin kuukausimark-

kinoilla torstaina 7. 4. ja toinen Karhulan kevätmarkkinoil-

la sunnuntaina 17.4. Toukokuussa teltta tulee vielä Sapo-

kan kalamarkkinoille perjantaina 20.5. ja lauantaina 21.5.

Asukkaat kyselivät muoveista ja vaatteista
Kymenlaakson Jäte valmistautui tapahtumiin kolmen 

hengen voimin. Ajojärjestelijä Ilkka Töyrylä oli paikalla ker-

tomassa erityisesti Kotkan jätteenkuljetuksista ja jätease-

manhoitaja Taina Gadding ja Jarmo Lyly vastailivat jätease-

mapalveluja koskeviin kysymyksiin. Ympäristökouluttaja 

Laura Sartamo kertoi lisäksi mm. lajittelusta, kompostoin-

nista ja näytti miten sanomalehdestä taitellaan biojätepussi.

Pisteellä kävi molempina päivänä arviolta reilut 100 hen-

keä. Yleisimmät kysymykset koskivat muovien lajittelua (ks. 

juttu sivulta 2) ja tekstiilijätteitä. Myös kompostointi ja bio-

jätteen pakkaaminen kiinnostivat. 

TÄMÄN vuoden alussa astui voimaan kaatopaikka-ase-

tuksen määräys joka kieltää sijoittamasta kaatopaikalle jä-

tettä, jossa on yli 10 % orgaanista tai biohajoavaa ainesta. 

Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut muutoksia Kymenlaak-

son Jätteen kotitalousasiakkaille, koska yhtiö oli varautu-

nut muutokseen jo usean vuoden ajan.

Kotien roskapussit energiaksi jo 7 vuotta
Ensinnäkin kotitalouden päivittäisten roskien osalta asia 

on hoidettu kuntoon jo vuoden 2008 lopulla, jolloin koti-

en roskapussit alettiin ohjata energiantuotantoon Kotkas-

sa sijaitsevaan Hyötyvoimalaan. Pussiin saa siis laittaa 

myös rikkinäisen t-paidan tai lumppuja, koska pussi pää-

tyy energiantuotantoon.

Biojäte energiaksi ja lannoitteeksi vuodesta 2011
Toiseksi Kymenlaakson Jätteen keräämä ja vastaanotta-

ma biojäte alettiin käsitellä biokaasulaitoksessa jo vuon-

na 2011. Vuosina 2005 - 2010 käsittelynä oli kompostointi. 

Biokaasukäsittelyssä jätteestä saadaan sekä energiaa (bio-

kaasua) että pelloille palautettavaa lannoitevalmistetta. 

Kymenlaaksolaisten biojätteestä saadaan siis ravinteetkin 

hyödyksi viljelyssä.

Teltalla riitti kävijöitä Kotkan toreilla

Vuodenvaihteen uutisointi aktivoi asukkaita kysymään vaatejätteistä.  
Rikkinäisen t-paidan saa laittaa roskapussiin,  

koska pussi päätyy energiaksi eikä kaatopaikalle.

UUTISIA

Sunnuntaina 17.4. Karhulan kevätmarkkinoilla  

Kymenlaakson Jätteen neuvontateltalla riitti kävijöitä.

JÄTEHUOLLOSSA on kuluneen vuoden aikana tapah-
tunut runsaasti muutoksia. Lainsäädännössä jätehuol-
lon toimijoiden rooleja ja vastuita on muutettu ja isoja 
muutoshankkeita on tälläkin hetkellä vireillä. Esimerkiksi 
Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy on perustanut koko 
Suomen alueelle ekopisteitä pakkausjätteiden keräys-
tä varten. Kuntien omistama yhtiömme täydentää tätä 
Rinki Oy:n ekopisteverkostoa haja-asutusalueilla, jotta 
palvelu olisi mahdollisimman kattava. 

Kuntien omistamana jätehuoltoyhtiönä meidän ensi-
sijainen velvollisuutemme on huolehtia jätehuollon jär-
jestämisestä kotitalouksille, julkiselle palvelutoiminnalle 
sekä sosiaali- ja terveydenhuoltosektorille.

Kunnallisella jätehuollolla ja sitä tukevilla toiminnoilla 
pystymme turvaamaan sen, että jätehuoltopalvelua on 
saatavissa kaikkialla, kaikkina aikoina ja kaikissa olosuh-
teissa.

Huolehdimme myös jätteiden kierrätyksen ja muun 
hyödyntämisen lisäämisestä. Kuluneina vuosina jät-
teiden lajittelua ja kierrätysmahdollisuuksia on lisätty. 
Niiden lisäämistä jatketaan sitä mukaa kuin uusia hyö-
dyntämisreittejä löydetään. Kuntien vastuulla jätehuol-
losta onkin kehittynyt suomalainen menestystarina. Ko-
titalousjätteiden hyödyntämisaste on saatu nousemaan 
viimeisten 15 vuoden aikana n. 40 prosentista noin 95 
prosenttiin!

Kustannukset pidetään kurissa
Muista peruspalveluista poiketen jätehuollon kustan-
nusrasitus asukkaille ja muille jätteen tuottajille ei ole 
kasvanut, koska kuntien omistamat jätelaitokset hake-
vat toiminnassaan asukkaiden ja ympäristön etua liike-
voiton sijaan. Esimerkiksi tänä vuonna Kymenlaakson 
Jäte Oy esittää Kymen jätelautakunnalle, että Kotkan, 
Kouvola-Iitin ja Mäntyharjun jätteenkuljetustaksoja ei 
koroteta seuraavalle taksakaudelle (1.7.2016-30.6.2017).

Kouvolan ja Iitin ekomaksun maksuperusteisiin  
esitetään muutosta
Kouvolassa ja Iitissä on pitkään ollut käytössä talous-
kohtaisesti laskutettu ekomaksu, jonka suuruus on mää-
räytynyt kotitalouden asukasmäärän perusteella. Muu-
alla Suomessa ja pääosin myös muissa Kymenlaakson 
Jäte Oy:n osakaskunnissa on käytössä rakennustyypin 
mukaan porrastettu ekomaksu. 

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus on päättänyt esittää 
Kymenlaakson jätelautakunnalle, että myös Kouvola-
Iitti taksa-alueella siirryttäisiin vuoden 2017 alusta kiin-
teistötyypin mukaan porrastettuun, asuntokohtaiseen 
ekomaksuun. Maksuluokkia olisi käytännössä kolme: 
omakotitalo, asunto taloyhtiössä ja vapaa-ajan asunto. 
Lasku osoitettaisiin jatkossa kerros- ja rivitaloasuntojen 
osalta kiinteistön omistajille huoneistonhaltijan sijaan. 
Menettelyä puoltaa se, että omistajatietoja on nykyisen 
tietosuojakäytännön takia vaikea päivittää. Lisäksi uusi 
laskutustapa toisi selviä säästöjä laskutuksen kustan-
nuksiin.

Jätehuolto muuttuu ja kehittyy samaan aikaan kun yh-
teiskunnassa on menossa monia muitakin muutoksia. 
Pyrimme omassa toiminnassamme pitämään asukkaan 
tarpeet keskiössä ja palvelemaan asukkaita laadukkailla 
ja kustannustehokkailla palveluilla, niin että myös ympä-
ristö hyötyy.

Kari Martikainen

toimitusjohtaja

Hyvä asiakkaamme
TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ

Orgaanisten jätteiden käsittely  
hyvällä mallilla Kymenlaaksossa

Erottelulaitos valmistui jo kesällä 2013 
Kolmanneksi yhtiön tuli ratkaista sen vastaanottamien 

muiden sekalaisten jätteiden käsittely. Niiden osalta kaato-

paikkasijoituksen korvaava käsittely toteutettiin jo vuoden 

2013 aikana, jolloin Keltakankaan jätekeskukseen valmis-

tui moderni lajittelulinjasto. Lajittelulinjaston rakentami-

sella valmistauduttiin nimenomaan tämänvuotiseen or-

gaanisen jätteen kaatopaikkarajoitukseen. 

Monipuolisilla erottelulaitteilla saadaan jätteistä eroteltua 

kaikki materiaaliksi tai energiaksi kelpaavat jakeet ja loppu, 

alle 14 % on hyödyntämiskelvotonta rejektiä.

Erottelulaitos toimi erinomaisesti vuonna 2015
Lajittelulinjasto oli valmistuessaan suomalaisten kuntayh-

tiöiden monipuolisin ja nykyaikaisin, ja on sitä vielä tämän 

kevään ajan, ennen kuin kuntayhtiöiden seuraavat saman-

tyyppiset investoinnit valmistuvat.

Investointi oli merkittävä. Vuonna 2015 lajittelulinjastolla 

käsitellystä jätteestä enää 14 % sijoitettiin kaatopaikalle ja 

kaikista yhtiön käsittelemistä jätteistä kaatopaikalle sijoi-

tettiin enää 8 %. Investoinnin ansiosta yhtiö selvisi hyvin 

tiukentuneista lainsäädännön rajoitteista. 


